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RESUMO --- Este trabalho apresenta uma versão preliminar de um Sistema de Suporte à Decisão 

para gerenciamento de bacias hidrográficas, que integra um programa de geoprocessamento, mais 

precisamente, o ArcGIS, e modelos hidrológicos simples de determinação de quantidade e 

qualidade da água em trechos de rio. Denominado iph-SISDEC, o sistema constitui-se na interação 

das ferramentas do ArcGIS customizadas em VBA com um banco de dados geoespacial 

(geodatabase). Este banco de dados é proveniente da utilização de um conjunto de ferramentas 

denominada ArcHydro para discretizacão e extração das características topológicas de uma bacia 

hidrográfica. O sistema é capaz de realizar análises de outorgas para captações e lançamentos, e 

permite a visualização dos resultados da analise através de geração de gráficos e relatórios. Um 

exemplo de aplicação do sistema na bacia do rio dos Sinos é apresentado, porem sua grande 

vantagem com relação a outros sistemas de suporte à decisão constitui-se no fato do mesmo poder 

se conectar diretamente a um banco de dados geoespacial, podendo ser flexível para qualquer bacia 

hidrográfica. 

  

ABSTRACT--- This paper presents a preliminary version of a Decision Support System for 

management of river basins, which includes a program of geoprocessing, more precisely, the 

ArcGIS, and Simple hydrological models to determine the quantity and quality of water in stretches 

of river. Iph-SISDEC called, the system interacts with ArcGIS tools customized in the VBA and a 

geospatial database. The database is derived using a set of GIS tools called Archydro for 

discretization and extraction of topological features of a watershed. The system can be used to 

analyze water rights for water withdrawal and pollutants discharges, and allow the visualization of 

the results of the analysis through the generation of graphics and reports. An example of 

implementing the system in the Sinos river basin is presented, but its great advantage with respect 

to other decision support systems is its connection to a geospatial database, which makes it easily 

applicable  to other basins. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso e a proteção das águas são promovidos por um grande número de entidades, de caráter 

público ou privado. Quando a apropriação das águas atinge um nível próximo ao das suas 

disponibilidades qualitativas e quantitativas, surgem os conflitos que podem envolver usuários de 

diversos setores, além das entidades governamentais. Isto é agravado em presença da degradação da 

qualidade da água. A solução destes conflitos e a tomada de decisões críticas são difíceis, mesmo 

existindo entidade responsável por esta tarefa (Lanna A. E, 1999). 

No Brasil, a Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, elenca 

entre os seus instrumentos a outorga de uso de recursos hídricos. A outorga de uso de recursos 

hídricos é uma autorização de uso de caráter administrativo que depende de uma série de análises 

técnicas de parte dos órgãos gestores estaduais e do âmbito da Agencia Nacional de Águas. De 

forma sucinta, estas análises dizem respeito, por um lado, à eficiência na utilização de água por 

cada setor usuário e, por outro, à capacidade do corpo hídrico de atender à demanda solicitada 

(captação ou lançamento), considerando os demais usos já existentes e a hidrologia local (Silva e 

Pruski, 2000; Collischonn B. & Lopez A. V, 2008).  

 A decisão sobre a outorga cabe a um órgão do governo federal ou estadual. No caso de rios 

federais (i.e rios que passam por mais de um estado ou de um país), a decisão cabe a Agência 

Nacional da Água (ANA). No caso de um rio estadual a decisão cabe ao órgão do governo estadual, 

como a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, ou o Departamento de Recursos Hídricos, 

subordinado a alguma outra secretaria.  

Em geral, a metodologia de verificação de disponibilidade ocorre em três etapas (Collischonn 

B. & Lopez A. V, 2008): 

a) Determinação da disponibilidade hídrica, através de extrapolação de dados de uma estação 

fluviométrica próxima, regionalização de vazões, vazão regularizada por reservatório ou outro 

método adequado; 

b) Identificação de todas as demandas existentes na bacia a montante do ponto de demanda, 

podendo ser os usuários outorgados (federais e estaduais) ou usos identificados através de planos e 

estudos; 

c) Cálculo de indicadores, determinando qual a porcentagem da disponibilidade hídrica local é 

comprometida individualmente pelo usuário e qual é o grau de comprometimento total, 

considerando todos os usuários. 

A identificação de todos os usuários a montante de um determinado trecho de rio requer uma 

série de procedimentos de geoprocessamento, tornando o processo de análise pouco ágil. Isto 
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significa que diante de um novo pedido de outorga praticamente é realizado um novo estudo de 

disponibilidade hídrica e de qualidade da água, o qual pode demandar muito esforço dos órgãos 

gestores.  Desta forma, identifica-se um alto potencial de sistematização deste processo no próprio 

ambiente de SIG, utilizando ferramentas já disponíveis e complementando estas com algumas 

funções programadas especificamente para as análises de outorga (Correia et al., 1998).  

Nesse mesmo âmbito, buscando facilitar as análises técnicas prévias necessárias para tomada 

de decisões, com ênfase na avaliação de pedidos de outorga, está em fase de desenvolvimento no 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas, um Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS), um conjunto 

de ferramentas denominado ArcHydro e uma interface programada em Visual Basic for 

Applications (VBA). 

 Denominado iph-SISDEC, constitui-se num sistema de suporte à decisão para gerenciamento 

de bacias hidrográficas, que inclui em suas rotinas modelos hidrológicos simples de determinação 

de quantidade e qualidade da água. A interação das ferramentas do ArcGIS customizadas em VBA  

se dá pela inserção e pela modificação de valores numa tabela de atributos, em outras palavras, num 

banco de dados geoespacial que representa a bacia hidrográfica de interesse. Este banco provém da 

utilização do ArcHydro para discretização e extração das características topológicas da bacia. Sua 

grande vantagem com relação a outros sistemas de suporte à decisão constitui-se no fato do mesmo 

poder se conectar diretamente a um banco de dados geoespacial, podendo ser flexível para qualquer 

bacia hidrográfica. 

2. EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE UM SIG E O ArcHydro 

Uma etapa fundamental da elaboração de um sistema de suporte à decisão para pedidos de 

outorga de uso da água é o pré-processamento dos dados de uma bacia hidrográfica em que o 

produto mais importante é a estrutura topológica dos cursos d’água da bacia. O sistema de bacia 

hidrográfica inclui uma extensa variedade de componentes com complexas interações espaciais, 

temporais e regulatórias. As fortes características espaciais e topológicas de bacias hidrográficas se 

prestam particularmente a aplicação dos SIG.  

Os dados topográficos são usualmente trabalhados sob a forma de um Modelo Numérico do 

Terreno (MNT), ou Modelo Digital de Elevação (MDE), cuja representação mais tradicional é 

através de uma imagem raster, ou grade. Atualmente, a principal fonte de dados de elevação do 

terreno em escala global é a base de dados obtida pelo projeto Shuttle Radar Topographic Mission 

(SRTM) e disponibilizada gratuitamente pela internet. 
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Neste trabalho é apresentada a utilização da estrutura de dados e do conjunto de ferramentas 

denominado ArcHydro, desenvolvido em parceria pela Universidade do Texas e pela empresa 

ESRI, que opera internamente o programa ArcGIS (Maidment, 2002).  

Uma seqüência típica de utilização das ferramentas ArcHydro  inicia com um  MDE, a partir 

do qual são obtidas informações como direções de escoamento; área de drenagem; rede de 

drenagem; definição de trechos de rios; e definição de bacias hidrográficas. As etapas de 

geoprocessamento, anteriores ao desenvolvimento do sistema em uma bacia, são brevemente 

apresentadas nos itens a seguir: 

 Determinação de direções de fluxo: consiste em considerar uma única direção de fluxo 

para cada pixel do MDE, o resultado é uma imagem raster onde a cada pixel é atribuído um 

valor ou código que denota para qual dos vizinhos ele drena; 

 Determinação de área de drenagem acumulada: geração de uma nova imagem raster 

onde cada pixel tem como atributo o valor correspondente ao somatório das áreas 

superficiais de todos os pixels cujo escoamento contribui para o pixel em questão; 

 Definição da rede de drenagem: geração automática de um plano de informações referente 

à rede de drenagem a partir do raster de áreas acumuladas, geração de arquivo raster; 

 Identificação de trechos individuais da rede de drenagem: definição de trechos 

individuais, definidos como trechos da rede que une duas confluências ou um trecho que 

parte do início da drenagem e chega até a primeira confluência subseqüente; 

 Definição das sub-bacias incrementais: identificação de todas as células que drenam para 

cada trecho definido anteriormente, geração de arquivo raster; 

 Definição dos arquivos vetoriais: os arquivos raster gerados anteriormente são utilizados 

na geração de arquivos vetoriais; geração de polígonos correspondentes às sub-bacias 

incrementais, e geração de linhas correspondentes aos trechos de rio individualizados; 

atribuição de identificadores (HydroID) para cada sub-bacia e para cada linha de drenagem 

correspondente a esta, localização do número identificador do trecho seguinte 

(NextDownID), atributo mais importante do sistema de suporte à decisão; atribuição das 

características topológicas dos elementos, tais como a área das sub-bacias e o comprimento 

de cada trecho; 

 Definição das bacias associadas a cada sub-bacia incremental: definição das bacias 

associadas a cada sub-bacia incremental, ou seja, para cada sub-bacia esta etapa calcula o 

somatório de todas as sub-bacias que estão à montante desta. 
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3. BANCO DE DADOS  

Finalizada a etapa de geração dos arquivos e de extração de atributos utilizando as 

ferramentas ArcHydro é possível, utilizando a ligação entre arquivos (Join), gerar um banco de 

dados geoespacial  com a rede de drenagem da bacia, em que cada trecho de rio apresenta as 

seguintes características fundamentais: número identificador (HydroID); número identificador do 

trecho que está localizado a jusante (NextDownID); área da bacia a montante do início do trecho.  

Adicionalmente é necessário criar, para cada trecho de rio, o atributo vazão de referência. 

Nesta versão estão estabelecidos valores de vazão de referência correspondentes a cada mês do ano. 

Um atributo adicional importante no arquivo vetorial da rede de drenagem é a demanda de água 

acumulada. Neste campo, que inicia com o valor zero para todos os trechos de drenagem, o sistema 

armazena a vazão total de demanda de todos os usuários ligados ao trecho e a todos os trechos 

localizados a montante. Assim como no caso das disponibilidades, existe um campo de demanda 

para cada mês do ano. Com relação à parte qualitativa, são criados os atributos de vazão 

indisponível e os de concentração dos parâmetros que o sistema opera. Nestes últimos, o valor 

inicial é definido pelo usuário, que é correspondente ao valor de concentração natural válido para 

toda a bacia. À medida que novos usuários de lançamentos são inseridos, estes valores são 

modificados. 

 A tabela de atributos que reúne todas as informações de entrada para o sistema de suporte à 

decisão, considerando o caso da bacia do rio dos Sinos, é apresentada na figura 1. A coluna 

HydroID representa o código identificador do trecho com índice OID. A coluna NextDownID 

representa o código do trecho à jusante. As colunas “Q_REF_MÊS” são as vazões de referência do 

trecho, “Q_CAPT _MÊS” e “Q_INDISP” apresentam, respectivamente, as vazões de demanda e a 

vazão indisponível para diluição de poluentes a montante ao trecho, e “DBO_MÊS”, “N_MÊS”, e 

“P_MÊS” são os parâmetros de concentração do trecho. 

 

Figura 1 - Tabela de atributos gerada para os trechos da bacia do rio dos sinos.  
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4. O iph-SISDEC 

Todas as ferramentas de análise do sistema foram programadas utilizando os componentes do 

ArcObjects que usa a linguagem Visual Basic for Applications (VBA) dentro do próprio ambiente 

ArcGIS. Os componentes ArcObjects são os pilares do software ArcGIS, de maneira a otimizar e 

automatizar trabalhos e tarefas organizacionais de modo personalizado. A programação em 

ArcObjects pode ser utilizada para expandir e criar novas funcionalidades e aplicações no ArcGIS. 

O sistema descrito neste artigo está em processo de desenvolvimento e, até o momento da 

redação deste artigo, é composto por cinco conjuntos de ferramentas de análise, as quais estão 

integradas ao ambiente ArcGis (figura 3).  

 

Figura 2 - Apresentação do ambiente ArcGIS com a barra de ferramentas do iph-SISDEC e os layers da rede de 

drenagem e dos usuários inseridos 

 

Figura 3 – Detalhamento da barra de ferramentas do iph-SISDEC, mostrando todos os elementos do sistema 

 

4.1 – Ferramenta de definição de critérios 

Nesta etapa inicial o usuário do sistema deverá inserir os dados de entrada da rede de 

drenagem, que são a vazão de referência e as concentrações naturais dos parâmetros de qualidade 

que o sistema opera. Além disso, nesta etapa são solicitadas informações relativas aos limites de uso 
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da água, tanto no que se refere à quantidade como também à qualidade, tais como a porcentagem 

máxima da vazão de referência permitida por usuário, a porcentagem da vazão de referência 

correspondente a vazão ambiental, e os valores de concentração máxima permitida, podendo ter 

como base o enquadramento dos rios.  

Na versão atual, considera-se que a vazão de referência dependa somente da área de 

drenagem a montante de cada trecho. Pode-se estabelecer uma variação mensal de vazões, através 

da definição de coeficientes de variação definidos pelo usuário, a fim de que se possa simular a 

sazonalidade da disponibilidade hídrica. O cálculo da vazão de referência do modelo foi realizado 

com base na seguinte equação: 

𝑄𝑟𝑒𝑓 =  𝐴𝑚𝑜𝑛𝑡  ×  𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡  × 𝐶 × 1000 
 (1) 

Onde Qref é a vazão de referência, Amont é a área a montante de cada trecho da rede, Qunit é a 

vazão específica com permanência de 90%, em L/s/km² e C é o coeficiente de variação mensal. O 

valor de Qunit é inserido pelo usuário, e o mesmo pode ser obtido através da bibliografia, ou então 

através da realização de sucessivas simulações e comparando com os resultados obtidos no trecho 

de exutório até que se encontrasse um valor similar a vazão de permanência de 90% nesta região. 

Os coeficientes de variação também podem ser obtidos através de simulações, caso haja o 

conhecimento de estudos do comportamento hidrológico da bacia ao longo de um ano. Escolhido o 

valor de Aunit o sistema executa um algoritmo que realiza a simulação hidrológica para todos os 

trechos da rede, aplicando a mesma equação, variando somente o valor de Amont. 

 Pretende-se que estes valores de vazão de referência possam ser obtidos no futuro a partir da 

ligação do sistema com um modelo hidrológico, por exemplo, o modelo chuva-vazão, ligado à 

própria estrutura de dados do ArcHydro. 

4.2 – Ferramentas de inserção de usuários 

Este conjunto de ferramentas permite incluir um novo usuário, abrangendo dois grandes tipos 

de usos: as captações de água e os lançamentos de efluentes. Ao selecionarmos o botão de captação 

ou de lançamento na barra de ferramentas do sistema, o cursor do mouse se transforma numa cruz, e 

ao clicarmos sobre determinado trecho da rede de drenagem o sistema abrirá uma janela na qual 

serão inseridas informações referentes a este novo usuário, além da introdução de um objeto no 

mapa, o qual está relacionado ao trecho clicado, representando o usuário que está sendo incluído. 

As informações referentes a este usuário serão armazenas numa tabela de atributos gerada para o 

armazenamento de todos os usuários. 

Com relação ao usuário de captação, a janela de inserção apresenta um campo de 
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identificação, onde são requeridas informações como o nome do usuário, finalidade, número e 

situação do processo (figura 4.a). Além disso, neste campo é fornecida a localização geográfica do 

ponto clicado, em coordenadas UTM.  Um outro campo também é apresentado, onde são solicitadas 

as demandas para cada mês do ano, e ao lado são apresentadas uma série de informações úteis para 

ajuste de valores demandados, tais como a vazão máxima calculada por usuário, o total de 

captações a montante, a vazão remanescente, o comprometimento por usuário e o comprometimento 

total. Ao confirmarmos as demandas que estão sendo solicitadas, estes campos serão modificados, e 

antes dos dados serem armazenados nas tabelas de atributos dos layers, o usuário poderá alterar os 

valores de demanda digitados anteriormente até que se atinja, por exemplo, um valor de 

comprometimento conveniente. 

Ao clicarmos no botão “Inserir dados”, as demandas solicitadas são armazenadas na tabela de 

atributos da rede de drenagem e dos usuários. No primeiro caso, o algoritmo percorre toda a rede de 

drenagem, desde o trecho selecionado até o exutório da bacia, seguindo a topologia indicada pelos 

códigos HydroID e NextDownID de cada trecho. Para cada trecho os valores dos atributos de vazão 

captada mensais e a média anual são atualizados, somando ao valor pré-existente o valor da 

demanda que está sendo incluída. Ao final da operação cada trecho apresenta nestes atributos o 

valor correspondente à soma de todas as demandas a montante e do próprio trecho. No segundo 

caso são armazenadas na tabela de atributos dos usuários as informações referentes aos dados de 

identificação, além dos valores mensais de captação. 

O processo de inserção de lançamentos de efluentes está num estágio inicial de 

desenvolvimento, mas algumas simulações já podem ser realizadas. No geral ele segue o mesmo 

molde do processo de captações. Em sua janela de inserção também aparece um campo inicial de 

identificação, além de informações com relação à qualidade da água no trecho selecionado, 

referentes às concentrações dos parâmetros que o sistema opera (e. g. DBO, nitrogênio e fósforo) 

(figura 4.b). No campo seguinte são solicitadas as informações do efluente a ser lançado no rio, que 

são a vazão do lançamento e as concentrações dos parâmetros. Confirmando os dados inseridos, 

dois novos campos aparecerão para o usuário. No primeiro, o sistema apresenta a vazão de diluição 

para cada parâmetro utilizado, referente ao trecho imediatamente a jusante do lançamento, e admite 

a maior vazão como sendo a vazão indisponível para novos lançamentos. A vazão de diluição é 

calculada de acordo com a equação: 

𝑄𝑑𝑖𝑙 =  𝑄𝑒𝑓  ×  
  𝐶𝑒𝑓 −  𝐶𝑙𝑖𝑚   

  𝐶𝑙𝑖𝑚 −  𝐶0  
 

 (2) 

 Onde Qdil é a vazão de diluição, Cef é a concentração do efluente, Clim é concentração 
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máxima do parâmetro e Co é a concentração natural da bacia, cujos valores foram estabelecidos nas 

ferramentas de configuração. No segundo campo o sistema apresenta os valores de concentração 

dos parâmetros no trecho após a diluição da carga lançada, e este valor também é correspondente ao 

trecho imediatamente a jusante. O cálculo para este valor é realizado considerando uma equação 

simples de diluição. 

  
                                           (a)                                                                                            (b)  

Figura 4 – Janela de inclusão e cadastro de outorgas – (a) de captação, (b) de lançamento de efluentes. Em (a), no 

campo “Dados de captação”, da esquerda para direita, temos as seguintes colunas: vazão requerida, vazão máxima 

calculada para outorga, total captado, vazão remanescente, comprometimento do usuário, comprometimento total  

Da mesma forma como ocorre na captação, ao clicarmos no botão “Inserir dados” as vazões 

indisponíveis e as concentrações dos parâmetros são armazenadas nas tabelas de atributos da rede e 

dos usuários. Na tabela da rede, o sistema também percorre a rede de drenagem, a partir do trecho 

selecionado até o exutório, e para cada trecho percorrido o algoritmo calcula a vazão indisponível e 

concentração do parâmetro, considerando as equações de decaimento e a vazão de referência de 

cada trecho para diluição. 

4.3 – Ferramentas de edição de usuários 

Este conjunto de ferramentas permite a edição de informações de um usuário já incluído no 

sistema. Nesta ferramenta, o usuário previamente cadastrado é selecionado através do clique do 
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mouse sobre o objeto correspondente, ou então através da seleção do nome de usuário requerido 

numa lista onde constam os nomes de todos os usuários inseridos no sistema. As informações 

relacionadas à identificação do usuário (e.g. número do processo, nome do usuário, localização) 

pertencem a uma base estática que não depende de informações em outros trechos. E, 

conseqüentemente, as informações relacionadas à demanda e à concentração dos parâmetros 

pertencem a uma base dinâmica, onde a alteração de seu valor resulta na mudança dos valores de 

demanda à jusante do trecho. O sistema permite ainda a exclusão de um usuário já cadastrado no 

banco de dados. Caso o usuário seja excluído, é automaticamente considerada uma disponibilidade 

de água incremental nos trechos a jusante, cujo valor é correspondente à demanda atual no trecho.  

4.4 – Ferramenta de recálculo de demandas 

Esta ferramenta tem como objetivo principal auxiliar o usuário do programa a resolver os 

problemas relacionados à gestão do uso da água em determinado trecho de rio que recebe a 

influência direta de dois ou mais usuários. Em outras palavras, para um determinado trecho no qual 

se queira diminuir o comprometimento causado por usuários que estão à montante deste, por uma 

simples questão de readequação legal, ou mesmo para que seja possível a entrada de novos 

usuários, esta ferramenta pode ser muito útil para tomada de decisões. 

A partir do clique sobre determinado trecho, pode-se visualizar graficamente o seu respectivo 

grau de comprometimento para cada mês do ano. Abaixo existe um campo no qual se define qual o 

comprometimento máximo desejado, e então o sistema fará o cálculo da diminuição necessária (se 

houver) para atender este limite máximo. Em seguida o sistema faz uma apresentação dos usuários 

que estão a montante do trecho selecionado, com seus respectivos valores de demanda, e em 

seguida, apresenta os usuários com o valor de demanda corrigido, modificado proporcionalmente 

para cada usuário. A partir desde ponto, estão disponíveis as opções de armazenar estes valores 

somente em condição estática na tabela de usuários, ou dinamicamente na tabela da rede de 

drenagem. 

Atualmente, a readequação dos valores de demanda é feita proporcionalmente para todos os 

usuários. Em versões mais elaboradas do sistema, seria possível estabelecer outros critérios para o 

estabelecimento dos novos valores de demanda, e estes novos critérios dependeriam, por exemplo, 

do grau de comprometimento do usuário, da finalidade das demandas requeridas, e inclusive, 

agregando análises sócio-econômicas dos usuários envolvidos. 
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                      (a)                                                                                                      (b) 

Figura 5 - Janelas da ferramenta de recálculo.  Em (a) o gráfico representa a variação do comprometimento ao longo de 

um ano, e abaixo temos a definição dos comprometimentos máximos desejados para determinado trecho de rio. Em (b) 

as barras azuis do gráfico representam a demanda total atual, e as barras vermelhas representam a demanda recalculada. 

A tabela superior apresenta os valores de demanda por usuário e por mês, e a tabela inferior apresenta os valores 

recalculados 

4.5 – Ferramentas de visualização de dados 

4.5.1 – Visualização dos trechos de rio 

Após cada inserção de um novo usuário o sistema executa um algoritmo que calcula o fator de 

comprometimento, para todos os trechos da rede. O fator de comprometimento é calculado tanto na 

parte quantitativa como na parte qualitativa, e é dado pelas seguintes equações: 

𝐹𝑐, 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖 =
𝑄𝑑𝑒𝑚

𝑄𝑟𝑒𝑓
 

 (3) 

 

𝐹𝑐, 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 =
𝐶𝑡𝑟𝑒𝑐 ℎ𝑜

𝐶𝑙𝑖𝑚
 

 (4) 

Onde Qdem é o somatório das demandas à montante, Qref é a vazão de referência, Ctrecho é a 

concentração do parâmetro no trecho e Clim é a concentração máxima permitida. 

O programa calcula os fatores de comprometimento para cada trecho à jusante, e em seguida 

faz uma classificação dos valores obtidos em cinco faixas de comprometimento. Para cada faixa o 

programa atribui uma cor, e cada trecho de rio será representado com esta, de acordo com o seu 
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fator. A classificação dos trechos se dará da seguinte forma: 

 

Figura 6 – Distribuição das faixas de cores correspondentes aos valores de comprometimento do trecho  

 

   
(a) (b) 

                                                                                                    

   
                                              (c)                                                                                         (d)         

Figura 7 – Sequência de inserções de usuários na rede de drenagem 

Observamos na figura acima uma seqüência que mostra a resposta da rede de drenagem à 

medida que os usuários são inseridos. Supondo que inicialmente o sistema não possua usuários 

cadastrados, em termos quantitativos, todos os trechos apresentariam demanda nula e, 

conseqüentemente, a razão entre a demanda e a disponibilidade seria igual a zero em toda rede de 

drenagem (representado pela cor azul nos trechos da figura 7).  Em 7.a observa-se o efeito de um 

único usuário, que representa uma demanda entre 25 e 50% da vazão de referência. Na figura 7.b o 

comprometimento no trecho no qual o primeiro usuário foi inserido tornou-se médio, com a 

inserção de uma nova demanda a montante deste. Em 7.c o comprometimento torna-se elevado 
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devido à soma de demandas inseridas, e na figura 7.d, com a inserção de uma nova demanda, 

observamos que no trecho a jusante desta o comprometimento torna-se crítico, ou seja, a demanda 

de água por captações superou o valor da vazão de referência. Essa condição logo é superada com a 

entrada de um afluente, e por conseqüência, aumentando a disponibilidade hídrica.  

Além disso, nesta ferramenta podemos especificar qual o mês e qual o parâmetro se deseja 

realizar a visualização. No caso da figura 7, o parâmetro escolhido foi a vazão captada, e o mês 

escolhido foi janeiro, por ter uma disponibilidade hídrica menor, e por conseqüência, ser o período 

mais crítico.  

4.5.2 – Ferramentas gráficas 

 O iph-SISDEC possui alguns recursos gráficos que podem auxiliar bastante nas tomadas de 

decisões. Existem dois tipos de gráfico: os de análise temporal e os de análise espacial. A análise 

temporal considera todas as informações contidas num único trecho, e apresentam os cenários 

mensais em forma de gráfico. Após chamarmos a função correspondente a esta ferramenta e 

clicarmos sobre determinado trecho da rede, abrir-se-á uma janela gráfica com várias abas, sendo 

que cada uma corresponde a um parâmetro diferente, e em cada uma delas poderá ser possível 

visualizarmos os cenários mensais correspondentes a este parâmetro. 

Na figura 8.a observamos ao fundo o trecho da rede que foi clicado e também a janela gráfica 

correspondente a este trecho. O parâmetro ativo corresponde à vazão captada, e para cada mês, 

observamos os valores de demanda, na forma de barras; e os valores de vazão disponível, na forma 

de reta.  

 Já a análise espacial avalia as informações contidas dentro de um intervalo de trechos, sendo 

que para isso é necessário estabelecer o trecho inicial e o final para geração dos gráficos. Para isso, 

lança-se mão da utilização de marcadores, que são layers no qual o usuário insere na rede de 

drenagem. A definição dos limites se dará numa janela onde é solicitado os nomes das marcações 

de jusante e montante. 

Observamos em 8.b um progressivo aumento da demanda de água à medida que o trecho se 

encaminha para o seu exutório, assim como há o aumento da vazão disponível, que é proporcional à 

área das sub-bacias a montante de cada trecho. Na curva “vazão outorgada”, cada salto representa a 

inserção de um novo usuário, podendo-se observar a soma de contribuições que é gerada. Nos 

trechos onde a curva de demanda ultrapassa a curva de disponibilidades, observamos uma condição 

crítica no sistema. 
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                                 (a)                                                                                                        (b) 

Figura 8 – Ferramentas gráficas do sistema. Em (a) o gráfico apresenta os valores de demanda de água ao longo de um 

ano para um único trecho. Em (b) temos um perfil de valores de demanda e disponibilidades entre dois pontos pré-

estabelecidos. Também pode-se visualizar gráficos de outros parâmetros, como vazão de diluição e concentração de 

poluentes 

5.  EXEMPLO DE APLICAÇÃO (BACIA DO RIO DOS SINOS - RS) 

Um exemplo de aplicação do sistema foi realizado utilizando dados da bacia do rio dos Sinos, 

RS. A bacia hidrográfica do rio dos Sinos tem uma área de 3.820 km² e envolve, total ou 

parcialmente, 32 municípios (figura 9). Esta bacia está inserida na Bacia Hidrográfica do Guaíba, 

que inclui a região metropolitana de Porto Alegre. Os principais afluentes do rio dos Sinos são os 

rios Rolante e Paranhana, além de diversos arroios. 

Os dados de topografia de foram obtidos através do MDE disponibilizado gratuitamente na 

Internet. A rede de drenagem foi definida considerando apenas os trechos que drenam áreas 

superiores a 10 km
2
. 
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Figura 9 - Localização da bacia do rio dos Sinos, com seus principais municípios e afluentes (Haase, 2002). 

Para aplicação do iph-SISDEC na bacia do rio dos Sinos, foram consultados trabalhos prévios 

da região de estudo como o relatório “Disponibilidades e demandas na bacia do Rio dos Sinos” feito 

pelo Departamento de Recursos Hídricos (DRH) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Sul. Dele foram obtidos os dados de vazão específica com permanência de 90%, e os 

coeficientes de sazonalidade foram estimados através de comparações com o comportamento 

hidrológico típico da região.  

A seguir, foi realizado um cadastramento dos usuários de água presentes na bacia, de acordo 

com a relação presente no estudo. Utilizando-se o valor das coordenadas UTM, informadas para 

cada usuário, o cadastramento se desenvolveu primeiramente com a localização de cada ponto, e 

após com a inserção do ponto de outorga na rede de drenagem, numa localização mais próxima 

possível das coordenadas. Todos os dados contidos nas planilhas do estudo (e. g. nome de usuário, 

número do processo, vazão requerida, finalidade, área irrigável, situação do processo, nome do 

curdo d’água) foram repassados para os layers que representam os usuários. Após a inserção, estes 

dados ficam registrados na tabela de atributos. 

Foi observada uma predominância de usuários de captação cuja finalidade é o cultivo de 

arroz. Estes usuários demandam água num período de aproximadamente 100 dias, correspondente 

ao período do cultivo da lavoura desta cultura, que costuma ser entre os meses de dezembro e 

março. Portanto, no registro dos valores de vazão requeridos no sistema, foi considerado que existe 

demanda somente durante este período. Outros usuários presentes são os de abastecimento humano 

e os de uso industrial. Nestes casos, a vazão requerida foi considerada constante para todos os 
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meses. À medida que a bacia se aproxima da região metropolitana de Porto Alegre, estes usos 

começam a se tornar mais freqüentes, e com uma demanda cada vez maior.  

Observamos nas duas figuras abaixo a distribuição dos usuários de captação e o somatório da 

influência que cada um exerce para os trechos de jusante. A diferença entre os dois cenários se dá 

pela junção de dois fatores: a influência dos usuários do cultivo de arroz, pois ao contrário do que 

ocorre em janeiro, em agosto não temos o cultivo da cultura; e também pela maior disponibilidade 

hídrica que ocorre no mês de agosto. Podemos visualizar melhor estas diferenciações com as 

ferramentas gráficas disponíveis no sistema. 

 

 

Figura 10 – Cadastramento dos usuários e simulação do comprometimento referente ao mês de janeiro (mais crítico)  
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Figura 11 – Cadastramento dos usuários e simulação do comprometimento referente ao mês de agosto (menos crítico) 

 

       
                                                   (a)                                                                               (b)      

Figura 12 – Gráfico de análise temporal para dois diferentes trechos da rede de drenagem 

Na figura acima apresentamos dois cenários de distribuição de demandas e disponibilidades 

hídricas. Em 12.a o trecho correspondente ao gráfico gerado é o indicado na figura 11 como número 

1. Ele representa o exutório da bacia e recebe as demandas de todos os usuários do sistema. 

Observamos que entre os meses de dezembro e março, período do cultivo do arroz, a demanda é 

maior do que disponibilidade. Porém, a contribuição por abastecimento humano e uso industrial 

corresponde ao maior volume de água demandado, pois nos demais meses estes usos são as únicas 

influências. Em 12.b o gráfico corresponde ao trecho indicado como número 2 na figura 11. Ele 

representa um trecho do Rio dos Sinos localizado logo a montante da afluência com o Rio 

1 

2 

3 
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Paranhana. A região a montante deste trecho é predominantemente rural, fato observado pela 

grande influência das captações para irrigação nos meses de cultivo, em comparação com a 

demanda por abastecimento. O comprometimento no trecho é relativamente baixo, pois mesmo no 

mês de maior demanda e menor disponibilidade, a disponibilidade é praticamente o dobro da 

demanda. 

O gráfico abaixo apresenta um perfil de valores de disponibilidades e demandas. O ponto 

inicial corresponde ao trecho indicado como número 3 da figura 11, e o trecho final corresponde ao 

número 1 da mesma. Os dados representados correspondem ao mês de janeiro, período mais crítico. 

O ponto em que a curva de demandas ultrapassa a de disponibilidades corresponde ao trecho da 

figura 10 em que a rede no rio dos Sinos fica com a coloração preta, na altura de Novo Hamburgo. 

O défict máximo que ocorre neste período fica em torno de 6 m³/s, valor que entra em 

conformidade com o défict calculado pelo estudo do DRH, que apresentou um valor de 6,50 m³/s. 

 

Figura 13 – Perfil de disponibilidades e demandas ao longo do Rio dos Sinos  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de disponibilidade de água para outorga de uso é, em geral, um procedimento 

relativamente repetitivo, e, por este motivo, deveria permitir a aplicação de métodos automáticos. 

Entretanto, em muitos casos as análises de disponibilidade hídrica exigem que os técnicos analisem 

mapas em papel, relatórios e se utilizem de planilhas de cálculo. Em outras palavras, não existe uma 

integração adequada entre a base de dados geográficos e a metodologia de análise dos pedidos de 

outorga. 

Este artigo apresenta um primeiro exemplo de aplicação do sistema na bacia do Rio dos 

Sinos. O sistema permitiu uma boa interface com o usuário e uma eficiente conexão com o banco de 

dados de usuários de água para consultas e processamento da informação. A vantagem de utilizar 
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um sistema de suporte a decisão internamente a um SIG como o ArcGIS é que pode-se utilizar 

todos os recursos do próprio programa de SIG para visualizar resultados, gerar mapas e relatórios. 

Um caminho promissor para a automatização das análises necessárias para emitir uma 

outorga de uso de água é a integração de modelos hidrológicos com Sistemas de Informação 

Geográfica. No IPH-UFRGS está sendo desenvolvido um Sistema de Suporte à Decisão para 

outorga de usos da água que integra o programa ArcGIS, e modelos hidrológicos simples através de 

uma interface desenhada usando macros desenvolvidas em código VBA. Os modelos hidrológicos 

fazem operações básicas para calculo do balanço trecho por trecho de rio, incluindo usuários de 

captação de água e lançamento de efluentes. Como resultado o sistema pode indicar o impacto que 

um usuário individual tem sobre a disponibilidade de água, e o impacto que todos os usuários juntos 

têm sobre a disponibilidade de água em trechos a jusante. 

Uma aplicação mais complexa na mesma bacia está sendo desenvolvida, no contexto de uma 

parceria entre o IPH-UFRGS e o DRH do RS. As possibilidades da integração entre modelos 

hidrológicos e SIG são praticamente ilimitadas. Pretende-se, por exemplo, desenvolver o sistema 

incluindo equações de regionalização de vazões para estabelecer a disponibilidade de água; incluir a 

influencia dos reservatórios; e analisar situações com séries de vazões (simulação com cenários 

dinâmicos).  
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