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SISTEMAS  DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
NO ESTADO DO PARANÁ: experiências e desafios. 

Sonia Burmester do Amaral1; Jaqueline Dorneles de Souza2; Antonio Marcos Ferreira3 & Marcos 
Paulo Bedene Moreira4 

RESUMO --- Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência do uso do Sistema de Informação 
sobre Recursos Hídricos da SUDERHSA, órgão responsável pela gestão no estado do Paraná, 
vinculado a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA/PR; na elaboração 
dos Planos de Bacia em andamento no estado. Atualmente o Paraná tem quatro Comitês de Bacia 
instalados: Alto Iguaçu/Afluentes do Alto Ribeira, Jordão, Paraná 3 e Tibagi; dos quais somente o 
Paraná 3 não está com seu plano de bacia em andamento. Em 2002, foi implantado, um Sistema de 
Informação Geográfica para Gestão de Recursos Hídricos, na SUDERHSA, com objetivo de auxilio 
na tomada de decisão na gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Os 
sistemas/informações anteriormente existentes no órgão, passaram a funcionar de maneira 
integrada, utilizando o mesmo banco de dados, proporcionando ao técnico acesso mais rápido aos 
dados, consistência e organização da informação e o uso da ferramenta espacial. O sistema de 
informação compreende o cadastro de usuários/outorgas de direito de uso da água superficial e 
subterrânea (CRH), informações hidrológicas (SIH), cobrança pelo uso da água e aplicativos que 
possibilitam os técnicos utilizarem o geoprocessamento para auxiliar no controle, análise e gestão 
dos recursos hídricos.   

ABSTRACT --- This paper work relates the experience of SUDERHSA, which is an autarchy that 
belongs to the state government Department of Environment and Water Resources – SEMA/PR, 
and is responsible for the management of water resource in Parana State, in the use of its Water 
Resource Information System for the elaboration of the basin plans. Nowadays Parana has four 
basin committees installed: Alto Iguaçu/Afluentes do Alto Ribeira, Jordão, Paraná 3 and Tibagi; 
Paraná 3 is the only one not developing its basin plan. In 2002 SUDERHSA implemented a 
Geographical Information System for the Management of Water Resources, aiming to aid the 
decision making, in the management of superficial and underground water resources. The 
information systems and information previously existent in this institution become to work in an 
integrated environment, using the same database, thus facilitating the technicians’work, providing 
the system users with faster access to data, consistence and organization of the information and the 
use of spatial tools. The system comprises the users and water rights permits for the use of 
superficial and underground water (CRH), hydrological information (SIH) and applications that 
allow the technicians to use GIS to aid in control, analysis and management of water resources. 
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1. SISTEMA DE INFORMAÇÃO NAS LEIS FEDERAL E ESTADUAL SOBRE 

RECURSOS HÍDRICOS  

A Lei Federal nº. 9.433, sancionada em 8 de janeiro de 1997, organiza o setor de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos em âmbito nacional, introduzindo vários instrumentos 

de política para o setor. Esta Lei, em seu capítulo IV, caracteriza os instrumentos para 

implementação desta política, onde os quais são:  

I) os Planos de Recursos Hídricos;  

II) o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água; 

III) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V) a compensação a municípios; 

VI) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos5. 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, segundo a Lei nº. 9.433 (Seção VI, Art. 

25), “é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.”. Onde os dados gerados pelos órgãos que 

compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, serão incorporados ao 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Esta Lei determina três princípios 

básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos e tem como 

objetivos:  

I) reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 

II) atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos 

hídricos em todo o território nacional; 

III) fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos6

 

A Lei paranaense nº. 12.726 aprovada em 26 de novembro de 1999, instituiu a Política de 

Recursos Hídricos no estado do Paraná e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, o órgão responsável por esta política é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMA/PR através da sua autarquia denominada SUDERHSA – 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental.  

Esta Lei segue o modelo da Lei Federal, e em seu capítulo VI caracteriza os instrumentos para 

implementação desta política, onde estão descritos: o plano estadual de recursos hídricos, plano de 

                                                

 

5 Grifo nosso 
6 Grifo nosso 
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bacia hidrográfica7, enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes, 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos e sistema de informações sobre recursos hídricos8. 

Os objetivos do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos são: 

“I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos do Estado do Paraná, sem prejuízo de informações sócio-

econômicas relevantes para o seu gerenciamento; 

II – atualizar, permanentemente, as informações sobre disponibilidade e demanda de 

recursos hídricos e sobre ecossistemas aquáticos em todo o território do Estado; 

III – fornecer subsídios para a elaboração de Plano de Bacia Hidrográfica9; 

IV – apoiar as ações e atividades de gerenciamento de recursos hídricos no Estado do 

Paraná.” 

A SUDERHSA, através do Decreto nº. 3619 de 14/09/2004 aprova o seu regulamento e em 

seu Art. 4º estão descritos os objetivos da mesma e entre os quais tem por responsabilidade a 

“gestão do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos e a manutenção do cadastro 

de usos e usuários das águas”. 

Baseado nas legislações e atribuições da SUDERHSA é que se insere este trabalho, no intuito 

de relatar a experiência do uso do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos na elaboração 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e principalmente nos Planos de Bacia, os quais 

estão em andamento nos Comitês de Bacia no estado do Paraná.  

Atualmente o Paraná tem 4 Comitês de Bacia instalados (figura 1): Alto Iguaçu/Afluentes do 

Alto Ribeira, Jordão, Paraná 3 e Tibagi; dos quais somente o Paraná 3 não está com seu plano de 

bacia em andamento. 

Em 2002, foi implantado um Sistema de Informação Geográfica para Gestão de Recursos 

Hídricos10 na SUDERHSA com objetivo de auxilio na tomada de decisão. Os sistemas/informações 

anteriormente existentes no órgão, passaram a funcionar de maneira integrada, utilizando o mesmo 

banco de dados, facilitando desta maneira o trabalho dos técnicos, proporcionando ao usuário 

acesso mais rápido aos dados, consistência e organização da informação e o uso da ferramenta 

espacial. No desenvolvimento deste sistema foi realizado, também, um vôo aerofotogramétrico 

colorido na escala 1:30.000, restituição aerofotogramétrica na escala 1:10.000 e mapeamentos 

temáticos na escala 1:20.000 para a bacia do Alto Iguaçu, a qual abrange a capital Curitiba e 

municípios limítrofes, como estudo de caso. 

                                                

 

7 Grifo nosso 
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10 Este sistema no decorrer do texto será denominado SIG-SUDERHSA 
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Figura 1 – Comitês de Bacias instalados no estado do Paraná. 

O sistema está em funcionamento na instituição e compreende o cadastro de usuários/outorgas 

de direito de uso da água superficial e subterrânea (CRH), informações hidrológicas (SIH), 

cobrança pelo uso da água e aplicativos que possibilitam os técnicos utilizarem o geoprocessamento 

para auxiliar no controle, análise e gestão dos recursos hídricos. 

2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO – ESTADO DA ARTE SUDERHSA 

2.1. Histórico 

A SUDERHSA desenvolve rotineiramente as atividades relacionadas ao monitoramento dos 

recursos hídricos, visando conhecer sua situação qualitativa e quantitativa e as atividades 

relacionadas ao controle da disponibilidade e demanda dos recursos hídricos através da outorga. 

Sendo assim, esta instituição já dispunha de alguns sistemas/cadastros para gerenciamento destas 

informações. Estes sistemas, representados pelos módulos Cadastro de usuários/Outorgas, Sistemas 

de Informações Hidrológicas e Cadastro de Poços funcionavam isoladamente, sem integração e 

apresentavam muitas deficiências, além de não possuírem o componente espacial.  

Como não existia um banco de dados único, cada setor possuía suas próprias tabelas, muitas 

vezes para a mesma informação e com dados diferentes. Além da redundância da informação e da 

falta de confiabilidade no dado, isto acarretava em duplicidade de trabalho dos técnicos sempre que 

os setores necessitavam compartilhar informações. Outro problema existente era com relação as 
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plataformas tecnológicas utilizadas, havia dados em planilhas EXCEL, um grande volume de dados 

em banco de dados PARADOX, o qual não conseguia mais gerenciar o volume de dados, um 

cadastro em ACCESS, e outro cadastro em DBASE, ou seja, nenhuma destas plataformas oferecia a 

segurança e agilidade necessária para o gerenciamento dos dados. Devido as informações 

armazenadas e gerenciadas serem apenas de caráter cadastral, sem a representação espacial das 

informações, não era possível aos técnicos visualizarem a ocorrência do evento estudado no espaço, 

o que limitava a análise. 

Para resolver os problemas citados anteriormente, gerenciar esta grande variedade de 

informações de maneira eficiente e confiável, e oferecer aos técnicos, facilidade e agilidade na 

execução de suas tarefas foi desenvolvido e implantado, através da contratação de consultoria, o 

SIG-SUDERHSA. O tempo de execução do projeto foi de aproximadamente 3 anos, tendo sido 

finalizado em dezembro de 2002. 

O novo sistema foi desenvolvido com base no levantamento de necessidades realizado junto 

aos técnicos do órgão. Os sistemas anteriormente mencionados passaram por uma reengenharia 

completa, com migração para um único banco de dados, padronização e integração de operações, 

procedimentos e dados, uniformização de interfaces, correção de falhas, inclusão de novas 

funcionalidades e incorporação da geotecnologia, através de aplicativos que permitem a 

manipulação da base cartográfica, a realização de consultas e elaboração de mapas temáticos. 

Onde antes existiam sistemas alfanuméricos de controle, que trabalhavam isoladamente e se 

restringiam basicamente a armazenar cadastros e séries históricas, agora, com a remodelagem, 

existe um sistema com representação espacial, composto por vários módulos acessando a mesma 

base de dados. Por exemplo, quando técnicos de diferentes setores utilizam dados de 

monitoramento de chuva, eles terão acesso à mesma informação.  

Conforme podemos observar na figura 2, o sistema consiste de módulos cadastrais 

específicos, CRH, SIH, cobrança e ferramentas espaciais de uso geral. Ainda nessa figura 

observamos que tanto os dados alfanuméricos como os dados espaciais são armazenados no mesmo 

banco de dados, o que permite ao usuário uma análise mais apurada e completa dos fenômenos 

ambientais que a SUDERHSA gerencia, em função da representação espacial das informações.  

O SIG-SUDERHSA foi desenvolvido com base instalada em ambiente cliente/servidor, 

baseado em ORACLE e ArcSDE versão 8. Os módulos cadastrais foram desenvolvidos em 

DELPHI com interface gráfica em MapObjects, e os aplicativos customizados desenvolvidos em 

Avenue para uso com o ArcView 3.2.    
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Figura 2 – Arquitetura do SIG-SUDERHSA 

A seguir são apresentados, de maneira sucinta, os módulos cadastrais e interfaces espaciais do 

SIG-SUDERHSA. 

2.1.1. Módulo Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos - CRH 

A SUDERHSA emite outorgas desde 1990 e o gerenciamento das mesmas é feito através do 

CRH, que armazena as informações sobre as captações de água bruta, superficial e subterrânea, e 

dos lançamentos de efluentes nos corpos d’água. Este cadastro define o universo dos usuários de 

recursos hídricos, e subsidia a cobrança pelo uso da água.  

Através deste sistema é cedida a outorga do direito de uso, garantindo as demandas dos 

usuários, ordenando e repartindo de forma preventiva a utilização dos recursos hídricos. O sistema 

gerencia o processo de solicitação de outorga, através do acompanhamento de toda a tramitação do 

mesmo, desde a sua entrada na SUDERHSA até a emissão. Armazena as informações dos usuários 

de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos: 

- dados cadastrais,  

- fontes de abastecimento de água,  

- quantidade de água utilizada,  

- tipos, vazões e dados quali-quantitativos de efluentes, 

- características específicas dos poços: 

o características hidráulicas, 

o vazão de exploração, 
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o informações relativas a perfuração, 

o litologia, 

o qualidade da água. 

O sistema disponibiliza uma série de interfaces para consultas, emissão de relatórios, 

elaboração de mapas temáticos e ferramentas para auxilio na tomada de decisão. Todo o 

gerenciamento do sistema é feito pelo cadastro espacial do ponto de captação.  

Quando da solicitação de uma nova outorga é realizado o cadastro espacial do ponto de 

captação. O técnico cadastra no sistema as informações básicas do usuário e lhe é solicitado que 

entre com a coordenada do ponto de captação ou lançamento. Conforme demonstrado na figura 3 a 

partir dessa informação o sistema carrega a interface gráfica, espacializa a coordenada, e 

disponibiliza uma série de informações na tela, como bacias hidrográficas, hidrografia, municípios 

entre outras. A interface permite que o usuário consulte informações sobre os dados cartográficos e 

ajuste o ponto manualmente, ou entre com uma nova coordenada. A partir da confirmação da 

localização do ponto pelo usuário, o sistema automaticamente deriva as informações da base 

cartográfica e atualiza o sistema com as informações de bacia, unidade hidrográfica, comitê, 

município onde se encontra aquele ponto de captação ou lançamento.  

 

Figura 3 – Espacialização do ponto de captação 

Uma ferramenta importante no auxilio a tomada de decisão para emissão da outorga é o 

cálculo da disponibilidade hídrica. O sistema permite ao usuário delimitar a bacia na tela, 
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visualizando as informações hidrográficas e de hipsometria, ou carregar uma bacia previamente 

definida. A partir da bacia o sistema seleciona os usuários, tanto de captação como de lançamento, 

que estão dentro daquela área de contribuição, e as vazões captadas/lançadas por eles. Com os 

dados da disponibilidade hídrica, obtidos dos cálculos elaborados no software de regionalização de 

vazões, integrado ao sistema, é feito o balanço hídrico da bacia, ou seja, o sistema informa ao 

usuário qual a vazão teórica no ponto desejado, quanto já está sendo utilizado por outros usuários e 

quanto ainda está disponível para uso. A figura 4 mostra a interface desta ferramenta.  

  

Figura 4 – Interface do cálculo do balanço hídrico 

2.1.2. Módulo Sistema de Informações Hidrológicas - SIH 

A SUDERHSA realiza sistematicamente o monitoramento dos dados hidrológicos no estado 

do Paraná. As informações monitoradas são relativas a vazão dos rios, quantidade de chuva, 

sedimentometria e qualidade da água. A SUDERHSA opera a própria rede hidrológica e outras, 

através de convênios com outras instituições. Este trabalho envolve além da atualização diária dos 

dados das medições das estações de monitoramento, a manutenção física da rede, com a realização 

de visitas a campo. 

O SIH armazena, manipula e gerencia dados hidrológicos de cerca de 1800 estações, como 

cotas fluviométricas, precipitações, concentração de sedimentos, vazões, seções transversais, 
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medições de descarga, curvas chave, análises laboratoriais, índice de qualidade de água e histórico 

dos postos hidrométricos de todo o Estado do Paraná (figura 5).   

  

Figura 5 – Estrutura do SIH 

Com a implantação do sistema foram integrados, diversos softwares para cálculos e 

manipulação dos dados que funcionavam isoladamente. Além de armazenar a série histórica de 

medições o sistema disponibiliza uma série de relatórios, consultas e possibilita a elaboração de 

mapas temáticos.  

De forma análoga ao CRH o gerenciamento do sistema é feito pelo cadastro espacial da 

estação de monitoramento. Quando do cadastramento de uma nova estação o processo é similar ao 

cadastramento do ponto de captação, pela informação da coordenada, são derivadas as informações 

espaciais (por exemplo, bacia, município, unidade hidrográfica).      
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2.1.3. Ferramentas Espaciais 

Uma das preocupações durante o desenvolvimento do SIG-SUDERHSA foi a de difundir o 

uso da geotecnologia entre os técnicos da instituição, leigos em geoprocessamento, de maneira 

simples e abrangente, no auxilio a realização de suas tarefas.  

Para tanto foram desenvolvidos uma série de customizações em ArcView, visando a 

publicação de mapas e relatórios, cruzamentos entre temas específicos eoperações entre dados de 

elementos pontuais circunscritos à bacia. Alguns aplicativos podem ser citados: 

− cálculo de vazão outorgada na unidade bacia hidrográfica, 

− enquadramento dos rios, 

− relatórios de consulta sobre usuários e outorgas, 

− construção de perfis topográficos, 

− delimitação automática de áreas sujeitas à inundação, 

− delimitação automática de bacias hidrográficas a partir da modelagem do relevo e 

hidrografia. 

2.1.4. Módulo de Cobrança 

O Módulo de cobrança pelo uso da água foi desenvolvido em 2006 e implementado em 2007, 

por consultoria externa a SUDERHSA, com base no decreto nº 44.046/2005 que regulamenta a 

cobrança pelo uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado.  

Este módulo acessa as informações de Outorga e calcula os valores a serem cobrados dos 

usuários outorgados, com base em valores definidos para cada grupo de cobrança, abastecimento 

público, abastecimento doméstico, consumo humano, processo industrial, lazer, lançamento de 

efluentes domésticos e lançamento de efluentes industriais, pelos comitês de bacia hidrográfica. 

O módulo possibilita a geração de diversos relatórios, tais como: cobrança por tipo de usuário, 

por tipo de uso, por bacia, por município, por CNPJ/CPF e outras, em diferentes escalas temporais 

especificadas, mensal, trimestral, semestral, anual e pluri-anual. 

Gera os arquivos de cobrança para envio ao Agente Financeiro do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos e recebe e armazena os arquivos emitidos pelo mesmo, tais como extratos de 

pagamentos, para a gestão financeira. 

Possui um sub-módulo de Fluxo de Caixa, que simula as receitas e despesas de uma dada 

Agência de Bacia responsável por um ou mais Comitês de Bacia.    
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2.2. Situação Atual 

Embora o sistema tenha sido implantado em 2002, algumas funcionalidades do sistema não 

foram utilizadas rotineiramente, por falta de técnicos nos setores de outorga e hidrologia até meados 

de 2006, quando da contratação de novos técnicos pela SUDERHSA. A partir daí e com a evolução 

do gerenciamento dos recursos hídricos no estado do Paraná, surgiu a necessidade de correção de 

falhas detectadas no sistema, incorporação de novos dados e funcionalidades em virtude da 

normatização dos procedimentos de outorga de efluentes, cobrança pelo uso da água, unidades de 

gerenciamento dos recursos hídricos, dentre outros. 

Desta forma, a SUDERHSA vem realizando, internamente, através dos técnicos do setor de 

tecnologia da informação e geoprocessamento (ATIG/SUDERHSA), os ajustes necessários, 

desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema, preparação e carga de dados espaciais. 

As correções mencionadas incluem redefinição do modelo de dados para inclusão de novas 

informações, adequação e criação de consultas e relatórios, desenvolvimento e implantação do 

módulo de outorga de efluentes, alteração na interface MapObjects para visualização/consultas de 

novas informações espaciais, como: unidades de bacias hidrográficas, comitês e agências instalados, 

seções de controle de monitoramento definidas pelo PERH, dados de uso e ocupação do solo, mapa 

de solos e aptidão do solo, área de proteção ambiental, bases cartográficas em diferentes escalas. 

Algumas funcionalidades que foram desenvolvidas originalmente em Avenue para o uso do 

ArcView 3.2, estão sendo refeitas em MapObjects e incorporadas aos módulos, facilitando desta 

forma o trabalho dos técnicos por estar no mesmo ambiente cadastral e minimizando a necessidade 

de licenças do software ArcView3.2. Dentre essas funcionalidades, destacam-se o fechamento 

manual de bacias hidrográficas, o cálculo do balanço hídrico para emissão de nova outorga, a 

visualização de dados em formato raster, cartas escanerizadas do estado do Paraná do IBGE e 

ortofotos da bacia do Alto Iguaçu na escala 1:10.000, além de um módulo gerador de relatórios (em 

desenvolvimento), que possibilita ao usuário a criação de consultas e relatórios de acordo com sua 

necessidade, tanto a partir das informações cadastrais como a partir da base cartográfica. 

2.2.1. Base de Dados Cartográficos e Temáticos 

Os recursos para o desenvolvimento do SIG-SUDERHSA foram provenientes do PROSAM, 

que tinha como área de estudo a região da bacia do Alto Iguaçu. Em função disso o sistema tem 

dois níveis diferentes de mapeamento, um para a bacia do Alto Iguaçu e outro para o restante do 

estado. 

Para a bacia do Alto Iguaçu, com uma área de aproximadamente 3.000 km², composta pelas 

bacias hidrográficas dos rios formadores do Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba, foi 

realizado um vôo na escala 1:30.000, colorido, na área total da bacia hidrográfica, e uma restituição 
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digital na escala 1:10.000 das áreas rurais. As áreas urbanas foram convertidas a partir de 

levantamentos já existentes, na escala 1:2.000, provenientes das prefeituras e outros órgãos do 

estado. O sistema contempla ainda, para a bacia do Alto Iguaçu, ortofotos articulas às cartas na 

escala 1:10.000, dados de uso do solo, mapeamento geológico-geotécnico, infra-estrutura e 

serviços, informações sócio-econômicas e de legislação, na escala 1:20.000. 

Para o restante do estado, o sistema utiliza as cartas do IBGE e do Exército nas escalas 

1:50.000 e 100.000, escaneadas, georreferenciadas e disponibilizadas como referência. Além dessas 

informações estão disponíveis a base cartográfica do Projeto Guarani, na escala 1:250.000, 

mapeamentos da SEMA e outras intuições, em diversas escalas. A figura 6 apresenta alguns destes 

itens.  

  

Figura 6 – Bases cartográficas e mapeamentos temáticos    
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3. USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DO GEOPROCESSAMENTO NA 

ELABORAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DOS PLANOS DE BACIA 

Está em andamento, na SUDERHSA, a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(PERH) e três planos de bacia na fase de diagnóstico. O Plano Estadual está sendo executado 

através de consultoria, bem como o plano de bacia do Alto Iguaçu/Afluentes do Alto Ribeira; os 

planos de bacia do Jordão e Tibagi estão sendo elaborados pela SUDERHSA enquanto Agência de 

Bacia. Embora a Lei nº. 12.726, tenha sido aprovada em 1999, a SUDERHSA tornou-se Agência de 

Bacia somente em 2004, e com recursos da Agência Nacional de Águas (ANA) é que tiveram início 

várias ações dentro da gestão de recursos hídricos no Paraná, entre elas o PERH e os planos de 

bacias citados anteriormente. 

Para se chegar a um retrato da situação da bacia analisada, o qual é o objetivo do diagnóstico, 

utilizou-se dos dados do sistema de informação. Para quantificar a demanda hídrica atual, por setor 

usuário, foram utilizados dados do CRH. Os cálculos de quantidade e qualidade da água 

distribuídos na bacia foram feitos a partir das séries históricas das estações disponíveis no SIH. 

A partir da necessidade de disponibilização das informações para o PERH e para os 

diagnósticos dos planos de bacia, verificou-se que algumas informações não estavam organizadas, e 

uniformizadas por bacia hidrográfica. Sendo assim, técnicos especialistas do setor 

ATIG/SUDERHSA realizaram análises, preparação de dados e cruzamentos de informações 

necessárias aos planos, gerando produtos até então inexistentes, exemplificados a seguir: 

delimitação e cálculo de área das bacias; delimitação das seções de controle; uso e ocupação do solo 

por seção de controle; geração de mapas de precipitação e cálculo da população por bacia. A seguir 

serão explanados os procedimentos utilizados para se chegar em alguns desses produtos. 

3.1. Uso e ocupação do solo por seção de controle na bacia do rio Jordão 

Seguindo as diretrizes do PERH, que definiu seções de controle11 para o monitoramento de 

áreas de drenagens em bacias específicas, para a bacia do Jordão foram delimitadas 7 seções de 

controle. 

A coordenação da execução do plano de bacia identificou a necessidade de quantificar o uso e 

ocupação do solo, individualizados por seção de controle, viabilizado através do uso do 

geoprocessamento. 

                                                

 

11 Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2007) estas seções representam áreas estratégicas dentro da divisão hidrográfica com o objetivo de 

monitorar o efeito das ações previstas na qualidade e na quantidade dos recursos hídricos.  
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Para isto, utlizou-se o software ArcGIS para fazer o cruzamento do uso e ocupação do solo e 

seu recorte por seção de controle, possibilitando a geração de uma tabela com a área de cada classe 

de uso em cada seção de controle. A figura 7 apresenta este produto final.  

 

Figura 7 – Uso e ocupação do solo por seção de controle na bacia do Jordão 

3.2. Mapas de Distribuição Pluviométrica 

Foram gerados mapas de distribuição de precipitação média anual e excedente hídrico para os 

planos de bacia do Jordão e Tibagi. 

Para o cálculo das médias anuais foram utilizadas as estações na bacia e próxima dela com 

séries históricas homogêneas do período de 1975 a 2006. A partir destes dados com o uso do 

software ArcGIS, foi feita a interpolação das médias anuais pelo método de Kriging. Esta 

interpolação gera uma “grid” com o valor interpolado em cada ponto da bacia. Para geração do 

mapa de precipitação, foram definidas classes, cujos intervalos são representativos dos valores de 

precipitação em cada bacia. Processo análogo a esse foi feito para geração dos mapas de excedente 

hídrico. A figura 8 mostra o mapa de precipitação média anual para a bacia do rio Tibagi.    



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos      

  

Figura 8 – Mapa de precipitação total na bacia do Tibagi 

3.3. População por Bacia 

Dentre as informações sócio-econômicas que devem ser analisadas para o diagnóstico dos 

planos de bacia, a população tem especial importância para as demandas hídricas para 

abastecimento público e lançamento de esgoto. O ATIG-SUDERHSA desenvolveu uma 

metodologia para o cálculo da população por bacia, ou quaisquer outros limites espaciais que 

venham a ser necessários, como seções de controle, parcela dos municípios dentro da bacia, dentre 

outros. 

Para realizar o cálculo foram utilizados os dados do IBGE, ano 2000, que passaram por uma 

estruturação. As informações do IBGE estão disponíveis da seguinte maneira: os dados do censo 

estão organizados em tabelas Excel, discriminados por cada setor censitário, existe um arquivo 
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shape com o limite individual de cada setor censitário rural e o limite das áreas urbanas, enquanto 

os setores censitários urbanos individualizados estão distribuídos em diversos arquivos por região. 

Para facilitar o trabalho foi criado na tabela em Excel um campo para identificar se o setor é rural 

ou urbano e um campo para totalizar a população de todos os setores urbanos pertencentes a uma 

área urbana. Por exemplo, o setor censitário 412240405000001, que pertence a uma área urbana do 

município de Rolândia, tem a soma da população dos setores 412240405000001-0001 a 

412240405000001-0038, que são os setores censitários dentro desta área urbana. Após este 

procedimento a tabela da população foi ligada ao arquivo shape dos setores censitários rurais, e 

importados em um geodatabase, desta forma ficaram disponibilizados, no mesmo arquivo a 

população rural e urbana. Depois disso foi calculada a densidade populacional, que é a população 

residente no setor, dividida pela área do setor, para cada setor censitário. 

A partir daí para se calcular a população, é feito o recorte dos setores censitários pelo limite 

da bacia com o software ArcGIS. De posse do recorte do setor pela bacia, é calculada a população 

do mesmo na bacia, que é a densidade populacional multiplicada pela área do setor. Estes dados são 

disponibilizados para os planos em forma de tabelas com a população rural e urbana por setor. 

Além disso, foram gerados mapas de densidade populacional e população distribuída na bacia, para 

comporem os planos de bacia. A figura 9 apresenta o mapa de densidade da bacia do Jordão.  

 

Figura 9 – Mapa de densidade populacional da bacia do Jordão 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Sistema de Informação por ser um dos instrumentos nas políticas federal e estadual já 

sinaliza a sua importância, não maior ou menor do que os outros instrumentos, porém fundamental 

para todo o processo de gestão, por se tratar da base, que é a informação. “Tem-se o sistema de 

informações como a base principal que reúne e sistematiza os dados que devem subsidiar 

processos de tomada de decisão requeridos para a gestão integrada dos recursos hídricos”, MMA 

e ANA (2007). 

O Sistema de Informações, preconizado pela Lei nº. 9.433/97, deverá ter como insumos: o 

cadastro de usuários, dados de rede hidrológica, hidrogeológica e de qualidade de água, 

devidamente sistematizados e interpretados, e dados sobre outorgas concedidas, além de 

informações sobre bacias hidrográficas, dos meios físico, biótico e socioeconômico, MMA e ANA 

(2007). 

A articulação das abordagens é essencial para um diagnóstico mais completo, estudos 

disciplinares que dialogam com a problemática ambiental devem ser desenvolvidos e devem 

fornecer elementos para a espacialização dos dados e informações, para a quantificação e a 

qualificação de processos e a construção de índices que, utilizando cartografia georreferenciada, 

alimentam uma metodologia analítica, centrada nos pontos amostrais e nas bacias hidrográficas, 

MMA e ANA (2007). 

A experiência do Paraná, na elaboração dos primeiros planos, mostrou que muito já se 

avançou na organização da informação sobre recursos hídricos no estado, e que graças a existência 

de um sistema de informação geográfica, é possível realizar parte dos trabalhos necessários para a 

quantificação e qualificação de processos e a construção dos índices para a gestão. No entanto, 

também ficou evidente que um sistema de informações nunca está finalizado, conforme se avança 

na implementação dos instrumentos de gestão, e efetivamente se realiza a gestão propriamente dita, 

surgem novas necessidades. 

No caso paranaense verificou-se que é necessário a criação de novas rotinas no SIG-

SUDERHSA para geração de relatórios, consultas, novas interfaces gráficas para o usuário final, 

módulos gerenciais para as agências de bacias e nova consistência dos dados de outorga e 

monitoramento. Um dos grandes problemas com relação ao sistema é a falta de base cartográfica e 

mapeamentos temáticos, homogêneos para todo o estado e em escala adequada as necessidades da 

gestão de recursos hídricos. Além disso, com a evolução tecnológica, torna-se imprescindível que o 

sistema seja adaptado para uso pela internet, o que facilita o acesso e difusão da informação para os 

agentes envolvidos na gestão de recursos hídricos. Outrossim, fica cada vez mais evidente a 

necessidade de integração de dados com os órgãos ambientais do estado bem como com a ANA. 
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