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RESUMO --- Neste artigo é apresentada a Plataforma Generalizada para Análise de Outorga para 
Captação de Água e para Lançamento de Efluentes. São detalhados os aspectos teóricos dos 
modelos de alocação e de qualidade da água e também o funcionamento da integração desses dois 
modelos. É mostrada a interface da nova plataforma, que funciona de forma integrada com sistemas 
de informação geográfica. 

ABSTRACT --- In this paper, the Generalized Platform to Water Catchment and Effluent Disposal 
Permission Analysis is presented. The water allocation and water quality models theoretical aspects 
are detailed and how these two models integration works as well. It is also presented the new 
platform interface, which works with geographic information systems in an integrated way. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma plataforma para a análise de concessão de outorga para 

captação de água e para lançamento de efluentes que pode ser utilizada em bacias hidrográficas com 

diversas características físicas e ambientais. O trabalho foi concebido visando à integração com 

banco de dados que contenham informações hidrológicas e cadastros de usuários, o uso de 

tecnologia de sistemas de informações geográficas e estudos de regionalização hidrológica, e a 

facilidade de uso do sistema utilizando uma interface de comunicação ilustrativa. 

 

2 MODELO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 

O modelo de alocação representa uma rede de fluxo de caráter geral e adaptável a diversos 

tipos de problemas. Assim, a maior parte das configurações e estruturas operacionais das bacias 

hidrográficas pode ser representada por meio da especificação de dados de entrada apropriados. O 

programa incorpora automaticamente algumas funções que são comuns na simulação de bacias 

hidrográficas sem que o usuário tenha que se preocupar em programá-las. 

Os usuários podem colocar quantos nós de demanda forem necessários para levar em conta as 

demandas na bacia, sejam elas consumptivas ou não. O modelo de alocação atende a estas 

demandas de acordo com um valor de prioridade atribuída pelo usuário. Nos reservatórios são 

requeridas as vazões regularizadas de cada um. Portanto, neste modelo os reservatórios não 

acumulam água. A capacidade de armazenamento e a perda de água por evaporação são traduzidas 

pela vazão regularizada indicada pelo usuário. 

Os componentes do sistema, tais como reservatórios, confluências, desvios, afluências e 

demandas são representados na rede como nós, e os canais, adutoras e trechos naturais de rios são 

representados por links. O modelo de alocação resolve iterativamente o seguinte problema de fluxo 

de rede, para cada cenário do sistema: 
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onde: 

� cij é o custo unitário associado à vazão qij, que pode ser um custo monetário ou um fator 

de ponderação que represente direitos de água ou prioridades operacionais (um custo 

negativo é tratado como um benefício ou prioridade); 
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� qij é a vazão de referência no arco (i, j) definido pelo nó inicial i e o nó terminal j; 

� Ij é o conjunto de todos os nós com arcos que terminam no nó j (i ∈ Ij significa todos os 

nós i que sejam elementos do conjunto Ij); 

� Oj é o conjunto de todos os nós com arcos que se originam no nó j; 

� Lij é a vazão mínima no arco (i, j); 

� Uij é a vazão máxima no arco (i, j). 

 

A equação ( 2 ) é a restrição que garante a satisfação do equilíbrio de massa em todos os nós j 

da rede. 

As prioridades cij são calculadas para cada nó pela expressão cij = 10 P - 1000, na qual P varia 

de 1 a 99. Os valores de cij que representam prioridades são sempre negativos. Assim, ao atender 

uma prioridade, o modelo está diminuindo os custos da rede de um valor cij por unidade de vazão 

fornecida. O usuário precisa selecionar as prioridades relativas a demandas. Se ocorrerem déficits, 

então as demandas com menor prioridade são reduzidas em primeiro lugar. 

 

3 MODELO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

O modelo utilizado para simular a qualidade da água de rios é do tipo unidimensional, cujo 

regime de fluxo é permanente. Os rios que compõem o sistema são divididos em trechos que são 

vistos como elementos computacionais onde ocorrem os mecanismos de transporte de carga e onde 

a concentração dos constituintes de qualidade da água está completamente misturada. O modelo 

considera lançamentos pontuais, tais como a entrada de efluentes industriais e as descargas de 

esgotos domésticos, podendo simular as concentrações de DBO, OD, Coliformes Totais, Fósforo 

Total, Algas, TDS, Nitrogênio Orgânico, Amônia, Nitrito e Nitrato. 

Cada trecho do rio deve apresentar parâmetros constantes, como por exemplo: área da seção, 

declividade, velocidade, vazão, altura média da lâmina de água, entre outros. Cada segmento 

representa um volume de controle sobre o qual as equações que governam o balanço de massa são 

aplicadas. O modelo de qualidade da água resolve a equação de balanço de massa relacionando a 

conservação de massa e as reações cinéticas que ocorrem em um determinado volume de controle, 

representado por um trecho de rio. As reações cinéticas utilizam parâmetros que influenciam o 

comportamento do processo físico-químico. Esses parâmetros necessitam ser calibrados para que 

possam ser usados em uma aplicação particular. 

As variações das concentrações dos poluentes no sistema de recursos hídricos são 

determinadas de acordo com Teixeira (2004), que usa uma formulação analítica para representar o 

decaimento exponencial da concentração de cada poluente. Esta formulação resultou de uma 
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simplificação da equação de balanço de massa relacionando a conservação de massa e as reações 

cinéticas. 

O modelo utiliza o tipo de solução de estado constante, adotando o mesmo intervalo de tempo 

assumido para o cenário de vazão considerado. Desta forma, o modelo assume que a vazão 

permanece constante durante um determinado tempo e num dado trecho do rio. Portanto, a variação 

das concentrações será espacial (ao longo do trecho do rio) e a variação temporal está embutida nos 

cenários de vazão utilizados. Obs.: as vazões utilizadas como dados de entrada do modelo de 

qualidade da água são os valores obtidos como resultados do modelo de alocação de água. 

A formulação básica do modelo fornece a concentração em função do tempo. Assumindo a 

velocidade constante no trecho do rio e que essa velocidade corresponde a um ∆x (distância para 

que uma partícula de água saia de um ponto e chegue a outro) por um intervalo de tempo ∆t, pode-

se substituir o tempo pela relação entre o comprimento do trecho e a velocidade, resultando na 

equação ( 4 ): 
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onde: 

� k é o coeficiente representando a reação cinética específica para cada poluente; 

� x é a distância do ponto de lançamento do poluente a um ponto qualquer (m); 

� U é a velocidade média da água no trecho do rio (m/s). 

 

4 A INTERFACE DA PLATAFORMA PARA ANÁLISE DE OUTORGA 

Neste capítulo serão apresentadas as características principais da interface. A interface do 

sistema é um instrumento capaz de tornar disponível ao usuário ferramentas que possibilitam o 

diálogo com os dados e com os modelos, fazendo-os interagir entre si, e permite avaliar os 

resultados obtidos para identificar os que atendem ou não aos critérios de julgamento para 

concessão das outorgas de captação de água e de lançamento de efluentes. 

Este sistema contém ferramentas para manipulação de dados de quantidade e qualidade da 

água. Os dados são organizados e armazenados em tabelas que constituem um banco de dados com 

o qual é possível processar, recuperar, consultar e manipular as informações. Algumas das 

informações contidas no banco de dados podem ser solicitadas através das feições geográficas 

chamadas layers, e que são visualizadas no sistema. 

O banco de dados pode armazenar diversas informações, como por exemplo: séries de vazões, 

precipitações e dados de qualidade da água com a localização dos respectivos postos de medição, 
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mapas com a delimitação de municípios, rede de drenagem, hidrografia, sedes municipais, represas 

e cadastro de usuários, que são informações úteis para a análise de solicitação de outorga. 

A interface gráfica do sistema apresenta algumas ferramentas comuns em sistemas de 

informações geográficas (SIG), como ferramentas de visualização, identificação e localização de 

feições geográficas (layers). 

A interface usuário-sistema da plataforma generalizada é composta por um menu principal, 

uma barra de botões, uma barra inferior de informações (barra de status) e três quadros de 

dimensões ajustáveis. A Figura 1 mostra a tela principal com dois layers carregados. 

 

 

Figura 1: Tela principal da plataforma generalizada para análise de outorga 

 

Na tela principal o quadro maior contém o mapa principal e a escala gráfica, o quadro no 

canto superior esquerdo contém a relação dos layers carregados (legenda) e o quadro no canto 

inferior esquerdo mostra um mini-mapa, que serve de referência ao que está sendo mostrado no 

mapa principal. Esses três quadros podem ser redimensionados clicando e arrastando as suas 

molduras. O menu principal está situado na parte superior da tela e disponibiliza a maioria das 

funções e opções existentes na plataforma. A barra de botões, localizada logo abaixo do menu 

principal, possui os botões necessários para a navegação pelo mapa principal, para o controle da 

função do cursor, captura de imagens e acesso ao modelo de análise de outorga. Através destes 
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botões pode-se deslocar o mapa, dar zoom, selecionar elementos, etc. Estas funções são básicas para 

a operação da plataforma generalizada e podem ser acessadas de várias maneiras. 

No mapa principal são mostrados os layers escolhidos pelo usuário. No banco de dados 

podem estar layers que constituem a base geográfica e layers representando feições, limites ou 

pontos de interesse (por exemplo: postos fluviométricos, limites de sub-bacias, cadastro de usuários, 

etc.). 

Para um layer que está no banco de dados ser mostrado, ele precisa ser lido do banco. Uma 

vez lido, seu nome passa a ser mostrado na lista de layers do quadro situado no canto esquerdo 

superior. Um layer que foi lido do banco de dados pode ser ou não visualizado na tela (a escolha é 

feita clicando-se no quadrinho à esquerda do nome do layer). 

Quando se clica no item “Layers” do menu “Arquivos” são disponibilizadas as opções 

mostradas na Figura 2, que permitem, respectivamente, ler do banco um ou mais layers, carregar 

arquivos nos formatos shp, tab e dxf, retirar um layer da legenda e retirar (definitivamente) um layer 

do banco de dados. 

 

 

Figura 2: Menu “Layers” do menu “Arquivos” 

 

O quadro localizado no canto inferior esquerdo da tela principal contém um mini-mapa que 

serve como referência do que está sendo mostrado no mapa principal. Neste mini-mapa pode existir 

um retângulo de bordas azuis que representa a área sendo mostrada no mapa principal. O tamanho e 

a posição deste retângulo são ajustados automaticamente em função do nível de zoom e do 

deslocamento dado pelo usuário no mapa principal. Além disso, o mini-mapa é ativo, isto é, 

clicando sobre o retângulo azul e arrastando-o faz com que o mapa principal também se desloque, 

mantendo a coerência. Também é possível deslocar o conteúdo do mapa principal apenas clicando 

num ponto do mini-mapa. Fazendo isso, o mapa principal se desloca de forma a mostrar o ponto 

clicado no centro da tela. 
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4.1 Operações básicas 

Entende-se por operações básicas os procedimentos necessários para o usuário posicionar na 

tela os elementos desejados, visualizar as informações existentes, escolher a função do cursor, etc.. 

Isto envolve, entre outros, o deslocamento do mapa (ferramenta pan), a escolha do nível de detalhe 

(ferramenta zoom) e a escolha do elemento desejado (clique com o cursor do mouse). 

 

4.1.1 Deslocamento da tela (Pan) 

Serve para fazer a translação do mapa. Esta ferramenta pode ser acionada clicando no botão 

 da barra de botões, teclando-se a letra P ou ainda clicando-se no botão do meio do mouse. 

 

4.1.2 Nível de detalhe (Zoom) 

Serve para afastar ou aproximar a imagem mostrada no mapa principal. Ao lado do botão 

 existe uma setinha que, ao ser clicada, mostra as opções de zoom disponíveis. As opções de 

zoom são: 

 

� Ajustar à janela: mostra a imagem toda na tela. Esta é a posição de mínimo zoom e não é 

possível diminuir a imagem além deste ponto; 

� Zoom Área: mostra uma área delimitada pelo usuário. Para acionar esta ferramenta clique 

no botão ou tecle a letra Z. Uma vez acionada, clique num ponto da tela e arraste. 

Enquanto o cursor do mouse é arrastado um retângulo vai sendo desenhado indicando a 

área que será mostrada na tela. Quando o retângulo estiver no tamanho desejado, solte o 

botão do mouse; 

� Zoom Arraste: depois de escolhida esta opção, clique num ponto qualquer do mapa e 

arraste o mouse para cima (afasta o mapa) ou para baixo (aproxima o mapa). Ao se soltar 

o botão do mouse a imagem será redesenhada no nível de detalhe escolhido; 

� Zoom Anterior: retorna a imagem para o nível de zoom anterior ao atual. 

 

Além das opções disponibilizadas pelos botões, a ferramenta Zoom ainda pode ser acionada 

pelas teclas + (aproxima), - (afasta) e pela rodinha do mouse: para frente aproxima e para trás 

afasta. 
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4.1.3 Operação do cursor 

A resposta a um clique do mouse sobre um elemento pode variar de acordo com a opção 

escolhida pelo usuário. Basicamente estas opções são Seleção e Informação. A escolha de qual 

opção estará ativa pode ser feita pelos botões que aparecem quando se clica na setinha ao lado do 

botão  ou através do menu-popup que aparece quando se clica com o botão dois do mouse 

em qualquer região do mapa principal. As ações executadas pelo clique do mouse em função da 

opção escolhida são as seguintes: 

 

� Seleção: esta opção apenas ilumina o elemento clicado, deixando-o marcado. Seleções 

sucessivas podem ser feitas com mais cliques sobre outros elementos. Clicar sobre um 

elemento já selecionado faz com que ele deixe de estar selecionado; 

� Informação: esta é a opção padrão do cursor. Quando se clica sobre um elemento aparece 

uma janela que mostra seus atributos. A Figura 3 é um exemplo desta janela: 

 

 

Figura 3: Janela com as informações de um elemento clicado 

 

O botão dois do mouse tem duas funções básicas: 

 

� quando uma determinada operação ou função está em andamento, ele a cancela. Isto vale 

para a maioria das funções da plataforma, como zoom, cálculo de distância, traçado de 

área limite, edição de área-limite, etc.; 

� se não há uma função em andamento, ele mostra o menu-popup. 
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4.2 O menu Topologia 

Através do menu “Topologia” (Figura 4) são acionadas as seguintes funções: 

 

 

Figura 4: Menu “Topologia” 

 

� Arquivo da Topologia: permite, através do menu mostrado na Figura 5, acionar as 

seguintes funções: 

 

 

Figura 5: Menu “Arquivo da Topologia” 

 

o Novo: permite ao usuário iniciar a construção de uma nova rede; 

o Abre: mostra um quadro de diálogo no qual o usuário escolhe alguma rede para ser 

aberta; 

o Salva: salva a rede atualmente existente; 

o Salva como...: mostra um quadro de diálogo no qual o usuário fornece um nome 

para a rede atualmente existente e escolhe o local no qual esta rede será salva; 

o Fecha: fecha a rede atualmente existente e encerra as funções da Topologia. 

 

� Dados Globais: permitirá ao usuário entrar/editar os dados de diversos elementos da rede 

em uma única tela. Este item está em desenvolvimento; 

� Resultados: apresenta os resultados da rede atual, em formato de planilhas e gráficos. 

Obs.: este item de menu fica ativo quando a rede atual já foi calculada e, portanto, possui 

resultados gravados no banco de dados. Os resultados serão mostrados no item 4.9; 
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� Calcular: ao clicar neste menu os cálculos são iniciados, apresentando uma tela que indica 

o andamento do processo. Ao final dos cálculos, os resultados são gravados no banco de 

dados e o modelo está pronto para apresentar os mesmos; 

� Análise/Comparações: permitirá visualizar conjuntamente os dados e os resultados de 

diversos projetos, possibilitando ao usuário comparar diversas opções de simulação. Este 

item está em desenvolvimento; 

� Ferramentas: abre o menu “Símbolos” que, ao ser clicado, permite alterar o tamanho dos 

elementos da rede e também definir se os mesmos serão ou não apresentados com texto, 

através da tela mostrada na Figura 6; 

 

 

Figura 6: Tela para edição dos símbolos da topologia 

 

� Ajusta layers da Topologia: ao iniciar uma nova rede, os layers dos elementos da 

topologia existentes no banco de dados apresentam valores adotados para os limites de 

suas coordenadas geográficas. Se o usuário carrega (ou importa algum mapa) e, em 

seguida, inicia uma nova topologia, os limites das coordenadas do mapa e da topologia 

não são necessariamente coincidentes. Ao clicar nesse item de menu, os limites das 

coordenadas dos layers da topologia são ajustados para coincidirem com os limites das 

coordenadas do mapa existente. 

 

4.3 A barra de botões da Topologia 

Ao iniciar uma nova rede ou abrir uma rede previamente gravada, os botões relacionados à 

Topologia ficam ativos (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Barra de botões da Topologia 

 

Os botões da Topologia possuem respectivamente as seguintes funções: 
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� Traçado da Topologia: mostra ou esconde os botões relacionados ao traçado da Topologia. 

O traçado será explicado no item 4.5; 

� Dados Globais: vide item 4.2; 

� Ordem de Prioridades/Benefícios: o modelo de alocação utiliza valores de prioridades 

fornecidos pelo usuário para definir a alocação de água ótima na rede. Ao clicar neste 

botão será mostrada uma tela com as prioridades de todos os nós existentes na rede. Este 

item está em desenvolvimento; 

� Resultados: vide item 4.9. Obs.: se a rede ainda não foi calculada este botão fica 

desativado; 

� Calcular: vide item 4.2; 

� Modelos: permite alterar entre os modelos existentes. Ao clicar na seta localizada do lado 

direito do botão, um menu suspenso é apresentado (Figura 8), no qual o usuário escolhe 

qual modelo deseja ativar. 

 

 

Figura 8: Menu para escolha dos modelos 

 

4.4 As definições gerais 

Quando o modelo de qualidade da água está selecionado surge, no menu “Topologia” e na 

barra de botões da topologia, o item “Definições Gerais”. Ao clicar neste menu/botão surge a tela 

mostrada na Figura 9, na qual o usuário define as condições naturais da água nos trechos da 

topologia e escolhe as variáveis de qualidade da água que deseja simular. 
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Figura 9: Tela das Definições Gerais do modelo de qualidade da água 

 

Na tela mostrada na Figura 9 existe o botão “Classes de qualidade”, através do qual o usuário 

acessa as diversas classes definidas pela resolução CONAMA (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Valores das classes de qualidade 

 

4.5 O traçado da Topologia 

Para ativar o traçado da rede basta clicar no botão “Traçado da Topologia”, mostrado no item 

4.3. Surgirá a barra de traçado, mostrada na Figura 11. 
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Figura 11: Botões de traçado 

 

Os botões de traçado possuem respectivamente as seguintes funções: 

 

� criar Nó de Passagem; 

� criar Reservatório; 

� criar Demanda; 

� traçar Link; 

� apagar um elemento da Topologia; 

� mover um elemento da Topologia. 

 

O procedimento do traçado da rede foi desenvolvido através de programação customizada 

sobre elementos básicos de edição gráfica do software de GIS. Optou-se por uma programação 

específica para o traçado da rede, em detrimento do uso das ferramentas de traçado já existentes no 

GIS, para que o traçado e edição da rede pudesse se adequar às características lógicas exigidas pela 

plataforma. Por exemplo: ao se traçar um link, ele deverá sempre ter um nó de início e um de fim, 

ou seja, não é possível a existência de um link com uma “ponta solta”. Outro exemplo: ao se mover 

um nó da rede, todos os links a ele associados deverão acompanhar este movimento, para que não 

ocorra o desligamento de links ao se mover um nó. De maneira análoga, ao se apagar um nó, 

deverão ser apagados todos os links ligados a ele. Assim, tanto durante o traçado como na sua 

posterior edição, o software foi desenvolvido de forma a manter a coerência topológica da rede 

exigida pela plataforma, o que não seria possível caso se utilizasse as ferramentas padrão de 

desenho do software de GIS. 

Basicamente, o processo para se traçar a rede consiste em escolher na barra de traçado o 

elemento da rede a ser desenhado e clicar sobre o mapa na posição em que se deseja desenhá-lo. 

Uma vez escolhido um elemento, ele permanecerá ativo até que se escolha outro na barra de traçado 

ou se clique no botão dois do mouse. 

O traçado de um link se faz clicando no seu nó de início e a seguir clicando-se em qualquer 

ponto no mapa, quantas vezes forem necessárias, até chegar ao nó de destino. Esta técnica de 

traçado permite que um link acompanhe a trajetória de um rio, fazendo com que a representação da 

rede fique mais próxima da geografia local. 
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Depois de desenhada a rede, ela pode ser ajustada para melhor se adaptar às exigências do 

usuário. Pode-se mover a posição de qualquer elemento da rede sem que se perca a coerência 

topológica e pode-se também alterar o tamanho ou o símbolo utilizado para representar os 

elementos da rede. 

Resumindo, o traçado da rede então é feito posicionando-se os seus diversos elementos e 

unindo-os com os links respectivos. 

 

4.6 Entrada e edição de dados 

Para entrar e/ou editar os dados em qualquer um dos elementos da rede basta clicar sobre o 

elemento com o botão dois do mouse. Surgirá uma tela na qual são fornecidos ou editados os dados 

do elemento escolhido. Como exemplo é mostrada a tela para entrada/edição de dados de uma 

demanda no módulo de alocação (Figura 12) e a tela para entrada/edição de dados de um link no 

módulo de qualidade da água (Figura 13). 

 

 

Figura 12: Tela para entrada/edição de dados de uma demanda (modelo de alocação) 
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Figura 13: Tela para entrada/edição de dados de um link (modelo de qualidade) 

 

O funcionamento da entrada/edição de dados é o seguinte: o usuário fornece os valores 

desejados nos campos respectivos e clica no botão “Ok” para aceitar os novos valores ou no botão 

“Cancelar” para manter os valores que existiam quando a tela foi aberta. 

 

4.7 Grupos de Usuários 

Nos nós de demanda o usuário pode fornecer diretamente o valor desejado de vazão de 

retirada ou associar grupos de usuários aos nós, fazendo com que a demanda total do grupo seja 

utilizada no cálculo. Como a plataforma é genérica, antes de criar os grupos é necessário definir 

qual layer representa os usuários, qual atributo deste layer representa as demandas e qual a unidade 

dessas demandas. Para isso é utilizado o menu “Layer e atributo”, apresentado na Figura 14. A tela 

para definição do layer e dos atributos é apresentada na Figura 15. 

 

 

Figura 14: Menu “Layer e atributo” do menu “Usuários” 
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Figura 15: Tela Layer e atributo dos Usuários 

 

Os grupos de usuários podem ser criados por atributos, por área limite ou lidos do banco de 

dados (quando previamente gravados), através dos menus mostrados na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Menu para criação de grupos de usuários 

 

Na Figura 17 é mostrada a tela para criação de grupos de usuários por atributos. Já na Figura 

18 é mostrada uma área limite com os usuários pertencentes a um grupo. Obs.: o procedimento para 

traçado das áreas limite não foi incluído neste artigo, mas estará detalhado no manual do modelo. 

Finalmente, na Figura 19, é mostrado um grupo de usuários montado. 

 

 

Figura 17: Tela para criação de grupos de usuários por atributos 
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Figura 18: Área limite 

 

 

Figura 19: Grupo de usuários montado 

 

Com a montagem dos grupos de usuários fica mais fácil simular regiões com muitas retiradas, 

já que as mesmas podem ser agregadas em grupos. Entretanto, se o usuário desejar, ele pode criar 

um nó de demanda para cada retirada existente. 

 

4.8 Cálculo 

Para efetuar os cálculos basta clicar no menu ou no botão respectivo. Ao fazer isto, o modelo 

iniciará os cálculos, apresentando uma tela que indica o andamento do processo. Ao final dos 

cálculos, o modelo estará pronto para apresentar os resultados. Resumidamente o processo de 

cálculo do modelo de alocação é o seguinte: 

 

� ao acionar o cálculo, o modelo lê do banco de dados os valores necessários para efetuar os 

cálculos; 

� com esses valores é montado o arquivo de dados para o algoritmo de cálculo; 
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� o algoritmo lê o arquivo de dados, efetua os cálculos e cria um arquivo com os resultados; 

� o modelo lê o arquivo de resultados e armazena os mesmos no banco de dados. 

 

4.9 Resultados 

Para que os resultados sejam exibidos basta clicar no menu ou no botão respectivo. Na Figura 

20 é apresentada a tela de resultados mostrando os valores calculados para as demandas no modelo 

de alocação. 

 

 

Figura 20: Resultados das demandas (modelo de alocação) 

 

Na parte inferior da tela mostrada na Figura 20 existem as seguintes opções: “Todas”, “Com 

falhas” e “Sem falhas”. Essas opções permitem mostrar respectivamente todas as demandas, só as 

que apresentaram falhas (vazão fornecida foi inferior à vazão necessária) e as que não apresentaram 

falhas. As mesmas opções existem também para os resultados dos links sendo que, neste caso, as 

falhas ocorrem quando a vazão no link é inferior à vazão de restrição. 

Já na Figura 21 é apresentada a tela de resultados mostrando os valores calculados para os 

links no modelo de qualidade. 
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Figura 21: Resultados dos links (modelo de qualidade) 

 

5 CONCLUSÃO 

No estágio atual de desenvolvimento da Plataforma Generalizada para Análise de Outorga 

para Captação de Água e para Lançamento de Efluentes já é possível afirmar que os resultados 

obtidos são plenamente satisfatórios. Os usuários do modelo podem obter informações sobre a 

situação quantitativa e qualitativa das vazões na bacia em estudo e qual a influência causada pelo 

acréscimo de uma nova outorga. E com a vantagem do processo otimizado de alocação das vazões 

ao invés do processo montante-jusante usualmente utilizado. 
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