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Resumo – A definição de limites territoriais adequados para as regiões de planejamento e gestão de 
recursos hídricos, que promova a harmonização de múltiplos interesses, é fundamental para a gestão 
integrada de recursos hídricos. Nesse sentido, este estudo avalia os múltiplos aspectos envolvidos 
no processo definição dessas regiões, com base em uma análise comparativa de exemplos adotados 
em diferentes países, bem como apresenta o sistema de suporte à decisão WARPLAM, que visa 
subsidiar o processo de seleção, priorização e harmonização de tais aspectos quando da definição de 
regiões de recursos hídricos. Apesar da bacia hidrográfica ser considerada o território mais 
adequado para a promoção da gestão integrada de recursos hídricos, os exemplos analisados neste 
estudo permitem observar a consideração de aspectos socioeconômicos, políticos, administrativos, 
ambientais, entre outros. Assim sendo, o sistema WARPLAM propõe a utilização do conhecimento 
adquirido em experiências anteriores e a aplicação de técnicas modernas de apoio à decisão, de 
forma a constituir uma solução abrangente e flexível para facilitar o processo definição de regiões 
de planejamento e gestão de recursos hídricos, de acordo com prioridades e objetivos estabelecidos, 
além de promover a harmonização de múltiplos interesses e a cooperação intersetorial e 
transfronteiriça. 
 
Abstract – The definition of appropriate territorial limits for water resources planning and 
management regions, that promote the harmonization of multiple interests, is essential for integrated 
water resources management. In this sense, this study evaluates multiple aspects that are involved in 
the process of defining such regions, based on a comparative analysis of some examples adopted in 
different countries. In addition, this study presents WARPLAM, a decision support system designed 
to help the process of selecting, prioritizing and harmonizing such aspects when delineating water 
resources regions. Although river basin limits are the most common territorial basis to promote 
integrated water resources management, some examples analyzed in this study demonstrate that 
additional aspects are being considered, such as socioeconomic, political, administrative and 
environmental characteristics, among others. Therefore, WARPLAM DSS is developed using 
knowledge gained from prior experiences and employing modern decision support system 
techniques, in order to constitute a broad and flexible solution that facilitates the process of 
delineating water resources planning and management regions, depending upon water resources 
management objectives and priorities, as well as to promote harmonization of multiple interests, 
and intersectoral and transboundary cooperation. 
 
Palavras-Chave – gestão integrada de recursos hídricos, sistemas de suporte à decisão, análise de 
cluster e programação dinâmica. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A gestão de recursos hídricos abrange aspectos socioeconômicos, políticos, administrativos e 

ambientais, entre outros. De forma a reconhecer a necessária articulação entre esses aspectos, a 
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Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), conforme definido por GWP (2000), preconiza a sua 

harmonização, visando o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, um passo importante para o 

sucesso na implementação da GIRH é a definição de regiões de planejamento e gestão de recursos 

hídricos (RPGRHs), que reflitam, em seu território, os múltiplos aspectos envolvidos nesse processo. 

A definição de RPGRHs constitui uma das primeiras metas estratégicas da Diretiva Quadro da 

Água (DQA), adotada pelos países membros da União Européia em 2000, visando promover a 

GIRH. As ‘Regiões Hidrográficas’, conforme descrito na DQA, são formadas por bacias 

hidrográficas ou agrupamentos de bacias hidrográficas, de acordo com a proposição de uma 

estratégia comum de implantação, que considera múltiplos aspectos (European Commission, 2002). 

Sejam essas regiões formadas exclusivamente por bacias hidrográficas, agrupamentos ou 

partes de bacias hidrográficas, ou até mesmo por divisões político-administrativas, deve-se buscar 

uma abordagem mais ampla, onde os múltiplos interesses relacionados com a problemática dos 

recursos hídricos sejam avaliados e priorizados no contexto de cada região, e refletidos em uma 

escala territorial adequada para a gestão dos mesmos. Desta forma, evitam-se esforços redundantes, 

a falta de integração intersetorial, a ausência de coordenação entre níveis de administração, a 

priorização de interesses historicamente dominantes, entre outros. 

Para tanto, este estudo avalia os múltiplos aspectos envolvidos na definição de RPGRHs, com 

base em uma análise comparativa de exemplos adotados em alguns países, bem como apresenta o 

sistema de suporte à decisão (SSD) WARPLAM, desenvolvido por meio da utilização de sistemas 

de informação geográfica, análise multicritério, análise difusa, regras heurísticas, análise de cluster 

e programação dinâmica, de forma a subsidiar a tomada de decisão, com base na seleção e 

priorização de múltiplos aspectos para a definição de RPGRHs, além dos limites de bacias 

hidrográficas. O sistema de apoio à decisão proposto pode ser utilizado por Conselhos de Recursos 

Hídricos, Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e outras organizações, na busca da GIRH, por 

meio da promoção da integração inter-regional, bem como da articulação intra-regional entre os 

múltiplos atores envolvidos. 

 

2. REGIÕES DE RECURSOS HÍDRICOS: uma análise comparativa 

As RPGRHs existentes são decorrentes de diferentes momentos da história.  Essas regiões, 

muitas vezes, refletem interesses dominantes de um determinado período, incluindo diferentes 

estruturas institucionais que atuam com sobreposição de atribuições e sem a necessária 

coordenação. Com o advento da GIRH, tais regiões passam a ter o papel de promover a integração e 

a harmonização entre os múltiplos interesses e atores existentes. 

Em alguns países, verifica-se uma tendência de reformulação das RPGRHs, de forma a 

promover uma abordagem mais ampla e integrada, incorporando os diversos aspectos envolvidos no 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  3 

processo de promoção da GIRH. Na União Européia por exemplo, motivados pela DQA, muitos 

países propuseram o redesenho de suas ‘regiões hidrográficas’ e respectivas estruturas institucionais. 

De forma a introduzir uma discussão a respeito dos aspectos envolvidos na definição ou 

reformulação dessas regiões, foi executada uma análise comparativa em onze países. Esse processo 

é bastante subjetivo e os tomadores de decisão não possuem, em geral, referências anteriores ou 

uma metodologia comumente acordada para apoiar as suas decisões. Assim sendo, a hipótese 

levantada é que a partir da identificação de aspectos mais abrangentes, bem como do entendimento 

da sua priorização no contexto de cada caso em análise, seja possível traçar uma referência para 

futuros processos de definição de RPGRHs.  

Por tratar-se de um assunto pouco descrito na literatura, o levantamento das informações nos 

exemplos selecionados foi elaborado em três etapas. Primeiramente, foi feita uma análise das 

referências bibliográficas existentes, que auxiliou no processo de escolha dos casos a serem 

abordados. A partir disso, foram indicados cerca de 75 especialistas, nos países selecionados, que 

receberam um questionário sobre o tema, e dos quais cerca de 50% responderam. A terceira etapa 

foi o refinamento das informações recebidas, por meio de 25 entrevistas pessoais.   

É importante ressaltar que a análise não teve o objetivo de especificar o que é certo ou errado 

no processo de definição de regiões de recursos hídricos. Além disso, por tratar-se de conclusões 

elaboradas a partir da opinião dos especialistas selecionados, podem tornar-se passíveis de 

diferentes interpretações. Portanto, o objetivo deste estudo é reconhecer possíveis aspectos a serem 

avaliados no contexto de abordagens futuras, a partir do entendimento do contexto das experiências 

selecionadas, caso pertinentes. Esse levantamento integra o “banco de referência” do WARPLAM, 

conforme detalhado no tópico 3, deste artigo. 
 

2.1. Síntese dos Resultados da Análise Comparativa nos Países Selecionados 

A análise comparativa abordou exemplos de regiões de planejamento e/ou gestão de recursos 

hídricos, em nível regional, nacional e internacional, adotadas em onze países: Portugal, Espanha, 

Grécia, Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, França, Estados Unidos, Colômbia, México e Brasil. 

Em cada exemplo, foram identificados os principais aspectos considerados na definição de regiões 

de recursos hídricos, bem como as principais atribuições exercidas nessas regiões (Coelho, 2010). 

No México, a Comissão Nacional da Água estabeleceu treze unidades hidrológico-

administrativas regionais, e respectivas Organizações de Bacia, responsáveis pela gestão dos 

recursos hídricos. Essas unidades são definidas a partir do limite territorial de uma ou mais bacias 

hidrográficas, de acordo com os limites das 37 regiões hidrológicas estabelecidas, e incluindo a 

totalidade da área dos municípios que integram as respectivas regiões (CNA, 2007). A combinação 

entre aspectos hidrológicos (bacias hidrográficas / regiões hidrológicas) e administrativos 

(municípios) reconhece que o planejamento, a implementação de projetos, e a programação e 
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aplicação dos recursos financeiros ocorrem segundo as fronteiras políticas, ao mesmo tempo em que 

a GIRH ocorre segundo os limites de bacias hidrográficas. 

A França, incluindo o território de suas colônias, foi divida em doze regiões hidrográficas, no 

âmbito do processo de implementação da DQA, também segundo aspectos administrativos e 

hidrológicos, principalmente. Os limites das comunas – que representam a menor unidade territorial 

administrativa, foram agrupados de forma a corresponder, o mais próximo possível, aos limites das 

bacias hidrográficas. Essa decisão relaciona-se à premissa de que não devem ser exercidos impostos 

diferenciados em uma mesma comuna. Além disso, é preciso reconhecer que a França possui uma 

longa tradição em gestão e planejamento de recursos hídricos, que influenciou fortemente a definição 

dessas regiões. Por exemplo, a Região Hidrográfica Rhône-Mediterranée foi agrupada em uma 

unidade territorial devido a aspectos históricos e culturais. A Região Hidrográfica Adour-Garonne foi 

definida principalmente segundo aspectos geológicos, já que nesta localidade existe uma bacia 

sedimentar. Na Região Hidrográfica Artois-Picardie verifica-se a semelhança de aspectos 

socioeconômicos, por tratar-se de uma localidade industrial, com alta densidade demográfica e altos 

valores de PIB. A Região Hidrográfica Rhine-Meuse caracteriza-se por ser uma área de estuário. Por 

fim, as Regiões Hidrográficas Seine-Normandie e Loire-Bretagne foram agrupadas de forma a 

aumentar o potencial de arrecadação financeira, constituindo-se em regiões grandes o suficiente em 

termos de população e aspectos econômicos para financiar projetos mais atrativos. Verifica-se, porém, 

um contraste entre os problemas da região da Bretagne, que caracteriza-se pela criação de gado e a 

região do Loire, que caracteriza-se pelos grandes eventos de cheia. Ainda, considerando que tais 

regiões hidrográficas foram definidas segundo as diretrizes da DQA, elas incorporam os limites das 

águas costeiras e das águas subterrâneas em seus territórios, e suas atribuições estão mais relacionadas 

ao planejamento dos recursos hídricos. Além das doze regiões, existem sub-regiões responsáveis pela 

gestão dos recursos hídricos, organizadas em 155 Comissões Locais de Água e definidas segundo os 

limites das sub-bacias ou de sistemas hídricos (Gest’Eau, 2010). 

Na Espanha existem 25 regiões hidrográficas responsáveis pela gestão e planejamento de 

recursos hídricos. Tais regiões possuem uma longa história, desde a criação das Confederações 

Hidrográficas, a partir de 1926, considerando os limites de bacias hidrográficas como base 

territorial para a gestão e planejamento de recursos hídricos. Segundo Loras (2008), esta premissa 

possui antecedentes em 1865. Este fato comprova o pioneirismo da Espanha em estabelecer 

autoridades de bacias hidrográficas, que influenciaram o desenvolvimento territorial do país. Além 

de aspectos hidrográficos, as Confederações Hidrográficas refletem aspectos socioeconômicos, por 

meio do reconhecimento do processo de ocupação humana ao longo da história, que estabeleceu 

identidades regionais e processos de alocação de água entre usuários, em diferentes escalas 

geográficas e com diferentes impactos na economia. Mais recentemente, a Espanha incorporou 
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aspectos políticos e administrativos na delimitação de suas regiões; por exemplo quando da 

definição de regiões hidrográficas transfronteiriças, considerando os limites de bacias 

internacionais, bem como ao delimitar sub-bacias ou pequenas bacias hidrográficas em uma região 

hidrográfica, quando estas localizam-se inteiramente em uma Comunidade Autônoma. O processo 

de descentralização é uma tendência recente na Espanha, a partir da reivindicação, por parte das 

Comunidades Autônomas, de autoridade sobre os seus recursos hídricos, independentemente do 

Governo Central. Considerando que a divisão de poderes entre os governos não está claramente 

definida em algumas regiões, a designação das Regiões Hidrográficas, conforme as diretrizes 

estabelecidas pela DQA, ainda não foi formalizada.  

A Colômbia estabeleceu, a partir de 1954, 33 Corporações Autônomas Regionais (CARs), 

influenciada pelo modelo das Confederações Hidrográficas da Espanha. As CARs são delineadas 

conforme limites hidrográficos e fronteiras administrativas de seus departamentos regionais. Além 

disso, foram consideradas áreas de proteção ambiental, características geográficas e tipos de 

problemas similares, como é o caso do rio Grande Magdalena e seus tributários, que constituem 

uma CAR. Suas atribuições englobam a gestão dos recursos naturais, em geral, incluindo a gestão 

dos recursos hídricos. 
Na Inglaterra existem onze regiões hidrográficas e 129 unidades de implementação da 

estratégia para gestão da retirada de água em bacias hidrográficas (CAMS). As regiões 

hidrográficas foram determinadas conforme as diretrizes da DQA, seguindo os limites hidrológicos 

e possuindo atribuições de planejamento. As CAMS possuem atribuições de planejamento e gestão 

dos recursos hídricos e foram delimitadas considerando os limites das bacias superficiais e 

subterrâneas, águas costeiras, estuários, influência das marés, retiradas significativas de água, 

existência de reservatórios e  transferências de água. As áreas urbanas são consideradas um 

importante fator de integração, considerando que sistemas de água cada vez mais complexos são 

verificados nas grandes cidades. Recentemente, as CAMS estão sendo agrupadas em unidades 

maiores, de forma a atender às diretrizes da DQA, melhor representar a relação existente entre as 

águas superficiais e subterrâneas, e aumentar a sua eficiência por meio da otimização de estruturas 

administrativas (Environmental Agency, 2008). Ainda, as organizações administrativas existentes ao 

nível de bacias hidrográficas, ao longo de uma história de mais de 100 anos, possuem um papel 

importante na definição das RPGRHs na Inglaterra. 
A Alemanha possui dez regiões hidrográficas, no âmbito do processo de implementação da 

DQA, com atribuições de planejamento. Para a delimitação dessas regiões foram considerados, 

primeiramente, os limites das seis principais bacias existentes na Alemanha, incluindo as suas águas 

costeiras. Para o agrupamento das bacias hidrográficas menores, foram analisados os limites das 

ecorregiões existentes, a partir de características topográficas, bem como estabelecida uma máxima 
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área territorial. Por fim, tais regiões foram refinadas considerando os tipos de paisagem, limites 

administrativos e tipos de problemas semelhantes (Federal Ministry for the Environment, 2005 e 

2006). Além disso, as bacias internacionais, e suas respectivas organizações, possuem longa 

tradição, constituindo-se como importante aspecto político na definição das regiões hidrográficas. A 

gestão dos recursos hídricos está sob responsabilidade dos Estados – Landers, os quais possuem 

diversas sub-regiões, e respectivos grupos de trabalho, de forma a estabelecer mecanismos de 

cooperação e integração. Um dos mais antigos organismos de cooperação estabelecidos é 

denominado LAWA - Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, que envolve tanto os Estados 

Federais como o Governo Central. É importante ressaltar que a gestão de recursos hídricos na 

Alemanha é tradicionalmente organizada em unidades político-administrativas. 

Nos Estados Unidos, foram definidos, em 1987, quatro níveis de unidades hidrológicas: 21 

regiões, 222 sub-regiões, 378 unidades de contabilidade e 2264 unidades de catalogação. Suas 

atribuições estão relacionadas principalmente com monitoramento, organização e armazenamento 

de dados, sendo que as 21 regiões foram definidas em 1970, no âmbito do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, para auxiliar nas atividades de planejamento. Essas unidades hidrológicas foram 

delineadas a partir dos limites das principais áreas de drenagem (naturais e artificiais) e a 

combinação de áreas de drenagem menores adjacentes, bem como aspectos políticos e culturais. 

Além disso, foram considerados os reservatórios existentes, as transferências de água, os limites 

estaduais e das principais cidades, as unidades de conservação ambiental, as unidades censitárias, 

aspectos econômicos e de uso e ocupação do solo, as águas costeiras, os estuários, as baías, as ilhas 

costeiras e os efeitos de maré. Foram estipulados, ainda, tamanhos mínimos e quantidades de sub-

bacias/subdivisões por unidade hidrológica (Seaber et al., 1987). A gestão e o planejamento dos 

recursos hídricos são basicamente conduzidos no âmbito dos governos estaduais, fragmentados 

entre diversas agências estaduais e federais, sem a necessária integração no nível das bacias 

hidrográficas (Deason et al., 2001). Existem diversos tipos de regiões de recursos hídricos, tal como 

Tennesse Valley Authority (TVA), Brandywine Valley Association, Delaware River Basin 

Commission, os cinco Distritos de Gestão de Recursos Hídricos do Estado da Flórida e os 46 

Distritos de Bacia do Estado de Minnesota. As atribuições dessas regiões variam entre gestão, 

planejamento, operação de reservatório, gestão de cheias, outorga e licenciamento, cobrança pelo 

uso da água, controle da quantidade e qualidade da água e outros. 
A Grécia estabeleceu 14 regiões hidrográficas,  no âmbito do processo de implementação da 

DQA, com atribuições de planejamento. Conforme as diretrizes estabelecidas pela DQA, essas regiões 

foram delimitadas considerando os limites das principais bacias hidrográficas e o agrupamento de bacias 

hidrográficas menores, bem como os aspectos hidrogeológicos, climáticos, ambientais, 

socioeconômicos e administrativos. Existem, ainda, treze Agências Regionais de Água (RWA), uma 
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para cada região administrativa da Grécia, responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. As RWAs são 

definidas de acordo com os limites político-administrativos, possuindo territórios não coincidentes com 

as regiões hidrográficas. A articulação entre RWAs, em regiões compartilhadas, é promovida pela 

Comissão Nacional dos Recursos Hídricos (Kampa e Bressers, 2008).  

Nos Países Baixos, foram estabelecidas 4 regiões hidrográficas internacionais a partir dos 

limites hidrográficos, conforme as diretrizes estabelecidas pela DQA, e com atribuições de 

planejamento. Existem ainda, 26 Conselhos de Água – Waterschappen – com atribuições plenas para 

a gestão dos recursos hídricos. Os primeiros conselhos de água foram criados desde o século XII, 

sendo responsáveis pelos diques e pela drenagem (Ven, 2004). Os aspectos hidrológicos constituem o 

principal fator para a delimitação desses conselhos, assumindo que o conceito de bacia hidrográfica 

inclui os sistemas artificiais de água, como por exemplo os diques, açudes, bacias de drenagem, 

bacias de armazenamento, sistemas de proteção contra cheias, reservatórios, canais e estruturas de 

transferência de água, entre outros. Além disso, são considerados os limites político-administrativos, 

águas costeiras, estuários, águas subterrâneas, características geográficas, aspectos socioeconômicos, 

uso e ocupação do solo e aspectos históricos e culturais. Os conselhos de água passaram por um 

processo de aglomeração, iniciado na década de 50, motivado por um grande evento de cheia que 

evidenciou a falta de coordenação entre os conselhos existentes. Desde então, o número total desses 

conselhos foi reduzido expressivamente, partindo de mais de 2600 para os 26 atualmente existentes 

(Havekes, 2008). A incorporação da gestão da qualidade das águas passou a exigir maior 

conhecimento técnico, sendo que somente os conselhos maiores tinham recursos para atrair 

profissionais mais qualificados e outros recursos necessários. Além da necessidade de estruturas 

administrativas mais efetivas, o processo de implementação da GIRH, iniciado em 1985, bem como 

os princípios da DQA reforçaram significativamente esse processo de agrupamento (Mostert, 2006). 

Em Portugal foram definidas dez regiões hidrográficas, com funções de planejamento, no 

âmbito do processo de implementação da DQA. Os principais aspectos considerados para a 

definição dessas regiões foram: os limites de bacias hidrográficas; as bacias internacionais 

compartilhadas com a Espanha; a longa tradição histórica em gestão de recursos hídricos, incluindo 

os processos de planejamento anteriores e demais diretrizes estabelecidas pela DQA. Foram 

definidas ainda cinco administrações de região hidrográfica (ARH), responsáveis pela gestão e 

planejamento dos recursos hídricos. No âmbito do processo de delimitação das ARHs, os principais 

aspectos considerados foram: os limites de bacias hidrográficas e bacias transfronteiriças, a partir do 

reconhecimento dos limites das regiões hidrográficas; a conectividade hidráulica, como a ligação 

entre as bacias Guadiana e Sado, por meio do reservatório de Alqueva; a variabilidade temporal e 

espacial da qualidade e quantidade de água; os limites administrativos, incluindo os conselhos 

municipais e as estruturas institucionais atuais e previamente existentes; as questões históricas, por 
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exemplo a região do Algarve que possui longa tradição; a promoção da eficiência financeira, por 

meio de estruturas institucionais otimizadas; os processos de ocupação humana, verificado na ARH 

Norte e que resultou no agrupamento de três regiões hidrográficas; as características 

geomorfológicas, como por exemplo nas regiões do Mira e Sado; as condições econômicas e  tipos 

de problemas, também semelhantes nas regiões do Mira e Sado, que possuem atividade agrícola 

tradicional, áreas rurais pouco desenvolvidas e pressão provocada pelo turismo nas áreas costeiras; 

as unidades censitárias, que também representam características socioeconômicas similares e são 

utilizadas nos processos de macro-planejamento; e por fim as distâncias geográficas e de 

comunicação, que resultaram no agrupamento da região Ribeiras do Oeste como parte da ARH 

Tejo, por delegação da ARH Centro. 

O Brasil possui doze regiões hidrográficas, com funções de planejamento, definidas 

considerando os limites hidrográficos, bem como aspectos socioeconômicos, ambientais, condições 

de qualidade e quantidade de água, climáticos, hidrogeológicos, institucionais, políticos, regionais e 

principais centros urbanos, históricos e culturais. Além dessas regiões, o país é dividido em mais de 

400 sub-regiões, estabelecidas no nível dos Estados, bem como da União, com funções de 

planejamento e gestão de recursos hídricos. Tais sub-regiões foram definidas a partir dos limites de 

bacias e sub-bacias hidrográficas, bem como outros aspectos que variam entre os Estados. Por 

exemplo, em São Paulo, 22 unidades territoriais foram estabelecidas em 1991, considerando 

aspectos históricos, geomorfológicos, geológicos, hidrológicos, políticos, administrativos, 

socioeconômicos, tamanho e distâncias rodoviárias. Em Minas Gerais, 34 unidades territoriais 

foram definidas considerando os aspectos hidrográficos e climáticos, o potencial hidroelétrico, a 

hidrogeologia, a morfologia, as mesorregiões do IBGE, os processos ocupação humana, os limites 

administrativos municipais e as organizações sociais existentes. Em Santa Catarina, foram 

estabelecidas dez regiões hidrográficas considerando os limites das bacias hidrográficas, os aspectos 

físicos e socioeconômicos, os limites administrativos, limites de tamanho e associações 

intermunicipais existentes. 

A partir dos exemplos descritos, é possível afirmar que na Europa verificou-se uma 

abordagem mais integrada dos aspectos envolvidos na definição das regiões hidrográficas, 

conforme proposto na DQA. A partir do detalhamento de uma estratégia comum de implementação, 

foram definidos aspectos específicos a serem adotados para a definição das regiões hidrográficas 

(European Commission, 2002). Conforme observado, foram seguidos, no geral, os seguintes 

princípios: definição dos limites das bacias hidrográficas principais como regiões hidrográficas; 

agrupamento de bacias hidrográficas menores considerando aspectos climáticos, ambientais, 

socioeconômicos, administrativos e de tamanho, conforme as características particulares de cada 

país; e, incorporação de águas subterrâneas, costeiras e artificiais. Dentre os aspectos climáticos, 
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são sugeridos umidade, evapotranspiração, temperatura e radiação solar; dentre os aspectos 

socioeconômicos, densidade populacional, setores da economia e diferenças culturais; dentre os 

aspectos ambientais, regiões biogeográficas ou ecorregiões; dentre os aspectos administrativos, 

limites regionais, estaduais e municipais e estruturas institucionais existentes. Por fim, com relação 

aos limites de tamanho, foram definidos percentuais de referência. 

Com exceção das regiões hidrográficas definidas no âmbito da DQA, não foi possível 

diagnosticar um conjunto de aspectos comum a todos os exemplos selecionados, tendo em vista as 

particularidades de cada país, quando da definição de suas RPGRHs. De uma forma geral, são 

identificados diversos fatores que possuem influência significativa na definição dessas regiões, tais 

como: limites hidrográficos, tipos de problema, com diferentes escalas, duração e foco, escopo 

geográfico. Ainda, aspectos hidrográficos, sociais, econômicos, políticos, administrativos, 

históricos, culturais, físicos e ambientais são reconhecidos como forte indutores nesse processo. A 

Tabela 1 a seguir apresenta uma tentativa de organização dos aspectos identificados na análise 

comparativa em cinco categorias: hidrológico-hidrográfica, político-administrativa, histórico-

cultural, socioeconômica e físico-ambiental. 

Tabela 1 – Aspectos Identificados na Análise Comparativa 

Categorias Aspectos Detalhes / Exemplos de Dados Espaciais 

Aspectos 
Hidrológico-
Hidrográficos 

bacias hidrográficas bacias, sub-bacias, microbacias, áreas de drenagem artificiais 
conectividade hidráulica transposições e canais artificiais 
reservatórios reservatórios, açudes, lagos artificiais 
água subterrânea aqüíferos, bacias subterrâneas 
águas costeiras águas de maré, estuários, ilhas costeiras, baías, 
variabilidade temporal e 
espacial da disponibilidade 

estações de monitoramento de qualidade e quantidade de água, 
regiões homogêneas 

proteção contra enchentes diques, reservatórios de armazenamento 

Aspectos 
Político-
Administrativos 

regiões administrativas  
limites transfronteiriços internacionais, regionais, provinciais, 
estaduais, municipais; divisão de poderes, conselhos municipais, 
consórcios intermunicipais 

instituições administrativas organizações administrativas existentes e históricas 
eficiência institucional otimização de estruturas administrativas e recursos financeiros 
faixas de tamanho  combinação de regiões menores, quantidade de sub-bacias 

Aspectos 
Histórico-
Culturais 

tradição  processos históricos de planejamento e gestão 
história região historicamente organização, identificação histórica 
identificação cultural costumes tradicionais, diferenças lingüísticas 

Aspectos 
Socioeconômicos 

ocupação humana processos históricos sociais, identidades regionais, aglomerações 

atividades socioeconômicas uso e ocupação do solo, envolvimento de setores usuários de água, 
atividades predominantes (agricultura, indústria, etc.)  

problemshed tipos de problema (pressão do turismo, qualidade, secas, etc.) 
macroplanejamento regiões com perfil socioeconômico similar (PIB, IDH, etc.) 
regiões censitárias unidades territoriais para fins estatísticos 
distâncias geográficas deslocamento, comunicação, centros regionais 
organizações sociais processos de organização social existentes, processos de alocação 
regiões metropolitanas grandes centros urbanos 

Aspectos 
Físico-
Ambientais 

geologia características geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas  
geografia características geográficas, topográficas, biogeografia, ecorregiões 
fatores climáticos umidade, evapotranspiração, temperatura, insolação, etc.  
unidades de conservação áreas de proteção ambiental, florestas de preservação, etc. 
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Com relação aos diferentes regimes de governo, é possível verificar um contraste significativo 

entre os países federativos e os países unitários. Os países unitários selecionados – Portugal, Espanha, 

Grécia, Inglaterra, Países Baixos, França e Colômbia – apresentam regiões de recursos hídricos mais 

homogêneas. Piégay (2006) afirma ser mais fácil definir tais regiões em um país como a França, onde 

não existem limites administrativos no âmbito da Governo Central. Mesmo na Espanha, um país 

considerado “quase-federal” por ser descentralizado em Comunidades Autônomas, verifica-se uma 

forte influência do Governo Central na definição de regiões de recursos hídricos ao longo da história. 

Já os países federativos selecionados – Alemanha, Estados Unidos, Brasil e México – apresentam 

regiões menos homogêneas. Irujo e Hölling (2009) destacam a complexidade da implementação da 

GIRH em países federativos, devido à necessidade de harmonizar o princípio federativo no nível da 

bacia hidrográfica e de coordenar as responsabilidades entre os diferentes níveis de governo. Essa 

complexidade é refletida na definição de RPGRHs. Nos Estados Unidos, conforme mencionado, cada 

Estado tem a sua própria legislação e não verifica-se uma efetiva integração da gestão de recursos 

hídricos no nível das bacias hidrográficas. Os tipos de regiões existentes incluem o modelo do TVA, 

estabelecido no nível do Governo Central e que propõe a gestão integrada de recursos hídricos no 

âmbito da respectiva bacia hidrográfica, abrangendo sete Estados; bem como o modelo dos Distritos 

de Gestão de Recursos Hídricos do Estado da Flórida, que são formados pelo agrupamento de bacias 

hidrográficas e são responsáveis principalmente pelo planejamento integrado dos recursos hídricos no 

âmbito de suas áreas de atuação. No Brasil, além das 12 Regiões Hidrográficas e de bacias nacionais, 

existem diversas regiões estabelecidas no nível dos Estados, que variam em termos de tamanho, 

funcionalidade, integração com os Estados vizinhos e aspectos priorizados quando da sua definição. 

Na Alemanha existem quatro níveis estabelecidos para a gestão dos recursos hídricos. O Estados – 

Landers – estabeleceram um forte mecanismo de cooperação entre si, de forma a promover a gestão 

integrada e coordenada dos seus recursos hídricos. A existência de tradicionais Comissões 

Internacionais de Bacia – como as do Rio Danúbio e do Rio Reno – bem como as diretrizes 

promovidas pela DQA constituem fatores decisivos que contribuem para a forte cooperação entre os 

Estados (Iza e Stein, 2009). 

A análise dos exemplos acima descritos permitiu avaliar ainda o grau de integração entre a 

gestão e o planejamento dos recursos hídricos. Na maioria dos países selecionados – Países Baixos, 

Alemanha, Grécia, Estados Unidos, México, Colômbia e Brasil – existem regiões diferenciadas para 

o planejamento e para a gestão dos recursos hídricos. Como conseqüência, mais de uma instituição 

possui atribuições para a gestão e para o planejamento de recursos hídricos, em territórios, muitas 

vezes não coincidentes. A maior integração entre o planejamento e a gestão dos recursos hídricos 

permite a implementação mais efetiva da GIRH, portanto é desejável que as regiões de recursos 

hídricos sejam estabelecidas de forma a sustentar essa integração. 
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3. SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO WARPLAM 

3.1. Análise do Processo de Decisão  

A partir do levantamento dos aspectos que contribuem para a definição de RPGRHs, este 

estudo tem como objetivo avançar na construção de uma ferramenta computacional que facilite a 

incorporação desses aspectos nos futuros processos de decisão. Para tanto, buscou-se definir ainda 

uma metodologia capaz de representar a interação de tais aspectos nesse processo, bem como uma 

maneira de simular o processo de decisão, em si. 

O primeiro passo foi a concepção da idéia de agrupamento, a partir da definição de unidades 

territoriais a serem combinadas entre si. Foi assumida a hipótese de que o processo de decisão para 

a definição de RPGRHs parte do reconhecimento de uma base territorial, com unidades básicas a 

serem agrupadas, representando o princípio a ser enfatizado. Por exemplo, a seleção de limites 

municipais representa a adoção de aspectos político-administrativos como unidade básica para a 

gestão e o planejamento de recursos hídricos. Por outro lado, a adoção de bacias hidrográficas 

representa a priorização de aspectos hidrográficos. A escolha dessas unidades territoriais representa 

ainda a escala a ser adotada para as regiões de recursos hídricos, já que traduz-se no ponto inicial, a 

partir do qual será executado o agrupamento. 

Assumida a base territorial a ser agrupada, o processo de decisão, conforme proposto neste 

estudo, passa para a fase de avaliação do grau de proximidade entre as unidades que compõem esta 

base. Foi assumida a hipótese de que tais unidades básicas são agrupadas em RPGRHs a partir do 

reconhecimento dos múltiplos aspectos que influenciam a GIRH. A sobreposição desses aspectos 

com a base territorial adotada, permite  identificar a proximidade entre as unidades básicas.  

A partir do levantamento de possíveis aspectos a serem incorporados no processo de definição de 

regiões de recursos hídricos, conforme apresentado no tópico anterior, foi elaborado um “banco de 

referência”, integrado por regras heurísticas que auxiliam o processo de análise. Os objetivos deste 

banco são simular a experiência adquirida e subsidiar a seleção e priorização de aspectos mais 

abrangentes a serem incorporados no processo de decisão, visando a promoção da GIRH (Coelho, 

2010). É importante ressaltar que tanto a seleção da base territorial, bem como dos aspectos envolvidos 

na análise, representam preferências adotadas conforme o contexto específico de cada caso. 

Concluída a etapa de seleção dos aspectos envolvidos na análise, são iniciados os cálculos 

para a determinação de alternativas de agrupamento. Para tanto, foi desenvolvido um algoritmo 

capaz de avaliar as múltiplas combinações de agrupamento entre as unidades que compõe a base 

territorial, conforme o grau de proximidade entre as mesmas. Este algoritmo é baseado na aplicação 

de análise multicritério, análise de cluster, programação dinâmica (PD) e análise difusa. Os dados 

de entrada, necessários para o algoritmo, são obtidos em ambiente geoprocessamento, por meio da 

sobreposição de cada aspecto selecionado com a base territorial adotada. 
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As etapas acima descritas foram estruturadas em uma ferramenta computacional de suporte à 

decisão batizada WARPLAM, desenvolvida especificamente para esta finalidade. Os tópicos a seguir 

detalham a estrutura e componentes dessa ferramenta, bem como a estruturação do algoritmo proposto. 
 

3.2. Estrutura e Componentes  

O SSD WARPLAM é estruturado utilizando a ferramenta de geoprocessamento ArcGIS 

Desktop (Esri, Inc.) e o programa de planilha eletrônica Excel (Microsoft, Inc.).  

Primeiramente, o ambiente geoprocessamento é utilizado na seleção da base territorial e dos 

aspectos envolvidos na análise. Para facilitar o processo de seleção foram desenvolvidas regras 

heurísticas, integradas à ferramenta ArcGIS, que auxiliam na incorporação de cada aspecto ao 

ambiente da análise e promovem o entendimento do processo como um todo, conforme descrito 

anteriormente. Os dados de entrada, referentes aos aspectos selecionados, bem como a base territorial 

adotada, devem estar disponível em formato espacial. A partir da inserção dos dados de entrada, são 

realizadas a interseção e demais operações necessárias para o cálculo da medida de proximidade entre 

cada unidade adjacente, que compõe a base territorial. Essas operações são executadas 

automaticamente por meio da ferramenta Model Builder. A utilização das ferramentas de 

geoprocessamento são extremamente vantajosas para a seleção dos dados de entrada, a sobreposição 

desses dados e a identificação dos pares adjacentes válidos, que constituem as alternativas para o 

agrupamento. Os resultados dessas operações são armazenados em formato geodatabase, que 

estrutura o sistema de armazenamento de dados do WARPLAM. Estes resultados são utilizados para 

o cálculo da medida de proximidade, que constitui os dados de entrada para o algoritmo. 

O algoritmo é desenvolvido em ambiente Excel, utilizando programação VBA. A integração 

dos resultados das operações de geoprocessamento no Excel é garantida por meio do formato 

geodatabase. Neste ambiente é estruturada ainda a interface usuário, na qual são definidos os pesos 

para cada aspecto incorporado na análise. Além disso, a interface contém instruções gerais para o 

uso da ferramenta, mensagens de alerta para o caso de ausência ou erro com relação aos dado de 

entrada, alternativa de armazenamento e comparação de simulações anteriores e opção de 

incorporação de parâmetros adicionais à análise, tais como: quantidade máxima de unidades por 

região, limites de tamanho e especificação da quantidade de regiões desejada. 

Definidos os dados e parâmetros de entrada, o algoritmo inicia pelo cálculo da medida de 

proximidade, para cada par adjacente das unidades da base territorial, incluindo a padronização dos 

aspectos envolvidos na análise, por meio da aplicação da distância euclidiana. A análise de cluster é 

executada, utilizando PD para garantir a otimização do cálculo da homogeneidade e aumentar a 

eficiência do algoritmo. O software CSUDP (Labadie, 2003) é automaticamente aplicado na 

execução da análise de cluster, por meio da integração programada entre o Excel e o CSUDP. Não é 
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necessária qualquer intervenção por parte do usuário, já que o sistema do modelo em si está 

programado de forma integrada, utilizando as ferramentas VBA, no Excel. Por fim, os resultados são 

armazenados no Excel e visualizados no ArcGIS. 

A Figura 1 abaixo ilustra a estruturação do WARPLAM, de forma a sintetizar a descrição 

acima apresentada. 

 
Figura 1 – Síntese da Estrutura e Componentes do Sistema WARPLAM 

 

3.3. Algoritmo Proposto 

Conforme acima descrito, o algoritmo é iniciado a partir da entrada dos dados calculados no 

ArcGIS, que correspondem às áreas de interseção entre as unidades da base territorial e cada aspecto 

selecionado na análise, bem como o perímetro comum entre cada par adjacente. Esses valores são 

utilizados para o cálculo da medida de proximidade, com relação à cada aspecto selecionado, 

segundo a equação a seguir (Coelho et al., 2005): 

 (1) 

onde: 
Mc

j,k medida de proximidade para o par j,k com respeito ao aspecto c 

Aj área da unidade j (j,k = 1,…,n; j ≠ k) 

n   número total de unidades contidas na base territorial 

Ac
j  área do aspecto c que sobrepõe a  unidade j (c = 1,…,C)  

C  número total de aspectos adotados na análise 

Pj,k  perímetro comum entre o par j,k 

Pj  perímetro da unidade j 

A medida de proximidade M varia entre 0 e 1 e representa a função de pertinência dos 

membros dos pares adjacentes, que corresponde ao percentual de acerto de que as unidades j e k são 
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homogêneas com respeito ao critério c. Essa proposição é utilizada de forma a ilustrar a 

subjetividade associada ao problema, por meio da aplicação de conceitos da lógica difusa. 

A próxima etapa consiste em calcular a medida de proximidade total para cada par adjacente, 

com relação a todos os aspectos selecionados, segundo os a importância relativa definida para cada 

um desses aspectos por meio dos pesos. A norma da distância euclidiana é utilizada de forma a 

padronizar as diferentes escalas dos aspectos envolvidos na análise, segundo a equação a seguir: 

 (2) 

onde: 
Mj,k medida de proximidade total para o par j,k  

Mc
j,k medida de proximidade para o par j,k com respeito ao aspecto c 

αc peso relativo ao critério c 

Mc
j,k* max Hc

j,k – máximo valor da medida de proximidade para o par j,k com respeito ao aspecto c  

Mc
j,k** min Hc

j,k – mínimo valor da medida de proximidade para o par j,k com respeito ao aspecto c 

A partir do cálculo da medida de proximidade total, inicia-se a análise de cluster, que constitui 

um conjunto de procedimentos utilizados para classificar e reorganizar partes de um todo, em 

grupos homogêneos (MOPU, 1984). Segundo Bellman (1973) o primeiro passo para a análise de 

cluster consiste em definir uma medida numérica de homogeneidade. Tal grau de homogeneidade é 

calculado a partir das medidas de proximidade, no formato de uma matriz de homogeneidade, 

apresentada na Figura 2 as seguir: 
 unidade k 

unidade j 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  0,2 0,4      
2 0,2   0,8     
3 0,4   0,7 0,5    
4  0,8 0,7      
5   0,5   0,6   
6     0,6  0,1 0,5 
7      0,1   
8      0,5   

Figura 2 – Exemplo da Matriz de Homogeneidade, para uma base territorial contendo 8 unidades  

Nesse estudo, foi adotado método de cluster conhecido como k-means ou partição, após a 

comparação com os métodos hierárquico associativo e dissociativo. Esta opção é vantajosa pois 

considera a média geral entre as medidas de proximidade nas diversas opções de agrupamento, ao 

invés de selecionar sequencialmente os pares que possuem maior medida de proximidade, 

resultando em um melhor padrão de similaridade (Kaufman e Rousseeuw, 1990; Aldenderfer e 

Blashfield, 1984). 

Para tanto, torna-se necessário a definição de medidas de homogeneidade intra-cluster e inter-

cluster. A medida de homogeneidade intra-cluster é calculada considerando a média de todas as 
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medidas de proximidade dos pares contidos em cada cluster a ser definido. A medida de 

homogeneidade inter-cluster é calculada considerando a media de todas as medias de 

homogeneidade intra-cluster, conforme ilustrado na Figura 3 abaixo. A medida de homogeneidade 

intra-cluster é igual a zero quando o agrupamento possui apenas uma unidade. 

Pares Medida de 
Proximidade 

Medida de Homogeneidade 
Intra-Cluster Agrupamentos 

 

Medida de Homogeneidade 
Inter-Cluster 

1 - 2 0,2      
1 - 3 0,4 Soma Média 

1 - 2 - 3 - 4 
  

2 - 4 0,8 2,1 0,525   
3 - 4 0,7    Soma Média 

       

5 - 6 0,6 Soma Média 
5 - 6 - 7 

0,875 0,292 
6 - 7 0,1 0,7 0,35   

       

8 0,0 - - 8   
Figura 3 – Exemplo do cálculo das medidas de homogeneidade intra-cluster e inter-cluster 

Dependendo da quantidade de unidades a ser agrupada, é possível que exista um número 

muito grande de alternativas a serem analisadas. De forma a tornar essa análise mais eficiente, 

optou-se por adotar uma estratégia de otimização, por meio da utilização de PD. Segundo Bellman 

(1973) e Esogbue (1986), a PD possibilita maior rapidez, de forma consistente e adequada para a 

análise de cluster. De acordo com o método sugerido por Bellman e Zadeh (1970), a análise é 

dividida em duas partes: divide-se o conjunto de alternativas em i grupos de acordo com a medida 

de homogeneidade intra-cluster, de determina-se o ótimo valor de i de acordo com a medida de 

homogeneidade inter-cluster e então a subdivisão ótima. 

Considerando os conceitos descritos acima, a formulação da análise de cluster, por meio da 

aplicação de PD é apresentada a seguir: 

 (3) 

0 <= xi <= N 

0 < ui = xi+1 - xi <= N 

F0(x1) = 0, x1 = 0; xI = N 

Σ sℓ(ui) = 1 

sℓ(ui) ≠ sℓ(u*k-1(xk)) ∀ℓ ∍ sℓ(ui) = 1 

xk-1 = xk – u*k-1(xk) for k = i, …, 1 

Maxi Fi(xi+1) 

O algoritmo de cluster é iniciado pela geração de  um conjunto de seqüências binárias s(j) de 

comprimento n, igual ao total de unidades a serem agrupadas e j = 1, ..., N, onde N representa o 

número total de seqüências binárias. Essas seqüências representam as alternativas de agrupamento, 

onde cada unidade é referenciado conforme a sua localização de referência ℓ. A localização ℓ = 1 na 

seqüência binária indica que a respectiva unidade está incluída no agrupamento. Cada uma das 
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seqüências binárias s(j) é codificada por um número único inteiro j, calculado de acordo com a sua 

propriedade básica. Cada j é associado a um benefício B(j) igual à medida de homogeneidade intra-

cluster do agrupamento representado. A variável de decisão ui = j é representada pelo número único 

j associado à seqüência s(j) para cada estágio i = 1, ..., I, onde i representa o número de 

agrupamentos que é definido até o respectivo estágio e I é o máximo número de agrupamentos. Em 

cada estágio, um agrupamento é definido, portanto a variável de decisão representa o agrupamento a 

ser adotado naquele estágio, entre os disponíveis, representados pelas seqüências binárias e 

respectivos códigos. A variável de estado xi é representada por um número relacionado com a faixa 

de valores dos números únicos j que representam as seqüências binárias. A função objetivo visa 

maximizar a medida de homogeneidade inter-cluster, que representa o benefício total de alocar n 

unidades em i grupos, onde Fi(xi+1) é recursivamente avaliado para todos os valores discretos de 

xi+1: n-(n-1) <= xi+1 <= N. Ainda, considerando que a função objetivo é determinada, em cada 

estágio, por meio da média entre as medidas de homogeneidade intra-cluster, é necessário 

incorporar os fatores de desconto (1/i) e ((i-1)/i) à relação de recorrência aditiva. A formulação 

utiliza a forma invertida da equação dinâmica e a PD progressiva.  

A funcionalidade de armazenar a informação calculada no estágio anterior como dado entrada 

para o estágio seguinte é utilizada de forma a evitar que  a mesma unidade pertença a dois diferentes 

agrupamentos. O termo u*
i (xi+1) representa a solução ótima – e respectivo agrupamento – 

armazenada no estágio i. Uma solução ótima i* pode ser encontrada em qualquer estágio quando 

xi+1 = N, indicando que todas as unidades foram agrupadas, e tendo em vista que a condição Σ sℓ(ui) 

= 1, para i = 1, …, I garante que todos as unidades foram incluídas em um agrupamento. Essas 

condições também garantem que a faixa de valores utilizadas para as variáveis de decisão e de 

estado é suficiente para analisar todas as alternativas possíveis, na estrutura da PD. 

Assim sendo, em resumo, para cada estágio i, ou para cada número total de clusters i, existe 

uma solução ótima u*
i, que representa os números únicos, associado às respectivas seqüências 

binárias, que indicam quais unidades pertencem aos agrupamentos ótimos definidos. Ainda, é 

possível afirmar que para cada solução ótima u*
i, o somatório dos números únicos é igual ao 

número total de seqüências binárias, ou seja Σ u*
i = N, para i = 1, …, i*. O armazenamento é a 

recuperação dessas soluções ótimas é automaticamente executada na PD, via traceback. Por fim, é 

importante destacar que não é necessário executar o algoritmo para todos os estágios i, pois 

observa-se que a partir de um certo número de estágios, o benefício total é reduzido. De forma a 

aumentar a sua eficiência, conforme sugerido por Esogbue e Bellman (1984), a PD é interrompida 

quando verifica-se que Fi(xi+1) é reduzido. Caso o número de agrupamentos a ser criado seja pré-

determinado, a PD é executada até o número correspondente de estágios. 
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Tendo em vista o elevado número de variáveis de estado e de decisão necessário para 

abranger as alternativas possíveis, a PD pode tornar-se computacionalmente intensa. Coelho (2010) 

sugere um sistema de recodificação para aumentar a sua eficiência, onde as alternativas de 

combinação não válidas são eliminadas das seqüências binárias, bem como aquelas alternativas que 

contenham um número de unidades maior do que m, determinado a partir do número de unidades a 

serem agrupadas.  

Os resultados obtidos ao final da execução da PD são então avaliados por meio da utilização 

de conceitos da lógica difusa. As funções de pertinência de cada unidade ao agrupamento resultante 

são calculadas, bem como com relação aos agrupamentos adjacentes. De forma a representar a 

subjetividade e incertezas associadas com esse problema, a análise difusa permite ilustrar que os 

limites propostos não são necessariamente evidentes, ou seja, não são definidas fronteiras 100% 

precisas para as regiões de planejamento e gestão de recursos hídricos simuladas. 

Para tanto, o sistema WARPLAM foi estruturado de forma a fornecer, ao final de cada 

simulação, um relato detalhado dos resultados, contendo informações sobre o número e área dos 

agrupamentos definidos, as unidades contidas em cada agrupamento, e os aspectos mais 

significativos na definição dos mesmos, bem como uma tabela contendo as funções de pertinência 

de cada unidade. Tais funções são calculadas considerando a diferença no valor da função objetivo 

ao associar cada unidade a outro agrupamento adjacente. O percentual dessa diferença é utilizado 

como um fator de redução da medida de proximidade da respectiva unidade com relação a todos os 

agrupamentos adjacentes, os quais são representados pelas funções de pertinência.  

 

4. CONCLUSÃO  

Apesar da bacia hidrográfica ser considerada o território mais adequado para a promoção da 

GIRH, os exemplos analisados neste estudo permitem observar que a adoção de aspectos 

socioeconômicos, políticos, administrativos, ambientais, entre outros, vem sendo incorporada, mais 

recentemente, na definição de RPGRHs. Irujo e Hölling (2009) afirmam que a adoção dos limites 

de bacia hidrográfica, por si só, não garante soluções homogêneas para a gestão e planejamento dos 

recursos hídricos. Conclui-se, portanto, que a incorporação de aspectos mais abrangentes torna-se 

necessária. 

No entanto, verifica-se certa complexidade para que a avaliação de múltiplos aspectos, no 

contexto específico de cada análise, seja executada. Conforme observado na análise comparativa 

realizada neste estudo, a ausência de suporte científico ou uma metodologia comumente acordada 

resulta, em alguns casos, na definição de RPGRHs decorrentes de circunstâncias políticas e 

históricas, sem a necessária harmonização de múltiplos interesses. 
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Nesse sentido, este estudo introduz o SSD WARPLAM, que propõe a utilização do 

conhecimento adquirido em experiências anteriores e a aplicação de técnicas modernas de apoio à 

decisão, de forma a constituir uma solução abrangente e flexível para a facilitar o processo de 

definição de RPGRHs, de acordo com prioridades e objetivos estabelecidos. 

É importante destacar que o SSD WARPLAM não tem como objetivo constituir-se em uma 

ferramenta de tomada decisão, mas sim uma ferramenta de apoio à decisão. Portanto, sua estrutura 

possibilita diferentes simulações de alternativas de RPGRHs, ao invés de uma apenas uma solução 

ótima. Para tanto, o sistema foi estruturado de forma a possibilitar fácil utilização por parte dos 

tomadores de decisão, incluindo a orientação dos mesmos com relação aos diversos aspectos a 

serem priorizados na análise, conforme o contexto de cada caso. De acordo com a preferência de 

cada usuário, múltiplas simulações, com diferentes pesos determinados para os aspectos 

selecionados e diferentes alternativas de agrupamentos, podem ser facilmente executadas, 

armazenadas e comparadas, de forma a subsidiar o processo de decisão. Além disso, o sistema 

reconhece e identifica as incertezas associadas ao processo, por meio da utilização da análise difusa. 

Assim sendo, espera-se que o WARPLAM forneça melhorias aos futuros processos de 

definição de RPGRHs, considerando que a seleção de território adequado constitui um passo 

fundamental para a promoção da GIRH, de forma a promover a harmonização dos múltiplos 

aspectos envolvidos e a cooperação intersetorial e transfronteiriça. 
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