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Resumo 

As tecnologias SIG (Sistema de Informação Geográfica), o geoprocessamento e a cartografia 

digital, são cada vez mais difundidas e utilizadas como instrumentos de suporte à tomada de decisão 

(STD) em setores estratégicos do planejamento.  E as bases de dados georeferenciávies público e 

privadas são cada vez mais diversas e acessíveis. 

Algumas considerações, no entanto, devem ser feitas sobre a utilização de tais ferramentas, 

sobretudo, com relação aos critérios metodológicos necessários. São recorrentes confusões e 

equívocos relacionados ao uso das ferramentas de STD quando da falta de clareza sobre os objetivos 

da aplicação dos modelos e softwares disponíveis ou sobre a qualidade das informações que 

alimentarão as análises. Neste sentido, será feita uma breve discussão sobre a necessidade de uma 

definição teórico-metodológica mais precisa quanto aos objetivos das ferramentas um SIG e, 

sobretudo, quanto a escolha das variáveis selecionadas, apontando suas possibilidades e limitações 

como ferramenta de STD. O campo do conhecimento de interesse para o presente trabalho é o do 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, no âmbito das bacias hidrográficas, sendo consideradas 

apenas as variáveis disponíveis nas bases de dados governamentais de acesso público e gratuito. 

 

Abstract 

As government and private georrefenced databases become more diverse and accessible, the 

current GIS (Geographical Information System), geoprocessing and digital cartography become more 

popular and widespread technologies used as Decision Support Systems (DSS) instruments in 

planning on strategic sectors.  

 However, some concerns must be taken regarding the use of such tools, especially related to 

establish methodological criteria. There are recurring confusion and misconceptions related to the 

use of DSS tools when the lack of clarity about the objectives of the application of models and 

software available or the quality of information feeding the analysis. In this context we will drive a 

brief discussion about the need of more precise theoretical-methodological definition on the 

objectives of GIS tools and, above all, as the choice of the selected variables pointing its possibilities 

and limitations as a DSS tool. This work focuses on river basins management and planning using the 

available databases consulted for free on Government agencies websites. 
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Introdução 

O século XX é marcado pela complexificação das relações políticas, econômicas, sociais e 

ambientais e pelo crescente desafio no sentido de gerir os conflitos presentes, mitigar externalidades 

e projetar cenários futuros. Diante de tal complexidade busca-se o desenvolvimento de saberes, 

técnicas e tecnologias capazes de auxiliar o planejamento de ações públicas e privadas na gestão dos 

setores econômico, social e ambiental. Desta forma, a produção, o acesso rápido e a capacidade de 

organização e análise da informação são condições fundamentais para o planejamento e gestão em 

todos os setores, destacadamente aqueles que possuem relação mais direta com a organização do 

território. Neste sentido, a capacidade de espacialização de informações característica das tecnologias 

de geoprocessamento dá à essas o status de ferramenta fundamental no planejamento e gestão 

territorial, em todas as suas variantes, incluindo os recursos hídricos. Esse conjunto de tecnologias é 

composto por técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informação geográfica, ou 

seja, tudo aquilo que é passível de tratamento cartográfico, ou que pode ser referenciado por atributos 

espaciais (de localização).  

A produção difusão de toda sorte de informações sobre os diversos temas relacionados ao 

planejamento e gestão representa um grande avanço frente ao desafio de tomada de decisão em 

setores estratégicos, como o ambiental, sobretudo na esfera da gestão pública. 

Todavia, no caso brasileiro algumas lacunas no que se refere à produção, sistematização, 

compatibilização e disponibilização da informação refletem-se em limitações na plena eficácia na 

utilização das diversas ferramentas de geotecnologia disponíveis, destacadamente às de aceso 

público e gratuito. Ademais, a recorrente falta de um embasamento metodológico consistente, pode 

incorrer na produção de resultados equivocados ou direcionados à interesses nem sempre imparciais. 

Dito isso, o objetivo deste trabalho e fomentar a discussão sobre as bases conceituais e 

metodológicas que devem subsidiar a utilzação de ferramentas e sistemas de informações 

geográficos voltados ao STD (Suporte à Tomada de Decisões). Como resultado do trabalho serão 

discutidas algumas potencialidades e limitações do uso de determinadas ferramentas com base em 

dados governamentais de acesso público e gratuito aplicados ao diagnóstico, planejamento e gestão 

dos recursos hídricos na bacia do Rio Madeira, em sua porção em território brasileiro.  

Vale ressaltar que a despeito do interesse específico no tema recursos hídricos serão 

exploradas informações de diversos outros setores, do campo sócio-econômico ao hidro-

meteorológico, passando por diversos setores relacionados direta e indiretamente com a gestão dos 

recursos hídricos. Essa metodologia baseia-se no conceito gestão integrada que considera a gestão 

dos recursos hídricos como uma das dimensões que compõem a gestão territorial e a relação entre os 

diversos setores é sistêmica e indissociável. 
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Perturbação, risco, impacto ou vulnerabilidade? Uma breve aproximação conceitual 

A análise ambiental integrada deve considerar as potencialidades e fragilidades dos elementos 

naturais em sua relação, com as formas de acesso e uso destes na condição de recursos e, as formas 

de ocupação humana sobre os territórios. Neste sentido, a maior ou menor facilidade com que o 

equilíbrio dinâmico do meio ambiente pode ser quebrado, depende, tanto das características a que 

naturais, quanto do uso que se faz dos recursos, desta forma, os ambientes variam em termos de 

níveis de fragilidade/susceptibilidade ou ainda, vulnerabilidade. A noção de vulnerabilidade pode ser 

aplicada também às condições sociais e em sua interface com a natureza, na categoria de 

vulnerabilidade sócio-ambiental.  

No sentido de estabelecer os limites entre um e outro conceito, ACSELRAD (2006) baseado 

na assertiva de Ayres, afirma que com a noção de Risco buscou-se calcular a probabilidade de 

ocorrência de um agravo em um grupo (ou espaço) qualquer com determinada característica. O risco 

é sempre potencial e pode ser medido pela probabilidade de ocorrência de um impacto ambiental 

negativo em decorrência de distúrbios causados por ações humanas associadas ou não a eventos 

naturais. A avaliação de risco também está ligada à possibilidade de ocorrência de sinistros que 

possam diretamente desencadear impactos, por exemplo: grandes vazamentos de óleo em 

embarcações, acidentes nucleares, destruição de barragens e etc.  

 Já com a noção de vulnerabilidade procura-se julgar a suscetibilidade do grupo ou espaço a 

um impacto e seus desdobramentos. ACSELRAD (2006) ainda aponta que é necessário considerar a 

“vulnerabilização” como um processo e a condição de vulnerabilidade como uma relação. Em outras 

palavras, ações intencionais e/ou eventos ocasionais podem levar um grupo ou lugar à condição de 

vulnerabilidade e, esta condição será sempre relativa à algum elemento ou situação. Um exemplo de 

maior ou menos vulnerabilidade em função de fatores de localização e uso e ordenamento do 

território é o caso da ocupação em áreas de várzea
8
 de rios, cuja vulnerabilidade em relação à eventos 

climáticos extremos (como grandes volumes de chuva) ainda pode ser agravada pela ausência de 

infra-estrutura adequada.  

Qualquer alteração realizada em algum dos componentes de um sistema em equilíbrio 

dinâmico reflete-se de uma forma ou de outra sobre os demais componentes deste sistema. Esta 

relação é válida para o meio ambiente, este considerado como sendo resultado da relação entre os 

sistemas naturais e as ações humanas. A partir desta perspectiva desenvolve-se a idéia de impacto 

ambiental negativo, como um resultado negativo de uma dada perturbação ao equilíbrio dinâmico do 

meio ambiente.  

                                                 
8
 As áreas de várzea de canais de drenagem são naturalmente inundáveis em momentos de aumento do volume de água 

no canal. 
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Em contraponto à perspectiva do senso comum em relação aos impactos ambientais a 

abordagem da ecologia política surge como um campo de reflexão que enfatizam processos de 

tomada de decisão e os contextos políticos, sociais e econômicos que moldam as políticas e as 

práticas ambientais e que dirigem suas atenções para a distribuição desigual de acesso e controle 

sobre os recursos em termos de classes e etnia (PEET; WATTS, 1993 apud COELHO 2000). 

A autora fundamenta sua análise na visão de impactos como processos de reestruturação 

social e físico-ambiental, portanto, resultado e condicionante de novas mudanças estruturais 

decorrentes de rupturas com uma situação de estabilidade (COELHO ANO 2001). Neste caso, o 

sentido de desestruturação/reestruturação está ligado à ruptura de processos, ou seja, a quebra da 

estabilidade, até que a nova estruturação alcance outro momento estável. Neste sentido o impacto é 

ao mesmo tempo produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas entre sociedade e 

natureza. É produto, na medida em que resulta de transformação ou rupturas na estabilidade nos 

âmbitos social, econômico, político e ambiental e, é processo, no tempo seguinte, quando 

desencadeia nova estruturação também nos vários âmbitos da sociedade, economia, política e 

sistemas naturais.  

Com base nesta visão, COELHO (2001), afirma que “Estudar impactos implica analisar as 

interações entre os processos ecológicos ou bio-físico-químicos, político-econômico-espaciais e 

socioculturais.” Sendo assim, acreditamos que a transformação ou reestruturação sócio-espacial 

significa novas e diferenciadas formas de uso e ocupação do solo, bem como, novas e diferenciadas 

formas de acesso aos recursos naturais e possibilidades de criar novas reestruturações (impactos).  

 Diante da banalização no uso de termos ligados ao tema meio ambiente, é comum a confusão 

entre conceitos. Neste sentido, na tentativa de esclarecer os limites entre um e outro termo ligados a 

risco, impactos ambientais e vulnerabilidade procurou-se fazer uma breve discussão sobre cada um 

desses conceitos e apresentar modelos esquemáticos que pudesses ilustrar de forma didática a relação 

e os limites entre cada um.  

A Ação ou o Evento podem ser caracterizados como sendo qualquer acontecimento ou 

processo que resulte em alguma forma de perturbação sobre os sistemas do meio ambiente. O que 

difere Ação de Evento é a natureza do acontecimento ou processo, sendo Ação, tudo aquilo que é 

causado diretamente pelo homem. Enquanto o Evento é uma ação da natureza, podendo esta, ter na 

sua origem, alguma motivação das ações humanas, por exemplo: um grande evento de chuva ou uma 

seca prolongada são Eventos climáticos, que em sua origem, podem ser influenciados pelas 

mudanças climáticas amplificadas pela ação humana. Um cataclismo natural como um terremoto, e 

uma erupção vulcânica, também constituem Eventos. Já a Ação que é diretamente humana, pode ser 

pontual, ou processual, por exemplo: A construção de uma barragem ou o desvio do curso de um rio, 

podem ser consideradas Ações pontuais, no sentido que incorrerem em um espaço temporal mais 
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imediato, enquanto, a expansão urbana desordenada e o avanço da fronteira agrícola são exemplos de 

Ações processuais, que ocorrem em um horizonte temporal mais amplo.  

 O Distúrbio caracteriza qualquer perturbação ou interferência a um sistema, neste caso, um 

sistema natural. O distúrbio precede o Impacto, ele é resultado de uma ou mais Ações ou Eventos, ou 

da conjunção entre os dois e, pode resultar em um ou mais Impactos. A relação entre Ação, Distúrbio 

e Impacto pode ser ilustrada em um hipotético acontecimento de movimento de massa em encosta 

ocupada irregularmente. A saber: A ocupação humana irregular na encosta constitui uma Ação, as 

chuvas torrenciais de verão constituem um Evento, enquanto a saturação e desestruturação do solo. e 

a perda da capacidade de suporte deste, causadas pela força mecânica da chuva e pelo acúmulo 

excessivo de água, constituem um Distúrbio ao sistema, solo-encosta que encontrava-se em 

equilíbrio dinâmico. O conseqüente escorregamento ou movimento de massa, neste caso, é o Impacto 

negativo, que não deve ser visto como um impacto ambiental strictu sensu, mas como um impacto 

sócio-ambiental, pois a perspectiva é a do meio ambiente como expressão das relações entre 

sociedade e natureza.  

Em última instância, o Impacto pode levar à desdobramentos diversos. Tomando como 

referência o quadro descrito, um movimento de massa em área urbana ocupada, pode gerar inúmeros 

Desdobramentos, entre eles: perdas de vidas humanas, aumento das doenças de veiculação hídrica, 

contaminação de reservatórios de água e deslocamento da população atingida.  

A figura 1 ilustra possíveis relações entre os elementos em torno dos impactos ambientais negativos. 
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Figura 1: Possibilidades de relações entre os elementos em torno dos impactos ambientais 

Fonte: Elaborado pelo 
autor 

 

Expansão 
agrícola e 

pecuária 

Aumento do 
volume de chuvas 

Períodos 

prolongados de 
seca 

Mudanças 

climáticas globais 

Desmatamento 

Enchentes 
Aumento da 
emissão de 

CO² na 
atmosfera 

Queimadas 

Redução da 

capacidade de 
captura de CO² 

atmosférico 

Erosão 

do solo 

Alteração 

do ciclo 
hidrológico 

Aumento 
das 

doenças 

de 
veiculação 

hídrica 

Ampliação 

do efeito 
estufa 

Redução do 

suporte para 
produção 

agropecuária 

Redução da 

disponibilida
de hídrica 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                         6 

 

Vale ressaltar que as setas não indicam uma relação linear e irrefutável, trata-se da 

representação de relações potenciais. Destaque para o elemento Mudanças climáticas globais, que 

possui um duplo viés de análise, de um lado, pode ser visto como um elemento desencadeador de 

eventos climáticos extremos e, de outro, como um fenômeno amplificado pelos desdobramentos 

resultantes dos impactos ambientais negativos.  

 

A tecnologia SIG 

A capacidade de estabelecer relações entre entidades espaciais é conhecida como topologia, 

ou seja, é o estudo genérico das entidades geométricas, considerando suas propriedades e relação. 

Esta técnica, além de descrever a geometria de elementos de uma representação cartográfica, define 

relações de conectividade, contigüidade e pertinência. 

A principal ferramenta topológica de geoprocessamento são os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) ou GIS – Geographic Information System, que além da capacidade de processar 

relações topológicas, também consegue incluir relações com dados alfanuméricos, o que diferencia 

esta tecnologia de outras ferramentas de análise espacial.  

 Os atributos alfanuméricos podem ser associados com os dados gráficos possibilitando uma 

visualização espacial dos elementos selecionados. As possibilidades de inclusão, armazenamento e 

processamento de dados em um SIG são múltiplas, sendo possível a incorporação de dados tabulares 

numéricos e textuais (ex. dados estatísticos ou coordenadas geográficas), dados obtidos em campo, 

como pontos tomados por sistema de GPS (Global Position System), produto cartográfico digital já 

existente, produto cartográfico analógico após digitalização, imagens de satélite (sensoriamento 

remoto) e fotografia aérea (fotogrametria).  

 Atualmente há uma grande variedade de softwares de operação SIG e as características de 

cada um, desde os recursos operacionais até a interface, são bastante variáveis. Contudo, a despeito 

das diferenças, há algumas características fundamentais presentes em praticamente todas as 

plataformas SIG, a saber:  

 Aquisição, a conversão e o armazenamento de dados 

 Gerenciamento de bancos de dados 

 Ferramentas de análises estatísticas 

 Capacidade de interelacionamento com softwares de modelagem matemática 

 Capacidade de processamento de imagens 

 Cálculo de atributos e relações geométricas 

 Interpretação, cálculo e relacionamento com atributos de localização espacial (coordenadas 

geográficas) 
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 Capacidade de representação cartográfica 

A estruturação de um banco de dados de SIG deve considerar alguns aspectos, sobretudo, tendo 

como referencia os objetivos gerais e específicos do sistema. Porém, há alguns elementos que são 

comuns a todos os possíveis objetivos de um SIG de um Sistema de Informação Geográfica como 

ferramenta de STD. Neste sentido, faremos algumas considerações sobre cada um desses elementos 

genéricos no tocante a alimentação e organização do banco de dados de um SIG. 

Objetivos do SIG  

É fundamental ter clareza quanto aos objetivos gerais e específicos para a utilização final do 

SIG. Esta clareza é fundamental para orientar a escolha das variáveis que comporão os bancos de 

dados do SIG.  

 No caso específico do presente artigo, trabalhou-se com a perspectiva de estruturação e 

operacionalização de sistema de suporte à tomada de decisão no setor de recursos hídricos. O 

objetivo geral neste caso é obter e sistematizar todo tipo de informação pública e de acesso gratuito, 

passível de georeferenciamento e que esteja relacionada com a dinâmica dos sistemas hidrológico, 

atmosférico e formas de usos e cobertura do solo que possam influir nestes sistemas.  

Definição da escala de análise 

No caso específico de um SIG para diagnose e planejamento no setor de recursos hídricos a 

priori a escala de análise mais apropriada é a das bacias hidrográficas ou bacias de drenagem, 

definidas como: 

“Uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos 

para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial, seja no oceano, num 

lago ou num outro rio.” (COELHO, 2001). 

As bacias de drenagem são consideradas a melhor unidade de planejamento e gestão de 

recursos hídricos, pois a rede hidrográfica, via de regra, ultrapassa os limites políticos territoriais 

entre municípios, estados e em muitos casos, países.  

 Os impactos ambientais, suas causas e desdobramentos, igualmente não se restringem à 

divisão político-territorial. Ações ou eventos que geram perturbação em um dado ponto da bacia 

podem gerar impactos e seus desdobramentos em áreas distantes, a jusante da drenagem. Em termos 

práticos, isso significa que as repercussões de uma perturbação ou impacto ocorrido em um 

município podem atingir outros municípios e estado(s) à jusante e, até mesmo, outros países. 

 Todavia, Ao institucionalizar a bacia de drenagem, esta perde seu conteúdo de substrato 

natural para assumir importância como entidade na qual se manifestam os conflitos tornando-se, 

portanto, uma construção política (PIRES DO RIO E MOURA, 2003). Diante desta consideração é 

importante avaliar a escolha de uma unidade natural para fins de gestão políticos, sobretudo na 
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realidade brasileira, que diferentemente do modelo francês que o inspirou, a grande maioria das 

bacias, em especial na região amazônica, não possuem entidade políticas de representação efetivas e 

atuantes como os comitês e agências. Ademais, via de regra, os dados e variáveis produzidos e ou 

disponibilizados pelos órgãos e agências públicas respeitam os recortes político-institucionais 

tradicionais, estados, municípios, setores censitários. Desta forma a metodologia adotada neste 

trabalho baseia-se na seleção, classificação e sistematização de variáveis no recorte político-

institucional, inserido total ou parcialmente inserido nos limites da bacia. 

A seleção dos dados 

De acordo com interesses gerais e específicos de um SIG genérico como ferramenta de 

suporte à tomada de decisões no setor de recursos hídricos apresentaremos uma possibilidade de 

metodologia de seleção e classificação dos dados, incluindo alguns exemplos de variáveis de 

interesse neste setor. Ainda em relação a seleção dos dados, é importante que se tenha clareza com 

relação aos atributos e possibilidades de aplicação e análise sobre cada um dos dados selecionados. 

Neste sentido, a definição metodológico-conceitual sobre metadados e dados georeferenciados deve 

destacar as potencialidades específicas de cada variável, bem como as possibilidades de associação 

com outras variáveis com fins de mapeamento, análise e construção e diagnósticos e cenários 

futuros. 

 Frente a natureza dos dados de interesse, uma opção interessante é dividi-los em grupos 

temáticos, no caso específico da gestão de bacias hidrográficas propomos grandes grupos, a saber: 

Aspectos Ambientais, Aspectos Socioeconômicos, Infra-estrutura, Energia,  Hidro-meteorologia e 

Zoneamento e Uso do Solo.  

 A figura 2 representa um esboço simplificado da classificação e estabelecimento de 

interelações entre os temas selecionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Esboço síntese das possibilidades de estruturação e interelações temáticas em um SIG 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O organograma ilustra como as análises espaciais construídas com base nas informações 

contidas no SIG, podem relacionar verticalmente variáveis de um mesmo grupo temático, bem como 

estabelecer relações transversais entre dados de diferentes temas.  

Em termos práticos, significa a possibilidade de representar espacialmente e estabelecer 

relações entre dados sobre eventos hidrológicos de risco (secas, cheias, poluição e desastres), uso do 

solo, cobertura vegetal, séries históricas hidrometeorológicas, condições infra-estruturais hidráulicas 

e de transporte, ocupação urbana, aspectos socio-econômicos populacionais, locais, regionais, 

nacionais ou internacionais. Tais relações possibilitam a caracterização sócio-ambiental da região, o 

apontamento das potencialidades e vulnerabilidades das bacias hidrográficas, explorando aspectos 

relacionados à variabilidade e às mudanças climáticas, tipologias de uso do solo e marcos legais, 

definindo estratégias de gestão sustentável e integrada dos recursos hídricos.  

Planejamento X Gestão: Contextualização da transição do conceito de planejamento 

 De uso recorrente na linguagem da administração pública o termo planejamento tem um 

histórico de emprego centralizado e verticalizado, sobretudo, durante a atuação de governos 

autoritários. Contudo, com a ascensão do chamado neoliberalismo a partir de meados dos anos 70 e a 

conseqüente tendência de redução da regulação e intervenção estatal em diversos setores, frente aos 

primeiros sinais de enfraquecimento do modelo keynesiano de desenvolvimento. Na esteira dessas 

mudanças há um processo de “flexibilização” com o surgimento de novas modalidades de 

planejamento e gestão (no inglês, management). O conceito de gestão, tradicionalmente ligado à 

administração empresarial, vem adquirindo crescente popularidade em outros campos. No Brasil, 

desde a segunda metade da década e 80 se intensifica o uso de expressão como gestão urbana, 

gestão territorial, gestão ambiental e diversas outras (LOPES, 2008).  

 Na relação entre esses dois conceitos há um movimento de supervalorização do termo 

gestão em detrimento da idéia de planejamento, tal tendência, segundo LOPES (2008) é sintomática, 

uma vez que a noção de gestão remete a um recorte temporal mais imediato, ou seja, a administração 

dos recursos e problemas a curto e médio prazos, representando, segundo o autor, o triunfo do ideal 

da desregulamentação e do “mercado livre”, em substituição a um “planejamento forte” e 

intervencionista, típico da era fordista. Outra perspectiva que leva ao entendimento da recente 

valorização do conceito de gestão é sua associação por parte de alguns intelectuais com a idéia de 

mecanismo mais democrático, em contraposição ao planejamento, que segundo esta visão, seria de 

base mais tecnocrática.  

Mesmo intuitivamente os conceitos de planejamento e gestão definitivamente não são 

equivalentes, basta fazer uma simples abstração sobre os termos e percebemos que eles possuem 

referenciais temporais distintos, sendo o primeiro referente a um horizonte temporal futuro e o outro 

ao momento presente. Em linhas gerais pode-se sintetizar que o planejar é fazer a preparação para a 
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gestão futura, enquanto gerir é administrar os recursos em vista das necessidades imediatas. Neste 

sentido, planejamento e gestão não são conceitos intercambiáveis, mas sim complementares  

Dito isso, consolida-se o entendimento de que o ato de planejar carrega intrinsecamente o exercício 

de imaginação ou delineamento de cenários futuros, todavia, é preciso evitar os equívocos de uma 

perspectiva linear de previsão do futuro, sem considerar a complexidade dos processos, sociais, 

econômicos, políticos e naturais e, portanto, a impossibilidade de se fazer previsões confiáveis e 

definitivas. (LOPES, 2008) 

Definição dos modelos de STD – Suporte à Tomada de Decisão 

Seguindo na linha da definição conceitual no sentido de evitar as generalidades na utilização 

de conceitos amplamente difundidos no campo das ciências ambientais e áreas de conhecimento 

correlatas, serão exploradas algumas diferenciações entre alguns dos diversos modelos possíveis de 

STD. Neste exercício de modelagem conceitual serão privilegiados os aspectos relacionados aos 

objetivos e aplicabilidades dos STDs voltados direta ou indiretamente aos temas tangentes ao 

planejamento e gestão de recursos hídricos.  

 Primeiramente é necessário retomar a distinção feita entre Planejamento e Gestão, sem 

abordá-los como termos excludentes entre si, mas considerando a diferença de perspectiva temporal 

entre os dois conceitos. Isso porque os modelos de STD podem ser aplicados com fins estritos de 

planejamento, com objetivos de gestão de desafios de curto e médio prazo e ou para as duas 

finalidades.  

Sistemas de Suporte à Tomada de Decisão voltados ao Planejamento de Recursos Hídricos. 

Mesmo definindo o recorte conceitual como planejamento é possível encontrar modelos 

distintos de SSTD no campo dos recursos hídricos. Na maioria dos casos, a tecnologia e o 

instrumental dos SIG – Sistemas de Informação Geográfica estarão associados à modelos 

hidrológicos e climatológicos, capazes de definir padrões de distribuição pluviométrica, das 

variações de vazão por período, cotas e áreas de várzea dos cursos d‟água.  

 Os modelos matemáticos de otimização e simulação têm sido aplicados desde a década de 60 

em estudos de planejamento de recursos hídricos e são fundamentais na interpretação e tentativa de 

previsão do comportamento de corpos hídricos, conhecimento que pode ser aplicado na determinação 

de áreas para construção de obras de barragens, captação e geração de energia. Podem subsidiar a 

definição das concessões de outorga, ma vez que os dados de vazão das séries históricas são 

utilizados pelos órgãos gestores dos recursos hídricos para o estabelecimento das chamadas vazões 

de referência, que se caracterizam por possibilitar a determinação dos limites de vazões de retirada 

outorgadas para atendimento usos múltiplos da água de um corpo hídrico.  
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 A modelagem matemática dos dados de vazão e chuva podem também auxiliar no 

planejamento urbano, permitindo definir o traçado de uma carta enchente ou mapa de planejamento 

se define as áreas atingidas por inundações relativas a diversos tempos de retorno escolhidos 

(Ademar Cordero
1
; Rodrigo Altoff 

2
; Péricles Alves Medeiros

3
). 

 Todavia, as limitações para inclusão de aspectos não quantitativos reduzem a capacidade dos 

modelos hidrológicos em dar subsídio à alguns aspectos do planejamento, como por exemplo 

identificar as áreas de potencial pressão sobre os recursos e os atores envolvidos em cada atividade. 

Isso sem citar as lacunas de cobertura espacial e temporal na obtenção dos dados hidro-

meteorológicos, que podem implicar na inconsistência das séries históricas.  

  

Sistemas de Suporte à Tomada de Decisão voltados à gestão in time de Recursos Hídricos. 

Neste caso, a modelagem matemática e as ferramentas STD são partes componentes de um 

Sistema de Gestão mais amplo. Este último precisa disponibilizar informações de forma dinâmica e 

integrar rotinas técnicas e administrativas, possibilitando consultas, análises e elaborações de 

relatórios. No campo da geo-hidro-informática, os Sistemas de Gestão baseados nas ferramentas de 

STD consistituem sistemas de Controle em Tempo Real (RTC), pois são capazes de gerenciar uma 

gama mais ampla de informações em bancos de dados relacionados (AQUORA
9
). Neste contexto a 

habilidade de relacionar dados espaciais e não-espaciais e a possibilidade de diálogo com bancos de 

dados complexos e modelos matemáticos e ainda, a capacidade de espacializar as análises com 

interfaces de saída gráfica cada vez mais acessíveis, confere aos SIGs (Sistemas de Informação 

Geográfica) um potencial de ferramenta fundamental tanto no planejamento e gestão dos recursos 

hídricos, em associação com outros temas de correlação direta e indireta com os conflitos, pressões e 

impactos sobre os recursos.   

O organograma a seguir ilustra de modo simplificado como se organizam os três níveis de 

operação do SIG como ferramenta de STD.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Sistema integrado baseado na estruturação de um acervo de informações necessárias à gestão de outorgas de uso da 

água. Desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa em 

minas Gerais.  
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O nível de Estruturação equivale à fase de alimentação e organização das bases de dados, que 

incluem todo tipo de informação passível de georeferenciamento. No nível classificado como 

Interface ocorre a apresentação visual das informações, podendo ser sobrepostas diversas camadas de 

informação, chamadas de layers, acordo com os temas selecionados e com o interesse específico de 

análise. Por fim, é no nível do usuário que ocorrem as análises com base nas informações 

alfanuméricas e outras informações expressas nos layers.  

A tecnologia SIG como ferramenta de suporte à tomada de decisão (STD): Das possibilidades ao 

mundo real 

A eficácia das tomadas de decisão na esfera privada e, sobretudo, na pública, depende em 

grande medida da consistência e disponibilidade de dados em tempo e formato adequados. Para além 

da disponibilidade está a capacidade de processamento e análise dos dados, que depende não apenas 

do instrumental tecnológico do SIG, mas também de profissionais capacitados à interpretar as 
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Figura 3: Organograma dos níveis de organização do SIG 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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informações expressas nos dados. Tanto o não acesso quanto a má utilização de informações pode 

implicar na gestão ineficiente de setores e recursos estratégicos aos governos locais, regionais, 

nacionais e instancias supranacionais.  

 Com o objetivo de apontar alguns gargalos na obtenção, sistematização e disponibilização de 

informações ambientais, sócio-econômicas, hidro-meteorológicas e infra-estruturais para alimentar 

as ferramentas de STD, foi feito um varredura nos bancos de dados de órgãos e agências de governos 

cujo acesso público e gratuito pressupõe tratar-se de uma referência à técnicos e tomadores de 

decisão nos setores público e privado no tema recursos hídricos e ou áreas correlatas, como usos do 

solo, energia, transporte e saneamento.  

 

Resultados e discussão 

Os dados levantados em fontes governamentais diversas, de acesso gratuito e público, foram 

organizados nas seis categorias supracitadas, e sistematizados em planilhas com o detalhamento dos 

principais metadados relacionados, conforme apresenta o exemplo da tabela 1. 

Tabela 1: Exemplo do modelo de estruturação dos dados coletados 

 

 

 

 

 

Entretanto, para fins de representação serão apresentadas as planilhas de dados coletados de 

forma sintetizada, com o objetivo de listar as camadas de informação por categoria selecionada. Na 

seqüência serão enumeradas algumas potencialidade e limitações de interelacioanento dos dados. 

 

Tabelas 1 a 5: Camadas de informação por categoria de interesse no planejamento e gestão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Ambientais                                                         
(Camada de informação)

Fonte
Referência 

Temporal

Nível de desagregação 

espacial 

Atributos Agroecológicos MMA/EMBRAPA - Estado - Brasil

Aptidão Agrícola MMA/EMBRAPA - Estado - Brasil

Áreas Prioritárias para Conservação (Importância Biológica) MMA 2007 Estado - Brasil

Áreas Prioritárias para Conservação (Prioridade de ação) MMA 2007 Estado - Brasil

Região de abrangência dos polos de exploração de madeira MMA 2004 Amazônia Legal - Brasil

Florestas Públicas MMA 2007 Municípios - Brasil

Vegetação do Brasil MMA/IBGE 2002 -

Polos de Exploração de Madeira MMA 2004 Municípios - Brasil

Zoneamento Ecológico Econômico (Solos) MMA 2004 -

Biomas MMA - Mesoregiões
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Hidrometeorologia                                                         
(Camada de informação)

Fonte Periodicidade
Nível de desagregação 

espacial 

Pluviométria - Máxima, mínima e média mensal  INMET Mensal Região/ Bacia

Mapa de Isoietas MMA 2005 Mesoregiões

Vazão HidroWeb-ANA Variável Bacias/Sub-bacia/Rios

Cotas HidroWeb-ANA Mensal Bacias/Sub-bacia/Rios

Sedimentos HidroWeb-ANA Mensal Bacias/Sub-bacia/Rios

Qualidade da Água HidroWeb-ANA Mensal Bacias/Sub-bacia/Rios

Resumo de Descarga HidroWeb-ANA Mensal Bacias/Sub-bacia/Rios

Perfil Transversal HidroWeb-ANA Mensal Bacias/Sub-bacia/Rios

Infraestrutura                                                       
(Camada de informação)

Fonte
Referência 

Temporal

Nível de desagragação 

espacial

Abastecimento Público de Água IBGE Decenal Município - Brasil

Rodovias Não-Pavimentadas (SB20) IBGE Ano Município - Brasil

Rodovias Pavimentadas (SB20) IBGE Ano Município - Brasil

Aeroportos e Campos de Pouso (SB21) IBGE Ano Município - Brasil

Aeroportos e Campos de Pouso (SB20) IBGE Ano Município - Brasil

Rodovias Não-Pavimentadas (SB21) IBGE Ano Município - Brasil

Outras Estradas (SB21) IBGE Ano Município - Brasil

Hidrovias com representação (SB21) IBGE Ano Município - Brasil

Balsa com Representação (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Balsa sem representação (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Hidrovias com Representação (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Barragens Sem Representação (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Portos (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Rodovias em Pavimentação (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Rodovias Não Pavimentadas (SC20) IBGE Ano Município - Brasil

Energia                                                          
(Camada de informação)

Fonte
Referência 

Temporal

Nível de desagregação 

espacial 

Consumo de Energia Elétrica Censo 2000/PNAD Decenal/Anual Município - Brasil

Usinas Termo Elétricas ANEEL/MMA Ano Município - Brasil

Usinas Hidroelétricas ANEEL/MMA Ano Município - Brasil

Campos de desenvolvimento ou Produção (petróleo e Gás) ANP 2009 Município - Brasil

Indícios de Hidrocarboneto ANP 2009 Município - Brasil

Área de Interesse Petrolífero ANP 2009 Município - Brasil

Linhas de Transmissão Existente ANEEL 2008 Município - Brasil

Linhas de Transmissão Projetada ANEEL 2008 Município - Brasil

Potencial Hidroelétrico ELETROBRAS 2007 Município - Brasil

Fonte: Organizado pelo autor com base em portais e bancos de dados públicos 

Socioeconomia                                                            
(Camada de informação)

Fonte
Referência 

Temporal

Nível de desagregação 

espacial 

População Absoluta Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Densidade demográfica Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Abastecimento de água Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Acesso a serviços de esgotamento sanitário Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Destino do esgoto Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Destino do lixo Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Coleta de lixo* Censo 2000 Decenal Município - Brasil

Produção de lixo PNSB Decenal Município - Brasil

Lixo disposto em aterros PNSB Decenal Município - Brasil
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Considerações sobre as possibilidades de uso e produção de informação com base nos dados 

selecionados 

Estudos ambientais de caráter integrativos devem ser pautados no entendimento do 

relacionamento da sociedade com a natureza como sendo indissociáveis e complementares entre si. 

Isto posto, a questão mais importante que se coloca atualmente é a sustentabilidade do 

desenvolvimento e o balanço adequado entre as questões sociais, econômicas, ambientais e espaciais 

envolvidas (SACQUET, 2002; AGUIAR, 2003) com seus impactos ambientais associados que têm 

causado preocupações desde o nível local até o global. Tais questões demandam grande quantidade 

de dados e informações em escalas espaciais e temporais distintas, dificultando, muitas vezes, a 

realização de estudos voltados para a temática ambiental.  

Uma análise apurada das condições socioeconômica e infraestruturais, no sentido de 

caracterizar a ação e ocupação humana, suas demandas, pressões e impactos sobre os recursos, ainda 

que mais especificamente voltada aos recursos hídricos, depende diretamente de dados relacionados 

aos setores de socioeconomia e infraestrutura com a finalidade de geração de informação como 

subsídio à planejadores e tomadores de decisão em setores estratégicos, diretos ou indiretamente 

ligados com o setor hídrico. 

Diante de tal objetivo o apontamento das mudanças no uso da terra e sua relação com o 

mapeamento de áreas especiais e zoneamentos específicos, considerando suas implicações no 

aumento ou redução das vulnerabilidades à eventos climáticos extremos e à ações antrópicas também 

constitui um importante subsidio à tomada de decisão.  

Nos aspectos hidrológicos destacam-se os dados de vazão dos cursos de água, que decorre de 

processos físicos nas respectivas bacias hidrográficas de contribuição, onde a precipitação é abstraída 

pelas perdas por evaporação e evapotranspiração, retenção, intercepção e pelo fenômeno de 

infiltração, que recarrega os lençóis subterrâneos. Quando a precipitação ocorre em taxas superiores 

às abstrações hidrológicas, o excesso escoa pela superfície do terreno. Todos estes processos são 

modelados pelos parâmetros físicos da bacia hidrográfica, compondo um balanço que tem a 

precipitação como variável de entrada e a vazão como saída.  

Dentro do ciclo hidrológico, a precipitação, evapotranspiração e evaporação têm dependência 

predominante nos fenômenos meteorológicos. Assim, o conhecimento dos dados meteorológicos se 

faz necessário para tentar quantificar de forma satisfatória estes processos no ciclo da água. 

Adicionalmente, a modelagem dos dados Hidrológicos sedimentologia, cotas e qualidade, 

possibilitam a construção de cenários para planejamento de ações de mitigação à cheias e 

contingência em período de seca extrema, bem como, cenários de aumento e alteração na demanda 

para projeção de novos empreendimentos, licenciamento ambiental, outorga e uso e mediação de 

conflitos. 
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Já o setor energético possui características técnico-econômicas que o diferencia dos demais 

setores da economia. Na medida em que as sociedades se desenvolvem técnica, social e 

economicamente, surgem novas demandas que, por sua vez, também dependem de um novo aporte 

energético. 

O planejamento da expansão do suprimento de energia é elaborado com base no horizonte de 

longo prazo, sendo característica típica do setor elétrico a antecipação de demanda. Tendo em vista a 

complexidade inerente a implantação de grandes empreendimentos hidroelétricos, não se limitando a 

estes, perpassando questões financeiras, ambientais e sociais no seu contexto espacial, faz-se 

presente a necessidade de ter-se disponível dados/informações energéticas que em conjunto com os 

modelos auxiliem a tomada de decisão, privilegiando o aumento da eficiência e eficácia social e 

econômica. 

Considerações sobre as limitações de uso e produção de informação com base nos dados 

selecionados 

A disponibilidade da informação 

Há uma grande variedade de fontes oficiais que disponibilizam dados ao acesso público e 

gratuito. Todavia, no caso brasileiro há uma notória disparidade regional em termos de produção, 

sistematização e disponibilização de informação. As regiões Sul e Sudeste são historicamente 

privilegiadas quanto à produção e disponibilização de informação sobre os diversos temas ligados ao 

planejamento ambiental e territorial. Esta situação é em boa medida resultado da falta de capacidade 

de estados e municípios da região norte em estruturar órgãos técnicos com competência e recursos 

para o levantamento, sistematização e disponibilização de dados, ficando esta tarefa, via de regra, a 

cargo dos órgãos federais, que também possuem limitações frente à extensão territorial brasileira e 

peculiaridades de acesso e infra-estrutura de locais mais remotos, sobretudo da região norte.  

No caso específico dos dados relacionados diretamente ao planejamento e gestão de recursos 

hídricos, há ainda a questão de dominialidade supranacional de algumas bacias, a exemplo da bacia 

amazônica. O que implica na necessidade de considerar os impactos  montante e jusante, o que em 

alguns casos implica em situações transfroteiriças. Neste caso a dificuldade de obtenção de dados 

compatíveis, atualizados e confiáveis e ainda mais difícil, seja pela ausência de dados, o que é 

bastante recorrente em países que compartilham os recursos da bacia amazônica como o Peru e a 

Bolívia, ou ainda pela restrição de acesso, dadas questões estratégicas de política internacional.  

O formato das informações 

 Esta é uma outra preocupação fundamental na escolha das vaiáveis de um SIG. O formato 

das bases de dados deve ser compatível, ou ser passível de compatibilização entre si e com a 

plataforma GIS selecionada, sobretudo, imagens, shapes e dados georeferênciados. Entretanto, a 
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grande diversidade de fontes em alguns casos implica na dificuldade de compatibilização dos dados, 

seja em função do formato, do recorte espacial de referência ou da escala geográfica de origem. Tal 

dificuldade em alguns casos impossibilita o cruzamento de dados de origem e temas distintos e em 

outros obriga o técnico a optar pela generalização em detrimento da especificação. Primeiramente,  

com exceção dos dados hidrológicos, não há dados censitários, infra-estruturais e ambientais cuja 

unidade espacial de referência é a bacia hidrográfica, apesar desta ser consagrada em lei (Lei 9.433) 

como unidade de referência no planejamento e gestão de recursos hídricos. Isto posto, é necessário 

buscar os dados em escala municipal ou setorial e interpolá-los ao recorte de bacia ou sub-bacia. 

Todavia, é comum se deparar com situações onde não há uma homogeneidade relativa dos dados 

produzidos na escala municipal, por exemplo. Nestes casos a opção acaba sendo trabalhar com os 

dados disponíveis com base no recorte político-territorial estadual, o que implica em certo grau de 

generazilação que pode ser prejudicial às análises em questão, dependendo do interesse específico do 

tomado de decisão.  

A periodicidade dos dados 

 A atividade de planejamento pressupõe o conhecimento mínimo das condições passadas 

referentes ao tema em questão e o diagnóstico da situação presente, para, a partir desse 

conhecimento, planejar ações presentes com reflexos futuros e ações futuras visando a continuidade 

do planejamento em um horizonte temporal determinado. Dados que não possuem uma série 

temporal pretérita, ou cuja série é muito curta, tendem a resultar em análises mais estáticas, uma vez 

que sua representação traduz somente o quadro momentâneo da realidade, limitando análises da 

evolução dos processos e projeções futuras de seus desdobramentos. O perigo neste caso é 

fundamentar as análises e construir cenários com base em quadros conjunturais, que podem possuir 

alto grau de volatilidade e em um curto espaço de tempo não mais se apresentarem da mesma forma. 

 Dito isso, a periodicidade de produção dos dados primários pode ser um dos principais 

gargalos na estruturação de SSTD, sobretudo, porque neste caso é preciso compatibilizar dados de 

fontes diferentes e referentes à temas distintos. Por exemplo, é importante que os dados sócio-

econômicos e infra-estruturais tenham uma séria temporal que se compatibilize com as séries de 

dados hidro-meteorológicos, para viabilizar uma análise integrada do uso do solo, condições de infra-

estrutura e dinâmica hidrológica e possibilitar o apontamento dos conflitos, das frentes de pressão 

sobre os recursos, das tendências futuras.  

Considerações finais 

O presente trabalho constitui uma breve contribuição à reflexão sobre planejamento e gestão 

de recursos hídricos pela perspectiva da utilização de ferramentas de modelagem dos fenômenos 

reais. Neste caso em especial, a modelagem espacial dos fenômenos, na figura dos instrumentos 
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baseados na tecnologia SIG, ou do inglês GIS (Geographic Information System). Fascinantes e cada 

vez mais amigáveis aos usuários e mais interativas com outras tecnologias, as ferramentas de 

geoprocessamento representam hoje um poderoso campo do conhecimento que pode dar subsídio à 

diversas outras atividades do planejamento e gestão, desde o empresarial ao estratégico militar, 

passando pelo planejamento territorial e ambiental, com múltiplas possibilidades de interface e ou 

especificação, como é o caso do tema recursos hídricos.  

 Sobre o tema, esta reflexão buscou o caminho conceitual no sentido de contribuir para 

delimitação entre conceitos correlatos e aparentemente confundíveis, mas que guardam nuanças 

fundamentais que os diferenciam e os tornam complementares. É o caso do conceito de impacto 

ambiental que tem sido amplamente utilizado, mas demanda de atenção e definição de suas etapas e 

relação com outros conceitos, conforme tentou-se definir neste trabalho. Outros dois conceitos 

importantes são os de planejamento e gestão, que mesmo na legislação pertinente não são 

devidamente diferenciados e, portanto ficam sujeitos à confusões. Nesta abordagem buscou-se na 

noção da perspectiva temporal dos dois conceitos, sua fundamental diferenciação, sendo o 

planejamento uma atividade voltada ao horizonte futuro e a gestão voltada a gerir os conflitos e 

coordenar as ações de caráter mais imediato ou de curto prazo. A diferenciação dos conceitos não 

implica de separação entre eles, muito pelo contrário, uma vez definidas as especificidades de cada 

um, ficou mais clara a indissociabilidade e a relação direta entre eles.  

 Voltando ao uso das ferramentas SIG no subsídio ao planejamento e à gestão, partiu-se do 

princípio de visão integrada sobre o tema ambiental, segundo a qual, estruturar um Sistema de 

Suporte è Tomada de Decisão voltada ao tema recursos hídricos, pressupõe invariavelmente que 

serão necessários: conhecimento, informações e dados sobre outros temas correlatos à hidrologia, 

como uso e cobertura do solo, infra-estrutura viária e transportes, energia, meteorologia, sócio-

econômia e legislação. Diante disso, buscou-se fazer um levantamento das fontes de dados primários 

e secundários sobre os temas identificados como referência ao planejamento e gestão integrados de 

recursos hídricos. Para isso, como opção metodológica foram selecionados apenas portais e bancos 

de dados de órgãos e agências públicas de acesso gratuito e irrestrito. 

 Em linhas gerais, uma primeira conclusão aponta para a relação entre as potencialidades e 

limitações na utilização dos dados das fontes selecionadas para fins de Suporte à Tomada de Decisão 

por meio de instrumental SIG. Neste sentido, a contribuição foi no sentido de identificar o que 

chamou-se de camadas de informação consideradas mais relevantes na construção de diagnósticos, 

identificação de conflitos e projeção de cenários. A seleção e agrupamento dos dados foi orientadas 

por cinco classes baseadas no conceito de análise integrada, a saber: Aspectos Ambientais, Aspectos 

Socioeconômicos, Infra-estrutura, Energia,  Hidro-meteorologia e Zoneamento e Uso do Solo.  
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 A conclusão parcial, uma vez que o presente trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla 

que encontra-se em desenvolvimento na fase inicial, é de que as instituições brasileiras ligadas aos 

órgão de planejamento estão em franca evolução no sentido de ampliar os temas, a área de 

abrangência e as formas de divulgação dos dados. Todavia, há ainda certos gargalos a serem 

solucionados, sobretudo, no tocante à periodicidade e abrangência territorial dos dados coletados e 

produzidos. Outra questão fundamental que colocou-se foi quanto às formas de sistematização e 

disponibilização dos dados, que ainda são predominantemente carentes de homogeneidade.  

 Isto posto, ficam algumas sugestão baseadas nas considerações deste trabalho: 

 Ampliar a rede de monitoramento hidro-meteorológico nacional, sobretudo, na região 

amazônica. 

 Criar um banco de dados unificado como apoio aos setores ligados ao planejamento e gestão 

de recursos naturais. 

 Criar programas e estratégias capazes de dotar governos estaduais e municipais, (ao menos 

em municípios estratégicos no caso de regiões remotas e baixa densidade infra-estrutural) pra 

coletar, sistematizar e disponibilizar informações sobre os temas correlatos ao planejamento 

ambiental/recursos hídricos.  

 Criar acordos de cooperação bilateral com países transfronteiriços para dotar as áreas de 

interesse mútuo de instrumentos para coleta de dados primários em hidrologia, meteorologia 

e outras temas relacionados.  
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