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1  Objetivos do desenvolvimento  
 
Um sistema de informações voltado para a gestão de recursos hídricos deve reunir as 
informações de natureza hídrica, ligadas principalmente à disponibilidade de água, a variáveis 
físicas e sócio–econômicas que reflitam o ambiente na bacia. Os sistemas de apoio à decisão de 
outorga quali-quantitativa, por sua vez, são também baseados na informação de disponibilidade 
de água, além de dados sobre os usos dos recursos hídricos. As premissas abaixo serviram 
como orientação, no desenvolvimento do sistema: 
 
• A decisão sobre a concessão da outorga exige que se trabalhe sobre uma visão unificada da 

bacia, independente de dominialidade, o que implica em uma representação da bacia o mais 
abrangente possível, dentro das limitações de tempo e recursos. 

 
• O sistema desenvolvido deve ser capaz de responder à questão básica de quem ou o que 

está a montante e a jusante de um determinado ponto, de calcular a disponibilidade hídrica 
natural ou proveniente de operação hidráulica e de simular a transformação carga de 
poluente/vazão e o decaimento de carga de poluente não conservativo, conforme o padrão 
do sistema SOGRA, de modo a ser capaz de simular o balanço hídrico e determinar as 
margens disponíveis para a outorga quali-quantitativa. 

 
Pelas técnicas que até então vêm sendo usadas, estas especificações nos conduziriam a um 
sistema de grande porte, com consideráveis exigências em termos de alimentação de dados e 
de capacidade de processamento. O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de metodologias 
mais simples para a obtenção das informações básicas necessárias e o desenvolvimento de um 
protótipo de um sistema de informações de baixo custo que subsidie os processos de 
planejamento e de apoio à decisão da outorga. 
 
2  Desenvolvimento da base de dados 
 
2.1   Dados físicos relacionados à hidrografia 
 
A variável mais fundamental para a decisão da outorga é a vazão disponível, a qual terá que ser 
calculada na maior parte da bacia, visto estar disponível sob a forma de medições em apenas 
alguns poucos postos fluviométricos. Os cálculos de vazão, por sua vez, podem ser provenientes 
de uma modelagem chuva - vazão ou por regionalização. Em ambos os casos as vazões são 
calculadas a partir de dados referentes à rede hidrográfica ou à bacia de contribuição, a 
montante do ponto, tais como: 
 
• Área a montante de um ponto na bacia 
• Uso do solo a montante de um ponto na bacia 
• Declividade média da área a montante de um ponto na bacia 
• Declividade do rio principal a montante de um ponto na bacia 
 
A determinação de qualquer destes valores é normalmente fruto de um processo manual, 
executado a partir da identificação da área a montante de um ponto. Nesse processo se busca a 
linha que liga os pontos mais altos (divisores de águas) entre uma bacia e a vizinha. Uma vez 
identificada a área a montante, aplicando-se a mesma sobre o mapa de uso identifica-se o uso a 
montante e, em um mapa com a hidrografia e a altimetria, podem-se obter as variáveis restantes. 
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A automação deste cálculo é fundamental para que se possa obter a agilidade requerida por um 
sistema de apoio à decisão. 
 
A determinação por computador da bacia a montante de um ponto é baseada em um cálculo 
efetuado sobre a representação digital da altimetria (modelo digital de terreno, ou MDT). A forma 
mais usual de MDT é uma matriz de valores, onde cada valor na posição i, j da matriz 
corresponde à altitude média de um quadrado de uma dimensão fixa em uma posição 
determinada sobre o terreno. Esta posição central, por sua vez, pode ser obtida através de uma 
transformação linear fixa, a partir dos valores de i e j. Uma outra forma de se entender um MDT 
desta natureza é imaginar-se uma grade sobreposta ao terreno, como mostrado na Figura 1. A 
partir desta se determinariam as altitudes médias correspondentes a cada malha e se registraria 
o resultado em uma matriz onde cada célula corresponderia a uma das malhas da grade. A 
dimensão do quadrado ou da grade caracteriza a resolução do MDT, e a posição onde é locada 
a malha, juntamente com a resolução, caracteriza a transformação de i, j para coordenadas leste 
e norte. 
 

 
 

Figura 1 – Modelo digital de terreno de malha regular 
 
A identificação da área a montante de um ponto, sob demanda, a partir de um modelo digital de 
terreno, apresenta como dificuldades principais: 
 
• Complexidade do processo de delimitação de bacia 
• Complexidade da obtenção do próprio MDT 
 
A matriz que representa o MDT, em uma bacia extensa, tem uma dimensão considerável, o que 
faz com que se exija um grande esforço computacional para a determinação da bacia a 
montante. Os programas capazes deste cálculo, por sua vez, são poucos, normalmente fazendo 
parte de pacotes caros de Sistema de Informação Geográfica. Por outro lado, a altimetria do 
terreno é um dado fixo, não variável no tempo. A solução mais indicada, nestes casos, é o pré-
processamento e armazenamento prévio dos resultados. A questão que se coloca é: Que 
resultado armazenar? O contorno da bacia a montante de um ponto abrange a bacia a montante 
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de qualquer ponto a montante do primeiro, o que nos levaria a um conjunto infinito de contornos 
quase coincidentes. 
 
A primeira parte da solução é a discretização da bacia, a qual passa a ser vista como um 
conjunto de trechos. Na forma mais simples de discretização cada trecho corresponde ao 
intervalo de um rio entre dois de seus afluentes, entendidos também como tais sua cabeceira e 
sua foz. Desejando-se individualizar um ponto qualquer no meio de um trecho, pode-se refinar a 
representação da bacia, dividindo-se o trecho em dois neste lugar. Levantando-se as bacias a 
montante dos trechos, passamos a ter um número finito de bacias, permanecendo o problema da 
superposição dos limites de bacia. A solução desta questão é simples. Se ao invés de 
calcularmos as bacias a montante de um trecho calcularmos as bacias de contribuição direta do 
trecho, poderemos a qualquer momento reconstituir uma bacia a montante agregando as bacias 
de contribuição de todos os trechos a montante. Para tanto devemos ter pré-calculada ou 
facilmente determinável a topologia da rede, isto é, que trechos estão a montante e a jusante de 
um trecho qualquer. 
 
Deste modo, a determinação de uma bacia a montante passa a ser fruto de dois processos 
diferentes, porém interligados: 
 
• Determinação das bacias de contribuição direta de cada trecho 
• Determinação da topologia da rede hidrográfica 
 
A segunda dificuldade do processo de delimitação automática de bacias diz respeito à obtenção 
do próprio modelo digital de terreno. Um MDT para uso em delimitação de bacias deverá ser de 
resolução compatível com a hidrografia, o que na prática quer dizer que a extração do MDT 
deverá ter como base as mesmas cartas de onde foi obtida a hidrografia. A dificuldade (e o 
custo) da geração do modelo digital de terreno, no entanto, é muito maior que a de digitalização 
da hidrografia. No caso da bacia do Paraíba do Sul a hidrografia já estava disponível na forma 
digital. A geração de um modelo digital de terreno exigiria a digitalização das curvas de nível em 
mais de 100 folhas do mapeamento do IBGE na escala 1:50000, além de trabalhosas etapas de 
geração e edição do MDT a partir dessa informação, o que seria proibitivo. 
 
A solução encontrada foi a de se determinar os divisores das bacias em função da rede 
hidrográfica. Como no caso do Paraíba a rede disponível é densa, a conformação de bacia que 
ela indica é bastante precisa. A metodologia usada na determinação das bacias de contribuição 
de trecho por distância da rede hidrográfica, exposta a seguir, é semelhante à que seria usada 
na determinação de bacias com uso do MDT, o que faz com que se possa refinar a 
determinação de bacias, caso se julgue necessário, assim que o modelo digital da bacia esteja 
disponível. 
 
A determinação de características físicas a respeito de bacias, sejam elas provenientes de um 
mapa de classes (como o mapa de uso) ou de uma superfície de valores (como a chuva média 
anual ou a própria altimetria), pode ser feita previamente por cruzamento do mapa ou da 
superfície com as bacias de contribuição elementares, sendo o resultado armazenado em 
tabelas de banco de dados. Estas tabelas de dados de bacias elementares, por sua vez, quando 
integradas com o uso da informação de topologia, geram tabelas com a característica 
correspondente na bacia a montante de cada trecho. A metodologia para isto é também exposta 
a seguir. 
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Uma  outra informação que também é de extrema utilidade é a do perfil longitudinal dos rios. 
Este também poderia ser determinado de modo automático a partir de um MDT, desde que o 
modelo fosse desenvolvido pela técnica de triangulação irregular (TIN, ou triangulated irregular 
network), a partir da informação não só das curvas de nível, como da própria hidrografia, que 
seria integrada como linhas de quebra. No caso de um MDT raster ou matricial, como o descrito 
acima, problemas no processo de interpolação fazem com que os perfis apresentem defeitos 
sérios. Nestes casos, o processo mais correto seria informar os perfis na confecção do MDT, e 
não o contrário. O processo de determinação manual do perfil foi aperfeiçoado neste trabalho, 
sob a forma de um processo semi-automático, consideravelmente mais rápido que o processo 
original, conforme também descrito abaixo. 
 
O conjunto das técnicas desenvolvidas faz com que se possa, a partir dos dados hidrográficos 
mais elementares disponíveis (hidrografia e contorno externo da bacia), empregando-se uma 
metodologia de baixo custo, extrair e armazenar para uso imediato a informação que representa 
a espinha dorsal de qualquer sistema de gestão de recursos hídricos. 
 
2.2   Determinação de bacias de contribuição de trecho 
 
A determinação de bacias de contribuição de trecho e da topologia da bacia, por serem fruto de 
uma metodologia nova, representaram um processo de aprendizado. Para tanto, a determinação 
foi feita em três sub-bacias em que a bacia do Paraíba do Sul foi dividida, tendo sido a 
metodologia aperfeiçoada progressivamente com a experiência advinda da etapa anterior. 
 
O processo consistiu das seguintes etapas: 
 
• Geração do limite externo da bacia 
• Extração da hidrografia e construção das linhas de centro (*) 
• Atribuição de nomes de rios e edição topológica (*) 
• Geração da topologia em tabelas (*) 
• Construção do mapa de distâncias (*) 
• Determinação do mapa raster de bacias de contribuição de trecho (*) 
• Vetorialização e edição do mapa de bacias de contribuição de trecho (*) 
• União dos três mapas de bacias de contribuição de trecho 
• Geração da topologia da bacia como um todo 
 
As etapas com um asterisco foram executadas em cada uma das três sub-bacias em que foi 
dividida a bacia do Paraíba do Sul. 
 
A geração do limite externo partiu da identificação do contorno da bacia, feita sobre o 
mapeamento do IBGE em 1:250000 pela Cooperação Brasil – França, no Projeto Paraíba do Sul, 
a qual, por problemas na área da bacia correspondente ao fuso 24 UTM, teve que ser 
redigitalizada no Laboratório de Hidrologia. No confronto com a hidrografia obtida do 
mapeamento do GEROE, por ser essa última proveniente de digitalização em escala maior, 
apareceram problemas de rios cruzando o limite externo. Foi então necessário identificar e 
digitalizar a partir das cartas 1:50000 um limite externo da bacia mais preciso, bem como os 
limites entre as três sub-bacias. 
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A separação da bacia do Paraíba em três sub-bacias foi feita considerando como pontos de 
controle um ponto no Paraíba do Sul logo a jusante da cidade de Além Paraíba e, mais a 
montante, a barragem do Funil. A digitalização dos limites, mostrados na Figura 2 abaixo, foi 
feita folha a folha. O conjunto de folhas a leste do paralelo 42 W (aproximadamente a longitude 
da cidade de Itaperuna), que fazem parte do fuso UTM 24, foram unidas separadamente do 
resto, convertidas para coordenadas geográficas e em seguida para UTM fuso 23, sendo então 
unidas às folhas restantes, já digitalizadas nesta projeção. Usou-se no sistema como um todo a 
projeção UTM fuso 23, por estar a grande maioria da bacia inserida neste fuso. A porção da 
bacia que está no fuso 24 fica ligeiramente distorcida neste sistema de projeção, mas 
considerou-se a imprecisão resultante dentro dos limites toleráveis, para a aplicação à qual o 
sistema se destina. O sistema de projeção mais adequado (que daria uma menor distorção), 
para uma bacia com uma orientação leste - oeste abrangendo mais de um fuso, como é o caso 
do Paraíba do Sul, seria a Cônica Conforme de Lambert. Optou-se pelo uso da projeção UTM 
fuso 23, para manter a correspondência entre as coordenadas lidas no sistema e as 
provenientes do mapeamento sistemático do IBGE em 1:50000, na maior parte da bacia. 
 

 
 

Figura 2 – Contorno externo da bacia e divisão em sub-bacias 
 
O mapeamento do GEROE foi fornecido sob a forma de folhas em AutoCAD, na escala 
1:100000, para a maior parte da bacia, com exceção da região metropolitana do Rio de Janeiro, 
que na época se estendia até o município de Petrópolis, que foi mapeada na escala 1:50000. 
Independente da escala da folha, a hidrografia do mapeamento do GEROE é proveniente da 
digitalização das folhas 1:50000 do mapeamento sistemático do IBGE. Nas folhas 1:100000 
foram eliminados os rios de menos de um quilômetro de extensão, de modo a melhorar a 
apresentação da folha. Para a produção da hidrografia integrada de cada uma das sub-bacias, 
foi inicialmente extraída a hidrografia das folhas originais do GEROE, em ambiente AutoCAD, 
unidas as folhas e retirados por inspeção visual alguns afluentes menores, o que fez com que o 
resultado correspondesse a uma escala de apresentação um pouco menor que a original. 
 
O objetivo principal do desenvolvimento da base de dados foi a simulação da qualidade de água, 
a qual tem como influência principal a poluição de origem doméstica e industrial. Procurou-se 
desta forma simular todos os núcleos urbanos de alguma importância na bacia (conforme 
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descrito em parágrafo específico abaixo), bem sua rede de drenagem. Isso exigiu que fossem 
digitalizados, a partir do mapeamento sistemático do IBGE em 1:50000, alguns rios de menor 
expressão, os quais foram acrescentados à representação da hidrografia. 
 
Para que se possa extrair tanto a topologia como o contorno das bacias de contribuição de cada 
trecho, faz-se necessário representá-la sob a forma de uma estrutura lógica encadeada em que 
haja somente um ponto de saída (foz, ou exutório) e um caminho único entre dois pontos (uma 
forma de grafo matemático chamada árvore). Torna-se então necessário representar todos os 
rios por uma linha única e incluir artificialmente as linhas que dão continuidade à bacia através 
dos lagos, reservatórios ou brejos. Para isso foram digitalizadas em AutoCAD as linhas de 
centro, onde os rios estavam representados em linha dupla e no centro dos corpos d’água. 
 
A próxima etapa correspondeu à atribuição de nomes e edição topológica. Para esta foi utilizado 
o software ArcInfo, que dispõe de ferramentas especializadas não disponíveis no AutoCAD. A 
edição topológica visa garantir que cada trecho de rio (polilinha em AutoCAD ou arco, em 
ArcInfo) termine no exato ponto onde se liga o trecho que lhe dá continuidade hidráulica. Isto não 
é necessário em representações em CAD, as quais se destinam puramente à visualização em 
papel, já que erros posicionais menores que a espessura da linha de traçado ficam invisíveis ao 
olho humano. 
 
A passagem do AutoCAD para ArcInfo se deu através do formato de intercâmbio DXF. Os 
comandos usados no ArcInfo para edição topológica foram o CLEAN e a edição visual. O 
primeiro é um processo automático onde são detectados e corrigidos cruzamentos acidentais e 
afastamento no encontro de duas linhas, desde que as diferenças sejam menores que uma 
precisão predeterminada. Nestes casos a extremidade solta é levada para cima da linha da qual 
ela se aproxima ou cruza, a qual é quebrada naquele ponto exato. Uma vez encerrado este 
processo, sobram apenas os erros mais grosseiros, quando o afastamento excede a precisão 
preestabelecida. Estes casos podem ser vistos e corrigidos na edição visual, já que o ArcEdit 
(módulo de edição do ArcInfo), sinaliza as pontas soltas com um símbolo especial. Após a 
edição os arcos resultantes foram renumerados por rotinas do módulo TABLE do ArcInfo, de 
forma que eles passaram a ter identificadores únicos. Os nós também recebem uma numeração 
única, mediante o uso do comando BUILD do ArcInfo. 
 
Em seguida ao processo de edição topológica é necessária a identificação dos rios, ribeirões e 
córregos para que as tabelas de topologia, que são baseadas neles, possam ser desenvolvidas. 
O ideal é a codificação dos cursos d’água da bacia, já que muitos rios não têm seus nomes 
identificados nas cartas. Por não se ter encontrado, à época, um sistema de codificação que 
fosse aceito amplamente, optou-se pela identificação artificial dos rios. Neste processo, foram 
usados os nomes de rios expressos nas cartas 1:50000, sempre que disponíveis. Em caso 
contrário foram criados nomes de rios, com base em outros acidentes geográficos presentes no 
mapeamento. Como há muita redundância nos nomes de rios (na bacia do Paraíba do Sul, por 
exemplo, há dois rios de grande porte com o nome de Paraibuna), acrescentou-se ao nome um 
número, de modo a eliminar a ambigüidade. Nos rios cujos nomes foram criados, adotou-se 
números maiores ou iguais a 20, de forma a sinalizar esta característica. 
 
Para a atribuição de nomes foi usado o ArcEdit (módulo de edição do ArcInfo), tendo sido 
previamente acrescentados os campos nome e número à tabela de atributos de arcos. Esta 
tabela, por sua vez, reflete todo o trabalho de edição topológica e atribuição de nomes, e é a 
base para o desenvolvimento das três tabelas que refletem a topologia no banco de dados: Rios, 
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Trechos de Rios e Topologia. O processo de desenvolvimento da topologia é descrito em um 
parágrafo específico abaixo. 
 
Na bacia do Paraíba do Sul, por não se dispor de um modelo digital de terreno em escala 
detalhada, a área de contribuição de cada trecho foi traçada por eqüidistância entre os trechos 
da hidrografia. Todo o processo de determinação de áreas de contribuição de trecho foi 
desenvolvido com a técnica raster, empregando o sistema de informações geográficas ILWIS, do 
ITC, da Holanda. Este mesmo processo poderia ser feito de modo idêntico em qualquer outro 
software que permita a análise espacial raster e o cálculo de vizinhança. O processo foi 
desenvolvido em três etapas independentes, para cada uma das sub-bacias em que a bacia do 
Paraíba do Sul foi dividida. A primeira fase de cada uma das etapas foi a importação no ILWIS 
da hidrografia e do contorno da bacia, o que foi feito através do formato de intercâmbio DXF. 
 
Em uma análise espacial raster, a primeira decisão a ser tomada é a da resolução a se utilizar. 
Na determinação das bacias de contribuição adotou-se um tamanho de pixel de 100 por 100 
metros. O primeiro mapa a ser transformado para raster foi o do contorno da bacia, após a 
geração do polígono vetorial correspondente. A Figura 3 mostra o mapa raster da bacia 
correspondente à sub-bacia da foz, onde os pixels dentro da bacia recebem o valor 1 (vermelho) 
e os fora o valor 0 (preto). Em seguida a hidrografia foi convertida para raster, usando a mesma 
referência, e criou-se o mapa básico para o desenvolvimento do mapa de distâncias, atribuindo o 
valor 0, indicando origem, a todos os pixels representando rios, e o valor 1 aos pixels restantes. 
O valor nestes pixels indefinidos sinaliza o fator de peso que se deseja atribuir quando do cálculo 
do mapa de distâncias. Em nosso caso deseja-se um peso uniforme e igual a 1, de modo que o 
mapa criado reflita em cada pixel a real distância em metros até o rio mais próximo. A Figura 4 
mostra um detalhe do mapa base para o cálculo de distâncias, onde os pixels em preto têm o 
valor 0 e os em vermelho o valor 1. 
 

 
Figura 3 – Contorno da sub-bacia da foz 
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Figura 4 – Mapa base para cálculo de distâncias (detalhe) 
 
O desenvolvimento do mapa raster de distâncias é feito pelo comando DISTANCE do ILWIS, em 
um processo iterativo onde os valores de distância vão sendo progressivamente calculados em 
torno dos pixels de origem, até que nenhum valor seja mais alterado no mapa. O mapa de 
distâncias resultante, na sub-bacia da foz, é mostrado na Figura 5 e um detalhe do mesmo na 
Figura 6. Nas figuras a faixa de valores de distância foi mapeada no intervalo de cores do arco-
íris, entre o azul e o vermelho, com o valor 0 em preto. 
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Figura 5 – Modelo digital de terreno da bacia (sub-bacia da foz) 
 

 
 

Figura 6 - Modelo digital de terreno da bacia (detalhe) 
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O mapa de áreas de contribuição de cada trecho foi feito a partir do mapa de trechos de rios e do 
mapa de distâncias, através de um processamento iterativo envolvendo a análise de vizinhança 
em mapas raster. O algoritmo parte de um mapa raster onde as únicas áreas das bacias de 
contribuição definidas são as linhas dos próprios trechos, cada uma com seu código. Vai sendo 
feito um progressivo engrossamento dos trechos, sempre “puxando” para um pixel ainda 
indefinido o pixel vizinho que tiver o menor valor de distância a um rio. O processamento termina 
quando nenhum pixel adicional é modificado. Para isso, como uma primeira etapa, é calculado a 
partir do mapa de distâncias um mapa auxiliar (Figura 7) que indica qual dos oito vizinhos de um 
pixel é o de menor valor de distância a um rio. A figura 11 ilustra este mapa. Os pixel de cores 
vermelha (valor 1 – direção noroeste), azul (valor 3 – direção nordeste), branco (valor 7 – direção 
sudoeste) e oliva (valor 9 – direção sudeste) predominam, visto serem estes em situação normal 
os pixels com maior afastamento em relação ao pixel central. Ao final do processamento 
iterativo, está criado o mapa de microbacias de contribuição a trecho, onde cada bacia recebe o 
valor atribuído ao trecho (Figura 8). 
 

 
 

Figura 7 – Mapa auxiliar indicando qual o pixel vizinho de menor valor 
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Figura 8 – Mapa de bacias de contribuição de trecho sem limites 
 
Pela ausência de um limite, o mapa de distância a rio e, por conseqüência, o de bacias de 
contribuição a trecho extravasam o limite externo da bacia. O processamento final para corrigir 
este efeito é o cruzamento do mapa de bacias sem limite com o mapa do limite da bacia 
mostrado na Figura 3, gerando um mapa com o valor 0 nos pontos fora da bacia e o valor da 
bacia de contribuição a trecho nos pontos dentro da bacia (com o valor 1 no mapa da Figura 3). 
O resultado é ilustrado na Figura 9. 
 



 
PEC-2939 

 12 

 
 

Figura 9 – Mapa de bacias de contribuição de trecho acabado (sub-bacia da foz) 
 
A etapa final executada para cada uma das três grandes sub-bacias consiste na vetorização dos 
limites das microbacias, correção de pequenos problemas gerados no processamento raster e 
conversão dos números de referência. Este último passo torna-se necessário pelo modo do 
ILWIS considerar os identificadores. Sendo eles considerados textos (mesmo quando são 
números), a forma como são convertidos para o número representativo do pixel, na rasterização, 
é a ordem dos textos. Esta, no entanto, obedece a ordem do primeiro caractere, e sendo ele o 
mesmo é usado o segundo e assim por diante. Nesta forma, por exemplo, os números 1, 10, 121 
ou 1005 precedem o número 2. O processo de rasterização no ILWIS, no entanto, gera uma 
tabela auxiliar com a correspondência entre o identificador original e o número do pixel, a qual foi 
usada no processo de recomposição dos valores originais. 
 
Como o processo de geração da hidrografia foi feito por partes, há coincidência entre os 
números de identificação dos trechos do mapa de cada uma das sub-bacias, tendo sido 
necessário corrigi-los antes da união dos mapas. Isto foi feito acrescentando-se aos 
identificadores dos trechos da bacia intermediária o valor 3000 e ao da bacia de montante o valor 
6000. A união das três bacias foi feita no ArcInfo, através do comando APPEND seguido de 
CLEAN. O mapa resultante foi então editado manualmente para a eliminação dos pequenos 
polígonos criados pela não coincidência dos limites entre as três grandes sub-bacias. O mapa 
resultante é ilustrado na Figura 10. Simultaneamente à união das microbacias de contribuição, 
foi feita a união da hidrografia das três sub-bacias, usando-se os mesmos offsets usados na 
numeração das microbacias, de tal forma que a numeração de um trecho e da microbacia 
correspondente é sempre igual. O resultado é mostrado na Figura 11 abaixo. Na Figura 12 é 
mostrado um detalhe do mapa de trechos (em preto), com a hidrografia correspondente em azul. 
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Figura 10 – Mapa de bacias de contribuição de trecho 
 
 

 
 

Figura 11 - Hidrografia completa da bacia 
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Figura 12 – Detalhe do mapa de microbacias de contribuição com hidrografia 
 
Foram comparadas as bacias a montante de um trecho obtidas através do conjunto de bacias de 
trecho com as bacias delimitadas por critérios mais exatos, para a determinação de bacias de 
drenagem de postos fluviométricos. O resultado da comparação revelou um erro de avaliação 
das áreas pequeno, na faixa de 5% a 1%, perfeitamente compatível com as simulações para as 
quais essa avaliação de área contribui. A Figura 13 ilustra graficamente essa concordância. Nela 
é mostrado em amarelo um conjunto de bacias de contribuição de trecho a montante de um 
ponto e em vermelho o contorno da bacia delimitada pelo divisor de águas. O trecho norte é 
perfeitamente concordante entre as duas representações, por se tratar de um dos limites das 
três sub-bacias em que foi dividida a bacia do Paraíba do Sul. No trecho sul vê-se lugares onde 
o limite da bacia fica aquém do limite real e outros em que fica além. No seu contorno geral, no 
entanto, os limites se seguem, explicando a boa concordância de áreas. 
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Figura 13 – Limites de bacia por proximidade x limites reais 
 
2.3   Inserção da topologia na base de dados 
 
O sistema de informações construído para a bacia do Paraíba do Sul tem a capacidade de 
determinação de trechos a jusante e a montante de um trecho de referência qualquer, através de 
consultas (queries) na base de dados Access. Esta capacidade só é possível pela 
disponibilidade na base de dados das tabelas básicas de Rios, Topologia e Trechos de Rios, 
que levam ao sistema a informação da topologia da rede hidrográfica. A tabela de rios é a que 
liga o nome do rio ao seu código numérico, tendo também o valor do comprimento total do 
mesmo. A tabela de topologia é a mais importante. Ela relaciona, para cada código de rio, o 
código do rio para onde ele flui, além do ponto de confluência no mesmo (distância em metros a 
montante da sua foz) e da identificação do trecho do rio onde ele conflui, e a ordem do rio 
(Paraíba do Sul igual a 1, afluente direto igual a 2, afluente de afluente igual a 3, e assim por 
diante). A tabela de trechos indica, para cada trecho, o código do rio ao qual ele pertence, seu 
comprimento, a distância de seu ponto de jusante até a foz do rio e a direção do mesmo (+1 se 
digitalizado de montante para jusante, -1 em caso contrário). 
 
A base para a construção das tabelas de topologia consistiu das informações oriundas do 
ArcInfo, uma vez terminado o processo de edição topológica descrito no parágrafo anterior. A 
tabela que permitiu a derivação de todas as outras é a tabela AAT (Arc Attribute Table), do 
ArcInfo, referente à hidrografia integrada da bacia. Ela relaciona cada arco, com seu número 
único, ao nó de origem e de destino, onde a numeração de nós é também única, e a seu 
comprimento. 
 
O primeiro passo para a criação das tabelas de topologia foi a exportação da AAT em formato 
DBase IV (dbf) para a base de dados Access e a classificação, por nome e número associado, 
da tabela de atributos. Após a classificação ela foi reexportada em formato ASCII, com os 
campos separados por ponto e vírgula. Partindo desta, a geração das tabelas de topologia foi 
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feita pela rotina TOPOLOGI, escrita na linguagem LISP. A escolha da linguagem LISP para o 
desenvolvimento da rotina se deu por sua grande facilidade na identificação de elementos em 
listas e por sua capacidade de recursividade, que tornaram muito mais simples a programação. 
 
A rotina TOPOLOGI é composta das seguintes etapas: 
 
• Leitura do arquivo de entrada 
• Ordenação dos trechos de cada rio 
• Construção da topologia 
 
A leitura do arquivo de entrada é feita rio a rio, aproveitando-se o fato de a tabela de entrada já 
estar classificada por rio. Nesta etapa é gerada uma lista de rios não ordenados, onde cada rio 
contém, além de seu nome e número, uma lista de seus trechos, não ordenados. 
 
A ordenação de cada rio se inicia ao se retirar um primeiro trecho da lista de trechos não 
ordenados, colocá-lo na lista de trechos ordenados e atribuir aos nós iniciais do trecho ordenado 
seu nó de origem e destino. Procura-se então, enquanto restarem trechos desordenados, qual o 
trecho em que um dos nós coincide com os extremos do trecho já ordenado. Uma vez 
encontrado um novo trecho, ele é retirado da lista de trechos não ordenados e incorporado à lista 
de trechos ordenados, sendo alterados os nós limites do trecho já ordenado. O processo é 
repetido até que não haja mais trechos desordenados ou que os trechos restantes não possam 
ser incorporados aos trechos ordenados. Caso sobrem trechos, é sinalizado o erro e a 
identificação dos trechos restantes é impressa em um arquivo ASCII. Uma vez concluído este 
processo é gerada também uma lista de nós de origem de rios e uma lista de nós de destino, 
para a próxima etapa. Ao final deste processo é gerada a tabela Rios em ASCII. 
 
Para a construção da topologia da bacia é fornecido o nó do exutório. O processo é iniciado 
buscando-se este nó nas listas de nós de origem e de destino dos rios classificados. Uma vez 
encontrado é chamada a rotina GERAFLU, que segue o rio identificado, buscando em cada um 
dos nós intermediários o rio que nele conflui e imprimindo na tabela Topologi sua identificação, 
a do rio principal e o ponto de confluência no arquivo de topologia. Para cada rio identificado, a 
rotina GERAFLU se chama recursivamente, o que faz com que a topologia de toda a bacia seja 
identificada. Para cada afluente encontrado, a rotina GERAFLU coloca seu identificador numa 
lista que indica qual de seus nós foi o nó de ligação com a rede hidrográfica, indicando assim a 
direção de fluxo. Ao final do processo de construção da topologia, é verificado se algum dos rios 
não foi ligado á estrutura. No caso positivo, é sinalizado o erro e indicado o rio em um arquivo 
ASCII. Ao final do processo de geração da topologia é impressa a tabela Trechos, com a 
informação da lista de trechos ordenados e da lista de direções de rios. 
 
Uma vez gerada a topologia, as tabelas ASCII correspondentes são importadas na base de 
dados Access Hidrogr, recebendo o nome de Rios, Topologia e Trechos de Rios. A topologia 
da rede pode ser examinada na base de dados SadOut através do formulário Rios, que permite 
ver, para cada rio, o rio para onde ele corre e a tabela de seus afluentes. Um diagrama do 
visualizador é mostrado na Figura 23 do Anexo 1. Com vistas a facilitar o processo de 
identificação topológica por demanda, através de queries, duas tabelas auxiliares foram 
desenvolvidas, dentro da mesma base de dados Access, a Rios – Bacias e a Rios – Rios a 
Jusante. 
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A tabela Rios – Bacias relaciona, para cada rio, que rios fazem parte da sub-bacia do mesmo. 
Estes rios, logicamente, são o conjunto de rios a montante do rio de referência, acrescidos do 
próprio. Nesta tabela, além do rio de referência, que na tabela é chamado de Bacia, e do Rio 
que compõe a bacia, é dada a Distância da foz do Rio à da Bacia. A atualização desta tabela é 
feita pela macro Atualiza Bacias, no Access, a qual começa por apagar a tabela Rios – Bacias 
preexistente. O processo de construção da nova tabela é feito em passos, da maior ordem de 
afluentes para a ordem 1. Para cada ordem, são executadas duas consultas de acréscimo de 
registros. A primeira, Inclui Rios Ordem n em Rios – Bacias, inclui na tabela todos os rios 
ordem n, como rios principais de sua sub-bacia (mesmo rio em Bacia e Rio, Distância igual a 
0). A segunda, Inclui Rios Afluentes a Ordem n em Rios – Bacias, inclui como parte da Bacia 
de um rio, todos os Rios, já existentes na tabela Rio – Bacias, pertencentes a bacia de ordem n 
que nele confluem. A Distância é a soma da Distância já existente na tabela Rios – Bacias 
com o ponto de confluência do rio de ordem n. Ver diagrama da consulta na Figura 2 do Anexo 
1. 
 
A tabela Rios – Rios a Jusante relaciona, para cada rio, que rios estão a jusante até a foz da 
bacia. Para cada Rio, além do Rio a Jusante, é dado o ponto do Rio a Jusante onde se dá a 
confluência e a Ordem do Rio a Jusante. A atualização da tabela é feita pela macro Atualiza 
Rios a Jusante, do Access, a qual começa por apagar a tabela Rios – Rios a Jusante 
preexistente. O processo de construção da nova tabela é feito em passos, da maior ordem de 
afluentes para a ordem 1. Inicialmente, para a maior ordem, é executada a consulta Inclui 
Primeiro a Jusante de Rios Ordem n, que faz exatamente o que o nome indica, retirando estes 
rios diretamente da tabela Topologia. Em seguida a ordem é decrescida de um e é executada a 
consulta Inclui Outros a Jusante de Rios de Ordem n. Esta consulta inclui, como Rio, todos os 
já existentes na tabela Rios – Rio a Jusante, que têm como Rio a Jusante rios de ordem n, e 
como Rio a Jusante o rio onde deságuam, com seu Ponto. Em seguida é executada novamente 
a consulta Inclui Primeiro a Jusante de Rios Ordem n e decrescida a ordem, e assim por 
diante até a ordem 2. Ver diagrama da consulta na Figura 3 do Anexo 1. 
 
2.4   Classificação dos rios pelo critério de Otto Pfafstetter 
 
Uma vez construído um sistema de informações operacional para o Paraíba do Sul, passou-se a 
analisar um a um os pontos a serem aperfeiçoados, entre os quais a necessidade de um 
processo de codificação. Surgiu então o sistema de codificação proposto por Otto Pfafstetter, 
como um processo simples, que produz um código relativamente curto e que explicita a topologia 
da rede. Este processo, desenvolvido no Brasil, veio curiosamente a ser empregado em mais 
larga escala nos Estados Unidos, no USGS, para onde foi levado por um técnico americano que 
o conheceu nos escritórios do DNOS. 
 
A codificação de Otto Pfafstetter se baseia em princípios bem simples. O primeiro é o que o rio 
principal de uma bacia é sempre o que tem a maior área de contribuição a montante. Isto 
contraria, em muitos casos, a atribuição de nomes feita tradicionalmente na bacia, mas é um 
critério que certamente tem uma base mais sólida. A partir da identificação do rio principal, 
classificam-se suas bacias afluentes por área de drenagem. As quatro maiores recebem 
números pares, sendo a mais a jusante a de número 2, a logo mais a montante a 4, a outra a 6 e 
a mais a montante de todas a 8. As bacias incrementais recebem números ímpares, sendo a da 
foz a número 1, a incremental entre as bacias 2 e 4 a 3, e assim por diante até a bacia de 
montante, que recebe o número 9. Desta forma está terminada uma fase da classificação. Cada 
uma das bacias determinadas pode ser novamente classificada, sendo então atribuído um 
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algarismo adicional. As bacias pares são classificadas como uma nova bacia integral, sendo o rio 
principal o que na fase anterior foi um afluente. As bacias incrementais, ímpares, são 
classificadas considerando-se o mesmo rio principal da fase anterior, restrito ao trecho 
incremental considerado. O processo pode ser repetido enquanto houver afluentes na rede 
hidrográfica. A classificação de Pfafstetter tem como objetivo as bacias, mas nada impede que 
seja adaptada, como foi feito, para a classificação dos rios. 
 
A determinação do código Pfafstetter é feita por um programa denominado ClRio, a partir de um 
arquivo texto onde cada registro é um trecho, com seu identificador numérico, seus nós de e 
para (trechos e nós com identificadores únicos, não duplicados), seu comprimento e a área de 
sua microbacia de contribuição direta. O resultado do programa é não só o código Pfafstetter, 
como as próprias tabelas de definição da topologia geradas anteriormente (correspondentes às 
tabelas Trechos, Rios e Topologi), com a única diferença que os rios não mais são 
referenciados por seu nome, e sim por seu código. O programa, como acontece com todas as 
rotinas de análise de árvores, utiliza extensivamente a recursividade, isto é, a capacidade de 
uma rotina de um programa chamar a si mesma. Isto limita a linguagem de desenvolvimento 
àquelas que dispõem desse recurso, como o LISP ou o Pascal. O programa para gerar a 
topologia usado anteriormente usava LISP. As características da nova rotina, no entanto, são 
mais rigorosas que as da anterior, exigindo uma linguagem que permita um modelo de memória 
grande (maior que 64 kbytes) e uma capacidade de recursividade grande, tornando necessário o 
uso do Delphi (baseado no Pascal). Em Delphi, no entanto, alguns dos recursos disponíveis em 
LISP, tais como a busca implícita em listas de nós, não estão disponíveis e tiveram que ser 
programados, com a utilização de algoritmos eficientes, como o shell sort, para a classificação, e 
a busca binária no vetor classificado. 
 
O programa desenvolvido opera em duas fases. Na primeira delas, após a classificação das 
listas de nós de e para, busca-se, a partir da determinação do trecho e nó de foz, os trechos que 
se encaixam no seu nó de montante. Para cada um deles chama-se novamente a mesma rotina, 
o que faz com que toda a árvore seja percorrida. Neste caminho, além da montagem da árvore 
como uma lista encadeada, calcula-se para cada trecho duas variáveis derivadas de grande 
importância. No caminho de subida se calcula o comprimento acumulado do trecho ao exutório 
da bacia, a partir do comprimento de cada trecho. No caminho de retorno das rotinas se calcula 
a área acumulada a montante de cada trecho, a partir de sua área de contribuição direta. As 
duas variáveis calculadas são incluídas em uma das tabelas de saída (tabela de trechos). 
 
No início desta etapa, o programa verifica se o nó indicado como o da foz existe e se a ele está 
ligado um só trecho, indicando erro em caso contrário. Ao seu final, duas verificações são 
efetuadas. A primeira é a de continuidade da rede apresentada, isto é, se todos os trechos do 
arquivo de entrada estão ligados a ela. Caso não estejam, são indicados em um arquivo de 
saída os trechos desconexos. A segunda verificação é a de existência de mais de três trechos 
convergindo em um nó, o que sinalizaria a convergência de dois afluentes em um mesmo ponto. 
Esta condição, que aparentemente existe nas cartas hidrográficas (apenas aparentemente, já 
que a convergência em um mesmo ponto depende da escala de apresentação da carta), tornaria 
indeterminada a classificação de Pfaffstetter. A solução é a separação dos dois pontos de 
afluência através de um trecho de tamanho desprezível para as escalas envolvidas. Ocorrendo 
qualquer das duas anomalias, o erro correspondente é sinalizado e é gerado um arquivo 
sinalizando os pontos a serem corrigidos. 
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Uma vez determinada a lista encadeada que representa a bacia e as áreas a montante de cada 
um dos trechos, sem a ocorrência de erros, a determinação da codificação Pfafstetter se faz em 
uma segunda etapa com razoável simplicidade, em um único passo, por uma rotina recursiva 
que implementa o algoritmo especificado na própria descrição da metodologia de classificação, 
acima. 
 
O uso do programa se inicia com a criação da tabela de entrada. Esta é desenvolvida a partir 
das coverages de hidrografia e de microbacias de contribuição, pela junção das tabelas AAT (Arc 
Attribute Table) da hidrografia e PAT (Polygon Attribute Table) das microbacias. A tabela 
consiste em um  arquivo de trechos em ASCII, cada linha contendo, separados por brancos ou 
tabs, o número do trecho, o número de seu nó “de”, o número de seu nó “para”, seu 
comprimento e a área da microbacia de contribuição correspondente (ver Figura 14). 
Adicionalmente à criação da tabela, deve ser pesquisado na coverage de hidrografia o número 
do nó da foz da bacia. 
 

 
 

Figura 14 – Programa ClRio - Arquivo de Entrada 
 
O programa ClRio é ativado executando-se o arquivo ClRio.exe. É inicialmente exibida a tela da 
Figura 15, solicitando o número do nó da foz. Ao se apertar o botão Executar, o programa pede 
em um quadro padrão de abertura de arquivo o nome do arquivo de entrada (Figura 16). 
Indicado o arquivo, o programa analisa se o nó da foz existe e se a ele converge um único 
trecho. Em seguida ele constrói a árvore e verifica a conectividade da rede hidrográfica 
apresentada. Caso não haja erros, é feita a análise de mais de dois rios confluindo em um nó. 
Não existindo também este tipo de erro, novos quadros de abertura de arquivo solicitam os 
nomes dos arquivos de saída (de trechos, de rios e de topologia) e é sinalizado o término normal 
da execução na linha de mensagens (Figura 17). 
 

 
 

Figura 15 – Programa ClRio – Tela inicial 
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Figura 16 – Programa ClRio – Indicação do arquivo de entrada 
 

 
 

Figura 17 – Programa ClRio – Término de execução sem erro 
 
Caso não seja encontrado o nó da foz, o programa sinaliza na linha de mensagens: 
 
Erro - Não encontrado o nó da foz  
 
e a execução é encerrada. Caso haja mais de um trecho confluindo na foz, é sinalizado: 
 
Erro - Mais de um trecho na foz  
 
e a execução é encerrada. Após a construção da árvore, caso haja trechos desconexos, é 
apresentado um quadro de abertura para o Arquivo de Trechos Desconexos. Neste arquivo 
ASCII os trechos desconexos serão apontados, na forma de uma lista com os números do trecho 
e o de seus nós “de” e “para”, separados por vírgulas. Após a geração do arquivo o programa 
termina com a mensagem: 
 
Erro - Árvore está desconexa  
 
Caso haja afluentes duplos, é apresentado um quadro de abertura para o Arquivo de Afluentes 
Duplicados. Neste arquivo ASCII os trechos correspondentes ao afluente duplicado serão 
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apontados, na forma de uma lista com os números do trecho e o de seus nós “de” e “para”, 
separados por vírgulas. Após a geração do arquivo o programa termina com a mensagem: 
 
Erro - Árvore tem afluentes duplicados  
 
Caso a execução seja normal, após a indicação dos arquivos de trechos, rios e topologia 
(através das caixas de diálogo Arquivo de Trechos, Arquivo de Rios e Arquivo de Topologia) e a 
geração dos mesmos, o programa termina com a mensagem: 
 
Terminada a Execução 
 
A topologia decorrente da classificação pelo critério de Otto Pfafstetter está armazenada nas 
tabelas Rios - Codificação Otto, Topologia - Codificação Otto e Trechos - Codificação Otto, 
na base de dados Access Hidrogr. 
 
2.5   Determinação dos perfis longitudinais de rios 
 
O desenvolvimento dos perfis longitudinais é um processo executado manualmente sobre cartas 
com a hidrografia e altimetria da região desejada, envolvendo a identificação das curvas de nível 
cruzando o rio em questão e a medição com um curvímetro das distâncias ao longo de seu 
curso. 
 
Foi idealizado um processo em que se parte da hidrografia digitalizada e da informação 
topológica e se chega ao perfil, com considerável economia de tempo. O processo foi aplicado 
em todos os rios da bacia cuja área de contribuição seja maior ou igual a 200 km2, para os quais 
foi identificado o perfil a partir do mapeamento em 1:50000. As etapas do processo são: 
 
• Impressão de folhas em vegetal, na escala 1:50000, com a hidrografia e contorno da folha. 
• Identificação visual dos cruzamentos de curvas de nível. 
• Digitalização dos cruzamentos. 
• Geração do perfil em uma rotina em AutoLISP. 
 
Na primeira etapa são impressas folhas em vegetal, na mesma escala do mapeamento 
sistemático de onde será extraída a altimetria, contendo o(s) rio(s) cujo perfil se quer levantar, a 
moldura da carta e alguns pontos de referência da malha UTM. Isto permite que se trace linhas, 
com um mínimo de trabalho, nos pontos de cruzamento dos rios com as curvas de nível. Neste 
processo são assinaladas quais são as curvas mestras. A digitalização dos traços de 
cruzamento é também feita com facilidade, através de scanning da folha em vegetal, orientação 
da folha através dos pontos UTM e vetorização em software semi-automático. Os traços 
correspondentes às curvas intermediárias são colocados no layer CURVA-INTERMEDIA e os 
das curvas mestres em CURVA-MESTRA. Na Figura 18 é mostrado um detalhe da base em 
AutoCAD onde são mostrados os traços das curvas intermediárias (em vermelho) e das mestras 
(em preto), sobre o rio cujo perfil se quer determinar. 
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Figura 18 – Traços das curvas de nível 
 
A determinação dos perfis é feita de modo automático em ambiente AutoCAD através da rotina 
GP, em LISP, sobre o desenho com os traços das curvas e três arquivos contendo o traçado da 
hidrografia na forma de um arquivo LIN gerado pelo ArcInfo, a tabela Trechos de Rios e a 
tabela Topologia. As etapas da operação da rotina são: 
 
• Leitura da tabela de trechos 
• Leitura do traçado da hidrografia 
• Leitura da topologia 
• Traçado da hidrografia e união dos trechos em rios 
• Determinação dos perfis 
 
Na leitura da tabela de trechos é organizada uma lista de rios onde cada rio é uma lista de seus 
trechos, com seu número e direção. A leitura da topologia resulta em uma lista de rios, onde 
cada rio contém uma lista dos rios que nele deságuam, com o ponto correspondente. A leitura da 
hidrografia resulta em uma lista de trechos, onde cada trecho contém, além de sua identificação, 
a lista de pontos que o compõe. O traçado dos trechos resulta nas polilinhas correspondentes, 
além de uma lista relacionando o número do trecho ao identificador da polilinha. Através desta e 
da lista de trechos de rios, é unido o rio em uma única polilinha. Neste processo é gerada uma 
lista de rios, relacionando seu número ao identificador da polilinha. 
 
A determinação de perfis é feita rio a rio por uma subrotina que recebe a cota da foz e o número 
do rio. Com a identificação do rio, são selecionados todos os traços que o cortam. A partir da foz, 
conhecendo o intervalo entre curvas de nível, se buscam os cruzamentos de curvas 
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correspondentes, sabendo quem são as mestras e as intermediárias. Os valores de cotas vão 
então sendo atribuídos aos cruzamentos, em função da cota da foz e da seqüência de curvas de 
nível, sendo gerado o perfil correspondente com os pares distância da foz – cota. Se forem 
encontradas mais curvas intermediárias do que seria de se esperar (por exemplo, mais de quatro 
intermediárias entre duas mestras), as curvas intermediárias adicionais são ignoradas, e 
recomeça a contagem de cotas a partir da próxima curva mestra. Se estiverem faltando curvas 
intermediárias, sua posição é estabelecida interpolando-se no intervalo entre a última curva e a 
próxima mestra. Em ambos os casos, os erros e suas posições são registrados em listas. A 
diferença entre a cota da cabeceira do rio e a do último cruzamento é calculada por extrapolação 
do último intervalo entre duas curvas, ou, se este valor exceder o do intervalo entre curvas 
intermediárias, é arbitrado meio intervalo. Ao final da geração do perfil, é assinalado junto à 
cabeceira o valor calculado da cota, e a cor do rio é mudada para verde (ver Figura 19). Em 
seguida, a subrotina determina por interpolação as cotas das desembocaduras dos afluentes e, 
para cada um deles, é chamada recursivamente a rotina de geração do perfil. Desta forma, uma 
única chamada da rotina faz com que sejam gerados os perfis de toda a bacia. 
 

 
 

Figura 19 – Cotas das cabeceiras após identificação dos perfis 
 
Os perfis de rios são impressos em uma tabela relacionando o número do rio, o ponto 
quilométrico (distância até a foz) e a cota correspondente. Os erros encontrados podem ser 
assinalados no desenho AutoCAD, permitindo a localização de eventuais falhas de identificação 
das curvas de nível. 
 
Uma rotina AutoLISP adicional, GPTRACA, faz com que os rios sejam divididos em trechos, 
conforme o valor truncado de sua cota, em metros, e sejam traçados em layers da forma 
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“Cxxxx”, onde xxxx representa o número inteiro correspondente ao valor da cota. O desenho em 
AutoCAD com a hidrografia nesta forma pode ser exportado em DXF e usado para a construção 
de um modelo digital de terreno raster mais exato, juntamente com as curvas de nível. 
 
Para o uso da rotina deve-se, primeiramente, gerar no desenho AutoCAD onde foram 
digitalizados os traços das curvas de nível mestras (no layer CURVA-MESTRA) e intermediárias 
(no layer CURVA-INTERMEDIA) as layers RIO, FALTA-CURVA e SOBRA-CURVA. No layer 
FALTA-CURVA deve ser criado o bloco CURVA, composto de um segmento de linha vertical, do 
tamanho dos traços de isolinhas, cujo ponto de referência é o meio do segmento. Deve-se, 
finalmente, tornar corrente o layer RIO. O arquivo do programa (gp.lsp), deve estar presente no 
diretório do desenho. Para carregá-lo, deve ser digitado (LOAD “GP”). 
 
Ao iniciar o programa, são solicitados através de caixas de diálogo padrão do Windows os 
nomes dos arquivos correspondentes à Tabela de trechos, ao Arquivo de polilinhas e à 
Topologia dos rios. Caso haja erro na abertura destes arquivos, o programa termina com um 
alerta: 
 
Um ou mais arquivos inválidos! 
 
São em seguida solicitados a Cota da foz da rede hidrográfica, bem como o Intervalo entre 
curvas de nível intermediárias. O programa entra então na fase de leitura de arquivos, 
sinalizando: 
 
Lendo arquivos... 
 
Em seguida o programa desenha os trechos da hidrografia no desenho AutoCAD, sinalizando: 
 
Desenhando trechos dos rios... 
 
Na próxima etapa os trechos de rios são unidos por rio e o programa sinaliza: 
 
Juntando trechos dos rios... 
 
A etapa seguinte é a de geração interna dos perfis e o programa sinaliza: 
 
Gerando o perfil dos rios... 
 
Durante a geração dos perfis os rios vão tendo sua cor mudada para verde e ao final do perfil de 
cada rio é impressa a cota de sua cabeceira. Caso sejam detetados erros de sobra ou falta de 
curvas, o programa sinaliza, perguntando se o usuário deseja que os erros sejam assinalados no 
desenho: 
 
Há erros de curvas de nível. 
Deseja que os erros sejam mostrados? (s/n): 
 
Caso o usuário responda com um s, o programa indica o início da etapa da sinalização de erros, 
conforme o(s) tipo(s) de erro encontrado(s): 
 
Desenhando pontos falsos... 
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ou 
 
Marcando curvas a mais... 
 
Ao final, imprime a mensagem: 
 
Imprimindo perfis... 
 
e pede em um quadro padrão do Windows o arquivo onde se deseja que sejam impressos os 
perfis. Caso não se deseje imprimir, pode-se cancelar o pedido. 
 
O arquivo resultante da aplicação deste processo aos 72 rios da bacia com áreas de drenagem 
superior a 200 km2 foi incorporado à base de dados Hidrogr, em Access, na forma da tabela 
Perfis. 
 
Foi desenvolvido um visualizador de perfis na base SadOut, o qual é chamado através da 
abertura do formulário Rios com Perfis. Selecionando-se um rio, na lista de rios apresentada na 
Figura 20, e apertando-se o botão Perfil, é apresentado em um quadro seu perfil longitudinal 
(Figura 21). Um diagrama das consultas no visualizador é mostrado na Figura 24 do Anexo 1. 
 
 

 
 

Figura 20 – Lista de rios com perfis 
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Figura 21 – Perfil longitudinal de rio 
 
2.6   Determinação de características físicas da bacia relacionadas a trecho 
 
Conforme exposto no parágrafo 2.1 as características espaciais da bacia podem cair em um de 
dois grupos: mapas temáticos e superfície de valores. No caso da bacia do Paraíba do Sul havia 
dados disponíveis em ambos os casos: o uso do solo (mapa temático) e a chuva média de longo 
período e as vazões específicas da regionalização de Minas Gerais (superfícies de valores). 
 
A informação de uso do solo foi tornada disponível através de um mapeamento digital executado 
em 1995 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro dentro do Programa Reconstrução Rio, 
gerenciado pelo GEROE. O mapeamento foi executado em todo o território do Estado do Rio de 
Janeiro e na bacia do Paraíba do Sul paulista e mineira, baseado em imagens Landsat de 1994 
e o produto final foi apresentado sob a forma de folhas, na escala 1:50000 (na região 
metropolitana do Rio de Janeiro) e 1:100000 no território restante, em formato AutoCAD (DWG). 
 
A informação de chuva média de longo período foi disponibilizada como um produto 
intermediário de um estudo de regionalização de vazões, em fase de execução dentro de um 
contrato da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM). A informação foi disponibilizada como um conjunto de isoietas, em 
formato AutoCAD (DWG). 
 
As vazões específicas em Minas Gerais fazem parte de uma metodologia desenvolvida pela 
COPASA/MG para a regionalização de vazões no Estado de Minas Gerais, publicada em 1993 
no livro “Deflúvios Superficiais em Minas Gerais”. A metodologia para a determinação de vazões 
mínimas parte de uma superfície de vazão mínima mensal específica com 10 anos de 
recorrência, chegando ao Q7,10, valor da vazão mínima de referência para outorga em Minas 
Gerais, através da multiplicação pela área e por um coeficiente, o qual varia conforme a região 
do estado onde se deseja determinar a vazão. Como a faixa de variação o valor do coeficiente 
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oscila entre 0,88 e 0,92, decidiu-se tomar o valor constante de 0,9 para a transformação da 
vazão específica mínima mensal em Q7,10. O objetivo do desenvolvimento de metodologia de 
Minas Gerais, em paralelo com a forma de regionalização mais tradicional, adotada no Estado de 
São Paulo, foi demonstrar que a metodologia geral proposta para o sistema é capaz de 
acomodar os mais diferentes métodos de simulação. A informação básica para o 
desenvolvimento da superfície foi um arquivo em MapInfo com as isolinhas de vazão específica, 
em intervalos de 1 L/s.km2, fornecido pelo IGAM/MG. 
 
Para o processamento do mapa de uso do solo foi necessária sua prévia conversão para 
Sistema de Informações Geográficas, a partir dos mapas em AutoCAD. O processamento foi 
feito folha a folha. De início foram importadas para ArcInfo as linhas limites das manchas 
referentes às classes de uso. Em seguida os arcos resultantes foram submetidos ao comando 
CLEAN, que limpa as linhas duplicadas e força, dentro de determinados limites, o fechamento 
dos polígonos. Após uma edição manual no ArcEdit, foi fechado o mapa poligonal. A etapa 
seguinte foi a de identificação das classes referentes a cada um dos polígonos, a partir do mapa 
original em AutoCAD. O processo de conversão foi executado pela Fundação CIDE, do Estado 
do Rio de Janeiro, nas folhas que tocam o território do estado, e pela equipe do Laboratório de 
Hidrologia, nas folhas restantes. 
 
Para a fase de identificação da classe de uso de cada mancha foi desenvolvida no Laboratório 
de Hidrologia a rotina CLUSO, em AutoLISP. A rotina lê a tabela PTS, exportada pelo ArcInfo, 
correspondente aos labels ainda não identificados do mapa de uso editado. Uma vez lidos os 
pontos, com o arquivo em AutoCAD correspondente à folha em questão aberto, a rotina faz um 
zoom em cada um deles e espera que o operador aponte para a hachura correspondente à 
classe. Através do layer da hachura é recuperada a classe, a qual é escrita em um novo arquivo 
PTS, junto com a coordenada lida. A importação do arquivo assim gerado traz a identificação da 
classe desejada à coverage do ArcInfo. Um exemplo de folha de uso do solo, já em sistema de 
informações geográficas, é dado na Figura 22. 
 

 
 

Figura 22 – Exemplo de folha de uso de solo em SIG 
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Após a geração das folhas 1:50000 e 1:100000 em formato ArcInfo, foi feita ainda a união das 
folhas 1:50000 e 1:100000 em folhas 1:100000, de modo a obter um produto final uniforme, 
nesse recorte. Para tanto foi empregado o comando APPEND do ArcInfo e a edição pelo ArcEdit 
dos limites da região metropolitana. 
 
O cruzamento do mapa de uso com o mapa das microbacias de contribuição a trecho foi feito 
pelo SIG ILWIS, em raster. Para tanto foi necessário converter todas as folhas de uso 1:100000 
em mapas raster com a resolução de 100 metros, o que foi feito no ArcInfo, e uni-las em um 
mapa raster único, no ILWIS. Na Figura 23, abaixo é mostrado o mapa resultante. Baseado 
neste mapa, foram convertidos para raster, no ILWIS, os mapas vetoriais finais de microbacias 
de contribuição em cada uma das três sub-bacias. Em seguida foi feito o cruzamento, usando o 
comando CROSSING do ILWIS, de cada um dos mapas de microbacias com o mapa de uso 
raster. Este cruzamento gerou uma tabela, como a mostrada na Figura 24, relacionando para 
cada par de valores de microbacia e uso o número de pixels e a área correspondente. A etapa 
final consistiu na conversão das três tabelas resultantes, em ASCII, para a base de dados 
Access, onde elas foram unidas em uma única tabela, denominada Uso x Sub-Bacias. 
 

 
 

Figura 23 – Mapa raster de uso do solo na bacia do Paraíba do Sul 
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Figura 24 – Tabela de cruzamento de mapa de uso de solo x sub-bacia da foz 
 
O processamento da informação de chuva média anual na bacia consistiu no desenvolvimento 
da superfície correspondente, integração com o mapa raster de cada uma das três sub-bacias e 
conversão e união sob a forma de uma tabela única na base de dados Access Fisicas, chamada 
Chuva x Sub-Bacias. 
 
O desenvolvimento da superfície de chuva foi feito no ILWIS. O primeiro passo para isso foi a 
conversão das curvas para o ILWIS, através do formato de intercâmbio DXF e rasterização, 
conforme o modelo dos mapas raster das sub-bacias. Em seguida, em função dos layers em 
AutoCAD que caracterizavam os valores das isoietas, foram atribuídos aos pixels de cada curva 
seus valores, e aos pixels restantes um valor neutro, gerando desta forma o mapa base para a 
interpolação de superfície. Uma porção deste mapa está ilustrada na Figura 25, onde a cor 
branca caracteriza os pixels de valor neutro, e os valores das curvas foram mapeados no 
espectro de azul a vermelho. 
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Figura 25 – Mapa base para interpolação da superfície de chuva (detalhe) 
 
O desenvolvimento do mapa de chuva média anual foi feito através do comando INTERPOLATE 
do ILWIS, a partir do mapa base com as isolinhas de valores de chuva. Um detalhe da superfície 
gerada é ilustrado na Figura 26, onde a faixa de valores existentes é mapeada em cores que 
vão do azul ao vermelho. 
 

 
Figura 26 – Superfície de chuva média anual na bacia (detalhe) 
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O desenvolvimento da superfície de vazões específicas foi feito de modo idêntico ao da 
superfície de chuva. A única característica própria desta tarefa foi a extensão artificial das 
isolinhas, cujo alcance cobria apenas o território mineiro, ao restante da bacia. 
 
A única ferramenta disponível no ILWIS para integração de uma superfície de valores com uma 
base determinada é o comando CROSSING. Ele produz uma estatística de número de pixels 
para cada par de valores de nos dois mapas raster de entrada (em nosso caso, chuva e 
microbacias). A integração seria feita fazendo-se a somação do produto do número de pixels 
vezes o valor da chuva, para cada microbacia. Esta metodologia, no entanto, não pode ser 
seguida porque o número de pares valor de chuva x número da microbacia é alto demais, 
superando a capacidade do software. Foi então necessário o desenvolvimento de um programa 
chamado INTEGRA, em Pascal que, partindo dos dois mapas raster dá o valor da integração de 
um deles agrupados conforme o outro mapa. O resultado da integração do mapa de chuva pelo 
mapa de microbacias, para cada sub-bacia, foi convertido para Access e unido como uma tabela 
única que recebeu o nome de Chuva x Sub-Bacias, na base de dados Físicas. 
 
O autocruzamento do mapa de microbacias através do comando CROSSING do ILWIS nos deu 
para cada uma das sub-bacias em que foi dividida a bacia do Paraíba do Sul uma tabela 
contendo o número de pixels em cada microbacia. Esta tabela é essencial para que se calcule a 
proporção de cada uso em uma microbacia, ou a chuva média na mesma. As três tabelas foram 
convertidas para Access e unidas com o nome Pixels x Sub-Bacias. 
 
Além das tabelas de uso do solo e chuva integrada para cada microbacia, necessitamos ter 
tabelas de uso do solo e chuva integrada para as bacias a montante de cada trecho. Com este 
fim, foram construídos dois procedimentos genéricos na base de dados Fisicas, em Access. O 
primeiro, disparado pela macro Acumula Mapa, integra conforme a topologia da rede 
hidrográfica um mapa temático qualquer, fornecendo, a partir de uma tabela relacionando para 
cada par microbacia de trecho x classe do mapa o número de pixels daquela classe naquela 
microbacia, uma tabela onde a cada par microbacia x classe de uso estará associado o número 
de pixels na área a montante do trecho correspondente à microbacia. O segundo, disparado pela 
macro Acumula Superfície, integra conforme a topologia da rede hidrográfica uma superfície de 
valores fornecendo, a partir de uma tabela relacionando o valor da somação (integração) da 
superfície de valores em uma microbacia à própria microbacia, uma tabela com o valor da 
mesma superfície integrada (somada) para a bacia a montante de cada trecho correspondente a 
uma microbacia. 
 
A macro Acumula Mapa executa uma função em Access Basic chamada Acumula Mapa, parte 
do módulo Acumula Mapa. A função constrói a tabela Mapa Acumulado, que é o resultado 
desejado, a partir das consultas Mapa em Trechos e Mapa em Afluentes. A consulta Mapa em 
Trechos contém os campos Rio, Trecho, Chave da classe do mapa, Ponto e No de Pixels e 
está classificada por Rio, de montante para jusante (ordem decrescente de Ponto) e por Chave. 
No campo No de Pixels está o número de pixels na microbacia daquele trecho, na classe 
indicada por Chave. A consulta Mapa em Afluentes tem a mesma estrutura e forma de 
classificação da Mapa em Trechos. Ela abrange todos os trechos que compõem a bacia e 
indica, para cada um deles, qual é o total acumulado de pixels de uma classe determinada na 
bacia do afluente que conflui a montante dele. Onde não há confluência, os campos Chave e No 
de Pixels estão em branco. A tarefa da função Acumula Mapa é simplesmente acumular, em 
cada novo rio, para cada trecho, o número de pixels de cada classe das duas consultas, 
registrando o resultado, trecho a trecho (e classe a classe), na tabela Mapa Acumulado. A cada 
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novo rio, os acumuladores são zerados e recomeça-se a acumulação. As consultas Mapa em 
Trechos e Mapa em Afluentes, por sua vez, se baseiam na tabela Mapa x Sub-Bacias, que 
representa o mapa temático nas microbacias, e nas tabelas de descrição da topologia Trechos 
de Rios, Topologia e Rios – Bacias (ver diagrama na Figura 6 do Anexo 1). 
 
A macro Acumula Superfície executa uma função em Access Basic chamada AcumulaSuperf, 
do módulo Acumula Superfície. A função constrói a tabela Superfície Acumulada, que é o 
resultado desejado, a partir da consulta Superfície Incremental. Essa consulta possui os 
campos Rio, Trecho, Ponto a Montante, Superfície no Trecho e Superfície nos Afluentes e 
está classificada por Rio, de montante para jusante (ordem decrescente de Ponto a Montante). 
No campo Superfície no Trecho está o valor integrado da superfície no trecho. No campo 
Superfície nos Afluentes está o valor integrado da superfície na área dos eventuais afluentes 
confluindo no ponto de montante do trecho. A tarefa da função é acumular a soma dos dois 
campos em um rio, trecho a trecho, e registrar o resultado na tabela de saída, sendo o 
acumulador zerado a cada novo rio. As consultas Superfície Incremental, por sua vez, se 
baseia na tabela Superfície x Sub-Bacias, que representa a superfície integrada nas 
microbacias, e nas tabelas de descrição da topologia Trechos de Rios, Topologia e Rios – 
Bacias (ver diagrama na Figura 5 do Anexo 1). 
 
As tabelas de uso do solo, de chuva integrada e de pixels a montante de um trecho qualquer são 
construídas por macros chamadas Acumula Usos, Acumula Chuva, Acumula Vazões e 
Acumula Pixels, as quais simplesmente jogam o conteúdo dos mapas não integrados Uso x 
Sub-Bacias, Chuva x Sub-Bacias, Vazão x Sub-Bacias e Pixels x Sub-Bacias na tabela 
correspondente ao tipo de variável (Mapa x Sub-Bacias, para a de uso e Superfície x Sub-
Bacias, para a de chuva, de vazões e de pixels), chama a macro correspondente (Acumula 
Mapa ou Acumula Superfície) e cria a tabela de resultados desejada (Usos Acumulados, 
Chuva Acumulada e Pixels Acumulados) a partir da tabela resultado genérica Mapa 
Acumulado ou Superfície Acumulada. As tabelas Uso x Sub-Bacias, Chuva x Sub-Bacias, 
Vazões x Sub-Bacias e Pixels x Sub-Bacias e as tabelas acumuladas Usos Acumulados, 
Chuva Acumulada, Vazão Acumulada e Pixels Acumulados foram incorporados à base de 
dados Fisicas, em Access. 
 
2.7   Divisão política e administrativa, núcleos urbanos, população e estradas 
 
Excluindo-se os usos agrícolas, de menor importância na bacia do Paraíba do Sul, e a 
hidroeletricidade, os usos preponderantes são os ligados ao saneamento urbano e à indústria. 
Os usos de água referentes ao saneamento urbano (captação e consumo de água e diluição de 
esgotos) são localizados nas cercanias dos núcleos urbanos e sua magnitude é proporcional ao 
tamanho do contingente populacional. Isto fez com que fosse incorporada ao sistema a 
localização e dimensionamento dos núcleos urbanos e os principais rios que os drenam (ver 
Parágrafo 2.2). 
 
A informação sobre a divisão política foi a base para a localização dos contingentes 
populacionais na bacia. Os mapas digitais com os contornos dos distritos em cada um dos três 
estados da bacia, no ano de 1991, foram cedidos pelo DETRE, do IBGE. Em função destes, foi 
composto um mapa de distritos na bacia (ver Figura 27), contendo todos os distritos de todos os 
municípios que participem do território da bacia. O mapa de municípios na bacia, em 1991, foi 
criado em SIG, por eliminação das divisões entre distritos do mesmo município. 
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Figura 27 – Mapa de distritos na bacia 

 
Foi posteriormente incorporado à base em ArcInfo o mapa de municípios na situação de 1997, 
extraído do Mapa Digital de Municípios do Brasil, do IBGE. 
 
A informação de população disponível é a dos censos de 1991, 1980 e 1970, sob a forma de 
população urbana e rural nos distritos da bacia. Estes números, disponíveis em relatórios em 
papel, foram digitalizados e ligados aos códigos de divisão político-administrativa usados pelo 
IBGE. No intervalo entre os censos houve um grande movimento de criação de novos municípios 
e de desmembramento e remembramento de distritos. Com vistas a fornecer uma base estável, 
que permita a comparabilidade dos números, foi feito um trabalho de pesquisa de origem e 
destino dos distritos entre os censos. Sempre que foi detectada uma divisão de distrito, foram 
determinadas as parcelas da população urbana correspondentes a cada um dos distritos 
divididos, em relação à soma dos dois. Esse fator é então usado para dividir nos censos 
anteriores a população do distrito dividido, permitindo deste modo sintetizar a população dos dois 
distritos atuais em um censo onde eles ainda não existiam. Esta informação foi incorporada em 
duas tabelas de bancos de dados, correspondentes às transições 70-80 e 80-91, conforme 
ilustrado na Figura 28, abaixo. Foram também desenvolvidas tabelas que permitem referenciar a 
base de 1991 a 1996, e vice-versa. 
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Figura 28 – Tabela de transição de distritos entre censos 
 
Com as tabelas de população nos censos de 1970, 1980 e 1991 e as tabelas de transição entre 
censos, foi possível, através de consulta em banco de dados Access, referenciar a população 
urbana de cada um desses censos à configuração de distritos de 1991, que representa a base 
do sistema de informações. 
 
A estimativa do impacto de poluição urbana se faz através do conhecimento do contingente 
populacional. Para que se possa analisar o impacto atual e prever o impacto futuro, torna-se 
necessário projetar as populações, em função dos valores de população urbana distrital nos 
censos passados. Para isso procurou-se usar o método logístico, baseado nas populações dos 
censos de 1970, 1980 e 1991. 
 
O método logístico parte do pressuposto que o crescimento de população é, em princípio, 
exponencial, mas que existiria uma população de saturação, que representaria um limite 
ambiental da população daquela comunidade. À medida que a população se aproximasse deste 
valor limite, a taxa de crescimento iria sendo reduzida até zero, de modo que a população de 
saturação só seria aproximada assintóticamente, e nunca alcançada. A condição básica para a 
modelagem pelo método logístico, desta forma, é que exista crescimento, com taxas de 
crescimento decrescentes. 
 
A projeção de população foi feita em um banco de dados Access, chamado Populac. As tabelas 
básicas para o cálculo são a População 1970, População 1980 e População 1991, às quais foi 
acrescida a tabela da Contagem Populacional de 1996, População 1996, nas quais estão 
presentes os campos Município, Distrito, Situação (urbana ou rural) e o Total da população. A 
primeira tarefa é a de equalização da base de distritos, registrada nas tabelas Transição 70-80, 
Transição 80-91 e Transição 96-91, esta última referenciando a contagem de 1996 à base 
adotada, de 1991. Através das consultas População Urbana 70 – Base 91, População Urbana 
80 – Base 91 e População Urbana 96 – Base 91 se referenciam as populações de 1970, 1980 
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e 1996 à estrutura de distritos de 1991. A aplicação do método logístico sobre três amostras 
exige distância temporal igual entre as amostras. A consulta População 90 e Condições 
Básicas interpola o valor da população no ano de 1990 e determina para cada distrito se as 
condições básicas para a aplicação do método logístico existem, isto é, se a evolução da 
população é crescente nos dois intervalos (crescimento), com taxa de crescimento no período 
70-80 superior à do período 80-90 (inflexão). A fórmula usada para a interpolação da população 
em 1990 é: 

 
 
A consulta Método e População de Saturação determina, em função das condições básicas, o 
tipo de projeção que será adotada. Se não houver crescimento, é adotado o método constante, 
isto é, o valor de população projetado será o de 1991. Se houver crescimento, sem inflexão, o 
método adotado será o aritmético, projetando-se a população linearmente em função das 
populações de 1970 e 1991. Se houver crescimento e inflexão, o método será o logístico. A 
consulta Pop96Proj reúne as populações originais em 1970, 1980, 1991 e 1996, a interpolada 
em 1991, as condições básicas de crescimento e inflexão, o método escolhido, e calcula pelo 
método logístico (se este for o caso para aquele distrito) a população projetada para 1996. A 
fórmula usada para o cálculo pelo método logístico, para um ano X, é dada abaixo: 
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A disponibilidade da população de 1996 real e projetada permite que se avalie o grau de acerto 
da projeção. Caso o valor projetado se encontre dentro da faixa de mais ou menos três por cento 
do valor real, é mantida a projeção. Caso contrário, é feita uma nova projeção, aritmética, a partir 
das populações de 1991 e 1996. As projeções são feitas pelas consultas Populações Urbanas 
1997-2005, Populações Urbanas 2006-2010 e Populações Urbanas 2011-2020. O resultado 
destas consultas no banco Populac, uma vez convertido o nome do distrito para seu código, 
está incorporado como a tabela População dos Distritos do banco de dados base do Sistema 
de Apoio à Outorga, SadOut (ver diagrama na Figura 9 do Anexo 1). 
 
O mapa de núcleos urbanos tem como origem o mapeamento digital de do Estado do Rio de 
Janeiro e bacia do Paraíba do Sul mineira e paulista, desenvolvido em 1995 pelo governo do 
Estado, dentro do Projeto Reconstrução Rio (ver Parágrafo 2.5). Tal como na geração da 
hidrografia, o desenvolvimento do mapa de núcleos urbanos foi feito nas três partes em que foi 
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dividida a bacia (ver Parágrafo 2.2).Em cada uma das partes, o processo foi desenvolvido nas 
seguintes etapas: 
 
• Extração dos limites urbanos no mapa digital 
• Construção do mapa de núcleos urbanos em SIG 
• Confrontação com mapa de distritos 
• Digitalização de pequenos núcleos urbanos 
• Consolidação do mapa em SIG 
 
O processo de extração de limites urbanos foi feito em AutoCAD, em cada folha que compõe o 
mapeamento digital. Os limites foram reunidos em um mapa em AutoCAD único (para cada uma 
das três regiões) e foram verificados e corrigidos os erros de fechamento de manchas. Neste 
processo os pedaços de manchas urbanas em um lado e outro de rios representados em 
margem dupla foram unidos, de modo a formar manchas urbanas únicas. O mapa foi em seguida 
levado para o ArcInfo, através do formato de intercâmbio DXF, e foi construída a topologia de 
polígonos e atribuídos os nomes às manchas. O cruzamento do mapa com o de distritos permitiu 
verificar os distritos sem mancha urbana. Em cada um desses distritos foi pesquisada sua 
população urbana. Nos casos em que ela excedeu 50 habitantes, foi identificado e digitalizado a 
partir do mapeamento sistemático do IBGE em 1:50000 o núcleo urbano do distrito, e em 
seguida incorporado ao mapeamento em ArcInfo e identificado. No processo de cruzamento 
foram também identificadas as manchas urbanas abrangendo dois ou mais distritos contíguos, 
as quais foram divididas nos pedaços correspondentes a cada um dos distintos e nomeadas. 
 
A união dos três mapas de núcleos urbanos foi feita através do comando APPEND, do ArcInfo, 
após a adição de um offset de 400 nos números identificadores das manchas urbanas da bacia 
intermediária e 800 nos da bacia de montante, de forma a evitar ambigüidades na numeração 
dos núcleos. O mapa resultante, mostrado na Figura 29 abaixo e, num detalhe correspondente à 
região de Petrópolis – Teresópolis na Figura 30, foi novamente cruzado com o mapa de distritos. 
 

 
Figura 29 – Núcleos urbanos na bacia 
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Figura 30 – Núcleos urbanos na região de Petrópolis - Teresópolis 
 
A etapa seguinte, de identificação do distrito correspondente à mancha urbana, foi executada a 
partir das PAT (Polygon Attribute Tables) do ArcInfo referentes aos mapas de cidades (núcleos 
urbanos) e do cruzamento dos mapas de cidades e distritos. Estas tabelas foram importadas na 
base de dados Access e um conjunto de consultas buscou o distrito onde a maior parte da 
cidade está contida (os limites das manchas urbanas e dos distritos não são coincidentes, por 
serem originários de mapeamentos diferentes). O resultado da consulta foi incorporado sob a 
forma da tabela Distritos das Cidades à base de dados Cidades, em Access (ver diagrama na 
Figura 10 do Anexo 1). 
 
Uma vez identificado o distrito de cada mancha, um conjunto de consultas em Access, na base 
de dados Cidades, determina a população de cada mancha, multiplicando a população do 
distrito pela parcela da área urbana total do distrito ocupada pela mancha urbana. O resultado da 
consulta é uma tabela com a população dos censos e as populações projetadas até o ano 2020 
de cada mancha urbana na bacia. Este resultado foi incorporado, sob a forma da tabela 
População das Cidades, à base de dados SadOut, em Access (ver diagrama na Figura 11 do 
Anexo 1). 
 
A última etapa referente aos núcleos urbanos foi sua locação na rede hidrográfica. Um conjunto 
de consultas em Access, na base de dados Cidades, baseado no cruzamento em ArcInfo do 
mapa de rios com o de cidades e em seu processamento pela rotina de desenvolvimento de 
topologia, permite localizar a cidade no rio de menor ordem que tem o maior comprimento 
cruzando sua mancha urbana. O ponto que representa a localização do núcleo urbano no rio é o 
ponto médio entre o ponto mais a montante do cruzamento daquele rio com a mancha e o ponto 
mais a jusante. 
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Diversos rios cruzam a cidade, normalmente uns confluindo com outros na própria cidade. Deste 
conjunto de rios, em cada cidade, busca-se o de menor ordem (considerando-se o Paraíba do 
Sul de ordem 1). Isto faz com que a cidade seja locada no rio mais a jusante, o que, em 
problemas de drenagem e poluição, nos dá uma boa representação do que ocorre fisicamente. 
Pode ocorrer o caso de mais de um rio com a mesma ordem cruzar uma mancha urbana. Isto 
significa que a drenagem de um trecho da cidade flui para uma bacia e de outro trecho para uma 
bacia distinta. Nestes casos se escolheu uma das bacias como a que drena a cidade toda, 
pegando aquela cujo rio de menor ordem tem a soma de trechos cruzando a cidade mais longa. 
A consulta final, Cidade e Maior Rio Principal, relaciona o código da cidade, do rio onde está 
locada, o ponto do rio que representa a locação da cidade e o comprimento total do referido rio 
cruzando a cidade. Uma tabela com o mesmo nome, contendo o resultado desta consulta, foi 
incorporada ao banco de dados Cidades (ver diagrama na Figura 12 do Anexo 1). 
 
Dois temas espaciais ligados à ocupação humana foram incorporados à base de dados 
espaciais em Sistema de Informação Geográfica, as Estradas Principais e as Estradas de Ferro. 
Ambos os temas foram extraídos do mapeamento digital do Estado do Rio de Janeiro e bacia do 
Paraíba do Sul. O trabalho executado consistiu na extração dos temas, de cada folha 1:100000 e 
1:50000 do mapeamento, correção de erros (normalmente erros de layer) no mapeamento 
original, eliminação de duplicações e incorporação como um mapa ArcInfo (ver Figura 31). 
 

 
 

Figura 31 – Estradas principais e estradas de ferro na bacia 
 
2.8   Indústrias e usinas hidrelétricas 
 
O segundo grupo de usuários mais importante na bacia, no que diz respeito à outorga de 
recursos hídricos é representado pelas indústrias e pelas usinas hidrelétricas com seus 
reservatórios associados. 
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A identificação das indústrias e o levantamento do uso que cada uma faz do recurso hídrico 
exige que se desenvolva um cadastro industrial. O desenvolvimento de um cadastro completo, 
que abranja todos os usos industriais de água na bacia, é uma tarefa exaustiva e, levada ao 
extremo, representa praticamente uma missão impossível, pela dificuldade de definição do que é 
uma indústria ou não, quando se chega a uma escala muito pequena. Quando se examina a 
forma de uso da água pelas indústrias, seja para captação, consumo ou diluição de efluentes, 
nota-se no entanto que um conjunto restrito de grandes indústrias responde por um grande 
percentual do uso total. Observa-se, também, para alguns tipos de unidades, um potencial 
poluidor alto do conjunto da atividade industrial, ainda que a contribuição individual de cada 
indústria seja de pequena monta. 
 
O primeiro caso, normalmente, consiste de indústrias que já vem recebendo atenção por parte 
das agências de meio ambiente estaduais, normalmente sob a forma de participação em 
programas de auto reporte de efluentes. O segundo caso não se presta a esquemas de medição 
sistemática de efluentes. A avaliação do potencial poluidor do conjunto, no entanto, é importante, 
uma vez identificadas as unidades individuais com seu porte. A identificação e avaliação do porte 
pode ser feita através de cadastros auxiliares, como o das entidades de classe e 
concessionárias de serviços públicos. Dispondo-se de uma matriz que associe, para cada 
tipologia industrial, a carga de cada poluente individual, por unidade de produção, pode-se 
estimar a carga poluidora total de uma indústria, sem a necessidade da medição individual do 
efluente. Métodos desta natureza vem sendo usados em diversas partes do mundo, para 
diferentes finalidades associadas à gestão dos recursos hídricos no que diz respeito à poluição. 
 
No caso sistema de informações e de apoio à decisão de outorga da bacia do Paraíba do Sul, 
não se dispunha de tempo nem recursos para levantamentos sistemáticos de poluição industrial. 
Procurou-se então usar dados provenientes de estudos anteriormente realizados na bacia. Um 
desses estudos foi o da Cooperação Brasil – França (Projeto Paraíba do Sul), cuja metodologia 
de estimação de poluição é a da tipologia industrial. A matriz básica de carga de efluentes por 
unidade de atividade (ou número de empregados), foi proveniente de medições realizadas na 
França quando da implantação nesse país das agências de bacia, acrescida de algumas poucas 
medições de efluentes industriais realizadas na bacia. O trabalho realizado no Laboratório de 
Hidrologia foi o de importar as tabelas básicas necessárias, desenvolver as consultas que levam 
ao potencial poluidor e localizar cada indústria em coordenadas norte – leste, bem como na rede 
hidrográfica (rio que drena e ponto de lançamento do efluente). 
 
Os dados referentes às indústrias, correspondentes a um cadastro levantado nos anos de 1993 
a 1994, foram incorporados em uma base de dados Access chamada Industri. As indústrias no 
cadastro da Cooperação Brasil - França estão elencadas na tabela Cadastro FRABRA. Nesta 
tabela constam 394 plantas de 328 indústrias, onde cada planta é caracterizada pelo código da 
indústria na forma UUXXX (onde UU representa o código do estado (MG, RJ ou SP) e XXX é um 
número seqüencial) e pelo código da atividade correspondente à planta. Os códigos de 
atividade, por sua vez, têm a forma GXXX onde G é uma letra que indica o grupo de atividades e 
XXX um número seqüencial. Assim, por exemplo, a indústria Mendes Júnior Siderurgia S.A. 
(código MG011) figura no cadastro com dois códigos de atividades, o D220, correspondente a 
aciaria, e o D300, correspondente a laminação e trefilação. A tabela Atividade Industrial 
FRABRA contém a lista de atividades com seu código e descrição e a unidade que caracteriza o 
porte de uma planta daquela atividade (número de empregados, toneladas de aço por dia, 
hectolitros de cerveja por mês, etc.). Na tabela Cadastro FRABRA constam as informações de 
endereço, localidade, número de empregados, código da atividade exercida, volume de 
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produção na unidade correspondente, ponto de lançamento dos rejeitos, vazões captadas e 
rejeitadas e o código da estação de tratamento de rejeitos líquidos. 
 
A informação de carga de poluição industrial por unidade de produção correspondente a cada 
um dos doze parâmetros cuja lista é apresentada na Tabela 1 abaixo está contida na tabela 
Poluição por Atividade Industrial FRABRA. A junção desta informação com a do cadastro 
industrial nos dá a poluição bruta, ou potencial, de cada planta, em termos de carga diária para 
cada um dos poluentes relevantes para aquela tipologia. A tabela Eliminação Interna de 
Poluentes FRABRA, que nos dá um coeficiente de redução interna correspondente a cada 
parâmetro e cada planta industrial e a tabela Estações de Tratamento FRABRA, que nos dá 
coeficientes de redução para cada parâmetro, de cada estação de tratamento, nos permitem 
converter a carga bruta de cada planta em uma carga residual lançada na rede hidrográfica, a 
qual é registrada na tabela Poluição FRABRA. O conjunto de consultas que gera a tabela na 
base de dados Industri pode ser visto no diagrama da Figura 13 do Anexo 1. 
 

Parâmetro
Amônia
Coliformes 
DBO 
DQO 
Fosfatos 
Fósforo Orgânico 
Hidrocarbonetos 
Matéria Orgânica 
Nitratos 
Nitrogênio Orgânico 
Sólidos em Suspensão 
Toxicidade 

 
Tabela 1 – Parâmetros de poluição em efluentes industriais 

 
Das 328 indústrias no cadastro da Cooperação Brasil - França, 311 tiveram sua localização 
identificada, a partir dos dados de endereço fornecidos, e foram convertidas em uma coverage 
de pontos ArcInfo (ver Figura 32). 
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Figura 32 – Localização das indústrias do cadastro da Cooperação Brasil - França 
 
Estas mesmas 311 indústrias foram localizadas na rede hidrográfica na forma Rio – Ponto, onde 
Rio é o código do rio mais próximo da indústria e Ponto é a distância do ponto em Rio mais 
próximo da indústria até sua foz, medida ao longo do mesmo. Para tanto foi empregada 
inicialmente uma rotina desenvolvida em ambiente ArcView, a qual indica o trecho mais próximo 
de cada indústria e a localização do ponto no trecho mais próximo a ela (ver parágrafo 2.11). O 
resultado foi importado na tabela Indústrias x Trechos, no banco de dados Industri. Um 
conjunto de consultas na mesma base de dados transforma esta informação básica na tabela 
Indústrias, Rios e Trechos, a qual indica para cada indústria o trecho e o rio mais próximo, bem 
como a localização do ponto no rio (ver diagrama na Figura 14 do Anexo 1). 
 
Na incorporação dos dados sobre usinas hidrelétricas e grandes reservatórios foram 
empregados dados da Cooperação Brasil – França (Projeto Paraíba do Sul), bem como 
informações provenientes da Eletrobrás, em duas versões de sua base de dados SIPOT. As 
informações do Projeto Paraíba do Sul se referem a 48 usinas e barragens, das quais 3 
pertencem ao complexo da Light vertendo para o Ribeirão das Lajes (reservatório de Lajes e 
usinas de Fontes e Pereira Passos), e não estão representadas no sistema. Seis delas são 
usinas ainda em inventário (São Firmino, Providência, Santa Fé, Mar de Espanha, São Jerônimo 
e Comendador Venâncio). Três usinas não constam da base de dados da Eletrobrás em 1995 ou 
em 2000 (Turvo, Antônio Carlos e Santa Cecília). As usinas e reservatórios restantes, com 
exceção da usina de Hans, em Nova Friburgo, foram localizadas no mapeamento 1:50000, 
transformadas em uma coverage de pontos ArcInfo e associadas aos códigos da Eletrobrás 
(com exceção de João Penido, que é um reservatório para abastecimento de água e Miguel 
Pereira, que não consta dos inventários da Eletrobrás). Ver Figura 33. 
 
Os dados provenientes da Eletrobrás consistem em uma cópia da base de dados SIPOT95 e 
dados de inventário de usinas e vazões geradas em alguns pontos da bacia, enviados pela 
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Eletrobrás em julho de 2000, que provavelmente constam do SIPOT2000. Os inventários da 
Eletrobrás relacionam, além de usinas e reservatórios em operação e construção, outras em 
diversas fases de planejamento. As vazões levantadas pela Eletrobrás consistem em séries 
mensais de vazões geradas analiticamente em pontos sem a disponibilidade de postos de 
medição, e são usadas nos estudos de planejamento. Os dados enviados foram processados e 
armazenados na base de dados Access Usinas. Os dados provenientes do SIPOT95 têm este 
rótulo. Os dados enviados pela Eletrobrás em 2000 têm o rótulo SIPOT. Os dados de vazões 
foram convertidos para a forma Código, Ano, Mês, Vazão e concentradas na tabela Vazões 
Geradas. As séries na tabela são as mais recentes referentes a cada código de ponto. A lista 
das séries, com os períodos contemplados, o nome do ponto e a origem da mesma estão na 
tabela Origem das Vazões Geradas. Na tabela Usinas constam informações como nome, 
código Eletrobrás e coordenadas das usinas e reservatórios que constam da base em ArcInfo. 
Em uma próxima etapa serão integradas as novas usinas em operação, bem como dados como 
curva cota x área x volume e outras séries de medições, provenientes das últimas versões do 
SIPOT. 
 
Foram ainda incorporados à base geográfica, na forma de uma coverage poligonal ArcInfo, os 
reservatórios, com seu contorno extraído do mapeamento digital 1:100000. A Figura 33 mostra 
alguns reservatórios e pontos de usina na base geográfica 
 

 
 

Figura 33 – Reservatórios e usinas 
 
2.9   Dados hidrometeorológicos 
 
A primeira versão dos dados hidrometeorológicos disponíveis no sistema de informações foi 
originária das bases de dados administradas pelo antigo Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (DNAEE). A forma de divulgação prevista na época era através do programa 
MSDHD, desenvolvido para a plataforma PC – ambiente DOS. 
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A organização dos dados de chuva, altura de régua e vazões no MSDHD se dá sob a forma de 
um arquivo por posto, com registros contendo um ano de dados diários cada um. O MSDHD faz 
um acesso direto, binário, aos dados dentro de cada arquivo de posto. Para a conversão para 
banco de dados relacional foi necessário o conhecimento da organização dos dados nos 
arquivos, informação essa que só estava disponível para a versão 3 do MSDHD. Os dados 
disponíveis, no entanto estavam no formato da versão 4, desconhecido. Foi então necessário 
converter, através de comandos do próprio MSDHD, os dados de chuva, régua e vazão, do 
formato da versão 4 para o da versão 3, para em seguida, através de rotinas em Pascal 
especialmente desenvolvidas, converte-los em arquivos ASCII, importáveis pelo software de 
base de dados escolhido (Access). Os dados de chuva, régua e vazão foram os únicos 
transpostos para a base de dados, por serem os únicos tipos de dados para os quais o 
conversor de versões do MSDHD estava disponível. Cada tipo de dados foi transformado em 
uma tabela, tendo como chave o código do posto, o ano e o mês. 
 
Os dados cedidos inicialmente pela CPRM cobriam a operação dos postos até 1992. 
Posteriormente a CPRM cedeu dados complementares, estendendo as séries até 1996. Foi 
então feita a complementação dos dados de chuva, com a informação disponibilizada, mantendo 
todos os dados de chuva em uma tabela única. No que se refere à informação de medida dupla 
de régua, régua média e vazões, havia entre os dois conjuntos de dados uma superposição, com 
dados diferentes na base e nos registros complementares. Na impossibilidade de se determinar 
qual o dado correto, as tabelas de dados originais e de complementação foram mantidas 
separadas, cabendo ao usuário a decisão de qual tabela utilizar. Além dos dados originais, até 
1992, e dos complementares, foram disponibilizados alguns dados consistidos, de altura de 
régua e de descarga líquida em alguns rios, os quais foram mantidos em tabelas separadas, tais 
como disponibilizados. Foram também disponibilizados alguns dados de bacias oceânicas do Rio 
de Janeiro (bacia 59 do DNAEE), também segregados em tabelas próprias. O conjunto dos 
dados importados, com sua abrangência em termos de número de postos e período de medição, 
pode ser avaliado na Tabela 2, abaixo: 
 

Nome da Tabela Nº de Postos Período
Chuva Bacia 58 - até 1996 281 até 1996
Altura de Régua Dupla Original 73      até 1995 
Altura de Régua Dupla Bacia 58 Complementar 76      de 1994 a 1996 
Altura de Régua Original 221      até 1995 
Altura de Régua Bacia 58 Complementar 80      de 1993 a 1996 
Altura de Régua Consistida 14      até 1992 
Descarga Original 165      até 1992 
Descarga Paraíba do Sul Consistida 1      até 1992 
Descarga Pomba Consistida 12      até 1992 
Descarga Preto Consistida 9      até 1992 
Descarga Cágado Consistida 1      até 1992 

 
Tabela 2 – Dados hidrometeorológicos disponibilizados 

 
O formato adotado para a representação da informação em tabelas Access foi o de registros 
mensais, com até 31 valores de dados diários. Para a análise dos dados, foi desenvolvido em 
Access 2.0 um sistema que possibilita sua exibição gráfica, agregação (de dados diários para 
mensais), extração de valores mínimos e máximos mensais e anuais e desenvolvimento de 
curvas de permanência, uma vez determinada a grandeza, o posto e o período de interesse. O 
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sistema reside no banco de dados Reguas, e é ativado através do formulário ESCOLHA A 
GRANDEZA (ver Figura 34). 
 

 
 

Figura 34 – Banco de dados hidrometeorológicos – tela inicial 
 
A primeira tela apresentada permite que, através dos botões de navegação de registro, se 
selecione qual o tipo de grandeza se deseja visualizar. Apertando-se o botão Próximo, passa-se 
à tela seguinte (Figura 35). 
 

 
 

Figura 35 – Banco de dados hidrometeorológicos – escolha da tabela 
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Nesta tela, navegando através dos botões de seleção de registro, pode-se selecionar, entre as 
tabelas referentes à grandeza escolhida, qual a desejada. Apertando-se o botão Próximo o 
programa exibe a tela mostrada na Figura 36. 
 

 
 

Figura 36 – Banco de dados hidrometeorológicos - escolha do posto 
 
Nesta tela pode-se escolher, por apontamento com o mouse, o posto desejado, entre a 
informação existente na tabela escolhida. Para tanto é apresentada a lista dos postos, com seus 
códigos, e o período dos dados disponibilizados na tabela em cada um deles. Ao apertar o botão 
Próximo, é exibida a tela da Figura 37, onde se pode selecionar as datas inicial e final do 
período da série indicada que se deseja examinar. 
 

 
Figura 37 – Banco de dados hidrometeorológicos – escolha do período 
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Ao se apertar o botão Próximo, o programa exibe a tela da Figura 34, solicitando que se 
determine a forma de apresentação dos dados referentes ao período escolhido. 
 

 
 

Figura 38 – Banco de dados hidrometeorológicos – escolha da forma de exibição 
 
A Figura 39 mostra o gráfico apresentado, caso seja escolhido por apontamento pelo mouse o 
botão correspondente a Gráfico de Valores Diários e apertado o botão Próximo. 
 

 
 

Figura 39 – Banco de dados hidrometeorológicos – gráfico de vazões diárias 
 



 
PEC-2939 

 47 

Caso se selecione o botão Gráfico de Permanência, é apresentado o gráfico da Figura 40. 
 

 
 

Figura 40 – Banco de dados hidrometeorológicos – curva de permanência 
 
Caso se selecione o botão Valores Extremos, é apresentado o gráfico da Figura 41. 
 

 
 

Figura 41 – Banco de dados hidrometeorológicos – valores extremos 
 
Em 1997, a recém criada Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) herdou o acervo do 
extinto DNAEE, e iniciou um trabalho de criação de um novo sistema de dados 
hidrometeorológicos baseado em banco de dados relacional, o Hidro, e de conversão do acervo 
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do MSDHD para o novo padrão. Nesta fase foi importado o inventário das estações na bacia do 
Paraíba do Sul (bacia 58), composto de 507 estações com suas coordenadas. Após uma crítica 
para a eliminação de postos que caíram fora da bacia, as localizações e códigos das estações 
foram importadas sob a forma de uma coverage ArcInfo com 489 pontos (ver Figura 42 e 
detalhe na Figura 43). As localizações das estações, em diversos casos, mesmo após a 
eliminação das que tinham erros grosseiros, possuem erros posicionais superiores ao desejado 
para nossa base de dados (100 metros). Através do processamento em uma rotina de 
transformação da localização x, y em uma localização na forma Rio – Ponto onde Rio é o código 
do rio onde mais próximo da posição assinalada do posto e Ponto a distância do ponto no Rio 
mais próximo do posto até sua foz, ao longo do mesmo (ver parágrafo 2.11), se procurará em 
uma próxima etapa avaliar o erro posicional da localização das estações. 
 
Em uma fase posterior, foram obtidos através da CPRM um arquivo de dados das estações 
fluviométricas na bacia, já convertidas para o formato do sistema Hidro, com medições 
atualizadas até 1999 de alturas de réguas em 318 postos e de vazões em 192 postos, as quais 
compõem o banco de dados Access Hidro99. A estas medições provenientes do antigo DNAEE 
estão sendo agregadas outras, de outras fontes que constam do cadastro mas não do conjunto 
de dados atual, como as da Light (35 postos). 

 
 

Figura 42 – Localização dos postos do cadastro do Hidro 
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Figura 43 – Localização dos postos do cadastro do Hidro – detalhe 
 
Em uma próxima etapa se buscará cotejar o conjunto de dados convertido inicialmente e 
disponibilizado no banco de dados Reguas com o do Hidro99, com o duplo propósito de agregar 
ao Hidro99 informações que porventura estejam faltando e verificar possíveis erros de conversão 
do MSDHD para o Reguas. 
 
Foram também obtidas da CPRM, sob a forma digital e na escala 1:50000, os contornos das 
bacias de drenagem de 74 postos na bacia, os quais foram convertidos para ArcInfo e serviram 
para refinar a localização dos postos correspondentes (Figura 44). 
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Figura 44 – Postos fluviométricos com delimitação das bacias de drenagem 
 
2.10   Dados de qualidade de água 
 
O levantamento de dados de qualidade de água faz parte das tarefas rotineiras de um órgão 
ambiental estadual. Para a constituição de uma base de dados de qualidade de água foram 
então levantados os dados disponíveis nos órgãos ambientais do estado de Minas Gerais 
(FEAM), do Rio de Janeiro (FEEMA) e de São Paulo (CETESB). A CETESB vem executando 
medições sistemáticas em 12 postos na bacia desde 1974, com periodicidade mensal até 1998 e 
bimensal desde então. A FEAM vem executando campanhas regulares com periodicidade 
trimestral a partir de 1998 em 20 postos na bacia. A FEEMA vem executando medições em 37 
postos na bacia desde 1980, com periodicidade mensal, inicialmente, e bimensal, a partir de um 
período mais recente. Adicionalmente ao esforço dos órgão estaduais a Cooperação Brasil – 
França, nos anos de 1992 a 1996, através do Projeto Paraíba do Sul, realizou medições de 
qualidade de água em 66 pontos na bacia. 
 
A maior parte dos dados adquiridos por estas instituições está em forma digital, porém em 
sistemas centrais de processamento de dados de difícil acesso. No caso da CETESB, no 
entanto, como os dados vinham sendo publicados anualmente em relatórios impressos, 
pudemos conseguir cópias em papel das tabelas de qualidade de água dos 12 postos desde 
1985. Os dados referentes ao ano de 1999 já estavam disponíveis para download, na forma de 
planilhas eletrônicas, no site da instituição na Internet. Na FEEMA, por volta do ano de 1996, os 
dados disponíveis nos computadores do PRODERJ foram convertidos em uma base de dados 
de qualidade de água em Access, o que muito facilitaria nosso acesso ao rico conjunto de dados 
disponível. Por razões internas, no entanto, só foram disponibilizados, sob a forma de planilha, 
as medições de seis parâmetros em 29 postos na bacia. No caso da FEAM os dados foram 
disponibilizados na forma de uma publicação oficial em papel, intitulada “Qualidade das Águas 
Superficiais do Estado de Minas Gerais em 1998”. O conjunto de dados coletados pela 
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Cooperação Brasil-França no Projeto Paraíba do Sul foi armazenado em base de dados Access. 
Um extrato desta base nos foi disponibilizado, contendo os dados de qualidade de água nos 66 
postos. 
 
Um resumo do número de postos de cada origem cujos dados de qualidade de água estão 
inseridos em nossa base de dados está na Tabela 3, com os períodos de medições 
correspondentes.  
 

Operador Número de Estações Início Final
CETESB 12 1985 1999
FEAM 20 1998 1998 
FEEMA 29 1991 1996 
PARSUL 66 1992 1996 

 
Tabela 3 – Operador, número de postos e período das medições de qualidade 

 
O trabalho de criação da base de dados de qualidade abrangeu as seguintes etapas: 
 
• Digitalização em planilha dos dados em papel 
• Conversão das planilhas para banco de dados Access 
• Correção de erros grosseiros 
• Criação da Base de Dados 
 
O formato idealizado para a base de dados prevê para cada registro da tabela Qualidade de 
Água, contendo as medição de qualidade, os campos Código do Posto, Data, Hora, 
Parâmetro, Valor, Unidade, Qualificador, Profundidade e Observação. 
 
Para a adequação dos dados disponibilizados, em um formato que permita uma 
intercomparabilidade dos valores provenientes das diversas fontes, foram necessárias diversas 
etapas de normalização dos dados. Inicialmente foi criada uma codificação padronizada para o 
conjunto de pontos de medição, na forma XXXXNNN onde XXXX é um código alfabético do rio e 
NNN o número do posto, adotando-se uma numeração de 10 em 10 a partir de jusante no rio. O 
código, assim como o código original dado pela instituição, o identificador do ponto na coverage 
de estações de qualidade em formato ArcInfo, a identificação do operador do posto, sua 
localização sob a forma de descrição e em coordenadas UTM fuso 23 e um campo de 
observações compõem a tabela Estações de Qualidade. 
 
A chave, que identifica cada registro de medição de forma única, é composta do código da 
estação, dia, hora e parâmetro medido. A profundidade não foi ainda incorporada à chave por 
não existirem no banco medições com mais de uma profundidade. As medições disponíveis, em 
sua grande maioria, não têm essa informação. Apenas as da FEEMA têm o atributo. Para que se 
possa empregar a chave idealizada foi necessário criar valores de dia (dia 1 do mês), onde só 
havia o mês, e de hora (00:00), onde não havia a informação. A criação do dia e da hora está 
sinalizada no campo de observações da medida. Foram ainda corrigidos erros grosseiros de 
data. 
 
As medidas, uma vez qualificada a estação e o instante, são compostas do nome do parâmetro, 
a unidade, o valor numérico e um qualificador. Para possibilitar a intercomparabilidade das 
medições entre instituições, os campos parâmetro, unidade e qualificador foram padronizados. 
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Para a padronização dos parâmetros foram corrigidos erros de grafia, unificado o número da 
palavra (singular ou plural), transformadas siglas em descritores por extenso (ou vice-versa), 
unificados nomes que fossem sinônimos óbvios e eliminado o adjetivo total em medições em que 
não são medidas formas diferentes de um elemento. 
 
Os parâmetros disponíveis nas medições de cada instituição estão relacionados nas Tabelas 4 a 
7, abaixo. Entre os nomes padronizados resultantes é provável haver ainda equivalentes com 
nomes diferentes, como por exemplo entre os Resíduos da CETESB e o Sólidos da FEAM, ou 
nos Surfactantes, por exemplo (provavelmente são todos aniônicos). Para a solução desse tipo 
de dúvidas, no entanto, e mesmo para se determinar se duas medições com o mesmo nome de 
parâmetro são realmente intercomparáveis, seria necessária a composição de um painel de 
especialistas das instituições e a comparação e discussão dos métodos de amostragem e 
análise empregados por cada uma delas. Esta discussão deveria levar à validação dos métodos 
empregados ou proposição de métodos padronizados, para que se possa enfrentar o problema 
da qualidade das águas na bacia. 
 

Parâmetro Número de Medições
Absorbância no Ultravioleta 10
Alumínio 134 
Amônia 801 
Bário 473 
Cádmio 473 
Carbono Orgânico Dissolvido 10 
Carbono Orgânico Total 36 
Chumbo 456 
Chuvas 708 
Cloreto 787 
Clorofila-a 28 
Clostridium Perfringens 14 
Cobre 472 
Coliforme Fecal 837 
Coliforme Total 758 
Coloração 731 
Condutividade Específica 752 
Cromo Total 460 
Cryptosporidium sp 14 
DBO 837 
DQO 819 
Estanho 2 
Estreptococos Fecais 14 
Fenóis 473 
Feofitina-a 28 
Ferro 530 
Fósforo Total 829 
Giardia sp 14 
Manganês 565 
Mercúrio 475 
Níquel 477 
Nitrato 831 
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Parâmetro Número de Medições
Fenóis 30
Ferro Solúvel 58 
Fosfato Total 60 
Magnésio 40 
Manganês 45 
Mercúrio 25 
Níquel 35 
Nitrato 60 
Nitrito 40 
Nitrogênio Orgânico 40 
Óleos e Graxas 37 
Oxigênio Dissolvido 60 
ph 59 
Potássio Solúvel 40 
Selênio 28 
Sódio Solúvel 40 
Sólidos Dissolvidos Totais 20 
Sólidos em Suspensão 60 
Sólidos Totais 60 
Sulfatos 33 
Sulfetos 48 
Surfactantes Aniônicos 52 
Temperatura da Água 60 
Temperatura do Ar 40 
Turbidez 60 
Zinco 47 

 
Tabela 5 – Qualidade de Água - Parâmetros Medidos pela FEAM 

 
Parâmetro Número de Medições

Coliforme Fecal 525
DBO 618 
Fósforo Filtrável Total 134 
Fósforo Total 602 
Ortofosfato Solúvel 222 
Oxigênio Dissolvido 626 

 
Tabela 6 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pela FEEMA 

 
Parâmetro Número de Medições

Alcalinidade Total 1314
Alumínio 1223 
Amônia 1277 
Arsênio 836 
Bário 1129 
Cádmio 356 
Chumbo 823 
Cobre 1185 
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Parâmetro Número de Medições
Nitrito 837
Nitrogênio Kjeldahl 832 
Nitrogênio Total 835 
Ortofosfato Solúvel 231 
Oxigênio Dissolvido 837 
Ph 837 
Potencial de Formação de THM 8 
Resíduo Filtrável 666 
Resíduo Fixo 12 
Resíduo não Filtrável 630 
Resíduo Total 837 
Resíduo Volátil 14 
Surfactantes 669 
Temperatura da Água 837 
Temperatura do Ar 837 
Teste de Toxicidade Crônica 46 
Transparência 1 
Turbidez 795 
Zinco 488 

 
Tabela 4 – Qualidade de água - Parâmetros medidos pela CETESB 

 
Parâmetro Número de Medições

Alcalinidade de Bicarbonato 40
Alcalinidade Total 40 
Alumínio 6 
Amônia 60 
Arsênio 29 
Bário 40 
Boro Solúvel 40 
Cádmio 26 
Cálcio Total 40 
Chumbo 34 
Cianeto Total 48 
Cloreto 60 
Cobre 43 
Coliforme Fecal 60 
Coliforme Total 60 
Condutividade Específica 60 
Cor Real 40 
Cromo Hexavalente 28 
Cromo Total 17 
Cromo Trivalente 46 
DBO 60 
DQO 40 
Dureza de Cálcio 40 
Dureza de Magnésio 40 
Dureza Total 40 
Estreptococos Fecais 40 
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Parâmetro Número de Medições
Coliforme Fecal 1211
Coliforme Total 1257 
Condutividade Específica 1313 
Cromo Total 1186 
DBO 1314 
DQO 1275 
Estreptococos Fecais 1254 
Fenóis 483 
Ferro 1310 
Fluoretos 1084 
Fosfato Total 1275 
Heptacloro 904 
Manganês 1187 
Mercúrio 920 
Nitrato 1312 
Nitrito 1229 
Nitrogênio Total 1309 
Óleos e Graxas 894 
Oxigênio Dissolvido 1314 
Ph 1314 
Potássio 1224 
Selênio 919 
Sólidos em Suspensão 1295 
Sulfatos 1018 
Surfactantes 1147 
Temperatura da Água 1314 
Turbidez 1314 
Zinco 1312 

 
Tabela 7 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pelo Projeto Paraíba do Sul 

 
De forma semelhante, foram unificados os nomes das unidade, no que se refere à correta grafia 
e utilização das unidades métricas atuais. Os parâmetros adimensionais ou qualitativos 
receberam a unidade nd, de “não dimensional”. Os qualificativos (maior que, menor que, sim, 
não, amarelo, turvo, etc.) foram também padronizados. As medições de coliformes e de mercúrio 
existem na base em unidades diferentes. Seria desejável a multiplicação por um parâmetro 
conversor, para a disponibilização dos valores de cada parâmetro em apenas uma unidade. 
 
Uma análise estatística poderá ainda ser feita, bem como a comparação com faixas de valores 
fisicamente possíveis, para a eliminação de eventuais erros grosseiros de valores. As tabelas 
com os valores e a identificação das estações estão residentes em uma base de dados Access, 
que recebeu o nome de Qualidade. 
 
Em função dos descritores apresentados, foi feita a localização geográfica das estações, com o 
registro das coordenadas UTM fuso 23 na tabela Estações de Qualidade, e a criação de uma 
coverage ArcInfo de pontos (ver Figura 45, abaixo).  
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Figura 45 – Postos de medição de qualidade 
 
 
2.11   Referenciamento de informações pontuais à rede hidrográfica 
 
Uma capacidade fundamental para o funcionamento do sistema é a de referenciar as 
intervenções diretas na rede hídrica ao ponto da mesma onde elas ocorrem. Assim por exemplo, 
há necessidade de se identificar a posição de cada captação e ponto de lançamento, não 
somente em latitude e longitude, mas também o rio e o ponto do mesmo onde ela ocorre. De 
forma idêntica, os pontos de medição de vazão e qualidade devem ser referenciados à rede 
hídrica. 
 
 A localização de um ponto central que representa a posição dos núcleos urbanos na rede 
hidrográfica foi feita, conforme exposto no Parágrafo 2.7, por cruzamento dos mapas de núcleos 
urbanos com o da hidrografia, processamento pela rotina TOPOLOGI, escrita em LISP (a mesma 
usada originalmente para o desenvolvimento da topologia da rede), e consultas na base de 
dados. 
 
Para o cruzamento da informação pontual (indústrias, usinas hidrelétricas, postos de medição de 
vazão e qualidade) com a rede hidrográfica foi desenvolvida uma rotina específica em linguagem 
Avenue, do ArcView. Os passos da rotina, a partir da posição x, y de um ponto que se deseja 
localizar na rede hidrográfica, são: 
 
• seleção de trechos de rios em um determinado raio em torno do ponto 
• busca da menor distância de cada trecho de rio ao ponto 
• determinação do trecho com a menor distância 
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O raio de seleção é configurado em nosso caso originalmente em 2000 metros, de modo a evitar 
a seleção de um número excessivo de trechos a pesquisar, mas pode ser facilmente aumentado 
quando necessário. A busca da menor distância ao trecho é feita percorrendo-se cada um dos 
trechos e guardando-se o ponto no trecho, na forma de coordenadas x, y e distância ao longo do 
trecho desde seu início, com a menor distância ao ponto de interesse e a distância em si. 
 
A rotina é acionável tanto interativamente, pela ferramenta  do ArcView, como pode ser 
rodada sobre um arquivo de pontos, executando-se o script Avenue XY2TrechoArq. 
 
Quando acionada interativamente, a resposta vem sob a forma de uma janela contendo o 
identificador do trecho mais próximo, a distância ao trecho, as coordenadas do ponto do trecho 
mais próximo ao ponto de referência e a distância deste ponto ao ponto inicial do trecho, ao 
longo do mesmo (Figura 46). 
 

 
Figura 46 – Localização interativa de ponto na rede hidrográfica 

 
A rotina XY2TrechoArq toma como entrada um arquivo texto contendo a localização dos pontos 
e gera um outro arquivo de saída localizando os pontos na rede hidrográfica. O arquivo de 
entrada tem uma linha para cada ponto, com o número do ponto, sua coordenada x e sua 
coordenada y, separados por espaços ou tabs (Figura 47). 
 

 
 

Figura 47 – Arquivo de entrada da rotina XY2TrechoArq 
 
O arquivo de saída contém em cada linha a identificação do ponto, suas coordenadas x e y, a 
identificação do trecho mais próximo, a distância ao longo do trecho de seu ponto mais próximo 
do ponto de referência, a distância do ponto de referência ao trecho e as coordenadas do ponto 
no trecho mais próximo do ponto de referência, separados por vírgula (ver Figura 48). 
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Figura 48 – Arquivo de saída da rotina XY2TrechoArq 
 
3  Sistema de apoio à outorga quali-quantitativa 
 
3.1   Simulação topológica 
 
A simulação topológica é o que permite ao sistema determinar, sob demanda, que trechos da 
hidrografia estão a montante e a jusante de um ponto determinado, e da bacia a montante 
correspondente. Esta última capacidade, na verdade, é equivalente à de determinação dos 
trechos a montante, já que microbacias de contribuição têm o mesmo número do trecho 
correspondente. A simulação topológica poderia ter sido totalmente implantada em base de 
dados, através de tabelas que indicassem para cada trecho, os trechos a montante e a jusante. 
A dimensão das tabelas, no entanto, seria grande (da ordem do quadrado do número de 
trechos), o que dificultaria o uso da técnica em bacias com um nível de detalhamento maior. 
 
A partir da identificação do trecho de interesse na tabela Trecho de Interesse, a simulação 
topológica é feita por um grupo de consultas, baseadas nas tabelas que expressam a topologia 
da rede hidrográfica (Topologia, Rios – Bacias e Rios – Rios a Jusante), sendo armazenados 
os resultados nas tabelas Trechos a Montante e Trechos a Jusante. 
 
A tabela Trechos a Montante é gerada, após o apagamento dos registros da tabela anterior, 
pelas consultas Inclui Trechos no Rio a Montante e Inclui Trechos de Bacias a Montante. A 
primeira inclui na tabela todos os trechos a montante do trecho considerado, no mesmo rio do 
trecho, incluindo o próprio trecho de interesse, usando a informação de posição dos trechos nos 
rios contida na tabela Trechos de Rios. A segunda inclui na tabela todos os trechos das bacias 
de todos os rios que confluem ao rio do trecho de interesse, a montante do mesmo, usando para 
isso as tabelas Topologia, Rios – Bacias e Trechos de Rios (ver diagrama na Figura 16 do 
Anexo 1). 
 
A tabela Trechos a Jusante é gerada, após o apagamento dos registros da tabela anterior, 
pelas consultas Inclui Trechos no Rio a Jusante e Inclui Trechos de Rios de Jusante. A 
primeira inclui na tabela todos os trechos a jusante do trecho considerado, usando a informação 
de posição dos trechos contida na tabela Trechos de Rios. A segunda inclui na tabela todos os 
trechos, dos rios a jusante do rio do trecho, que estão a jusante dos pontos de confluência. Para 
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isso são empregadas as tabelas Rios – Rios a Jusante e Trechos de Rios (ver diagrama na 
Figura 17 do Anexo 1). 
 
A simulação topológica é o primeiro passo na determinação dos limites para a outorga. Com este 
objetivo, as consultas de geração das tabelas de trechos a montante e jusante estão 
incorporadas à macro GeraDBFMonJus, ativada dentro do ArcView. Esta macro determina os 
limites e, ao final, além de exportá-los para exibição no ArcView, exporta também as próprias 
tabelas de trechos, solicitando ao ArcView que selecione as microbacias correspondentes aos 
trechos de montante (a bacia a montante do trecho) e os trechos de jusante propriamente ditos. 
 
3.2   Conceitos para a outorga quali-quantitativa 
 
O sistema de apoio à decisão se destina à análise da possibilidade de concessão de outorga do 
direito de uso da água em um determinado ponto da bacia, o que significa a determinação dos 
limites outorgáveis, de quantidade de água ou de diluição de poluentes, no ponto. Isto por sua 
vez implica na determinação das disponibilidades hídricas, dos usos correntes ou já outorgados 
que tenham relação com a eventual outorga e dos limites planejados de qualidade e quantidade 
nos trechos afetados. 
 
A outorga é o instrumento previsto na Lei 9433, de gestão de recursos hídricos, com a dupla 
finalidade de preservação dos recursos hídricos e dos direitos dos outorgados. Estão previstos 
entre os tipos de usos passíveis de outorga a derivação ou captação de água, a extração de 
água de aqüífero subterrâneo, o lançamento de esgotos e outros efluentes líquidos nas águas e 
qualquer outro uso que provoque alteração no regime, qualidade e quantidade de água. 
 
Os tipos de outorga examinados no sistema dizem respeito apenas à captação, consumo e 
diluição de efluentes em águas superficiais, o que não impede que ao sistema de informações 
subjacente sejam agregadas informações referentes ao uso de água subterrânea. A captação é 
definida como o volume que é efetivamente retirado do corpo hídrico. O consumo é medido pela 
parcela do que é retirado que não é diretamente restituída ao corpo hídrico. A diluição é medida 
pela massa do poluente que é lançada no corpo hídrico. Os objetivos da análise de uma nova 
outorga são verificar se, dentro da confiabilidade desejada, uma nova outorga de captação, 
consumo ou diluição, não provoca a violação das vazões mínimas estabelecidas, dos direitos 
dos demais outorgados ou da qualidade de água desejada. 
 
Se o objetivo da outorga fosse puramente quantitativo, a análise se resumiria ao cálculo do 
balanço hídrico entre a disponibilidade natural, os volumes já alocados, os volumes mínimos e o 
volume solicitado. A introdução da diluição exigiria em princípio o cálculo das concentrações nos 
diversos pontos, para a verificação da eventual violação. Podemos, no entanto, equiparar a 
diluição de efluentes à alocação de um volume de água de diluição necessário para que se 
chegue ao limite de concentração desejado. A água só poderia ser concedida para uma nova 
diluição, a jusante de um ponto onde já houve uma concessão de outorga desta natureza, se a 
diferença entre o volume de água disponível e o alocado ao primeiro usuário for maior que a 
quantidade equivalente solicitada pelo segundo. O consumo de água reduz as vazões 
disponíveis para diluição e deve ser considerado juntamente com os volumes equivalentes neste 
processo. A análise nesta forma deve ser feita independentemente para cada poluente. Esta 
proposta, que transforma a análise da diluição em um balanço hídrico, foi formulada por 
KELMAN (1997), e é a metodologia adotada no sistema. Um fator adicional a ser considerado na 
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análise é que, no caso de um poluente não conservativo, sua degradação natural faz com que os 
volumes de água alocados sejam progressivamente menores. 
 
A vazão de referência, que caracteriza a disponibilidade hídrica antes das outorgas, é em 
princípio uma vazão natural com uma probabilidade alta, de tal forma que as outorgas tenham 
uma confiabilidade alta, sendo normalmente usadas vazões mínimas anuais com um 
determinado tempo de recorrência, como a Q7,10 (vazão mínima de sete dias com dez anos de 
tempo de recorrência), ou vazões mensais com uma determinada permanência, como a Q90 
(vazão com a probabilidade de 90% de ser excedida). A vazão natural se refere à vazão antes 
de qualquer uso, e pressupõe a ausência de operação hidráulica a montante. As vazões 
mínimas a serem garantidas são normalmente uma parcela da vazão de referência (70% de 
Q7,10, por exemplo, em Minas Gerais), sendo a parcela restante reservada para os usos 
prioritários definidos em lei e para a manutenção dos ecossistemas. A mecânica de verificação 
da disponibilidade para novas outorgas envolve o levantamento da disponibilidade natural e a 
subtração da vazão mínima e das parcelas já alocadas, a montante do ponto. É necessária, no 
entanto, a verificação dessa disponibilidade em todos os pontos a jusante onde haja outorgas de 
água, já que a eventual folga de vazão no ponto de exame pode já ter sido concedida a jusante. 
 
Os conceitos de disponibilidade se desdobram em duas vertentes, uma quantitativa e uma 
qualitativa, expressos pela Folga Quantitativa e a Folga de Diluição em um ponto de referência. 
Estes conceitos serão explicitados em função da vazão natural, desconsiderando o acréscimo de 
vazão outorgável  trazido pela regularização de vazões, mas nada impede que sejam aplicados a 
uma vazão regularizada. 
 
A Folga Quantitativa é expressa por: 
 
(vazão natural) – (vazão mínima, ou indisponível) – (vazão de consumo a montante) 
 
A Folga de Diluição é expressa por: 
 
(vazão natural) – (vazão de diluição a montante, corrigida) – (vazão de consumo a montante) 
 
A vazão de consumo a montante é o somatório das vazões de consumo outorgadas e a vazão 
de diluição corrigida é a vazão equivalente considerando-se as cargas lançadas e o limite de 
qualidade no ponto de referência, corrigidas em função da atenuação do poluente entre o ponto 
de lançamento e o de referência. Esta atenuação natural, que pode ser causada por diversos 
fenômenos físico-químicos, é caracterizada por um fator k específico de cada trecho da malha 
hidrográfica. 
 
Em função destes conceitos, os limites a serem considerados para uma nova outorga em um 
ponto de referência são: 
 
Limite para Captação =   Folga Quantitativa no ponto 
 
Limite para Consumo = menor de: Folga Quantitativa no ponto; 

Folga Quantitativa a jusante; 
Folga de Diluição a jusante, não corrigida. 

 
Limite para Diluição = menor de: Folga de Diluição no ponto; 

Folga de Diluição a jusante, corrigida. 
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A correção da Folga de Diluição leva em consideração que, devido ao decaimento do poluente, 
uma folga maior que a do ponto a jusante está disponível no ponto de referência. 
 
3.3   Cálculo da disponibilidade para outorga 
 
O Sistema  de Apoio à Decisão de Outorga é composto de dois programas que trabalham de 
forma cooperativa, o sistema de informações geográficas ArcView, da ESRI e o gerenciador de 
base de dados relacional Access, da Microsoft. 
 
A interface com o operador é feita pelo sistema de informações geográficas ArcView. Através 
deste, é indicado por apontamento o trecho onde se deseja outorgar. Os resultados numéricos 
da consulta são também apresentados em uma janela no ArcView. Nesse mesmo software estão 
representados os diversos planos de informações geográficas que compõem o Sistema, obtidos 
conforme apresentado no Parágrafo 2, acima, com alguns dados tabulares associados, o que faz 
dele a base do Sistema de Informações associado. 
 
A quase totalidade das informações tabulares disponíveis, apresentadas nos parágrafos 
anteriores, está residente na base de dados relacional em Access. Neste mesmo banco de 
dados são executados através de consultas (queries) os cálculos das disponibilidades para a 
outorga e de todos os elementos intermediários envolvidos. 
 
A comunicação entre os dois programas é feita pelo protocolo DDE, da Microsoft, iniciado por um 
script do ArcView, o qual provoca a execução de uma macro no Access. Esta macro executa as 
consultas que fazem o cálculo topológico e calculam as disponibilidades, exporta as tabelas com 
os resultados das disponibilidades e as de trechos a montante e a jusante e chama, novamente 
por DDE, a rotina ArcView que seleciona as microbacias a montante e os trechos a jusante e 
exibe os resultados de disponibilidade em um quadro. 
 
A simulação da outorga exige, além das rotinas e consultas, toda uma série de dados que não 
estão ainda disponíveis na qualidade desejada. Para que os conceitos e rotinas pudessem ser 
testados em um ambiente realista foram empregados todos os dados disponíveis até então e um 
conjunto de hipóteses simplificadoras. Isto não impede que, tão logo dados de melhor qualidade 
sejam levantados, eles sejam incorporados ao modelo, o qual dará então as respostas com a 
precisão desejada. 
 
Para a simulação da outorga com os conceitos formulados no Parágrafo 3.2, acima, precisamos 
ter disponíveis no modelo os seguintes dados: 
 
• vazões naturais em todos os trechos 
• cadastro de usuários 
• limites desejados de qualidade em todos os trechos 
• atenuação dos poluentes por trecho 
 
A determinação das vazões naturais é feita normalmente por regionalização de vazões. Está em 
curso um estudo encomendado pela ANEEL para o desenvolvimento de equações de 
regionalização para toda a bacia. Como os resultados deste estudo ainda não estão disponíveis, 
foram consideradas na simulação, em toda a bacia do Paraíba do Sul, as equações e 
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parâmetros de um estudo feito para o Estado de São Paulo, apresentado em 1985, com os 
parâmetros referentes à bacia paulista. 
 
Na falta de um cadastro de usuários abrangente, com os quantitativos e localizações reais dos 
pontos de captação e despejo de poluentes, foram consideradas apenas as cidades, como 
usuárias de água para captação, consumo e diluição de DBO, com seu efeito concentrado em 
um ponto único, no ponto central do trecho do rio de maior importância que passa por elas. Os 
parâmetros de uso considerados nesta simulação foram: 
 
•  população dos núcleos urbanos estimada para 2010 (ver Parágrafo 2.7) 
• captação de 250 L/hab.dia 
• consumo de 30% do valor captado 
• carga de 54 g/hab.dia de DBO 
 
Os limites de qualidade em cada trecho deverão ser determinados nos estudos de bacia. No 
momento foi considerado em todos os trechos: 
 
• limite de DBO de 5 mg/L (Classe 2 do CONAMA) 
 
Para a atenuação de DBO foram consideradas as seguintes hipóteses simplificadoras: 
 
• decaimento exponencial no tempo para a DBO - constante de tempo de 0,25/dia 
• velocidade dos rios em todos os trechos - 0,5 m/s 
 
Em uma próxima etapa, a estimativa de velocidades pode e deve ser refinada, de modo a 
permitir o cálculo de velocidades mais realistas em cada um dos trechos da bacia. Em muitos 
casos, isto poderia ser feito com dados já disponíveis no sistema, como medições de vazão nos 
postos fluviométricos ou o uso da equação de Manning com os perfis longitudinais existentes. 
Constantes de decaimento poderão ser melhor determinadas, num processo de calibração do 
modelo. 
 
Em função das diretrizes acima, foram construídas na base de dados em Access tabelas com o 
Cadastro de Cidades, o registro da topologia relativa entre as cidades (Cidades a Montante de 
Cidades - ver diagrama na Figura 18 do Anexo 1), o valor do decaimento total de DBO de cada 
trecho até a foz (Decaimento DBO até a Foz - ver diagrama na Figura 20 do Anexo 1) e a 
concentração limite em cada trecho (Concentração Limite DBO). As vazões naturais em cada 
trecho são calculadas por consulta (VazõesSP - ver diagrama na Figura 7 do Anexo 1), em 
função da chuva a montante e da área das bacias a montante disponíveis em tabelas, usando a 
equação de regionalização da bacia paulista. 
 
A simulação das disponibilidades para a outorga é iniciada pelo cálculo topológico, que gera três 
tabelas básicas, a do Trecho de Interesse, onde se quer calcular a disponibilidade, a de 
Trechos a Montante, incluindo o próprio trecho, e a de Trechos a Jusante. Em função desta e 
das tabelas de cadastro, topologia relativa, decaimento e concentrações limite, descritas acima, 
um conjunto de consultas calcula as disponibilidades, com os critérios descritos no parágrafo 3.2, 
acima. O encadeamento das consultas é ilustrado na Figura 50 (nas consultas, ao invés de 
Folga Quantitativa, se emprega o nome Folga de Consumo, que vem a ser a mesma coisa). 
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3.4   Funcionalidade do sistema de apoio à decisão de outorga 
 
A consulta aos limites de outorga é feita no ambiente do ArcView, através da vista Bacia do 
Paraíba do Sul, a qual é automaticamente tornada corrente, uma vez ativado o projeto 
SadOut.apr. Por ser uma consulta executada no Access, ela exige que esteja ativa a base de 
dados Access SadOut. Caso contrário, ao se tentar fazer a consulta é sinalizado o erro com a 
mensagem Failed to establish link with the application, emitida pelo ArcView. 
 
A consulta à disponibilidade em um determinado trecho é disparada no ArcView através do 
acionamento da ferramenta  . Ao se clicar no trecho é apresentada, após um curto tempo de 
processamento, a área a montante, realçada em amarelo, bem como o trecho da bacia 
hidrográfica a jusante, até a foz do Paraíba do Sul. Em um quadro é identificado o trecho 
apontado (rio e quilometragem), a área a montante, a chuva média de longo período, a vazão 
média, a vazão de referência e os limites outorgáveis de vazão para captação e consumo, bem 
como a carga de DBO outorgável com sua vazão equivalente (Figura 49). 
 
A consulta é feita supondo como usuários todos os núcleos urbanos, sem qualquer abatimento 
da carga de DBO em relação ao calculado a partir da população de 2010, com uma carga de 
54g/hab.dia. No entanto, manipulando-se o campo Percentual de Redução de DBO na tabela 
Redução de DBO, da base de dados SadOut, pode-se alterar a carga remanescente de DBO 
em qualquer dos núcleos urbanos que compõem o cadastro de usuários. 
 
Os limites de concentração de DBO estão fixados em um mesmo valor para toda a rede 
hidrográfica, correspondente ao limite da classe 2 do CONAMA (5 mg/L). Eles podem, no 
entanto ser alterados individualmente para cada trecho, na tabela Concentração Limite DBO, 
na base de dados SadOut. Caso se deseje alterar coletivamente os limites, para um novo valor 
em toda a bacia, pode-se rodar a macro Altera Limite Concentração DBO, na base de dados 
SadOut, fornecendo o valor limite desejado. 
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Figura 49 – Simulação de disponibilidade para a outorga 
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Figura 50 – Diagrama das consultas para o cálculo das disponibilidades para outorga 
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4  Sistema de informações georreferenciadas 
 
A amplitude e o encadeamento de todas as informações coletadas à informação espacial 
caracterizam o sistema desenvolvido como um Sistema de Informações Georreferenciadas da 
Bacia do Paraíba do Sul, composto de informações espaciais e tabulares, disponibilizadas pelo 
sistema de informações geográficas ArcView e pelo gerenciador de base de dados relacional 
Access. 
 
O papel do SIG ArcView neste contexto é o de armazenamento das informações de natureza 
espacial, com algumas informações tabulares básicas associadas, e de interface primária do 
Sistema com o operador. Através dele podem ser exibidos seletivamente todos os planos de 
informação espacial (hidrografia, áreas de drenagem, distritos, núcleos urbanos, postos de 
medição de vazão e qualidade e outros), com suas informações tabulares básicas. 
 
O papel do banco de dados Access é o de armazenamento das informações associadas à 
informação geográfica, com as consultas de geração e atualização da base de informação a 
partir dos dados básicos, e execução, na forma de consultas, da simulação topológica e de 
disponibilidade para outorga. A informação está distribuída em nove bases de dados em Access, 
cada qual com uma classe de informações, as quais se interreferenciam: 
 
• Hidrogr 
• Fisicas 
• Cidades 
• Populac 
• Industri 
• Usinas 
• Hidro99 
• Qualidad 
• SADOut 
 
4.1   Informações e funcionalidade nas bases de dados em Access 
 
A base de dados Hidrogr contém dados referentes à hidrografia e sua topologia e às 
microbacias de contribuição a trecho, bem como perfis longitudinais e localização na rede 
hidrográfica dos postos fluviométricos; na base Fisicas estão contidos os dados referentes a 
microbacias e bacias a montante de trechos e suas características físicas; a base Cidades 
abrange os dados referentes aos núcleos urbanos, sua localização na rede hidrográfica, distritos 
e municípios; a base Populac contém os dados referentes às populações dos distritos e sua 
projeção; a base Industri engloba os dados referentes às indústrias e seu uso da água, 
provenientes da Cooperação Brasil-França, incluindo potencial poluidor, calculado por tipologia 
industrial; a base Usinas contém os dados referentes a características de usinas em operação, 
em construção ou planejadas na bacia, bem como as vazões mensais geradas usadas nos 
estudos; na base Hidro99 estão os dados hidrometeorológicos, no formato da base de dados 
Hidro, da ANEEL; no banco de dados Qualidad estão os dados de medições de qualidade 
efetuadas pelos órgãos estaduais e pela Cooperação Brasil-França, incluindo as localizações 
dos pontos de medição na rede hidrográfica; na base SadOut, finalmente, estão armazenados 
os dados para o cálculo dos valores limites de vazão e diluição de DBO para a outorga quali-
quantitativa. 
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As bases de dados em Access não somente contém os dados referidos, como também uma 
funcionalidade, na forma de consultas, macros e rotinas, para a visualização de informações ou 
para a construção de tabelas intermediárias, a partir dos dados básicos, e para a exportação de 
informações a serem visualizadas no ArcView. As bases de dados referenciam-se umas às 
outras, onde cada uma é responsável pelo armazenamento dos dados a ela correlatos, conforme 
o diagrama exposto na Figura 51. A base de dados SadOut não contém dados básicos, além do 
cadastro de cidades (usuários da água) e a tabela de decaimento de DBO, mas agrega nela toda 
a funcionalidade para a comunicação com o ArcView e para o cálculo dos limites de vazão e de 
carga poluente, no processo de determinação dos limites de outorga. 
 
As tabelas denominadas Tabela de Objetos, visualizadas pelas consultas Objetos 
Classificados, em cada um dos bancos de dados (com exceção do Hidro99, no padrão do 
sistema Hidro), relacionam cada objeto do banco a uma de suas funcionalidades. Estes mesmos 
objetos classificados podem ser vistos no Anexo 1, onde também estão ilustrados os 
encadeamentos das consultas referentes às principais funcionalidades em cada uma das bases. 
 
O SIG ArcView (arquivo SadOut.apr) se relaciona com a base de dados SadOut através do 
protocolo DDE e de troca de informações por arquivos. O relacionamento do ArcView com as 
bases Hidro99 e Qualidad se faz através de pequenas rotinas escritas em Delphi, acionadas 
pelo ArcView, que permitem a visualização das séries temporais nas bases de dados. 
 
As principais funcionalidades da base de dados Hidrogr são: 
 
• Geração de Tabelas Topológicas Básicas (juntamente com a rotina Topologi, em LISP) 
• Geração da Tabela Rios – Bacias 
• Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
• Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
• Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto (juntamente com a rotina ClRio) 
  
As principais funcionalidades da base de dados Fisicas são: 
 
• Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
• Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
• Geração de Chuva Acumulada (usando o cálculo da superfície a montante) 
• Geração de Distritos Acumulados (usando o cálculo do mapa a montante) 
• Geração de Pixels Acumulados (usando o cálculo da superfície a montante) 
• Geração de Usos Acumulados (usando o cálculo do mapa a montante) 
• Geração de Vazão Acumulada (usando o cálculo do mapa a montante) 
 
A principal funcionalidade da base de dados Populac é: 
 
• Geração da Tabela População dos Distritos (por projeção pelo método logístico) 
 
As principais funcionalidades da base de dados Cidades são: 
 
• Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal (localização da cidade nos rios) 
• Geração da Tabela Distritos das Cidades 
• Geração da Tabela População das Cidades 
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As principais funcionalidades da base de dados Industri são: 
 
• Geração da Tabela Indústrias, Rios e Trechos (localização da indústria nos rios – com o uso 

da rotina de localização de ponto no ArcView – Parágrafo 2.11) 
• Geração da Tabela Poluição FRABRA (por tipologia industrial) 
 
A principal funcionalidade da base de dados Usinas é: 
 
• Geração da Tabela Usinas, Rios e Trechos (localização da usina nos rios – com o uso da 

rotina de localização de ponto no ArcView – Parágrafo 2.11) 
 
A principal funcionalidade da base de dados Qualidad é: 
 
• Geração da Tabela Pontos, Rios e Trechos (localização do ponto de medição de qualidade 

nos rios – com o uso da rotina de localização de ponto no ArcView – Parágrafo 2.11) 
 
As principais funcionalidades da base de dados SadOut são: 
 
• Outorga Quali-Quantitativa, incluindo a simulação topológica, e interação com ArcView 
• Geração do Cadastro de Cidades 
• Geração da Topologia Relativa das Cidades 
• Geração de Trechos a Jusante de Cidades 
• Geração do Decaimento DBO até a Foz 
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Figura 51 - Diagrama do relacionamento entre as bases de dados Access e com o SIG em 

ArcView
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4.2   Informações geográficas em ArcView 
 
A informação no ArcView (projeto SadOut.apr) está disposta na forma das seguintes vistas 
(views): 
 
• Bacia do Paraíba do Sul 
• Bacias 
• Concentrações Resultantes de DBO 
• Crescimento Urbano 
• Mapa de Chuva – CPRM 
• Vazões Específicas em Minas Gerais 
 
A primeira delas (Bacia do Paraíba do Sul) é a porta de entrada tanto do sistema de apoio à 
decisão de outorga como do sistema de informações da bacia, e é onde são apresentados os 
principais planos de informação geográfica. A vista é aberta automaticamente ao se ativar o 
arquivo ArcView SadOut.apr. 
 
As vistas Mapa de Chuva – CPRM e Vazões Específicas em Minas Gerais apresentam sob a 
forma gráfica duas superfícies de valores usadas no sistema e armazenadas, sob a forma de 
valores integrados nas microbacias de trecho ou de valores integrados a montante de trecho, na 
base de dados Fisicas. A primeira é a superfície de chuva média de longo termo na bacia, 
desenvolvida pela CPRM. A segunda é a superfície de vazões específicas que é a base da 
regionalização desenvolvida para o Estado de Minas Gerais. 
 
A vista Bacias apresenta os contornos das bacias de rios com mais de 200 km2. A base 
geográfica desta tabela foi processada por agregação das microbacias correspondentes, as 
quais por sua vez foram determinadas por consultas na base de dados Hidrogr. 
 
As vistas Concentrações Resultantes de DBO e Crescimento Urbano ilustram apresentações 
gráficas que podem ser geradas a partir do uso do sistema de informações. Em ambos os casos 
as vistas foram geradas pela junção das tabelas de atributos básicos de dois planos de 
informação a tabelas geradas pelo processamento na base de dados Access. A vista 
Concentrações Resultantes de DBO mostra a concentração de DBO resultante da poluição 
simulada das cidades no cadastro, calculada na base de dados SadOut, empregando os 
mesmos parâmetros de carga poluente, vazões e decaimento usados no sistema de apoio à 
decisão de outorga. A vista Crescimento Urbano ilustra o crescimento da população urbana 
entre os censos de 1980 e 1991, nos distritos da bacia, a partir da informação na base de dados 
Populac. 
 
As vistas Crescimento Urbano e Concentrações Resultantes de DBO representam dois 
exercícios de junção de informação derivada da manipulação da informação nas bases de dados 
com os planos de informação geográfica no ArcView. 
 
Os planos de dados espaciais em cada vista estão disponíveis no ArcView sob a forma de 
mapas de polígonos, linhas e pontos, em ArcInfo PC. Além das informações disponibilizadas 
normalmente através das tabelas de atributo do ArcInfo, foram agregadas aos elementos 
espaciais informações adicionais, seja através da junção de dados de modo permanente, nas 
próprias tabelas de atributos, seja pela junção, através de tabelas de dados em formato dbf, no 
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ArcView. A localização dos dados espaciais de cada plano de informação, bem como a 
descrição das tabelas de informação agregadas, consta da tabela Vistas e Temas no ArcView, 
na base de dados Access SadOut. Esta mesma tabela é apresentada no Anexo 2. 
 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Bacia do Paraíba do Sul são: 
 
• Rios Principais –seleção da hidrografia onde só estão presentes os rios cujas bacias têm 

mais de 200 km2, com seus nomes. 
 
• Rios – hidrografia da bacia do Paraíba do Sul, com o nome e código do rio, código pela 

classificação de Otto Pfafstetter, locação do trecho no rio e área de drenagem da bacia a 
montante. 

 
• Estações Fluviométricas – 74 estações fluviométricas com bacias de drenagem delineadas e 

localização corrigida, com informações de código, nome, rio, status (operando, com dados), 
início e fim da operação, e outras. 

 
• Bacias das Estações Fluviométricas – limites das bacias de drenagem das 74 estações. 
 
• Estações Flu Hidro – conjunto completo das estações fluviométricas disponíveis no sistema 

Hidro (489 postos), em sua localização original, com o mesmo tipo de informação dada em 
Estações Fluviométricas. 

 
• Estações de Qualidade – 68 pontos de medição de qualidade, dos órgãos ambientais 

estaduais e da Cooperação Brasil - França, cujos dados estão na base Qualidad, com 
informações de código na bacia, código original do operador, identificação do operador e 
descritivo de localização. 

 
• Indústrias – 311 indústrias do cadastro da Cooperação Brasil – França, com informações de 

nome, endereço, número de empregados e ponto de lançamento de efluentes. 
 
• Usinas Hidrelétricas – 35 usinas e reservatórios provenientes da Eletrobrás e da Cooperação 

Brasil – França, com seu nome e código Eletrobrás. 
 
• Núcleos Urbanos – 574 núcleos urbanos nos municípios da bacia do Paraíba do Sul, com 

seus nomes. 
 
• Distritos em 1991 – 398 distritos dos municípios na bacia do Paraíba do Sul, na configuração 

de 1991, com seus nomes e código IBGE, nomes e códigos IBGE de seus municípios e 
estados e população urbana e rural em 1991. 

 
• Municípios em 1991 - 160 municípios na bacia do Paraíba do Sul, na configuração de 1991 - 

extraído do mapa de Distritos em 1991. 
 
• Municípios em 1997 - 180 municípios na bacia do Paraíba do Sul, na configuração de 1997 - 

extraído da Malha Municipal Digital do IBGE - 1997. 
 
• Estradas Principais – principais estradas de rodagem pavimentadas na bacia. 
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• Estradas de Ferro – estradas de ferro na bacia. 
• Reservatórios – principais reservatórios na bacia do Paraíba do Sul. 
 
• Folhas 1:100000 e Nomes de Folhas – articulação do mapeamento de uso do solo em 

1:100000. 
 
• Articulação 1:50000 – articulação do mapeamento sistemático do IBGE em 1:50000, com os 

nomes das folhas. 
 
• Bacia – contorno externo da bacia do Paraíba do Sul e divisão nas três grandes sub-bacias. 
 
• Microbacias – microbacias de contribuição direta aos trechos da hidrografia. 
 
• Folhas de Uso do Solo – 46 folhas de uso do solo em 1:100000, cobrindo todo o território da 

bacia do Paraíba do Sul e o restante do território fluminense. 
 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Bacias são: 
 
• Rios Principais –seleção da hidrografia onde só estão presentes os rios cujas bacias têm 

mais de 200 km2, com seus nomes. 
 
• Cidades – 574 núcleos urbanos nos municípios da bacia do Paraíba do Sul, com seus 

nomes. 
 
• Bacias Principais – sub-bacias da bacia do Paraíba do Sul maiores que 200km2, com seus 

nomes. 
 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Concentrações Resultantes de 
DBO são: 
 
• Rios Principais –seleção da hidrografia onde só estão presentes os rios cujas bacias têm 

mais de 200 km2, com seus nomes. 
 
• Concentrações DBO Simuladas – hidrografia completa da bacia do Paraíba do Sul, com 

dados sobre o trecho e o rio ao qual pertence, além dos valores de Q7,10 , calculados pela 
regionalização de São Paulo, e concentração de DBO resultante da simulação usada para a 
análise de outorga, sem tratamento de esgoto nas cidades. 

 
• Núcleos Urbanos – 574 núcleos urbanos nos municípios da bacia do Paraíba do Sul, com 

seus nomes. 
 
O plano de informação (tema) disponibilizado na vista Crescimento Urbano é: 
 
• Crescimento Urbano 80 - 91 – 398 distritos dos municípios na bacia do Paraíba do Sul, com 

seus nomes e códigos IBGE, nomes e códigos IBGE de seus municípios e estados, 
população urbana e rural em 1991 e taxa de crescimento da população urbana entre os 
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censos de 1980 e 1991, dos distritos com população urbana em 1980 maior que 10000 
habitantes. 

 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Mapa de Chuva - CPRM são: 
 
• Bacia – contorno externo da bacia do Paraíba do Sul e divisão nas três grandes sub-bacias. 
 
• Isolinhas de Chuva – curvas de chuva anual média de longo período com intervalo de 

100mm., conforme estudo da CPRM para a bacia. 
 
• Chuva Acumulada Anual – regiões de chuva anual média de longo período com intervalo de 

500mm. 
 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Vazões Específicas em Minas 
Gerais são: 
 
• Rios – seleção da hidrografia onde só estão presentes os rios cujas bacias têm mais de 200 

km2, com seus nomes. 
 
• Bacia – contorno externo da bacia do Paraíba do Sul e divisão nas três grandes sub-bacias. 
 
• Isolinhas – curvas de vazão específica mensal com recorrência de 10 anos, com intervalo de 

1 L/s.km2, conforme estudo de regionalização de vazões em Minas Gerais. 
 
• Vazão Mínima (l/s.km2) – regiões de vazão específica mensal com recorrência de 10 anos, 

com intervalo de 5 L/s.km2, conforme estudo de regionalização de vazões em Minas Gerais. 
 
4.3   Funcionalidade do sistema de informações georreferenciadas 
 
O uso do Sistema de Informações Georreferenciadas da Bacia do Paraíba do Sul se faz 
principalmente através da vista Bacia do Paraíba do Sul, a qual é apresentada 
automaticamente ao se ativar o projeto ArcView SadOut.apr. Desta forma, sempre que se referir 
ao ArcView na funcionalidade descrita abaixo, supõe-se que seja esta a vista corrente. As 
demais vistas apresentam informações correlatas, como a divisão em sub-bacias maiores que 
200 km2, ou as superfícies de chuva e de vazões específicas, ou representam possíveis 
exercícios de geração de mapas a partir de informação disponível no sistema. 
 
O Sistema de Informações Georreferenciadas pode ser usado tanto para consultas topológicas, 
isto é, envolvendo características da bacia ou da hidrografia a montante de um ponto ou sobre o 
estirão a jusante de um ponto, quanto para consultas não topológicas a respeito dos planos 
geográficos presentes e de sua informação tabular correspondente. 
 
A consulta topológica mais simples é a que está associada à consulta da outorga quali-
quantitativa. Assim, ao se acionar a ferramenta    são selecionadas (pintadas de amarelo) as 
microbacias que compõe a bacia a montante do trecho. No mesmo processo são também 
selecionados e pintados de amarelo os trechos do tema Rios a jusante do trecho selecionado. 
Clicando-se no botão Uso do Solo, é exibido um gráfico de torta com a distribuição percentual 
das classe de uso de solo a montante do trecho selecionado (Figura 52). 
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Figura 52 – Uso do solo na bacia a montante 
 
A informação de uso do solo é apenas um exemplo do tipo de informação topológica que pode-
se obter. Abrindo-se a janela da base de dados Access SadOut (que deverá estar ativo para o 
correto funcionamento do sistema – ver Parágrafo 5.2), são disponíveis outras consultas que 
nos dão informações sobre características da bacia a montante. Assim a consulta Indústrias a 
Montante do Trecho de Interesse nos relaciona as indústrias cadastradas na bacia a montante. 
As consultas Distritos a Montante do Trecho de Interesse e Cidades a Montante do Trecho 
de Interesse, de mesma forma, nos informam sobre os distritos e cidades na bacia a montante. 
Mesmo estas consultas já preparadas constituem somente uma amostra da informação que 
pode ser levantada. Pode-se na verdade levantar através das consultas qualquer característica 
cuja informação básica esteja armazenada nas bases de dados, tanto sobre a área a montante 
como sobre o trecho a jusante, através de novas consultas em Access, fazendo uso das tabelas 
Trechos a Montante e Trechos a Jusante, construídas dentro da base de dados SadOut como 
parte do processo de consulta de outorga. 
 
Além da consulta topológica, pode-se obter informação sobre qualquer elemento gráfico, como 
um trecho de rio, um núcleo urbano ou uma usina, por exemplo. A ferramenta padrão para este 
tipo de consulta no Access é o botão  . Clicando-se no nome do tema cuja informação se 
deseja consultar (a área em torno dele fica em alto relevo), torna-se possível a consulta dos 
atributos dos elementos do tema com o uso da ferramenta padrão. A forma padrão de exibição 
da informação sobre o elemento e suas características é através da janela padrão do ArcView. 
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Em alguns dos temas, como o Rios, por exemplo, a resposta é apresentada em uma janela 
especial, de mais fácil leitura, como mostrado na Figura 53. 
 

 
 

Figura 53 – Identificação de trecho de rio 
  
Além do tema Rios, são apresentados em quadros semelhantes dados sobre Indústrias (código 
da Cooperação Brasil – França, endereço, CGC, número de empregados e rio de lançamento 
dos efluentes), Usinas Hidrelétricas (nome e código) e Núcleos Urbanos (nome e área). 
 
Os temas Estações de Qualidade e Estações Fluviométricas possuem dados temporais de 
concentração de poluentes (Estações de Qualidade) ou de vazões diárias (Estações 
Fluviométricas), nas bases de dados Qualidad e Hidro99, as quais podem ser exibidas a partir 
da consulta com a ferramenta padrão  a um posto de qualidade ou fluviométrico 
determinado. A Figura 54 mostra uma consulta a um posto de qualidade. A partir da 
apresentação da janela com o código e o operador do posto, clicando-se o botão Dados de 
Qualidade, é exibido um quadro com uma caixa cortina onde pode ser selecionado o parâmetro 
cujas concentrações ao longo do tempo se deseja ver. Na figura, foi selecionado Cloreto, sendo 
apresentada então a série temporal disponível para esta grandeza neste posto, juntamente com 
a tabela de valores correspondente. 
 
De modo semelhante para uma estação fluviométrica, ao se selecionar um posto com a 
ferramenta padrão de informações, é exibido um quadro com o nome e código da estação, seu 
status, altitude e área de drenagem e o nome do rio onde se encontra. Ao se apertar o botão 
Dados de Vazão é exibido um quadro com o hidrograma e a tabela de valores. 
 
Os gráficos temporais podem ser deslocados e ampliados usando-se o mouse (um retângulo 
traçado com o mouse clicando-se um ponto na direção “noroeste” e arrastando em direção 
“sudeste” provoca uma ampliação do gráfico dentro do retângulo – clicar e arrastar com o botão 
direito do mouse provoca o deslocamento correspondente do gráfico) ou usando os botões 
dispostos ao lado do gráfico. 
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Figura 54 – Apresentação de dados de qualidade 
 
A visualização e a apresentação de informações tabulares básicas são controladas com os 
recursos usuais do ArcView, que permitem a seleção dos temas apresentados, a seleção de 
elementos dentro de um tema através de consultas em sua tabela de atributos, a apresentação 
gráfica dos elementos em função de características de seus atributos, e muitas outras funções. 
 
Uma série de outras consultas e análises podem ser feitas sobre os dados apresentados no 
sistema de informações geográficas, através das capacidades de análise e apresentação de 
resultados intrínseca ao mesmo. Dados tabulares disponíveis nas base de dados podem ainda 
ser exportados para o sistema de informações geográficas e unidos às tabelas de atributos, 
permitindo o desenvolvimento de inúmeras consultas gráficas ou tabulares, neste ambiente, 
como os exemplos dados na vista Concentrações Resultantes de DBO ou na vista 
Crescimento Urbano. 
 
5  Instalação e ativação do sistema de informações e apoio à outorga 
 
5.1   Instalação do sistema de informações e apoio à outorga 
 
O uso do Sistema se faz através dos programas ArcView 3.2 e Access 97, os quais devem 
portanto estar instalados na máquina. As funcionalidades de consulta às séries temporais de 
vazões e de qualidade da água e de exibição do gráfico de uso do solo foram desenvolvidas em 
Delphi, através do mecanismo de acesso a banco de dados BDE (Borland Database Engine). 
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Para o uso desses recursos torna-se necessária a instalação do BDE e a configuração dos três 
drivers de acesso às bases de dados Hidro99, Qualidad e SadOut, em Access. 
 
A instalação do sistema propriamente dito consiste na simples cópia do diretório Paraíba, com 
todos os seus subdiretórios e arquivos, do CD-ROM para a raiz do volume C:, no disco rígido da 
máquina. 
 
A configuração dos drivers do BDE é feita ativando-se o BDE Administrator, o qual exibe a tela 
mostrada na Figura 55, abaixo: 
 

 
 

Figura 55 – BDE administrator 
 
A criação de cada um dos drivers é iniciada clicando-se, no menu Object, em New. É exibido um 
quadro, no qual deve ser selecionada a opção MSACCESS, conforme mostrado na Figura 56 
abaixo. 
 

 
 

Figura 56 – Seleção do tipo de driver BDE 
 
Ao se apertar OK o quadro de configuração do driver assume a forma mostrada abaixo, na 
Figura 57: 
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Figura 57 – Criação do driver BDE 
 
No campo salientado deve ser entrado o nome do driver (SadOut, por exemplo, para o driver de 
acesso à base SadOut). No campo DATABASE NAME, clicando-se à direita do mesmo se pode 
selecionar a localização do arquivo da base de dados (c:\Paraiba\SisInf10\SadOut.mdb, no caso 
do SadOut). No campo OPEN MODE, clicando-se à direita, deve ser selecionado o modo READ 
ONLY. Clicando-se em  , finalmente, se salva a configuração do driver. 
 
Os drivers a serem criados – nomes e localização do arquivo – são: 
 
• SadOut - c:\Paraiba\SisInf10\SadOut.mdb 
• Dados de Vazao - c:\Paraiba\SisInf10\Hidro99.mdb 
• Dados de Qualidade - c:\Paraiba\SisInf10\Qualidad.mdb 
 
5.2   Ativação do sistema de informações e apoio à outorga 
 
A ativação do sistema consiste na ativação da base de dados Access SadOut, o que pode ser 
feito dando-se um duplo clique no arquivo c:\Paraiba\SisInf10\SadOut.mdb, na janela do 
Windows Explorer, e do projeto ArView SadOut, o que também pode ser feito por um duplo 
clique no arquivo c:\Paraiba\SisInf10\SadOut.apr. É necessário que ambos os arquivos estejam 
abertos, para que a consulta topológica e de limites de outorga funcione. Caso contrário, ao ser 
clicada a ferramenta    no ArcView, é sinalizado o erro Failed to establish link with the 
application. 
 
Ao ser ativado o projeto ArcView SadOut, é automaticamente aberta a vista Bacia do Paraíba do 
Sul, que é a porta de acesso para a consulta de disponibilidade para outorga (ver Parágrafo 
3.4). 
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A maior parte da funcionalidade do Sistema de Informações da Bacia também se baseia na vista 
Bacia do Paraíba do Sul. Algumas informações de interesse, no entanto, podem ser obtidas em 
outras vistas ou mesmo na base de dados SadOut, em Access (ver Parágrafo 4.3). 
 
6  Conclusões 
 
O trabalho executado, de desenvolvimento de metodologias para o cálculo de parâmetros físicos 
em todos os pontos da bacia, de organização desse dados e de construção de rotinas de cálculo 
topológico, levou a um sistema simples, construído a partir de software de relativamente baixo 
custo, com respostas rápidas e com um baixo custo de desenvolvimento das bases de dados. 
 
Em que pese o fato do sistema ter sido concebido como um protótipo, o produto final atende de 
modo simples à maioria das necessidades de informações inerentes ao planejamento da bacia. 
O uso do sistema como ferramenta para a outorga quali-quantitativa depende apenas da 
inserção de um cadastro de usuários real, da calibração dos parâmetros físicos tais como a 
velocidade dos rios em seus diversos trechos e as constantes de decaimento dos poluentes 
modelados, e do uso de parâmetros adequados para a regionalização das vazões. 
 
A quantidade de informações básicas reunidas é bastante grande e poderia ser usada na 
derivação dos parâmetros físicos necessários, como por exemplo a informação de perfis 
longitudinais, a qual poderia ser usada no cálculo de velocidades dos trechos. 
 
A evolução do protótipo, no sentido de constituir um sistema de informações pleno, passa pelo 
desenvolvimento de pequenos aplicativos no ArcView, como scripts em sua linguagem própria 
(Avenue) ou pequenos aplicativos em Delphi, como os que são usados para a exibição do uso 
do solo a montante de um ponto ou as séries temporais de vazão e de medições de qualidade da 
água. Os aplicativos de visualização existentes devem ser melhorados, no sentido de fornecer 
mais informações, como por exemplo, disponibilizar estatísticas junto com as séries temporais de 
vazões e qualidade. As informações devem ser todas disponibilizadas no ambiente ArcView, de 
modo a se evitar a necessidade de manuseio do Access. Novas formas de visualização podem 
ser desenvolvidas, como por exemplo as referentes a perfis longitudinais (altimetria, vazão, 
qualidade, etc.). 
 
A base de informações reunida se presta ao desenvolvimento em prazos curtos de outros 
sistemas, tais como o de disseminação de informações nos padrões da World Wide Web, ou 
sistemas para a cobrança pelos recursos hídricos. 
 
Finalmente, as técnicas apresentadas poderiam ser usadas para sistemas de porte 
consideravelmente maior, simplesmente portando-se a base de dados para plataformas mais 
robustas, como Oracle ou SQL Server, por exemplo, o que permitiria seu uso em um sistema 
nacional de informações de recursos hídricos. 
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Anexo 1 
Objetos nas Bases de Dados em Access



 
PEC-2939 
 

 

 

 
Figura 1 - Legenda dos diagramas lógicos das consultas
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Objeto Tipo Finalidade 

Apaga Rios a Jusante C Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
Inclui Outros a Jusante de Rios Ordem n C Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
Inclui Primeiro a Jusante de Rios Ordem n C Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
Atualiza Rios a Jusante M Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
Rios - Rios a Jusante T Geração da Tabela Rio - Rio a Jusante 
Apaga Bacias C Geração da Tabela Rios - Bacias 
Inclui Rio Ordem n em Rio - Bacias C Geração da Tabela Rios - Bacias 
Inclui Rios Afluentes a Ordem n em Rios - Bacias C Geração da Tabela Rios - Bacias 
Atualiza Bacias M Geração da Tabela Rios - Bacias 
Rios - Bacias T Geração da Tabela Rios - Bacias 
Formulário Ordem F Geração das Tabelas Rio - Rio a Jusante e Rios - Bacias 
Apaga Áreas Acumuladas C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Áreas de Bacias C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Áreas de Contribuição Direta a Trechos C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Áreas de Trechos e Afluentes C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Áreas Incrementais C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Topologia com Áreas C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Trechos com Comprimentos e Áreas C Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Acumula Áreas de Trechos M Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Acumula Áreas Mo Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Áreas Acumuladas T Geração de Tabela Áreas Acumuladas 
Rios Classificados C Geração de Tabelas Topológicas Básicas 
Rios T Geração de Tabelas Topológicas Básicas 
Topologia T Geração de Tabelas Topológicas Básicas 
Trechos de Rios T Geração de Tabelas Topológicas Básicas 
Gera Trecho, Comprimento e Área C Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto 
Rios - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto 
Topologia - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto 
Trecho, Comprimento e Área T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto 
Trechos - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - Codificação Otto 
AAT de Rios T Informação Básica - Hidrografia 
Estações Flu x Trechos T Informação Básica - Localização de Estações Fluviométricas 
PAT das Áreas de Contribuição T Informação Básica - Microbacias de Contribuição 
Nomes dos Rios T Informação Básica - Nomes de Rios Desmembrados 
Perfis T Informação Básica - Perfis 
Correspondência Código - Nome do Rio C Informações - Codificação Pfaffstetter 
Dados de Rio Associados a Trecho C Informações - Exportação de Dados para o SIG 
Bacias Maiores que 200 Km2 C Informações - Rios Principais 
Topologia - Bacias maiores que 200 km2 C Informações - Rios Principais 
Trechos - Bacias maiores que 200 km2 C Informações - Rios Principais 
 

Tabela 1 - Objetos na base de dados Hidrogr 
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Figura 2 - Criação da tabela rios - bacias 
 

 
 

Figura 3 - Criação da tabela rios - rios a jusante 
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Figura 4 - Criação da tabela áreas acumuladas 
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Objeto Tipo Finalidade 

Apaga Mapa Acumulado C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Apaga Mapa x Trechos C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Mapa em Afluentes C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Mapa em Trechos C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Mapa nas Bacias C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Trechos com Afluentes C Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Acumula Mapa M Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Acumula Mapa Mo Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Mapa Acumulado T Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Mapa x Trechos T Cálculo de Mapa Temático a Montante de Trecho 
Apaga Superfície Acumulada C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Apaga Superfície x Trechos C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Superfície em Trechos e Afluentes C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Superfície Incremental C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Superfície nas Bacias C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Topologia com Superfície C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Trechos com Comprimentos e Superfície C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Acumula Superfície M Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Acumula Superfície Mo Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Superfície Acumulada T Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Superfície x Trechos T Cálculo de Superfície Integrada a Montante de Trecho 
Carrega Chuva em Superfície x Trechos C Geração de Chuva Acumulada 
Cria Chuva Acumulada C Geração de Chuva Acumulada 
Acumula Chuva M Geração de Chuva Acumulada 
Chuva Acumulada T Geração de Chuva Acumulada 
Carrega Distritos em Mapa x Trechos C Geração de Distritos Acumulados 
Cria Distritos Acumulados C Geração de Distritos Acumulados 
Acumula Distritos M Geração de Distritos Acumulados 
Distritos Acumulados T Geração de Distritos Acumulados 
Carrega Pixels em Superfície x Trechos C Geração de Pixels Acumulados 
Cria Pixels Acumulados C Geração de Pixels Acumulados 
Acumula Pixels M Geração de Pixels Acumulados 
Pixels Acumulados T Geração de Pixels Acumulados 
Carrega Uso em Mapa x Trechos C Geração de Usos Acumulados 
Cria Usos Acumulados C Geração de Usos Acumulados 
Acumula Usos M Geração de Usos Acumulados 
Usos Acumulados T Geração de Usos Acumulados 
Carrega Vazão em Superfície x Trechos C Geração de Vazão Acumulada 
Cria Vazão Acumulada C Geração de Vazão Acumulada 
Acumula Vazões M Geração de Vazão Acumulada 
Vazão Acumulada T Geração de Vazão Acumulada 
Chuva x Sub-Bacias T Informação Básica - Chuva 
Área dos Distritos T Informação Básica - Distritos 
Distritos x Sub-Bacias T Informação Básica - Distritos 
PAT de Distritos T Informação Básica - Distritos 
Pixels x Sub-Bacias T Informação Básica - Microbacias 
Classes de Uso do Solo T Informação Básica - Uso do Solo 
Uso x Sub-Bacias T Informação Básica - Uso do Solo 
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Objeto Tipo Finalidade 
Vazão x Sub-Bacias T Informação Básica - Vazões Específicas MG 
Chuva Média C Informações - Chuva 
Chuva Média por Sub-Bacia C Informações - Chuva 
Vazão por Sub-Bacia C Informações - Vazão Específica MG 
Vazões MG C Informações - Vazão Regionalizada MG 
Vazões SP C Informações - Vazão Regionalizada SP 
 

Tabela 2 - Objetos na base de dados Fisicas 
 



 
PEC-2939 
 

 

 
 

 
 

Figura 5 - Geração da superfície acumulada 
 

 
Figura 6 - Geração do mapa acumulado 
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Figura 7 - Determinação de vazões pela regionalização de São Paulo 
 
 

 
 

Figura 8 - Determinação de vazões pela regionalização de Minas Gerais 
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Objeto Tipo Finalidade 
Apaga População dos Distritos C Geração da Tabela População dos Distritos 
Atualiza Populações 2006-2020 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Gera População dos Distritos até 2005 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Gera Populações Projetadas 2006-2010 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Gera Populações Projetadas 2011-2020 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Método e População de Saturação C Geração da Tabela População dos Distritos 
Pop96Proj C Geração da Tabela População dos Distritos 
População 90 e Condições Básicas C Geração da Tabela População dos Distritos 
População Urbana 70 - Base 80 C Geração da Tabela População dos Distritos 
População Urbana 70 - Base 91 C Geração da Tabela População dos Distritos 
População Urbana 80 - Base 91 C Geração da Tabela População dos Distritos 
População Urbana 96 - Base 91 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações C Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações Urbanas 1997-2005 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações Urbanas 2006-2010 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações Urbanas 2011-2020 C Geração da Tabela População dos Distritos 
Atualiza População dos Distritos M Geração da Tabela População dos Distritos 
População dos Distritos T Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações Projetadas 2006-2010 T Geração da Tabela População dos Distritos 
Populações Projetadas 2011-2020 T Geração da Tabela População dos Distritos 
PAT de Distritos T Informação Básica - Distritos 
Municípios na Bacia - 96 T Informação Básica - Municípios em 96 
População 1970 T Informação Básica - População 
População 1980 T Informação Básica - População 
População 1991 T Informação Básica - População 
População 1996 T Informação Básica - População 
Transição 70-80 T Informação Básica - Transições de Distritos entre Censos 
Transição 80-91 T Informação Básica - Transições de Distritos entre Censos 
Transição 91-96 T Informação Básica - Transições de Distritos entre Censos 
Transição 96-91 T Informação Básica - Transições de Distritos entre Censos 
Distritos 1970 C Informações - Distritos 
Distritos 1980 C Informações - Distritos 
Distritos 1991 C Informações - Distritos 
Distritos 1996 C Informações - Distritos 
Estatística dos métodos usados C Informações - Método de Projeção 
Método Final C Informações - Método de Projeção 
Municípios 1970 C Informações - Municípios 
Municípios 1980 C Informações - Municípios 
Municípios 1991 C Informações - Municípios 
Municípios 1996 C Informações - Municípios 
População Urbana 91 - Base 96 C Informações - População 91 Base 96 
Distritos Criados em 1980 C Verificação - Transições 
Distritos Criados em 1991 C Verificação - Transições 
Distritos Criados em 1996 C Verificação - Transições 
Distritos de 1970 ausentes em 1980 C Verificação - Transições 
Distritos de 1980 ausentes em 1991 C Verificação - Transições 
Distritos de 1991 ausentes em 1996 C Verificação - Transições 
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Objeto Tipo Finalidade 
Municípios Criados em 1980 C Verificação - Transições 
Municípios Criados em 1991 C Verificação - Transições 
Municípios Criados em 1996 C Verificação - Transições 
Municípios de 1970 ausentes em 1980 C Verificação - Transições 
Municípios de 1980 ausentes em 1991 C Verificação - Transições 
Municípios de 1991 ausentes em 1996 C Verificação - Transições 
 

Tabela 3 - Objetos na base de dados Populac 
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Figura 9 - Criação da tabela população dos distritos 
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Objeto Tipo Finalidade 

Rios Classificados C Determinação da Topologia Cidades x Rios 
RIOS T Determinação da Topologia Cidades x Rios 
TOPOLOGI T Determinação da Topologia Cidades x Rios 
TRECHOS T Determinação da Topologia Cidades x Rios 
Cidades e Rios C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Cidades e Rios Principais C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Comprimento Total dos Rios nas Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Gera Cidade e Maior Rio Principal C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Maior Comprimento de Rios Principais em Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Ordem do Rio Principal C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Trechos de Rios em Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Cidade e Maior Rio Principal T Geração da Tabela Cidade e Maior Rio Principal 
Área de Cidade por Distrito C Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Área Total de Cidades C Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Gera Distritos das Cidades C Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Maior parte da cidade em distrito C Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Parcela da Cidade por Distrito C Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Distritos das Cidades T Geração da Tabela Distritos das Cidades 
Área Total Urbana por Distrito C Geração da Tabela População das Cidades 
Gera População das Cidades C Geração da Tabela População das Cidades 
Parcela da Área Urbana por Cidade C Geração da Tabela População das Cidades 
População das Cidades T Geração da Tabela População das Cidades 
PAT de Cidades T Informação Básica - Cidades 
PAT de Cidades x Bacia T Informação Básica - Cidades x Bacia 
PAT de Cidades x Distritos T Informação Básica - Cidades x Distritos 
PAT de Distritos T Informação Básica - Distritos 
PAT de Distritos x Bacia T Informação Básica - Distritos x Bacia 
Municípios em 1997 T Informação Básica - Municípios 97 
PAT de Municípios em 97 T Informação Básica - Municípios 97 
AAT de Rios x Cidades T Informação Básica - Rios x Cidades 
Cidade e Maior Rio Principal com Nome C Informações - Localização de Cidades nos Rios 
Área de Distrito por Bacia C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Área Total de Distritos C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Distritos na Bacia sem Cidades C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Distritos sem Cidade C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Distritos Totalmente Fora da Bacia C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Parcela do Distrito por Bacia C Verificação Cidades x Bacias x Distritos 
Área de Cidades fora da Bacia C Verificação Cidades x Bacias x Rios 
Cidades fora da Bacia C Verificação Cidades x Bacias x Rios 
Cidades na Bacia sem Rio C Verificação Cidades x Bacias x Rios 
Cidades sem Rio C Verificação Cidades x Bacias x Rios 
Distritos de Cidades com menos de 90 pct C Verificação Cidades x Distritos 
 

Tabela 4 - Objetos na base de dados Cidades 
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Figura 10 - Criação da tabela distritos das cidades 
 
 

 
 

Figura 11 - Criação da tabela população das cidades 
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Figura 12 - Criação da tabela cidade e maior rio principal 
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Objeto Tipo Finalidade 

Regenera Indústrias, Rios e Trechos Original C Geração da Tabela Indústrias, Rios e Trechos 
Indústrias, Rios e Trechos T Geração da Tabela Indústrias, Rios e Trechos 
Carga de Poluição Bruta FRABRA C Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Carga de Poluição Remanescente FRABRA C Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Gera Poluição FRABRA C Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Redutor Externo de Poluição FRABRA C Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Redutor Interno de Poluição FRABRA C Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Poluição FRABRA T Geração da Tabela Poluição FRABRA 
Atividade Industrial FRABRA T Informação Básica - Atividades Industriais 
Poluição por Atividade Industrial FRABRA T Informação Básica - Atividades Industriais 
Cadastro FRABRA T Informação Básica - Indústrias 
Eliminação Interna de Poluentes FRABRA T Informação Básica - Indústrias 
Estações de Tratamento FRABRA T Informação Básica - Indústrias 
Indústrias não Localizadas T Informação Básica - Localização de Indústrias 
Indústrias x Trechos T Informação Básica - Localização de Indústrias 
Indústrias e Rios com Nomes C Informações - Localização de Indústrias 
Vazões Industriais FRABRA C Informações - Vazões das Indústrias 
 

Tabela 5 - Objetos na base de dados Industri 
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Figura 13 - Criação da tabela poluição FRABRA 
 
 

 
 

Figura 14 - Cria tabela indústrias, rios e trechos 
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Objeto Tipo Finalidade 

Regenera Usinas, Rios e Trechos C Geração da Tabela Usinas, Rios e Trechos 
Usinas, Rios e Trechos T Geração da Tabela Usinas, Rios e Trechos 
Usinas x Trechos T Informação Básica - Localização de Usinas 
Usinas T Informação Básica - Usinas 
Usinas SIPOT T Informação Básica - Usinas 
Usinas SIPOT95 T Informação Básica - Usinas 
Origem das Vazões Geradas T Informação Básica - Vazões 
Vazões Geradas T Informação Básica - Vazões 
Vazões SIPOT T Informação Básica - Vazões 
Vazões SIPOT95 T Informação Básica - Vazões 
Comparação Vazões SIPOT x SIPOT95 C Informações - Diferenças SIPOT e SIPOT95 
Diferença Absoluta Percentual Média SIPOT x SIPOT95 C Informações - Diferenças SIPOT e SIPOT95 
Postos com Vazões SIPOT C Informações - Usinas com Vazão 
Postos com Vazões SIPOT95 C Informações - Usinas com Vazão 
 

Tabela 6 - Objetos na base de dados usinas 
 

Objeto Tipo Finalidade 
Regenera Postos, Rios e Trechos C Geração da Tabela Postos, Rios e Trechos 
Postos, Rios e Trechos T Geração da Tabela Postos, Rios e Trechos 
Postos x Trechos T Informação Básica - Localização de Postos 
Estacoes X Parametros T Informação Básica - Parâmetros Medidos 
Estacoes Qualidade T Informação Básica - Postos de Medição 
Cargas Qualidade T Informação Básica - Qualidade de Água 
 
 

Tabela 7 - Objetos na base de dados Qualidad 
 

Objeto Tipo Finalidade 
Chuva Média C Informações - Chuva Média Anual 
Cidade e Maior Rio Principal com Nome C Informações - Cidades 
Concentrações DBO por Trecho C Informações - Concentrações DBO 
DBO Resultante por Cidade e Trecho C Informações - Concentrações DBO 
DBO Resultante por Trecho C Informações - Concentrações DBO 
Gera Tabela de Concentracoes C Informações - 
Concentracoes_DBO T Informações - Concentrações DBO 
Dados sobre o Trecho de Interesse C Informações - Dados Gerais 
Rio de Interesse C Informações - Dados Gerais 
Distritos a Montante C Informações - Distritos 
Distritos a Montante do Trecho de Interesse C Informações - Distritos 
Distritos e Municípios na Bacia C Informações - Distritos 
Indústrias a Montante do Trecho de Interesse C Informações - Indústrias 
Indústrias e Rios com Nomes C Informações - Indústrias 
Consulta Perfil C Informações - Perfis Longitudinais 
Rios com Perfis C Informações - Perfis Longitudinais 
Gráfico do Perfil F Informações - Perfis Longitudinais 
Rios com Perfis F Informações - Perfis Longitudinais 
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Objeto Tipo Finalidade 
Exibe Gráfico do Perfil M Informações - Perfis Longitudinais 
Populações a Montante C Informações - População Urbana 
Afluentes C Informações - Topologia da Bacia 
Rio onde Deságua C Informações - Topologia da Bacia 
Rios Classificados por Nome C Informações - Topologia da Bacia 
Rios F Informações - Topologia da Bacia 
Uso a Montante do Trecho de Interesse C Informações - Uso do Solo 
Uso do Solo a Montante C Informações - Uso do Solo 
Vazões MG C Informações - Vazões pela Regionalização de MG 
Vazões SP C Informações - Vazões pela Regionalização de SP 
Cadastro de Cidades C Outorga Quali-Quantitativa 
Cidades a Montante do Trecho de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Consumo a Montante de Cidade C Outorga Quali-Quantitativa 
DBO a Montante de Cidade C Outorga Quali-Quantitativa 
Disponibilidade para Outorga no Ponto de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Folga Consumo no Ponto de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Folga DBO no Ponto de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Folgas Consumo C Outorga Quali-Quantitativa 
Folgas Consumo a Jusante C Outorga Quali-Quantitativa 
Folgas DBO C Outorga Quali-Quantitativa 
Folgas DBO a Jusante C Outorga Quali-Quantitativa 
Folgas DBO a Jusante Corrigidas C Outorga Quali-Quantitativa 
Gera Vazões Outorgáveis C Outorga Quali-Quantitativa 
Menor Folga Consumo a Jusante C Outorga Quali-Quantitativa 
Menor Folga DBO a Jusante C Outorga Quali-Quantitativa 
Menor Folga DBO a Jusante Corrigida C Outorga Quali-Quantitativa 
Vazão Consuntiva a Montante do Trecho de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Vazão DBO a Montante do Trecho de Interesse C Outorga Quali-Quantitativa 
Cadastro de Cidades Original T Outorga Quali-Quantitativa 
Cidades a Montante de Cidades T Outorga Quali-Quantitativa 
Concentração Limite DBO T Outorga Quali-Quantitativa 
Decaimento DBO até a Foz T Outorga Quali-Quantitativa 
Redução de DBO T Outorga Quali-Quantitativa 
Trechos a Jusante de Cidades T Outorga Quali-Quantitativa 
Vazões Outorgáveis T Outorga Quali-Quantitativa 
Altera Concentração Limite de DBO C Outorga Quali-Quantitativa - Alteração da 
Altera Limite Concentração DBO M Outorga Quali-Quantitativa - Alteração da 
Cria Cidade a Montante - bacias a montante C Outorga Quali-Quantitativa - Geração da Topologia 
Cria Cidades a Montante - mesmo rio C Outorga Quali-Quantitativa - Geração da Topologia 
Cria Cidades a Montante de Cidades M Outorga Quali-Quantitativa - Geração da Topologia 
Gera Jusante de Cidades - Inclui Trechos de Rios de C Outorga Quali-Quantitativa - Geração de Trechos a 
Gera Jusante de Cidades - Inclui Trechos no Rio a C Outorga Quali-Quantitativa - Geração de Trechos a 
Cria Cadastro de Cidades Original C Outorga Quali-Quantitativa - Geração do Cadastro 
Gera Decaimento DBO até a Foz C Outorga Quali-Quantitativa - Geração do 
Violação de Outorga Consumo C Outorga Quali-Quantitativa - Verificação de 
Violação de Outorga DBO C Outorga Quali-Quantitativa - Verificação de 
GeraDBFMonJus M Outorga Quali-Quantitativa e Interação com 
Comunicação com ArcView Mo Outorga Quali-Quantitativa e Interação com 
Apaga Trechos a Jusante C Topologia sob Demanda 
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Objeto Tipo Finalidade 
Apaga Trechos a Montante C Topologia sob Demanda 
Bacias a Montante C Topologia sob Demanda 
Inclui Trechos de Bacias a Montante C Topologia sob Demanda 
Inclui Trechos de Rios de Jusante C Topologia sob Demanda 
Inclui Trechos no Rio a Jusante C Topologia sob Demanda 
Inclui Trechos no Rio a Montante C Topologia sob Demanda 
Trecho de Interesse T Topologia sob Demanda 
Trechos a Jusante T Topologia sob Demanda 
Trechos a Montante T Topologia sob Demanda 
 

Tabela 8- Objetos na base de dados SadOut 
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Figura 15 - Geração de vazões outorgáveis 
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Figura 16 - Criação da tabela trechos a montante 
 
 

 
 

Figura 17 - Criação da tabela trechos a jusante 
 
 



 
PEC-2939 
 

 

 
 

Figura 18 - Criação da tabela cidades a montante de cidades 
 
 

 
 

Figura 19 - Criação da tabela trechos a jusante de cidades 
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Figura 20 - Criação da tabela decaimento DBO até a foz 
 
 

 
 

Figura 21 - Cálculo de concentração DBO 
 
 

 
Figura 22 - Cálculo de população a montante 

 



 
PEC-2939 
 

 

 

 
 

Figura 23 - Visualização da topologia 
 

 
 

Figura 24 - Visualização dos perfis longitudinais 
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Anexo 2 
Objetos no Sistema de Informações em ArcView
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Vista Tema Tipo Arquivo Base Tabela em Junção 

Bacia do Paraíba do Sul Rios Principais arco c:\paraiba\sisinf10\rp  
Bacia do Paraíba do Sul Rios arco c:\paraiba\sisinf10\nrios  
Bacia do Paraíba do Sul Estações Fluviométricas ponto c:\paraiba\sisinf10\estflubc c:\paraiba\sisinf10\atrpflub.dbf 
Bacia do Paraíba do Sul Bacias das Estações Flu polígono c:\paraiba\sisinf10\baccpflu  
Bacia do Paraíba do Sul Estações Flu Hidro ponto c:\paraiba\sisinf10\nestflu c:\paraiba\sisinf10\atrpflu.dbf 
Bacia do Paraíba do Sul Estações de Qualidade tabela c:\paraiba\sisinf10\estqualid.dbf  
Bacia do Paraíba do Sul Indústrias ponto c:\paraiba\sisinf10\indust c:\paraiba\sisinf10\frabra.dbf 
Bacia do Paraíba do Sul Usinas Hidroelétricas ponto c:\paraiba\sisinf10\nusinas  
Bacia do Paraíba do Sul Núcleos Urbanos polígono c:\paraiba\sisinf10\ncidad  
Bacia do Paraíba do Sul Distritos em 1991 polígono c:\paraiba\sisinf10\dist  
Bacia do Paraíba do Sul Municipios em 1991 polígono c:\paraiba\sisinf10\mun  
Bacia do Paraíba do Sul Municipios em 1997 polígono c:\paraiba\sisinf10\mun97  
Bacia do Paraíba do Sul Estradas Principais arco c:\paraiba\sisinf10\nestrpv  
Bacia do Paraíba do Sul Estradas de Ferro arco c:\paraiba\sisinf10\estrfer  
Bacia do Paraíba do Sul Reservatórios polígono c:\paraiba\sisinf10\reservat  
Bacia do Paraíba do Sul Folhas 1:100000 polígono c:\paraiba\sisinf10\art100  
Bacia do Paraíba do Sul Nomes das Folhas anotação c:\paraiba\sisinf10\art100  
Bacia do Paraíba do Sul Articulação 1:50000 polígono c:\paraiba\sisinf10\art50u  
Bacia do Paraíba do Sul Bacia polígono c:\paraiba\sisinf10\bacia  
Bacia do Paraíba do Sul Microbacias polígono c:\paraiba\sisinf10\nsubb  
Bacia do Paraíba do Sul Angra dos Reis polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2772  
Bacia do Paraíba do Sul Agulhas Negras polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2712  
Bacia do Paraíba do Sul Barra do Piraí polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2714  
Bacia do Paraíba do Sul Bom Jardim de Minas polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2679  
Bacia do Paraíba do Sul Bom Jesus do Itabapoana polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2649  
Bacia do Paraíba do Sul Camanducaia polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2739  
Bacia do Paraíba do Sul Campos polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2685  
Bacia do Paraíba do Sul Campos do Jordão polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2740  
Bacia do Paraíba do Sul Caraguatatuba polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2796  
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Vista Tema Tipo Arquivo Base Tabela em Junção 
Bacia do Paraíba do Sul Carangola polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2612  
Bacia do Paraíba do Sul Cordeiro polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2717  
Bacia do Paraíba do Sul Cruzeiro polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2742  
Bacia do Paraíba do Sul Guaçuí polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2613  
Bacia do Paraíba do Sul Guaratinguetá polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2741  
Bacia do Paraíba do Sul Itabapoana polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2651  
Bacia do Paraíba do Sul Itaquaquecetuba polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2768  
Bacia do Paraíba do Sul Juiz de Fora polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2681  
Bacia do Paraíba do Sul Lagoa Feia polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2719  
Bacia do Paraíba do Sul Leopoldina polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2682  
Bacia do Paraíba do Sul Lima Duarte polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2680  
Bacia do Paraíba do Sul Macaé polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2718  
Bacia do Paraíba do Sul Manhuaçu polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2576  
Bacia do Paraíba do Sul Maricá polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2746  
Bacia do Paraíba do Sul Mimoso do Sul polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2650  
Bacia do Paraíba do Sul Marambaia polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2773  
Bacia do Paraíba do Sul Mogi das Cruzes polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2794  
Bacia do Paraíba do Sul Muriaé polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2648  
Bacia do Paraíba do Sul Nova Friburgo polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2716  
Bacia do Paraíba do Sul Parati polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2771  
Bacia do Paraíba do Sul Piraí polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2744  
Bacia do Paraíba do Sul Resende polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2713  
Bacia do Paraíba do Sul Rio das Ostras polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2748  
Bacia do Paraíba do Sul Rio Pomba polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2646  
Bacia do Paraíba do Sul Salesópolis polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2795  
Bacia do Paraíba do Sul Santo Antônio de Pádua polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2683  
Bacia do Paraíba do Sul Santos Dumont polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2645  
Bacia do Paraíba do Sul São Fidélis polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2684  
Bacia do Paraíba do Sul São José dos Campos polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2769  
Bacia do Paraíba do Sul Silva Jardim polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2747  
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Vista Tema Tipo Arquivo Base Tabela em Junção 
Bacia do Paraíba do Sul Três Rios polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2715  
Bacia do Paraíba do Sul Ubá polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2647  
Bacia do Paraíba do Sul Ubatuba polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2770  
Bacia do Paraíba do Sul Vila Militar polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2745  
Bacia do Paraíba do Sul Volta Redonda polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2743  
Bacia do Paraíba do Sul Virgínia polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2711  
Bacia do Paraíba do Sul Viçosa polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2611  
Bacias Rios Principais arco c:\paraiba\sisinf10\rp  
Bacias Cidades polígono c:\paraiba\sisinf10\ncidad  
Bacias Bacias Principais polígono c:\paraiba\sisinf10\bac200  
Concentrações Resultantes de DBO Rios Principais arco c:\paraiba\sisinf10\rp  
Concentrações Resultantes de DBO Concentrações DBO Simuladas arco c:\paraiba\sisinf10\nrios c:\paraiba\sisinf10\concdbo.dbf 
Concentrações Resultantes de DBO Núcleos Urbanos polígono c:\paraiba\sisinf10\ncidad c:\paraiba\sisinf10\popcid.dbf 
Crescimento Urbano Crescimento Urbano 80 - 91 polígono c:\paraiba\sisinf10\dist  
Mapa de Chuva - CPRM Bacia arco c:\paraiba\sisinf10\bacia  
Mapa de Chuva - CPRM Isolinhas de Chuva arco c:\paraiba\sisinf10\nchv100u  
Mapa de Chuva - CPRM Chuva Acumulada Anual polígono c:\paraiba\sisinf10\nchv500  
Vazões Específicas em Minas Gerais Rios arco c:\paraiba\sisinf10\rp  
Vazões Específicas em Minas Gerais Bacia polígono c:\paraiba\sisinf10\bacia  
Vazões Específicas em Minas Gerais Isolinhas arco c:\paraiba\sisinf10\vazesp1  
Vazões Específicas em Minas Gerais Vazão Mínima (l/s.km2) polígono c:\paraiba\sisinf10\vazesp5  
 

Tabela 1 - Vistas e temas no projeto ArcView SadOut.prj 




