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1. INTRODUÇÃO  
 
O Sistema de Informações de Recursos Hídricos para a Bacia do Paraíba do Sul, em 
vias de desenvolvimento, faz uso da mesma metodologia de captura e disponibilização 
de informações físicas e sócio-econômicas empregada no Sistema de Informações e 
de Apoio à Outorga para a Bacia do Paraíba do Sul (relatório PGRH-RE-03-R0). Por 
terem uma resolução espacial adequada ao novo sistema em desenvolvimento, as 
bases de hidrografia e microbacias associadas, sobre a qual ele se apoia, são as 
mesmas desenvolvidas anteriormente. Alguns dos temas incorporados no sistema 
anterior estão integrados ao novo e diversos outros foram ou estão em vias de serem 
desenvolvidos especialmente para o novo sistema. De modo semelhante, algumas 
funcionalidades existentes no sistema anterior estão incorporadas ao novo, outras já 
foram ou serão desenvolvidas especialmente para ele. 
 
O desenvolvimento do novo sistema até o momento foi centralizado nos seguintes 
pontos:  
 
• aperfeiçoamento e incorporação de informações referentes aos usos dos recursos 

hídricos (saneamento, setor industrial e uso dos recursos subterrâneos) 
• incorporação de novas informações de população originárias do Censo 2000. 
• melhor caracterização dos recursos hídricos (base de dados de qualidade de água) 
• incorporação de uma base de informações sócio-econômicas referenciada aos 

municípios 
• incorporação de novos planos de informação física espacial na bacia (mapas de 

solos e de conformação do relevo) 
• incorporação de informações relacionadas aos trechos da hidrografia, para a 

simulação de qualidade pelo modelo QUAL2E 
• desenvolvimento de funcionalidade para a incorporação de informações 

referenciadas a trecho 
• desenvolvimento de funcionalidade para descrição topológica de subconjuntos da 

rede hidrográfica a serem simulados 
• desenvolvimento de funcionalidade para a extração automática de dados para a 

simulação de qualidade de água (QUAL2E)   
• desenvolvimento de funcionalidade para a exibição de informações de qualidade 

de água 
 
O Sistema de Apoio à Outorga Quali-Quantitativa será mantido no sistema em 
desenvolvimento, com a mesma metodologia e funcionalidades. A base de dados 
sobre a qual ele se apoia, no entanto, por ser essencialmente a mesma do Sistema de 
Informações associado, está sendo ampliada e revista. 
 
Em função da forte associação entre os dois produtos, o presente relatório será 
baseado no relatório que descreve o sistema anteriormente desenvolvido (relatório 
PGRH-RE-03-R0). Como no relatório anterior, será exposta inicialmente a base de 
dados do sistema. tal como ela se apresenta, com referências aos desenvolvimentos a 
serem incorporados no produto final. Não será apresentado o Sistema de Apoio à 
Outorga Quali-Quantitativa, cujos princípios e funcionalidades não foram alteradas 
neste desenvolvimento. Serão apresentadas as novas funcionalidades de 
disponibilização da informação na forma gráfica e tabular e a nova forma de 
organização dos dados na base. 
 



PEC-2939 
 

 5 

2. BASE DE DADOS 
 
2.1 Hidrografia, bacias de contribuição, topologia e 

características associadas aos trechos de rios 
 
Conforme exposto na Introdução, a base hidrográfica, com suas microbacias 
associadas, a topologia da rede e a classificação dos rios pelo código de Otto 
Pfafstetter, que representam a base sobre a qual se assenta o Sistema de 
Informações, são as mesmas desenvolvidas para o Sistema de Informações e Apoio à 
Outorga. A origem da informação e as bases metodológicas de seu desenvolvimento 
estão expostas nos Parágrafos 2.1 a 2.4 do relatório PGRH-RE-03-R0. As bases 
resultantes estão ilustradas nas Figuras 1 e 2 abaixo. A Figura 3 mostra os rios da 
interbacia 7 conforme a classificação de Pfafstetter. 
 
Os perfis longitudinais dos rios com bacias maiores de 200 km2, desenvolvidos 
conforme exposto no Parágrafo 2.5 do relatório PGRH-RE-03-R0, foram incorporados 
ao novo sistema. A Figura 4, abaixo, mostra um dos 72 perfis de rios desenvolvidos. 
Estão atualmente sendo incorporadas ao sistema informações físicas referentes aos 
trechos, referentes a velocidade e profundidade, para uso na automação da simulação 
de qualidade de água pelo QUAL2E. 
 
 
 

 
 

Figura 1 - Hidrografia completa da bacia 
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Figura 2 – Detalhe do mapa de microbacias de contribuição com hidrografia 
 
 

 
Figura 3 - Rios da Interbacia 7 pelo Critério de Pfafstetter 
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Figura 4 – Perfil longitudinal do Rio Cágado 
 
 
2.2 Características físicas da bacia 
 
O novo Sistema incorpora os seguintes mapas temáticos e de isolinhas (superfícies de 
valores), desenvolvidos para o Sistema de Apoio à Decisão de Outorga: 
 
• Uso do Solo 
• Chuva Média Anual 
 
As bases das informações e as metodologias empregadas para sua captura, 
sistematização e armazenamento no sistema estão descritas no Parágrafo 2.6 do 
relatório PGRH-RE-03-R0. 
 
Foram incorporadas ao sistema três novos mapas temáticos: 
 
• Solos 
• Unidades de Relevo 
• Suscetibilidade a Erosão 
 
Os mapas de solos e unidades de relevo são originários do estudo do RADAM e foram 
publicados na escala 1:1.000.000. Os mapas foram digitalizados e convertidos em 
mapas poligonais vetoriais através do SIG ILWIS 1.4.  Estes mapas foram usados 
originalmente para o desenvolvimento do mapa de suscetibilidade a erosão na bacia, 
usando o SIG ILWIS 1.4. O processo de desenvolvimento do mapa  de suscetibilidade 
envolveu a conversão para raster dos mapas de solos e unidades de relevo, a 
conjugação destes com o mapa raster de uso do solo e com tabelas relacionando a 
erodibilidade às classes de uso, relevo e solos e a vetorialização do mapa raster 
resultante. 
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Os três mapas vetoriais foram convertidos para o SIG ILWIS 2.1 (em Windows), 
transformados em novamente em mapas raster e cruzados com o mapa de 
microbacias de contribuição. As tabelas resultantes foram incorporadas à base de 
dados Access Fisicas e integradas, na forma de características a montante de 
trechos, através da macro Acumula Mapa, gerando as tabelas Solo Acumulado, 
Relevo Acumulado e Erosão Acumulada. A metodologia de geração de 
características físicas a montante de trechos está descrita no Parágrafo 2.6 do 
relatório PGRH-RE-03-R0. 
 
Os mapas de solos e de unidades de relevo estão ilustrados nas Figuras 4 e 5, 
abaixo. 
 

 
Figura 4 - Mapa de Solos na Bacia do Paraíba do Sul 

 
 
 



PEC-2939 
 

 9 

 
Figura 5 - Mapa de Tipos de Relevo na Bacia do Paraíba do Sul 

 
 
2.3 Divisão política e administrativa, núcleos urbanos, 

população e estradas 
 
Foram incorporados ao novo sistema os seguintes mapas, referentes à divisão política 
e administrativa, a regiões urbanas e a estradas, provenientes do Sistema de Apoio à 
Decisão de Outorga:  
 
• Mapa de Distritos em 1991 
• Mapa de Municípios em 1991 
• Mapa de Municípios em 1997 
• Mapa de Núcleos Urbanos 
• Mapa de Estradas de Rodagem Principais 
• Mapa de Estradas de Ferro 
 
A origem e metodologia de desenvolvimento dos mapas estão descritas no Parágrafo 
2.7 do relatório PGRH-RE-03-R0. 
 
O mapa de municípios de 1997 reflete a configuração atual dos municípios na bacia. O 
mapa incorporado ao sistema foi reconvertido a partir da fonte original (Mapa 
Municipal Digital do IBGE), para a correção de um erro de transformação de datum na 
conversão original. A Figura 6, abaixo, mostra o mapa dos municípios com a 
configuração de 1997. 
 
A informação de população foi atualizada para incorporar os dados de população por 
distrito provenientes do Censo 2000, recém disponibilizados. Foram geradas as 
tabelas de transição de distritos entre a configuração de 2000 (a mesma de 1997) e a 
de 1996, disponível no banco de dados Populac, do Sistema de Apoio à Decisão de 
Outorga. Isto permitiu que se refizesse as projeções de população urbana pelo método 
logístico, baseadas agora nos anos de 2000, 1991 e 1980 (a anterior foi baseada nos 
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anos de 1991, 1980 e 1970). As técnicas de compatibilização de configurações 
distritais e de projeção pelo método logístico passando por três pontos estão descritas 
no Parágrafo 2.7 do relatório PGRH-RE-03-R0. As novas projeções de população 
urbana estão incorporadas nos estudos dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário incorporadas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia, em 
desenvolvimento. 
 
Será estudada uma nova projeção pelo método logístico, com ajuste pela técnica de 
mínimos quadrados dos erros, baseada nas quatro amostras de população disponíveis 
(1970, 1980, 1991 e 2000). 
 
As técnicas de desagregação da população urbana distrital nos núcleos urbanos, 
desenvolvidas no Sistema de Apoio à Decisão de Outorga e descritas no Parágrafo 
2.7 do relatório PGRH-RE-03-R0, foram incorporadas no Sistema em 
desenvolvimento. 
 
Está em estudo a determinação mais precisa da população dos núcleos, usando os 
dados de população por setor censitário. Para isto será necessária não só a 
disponibilização dos dados censitários de 2000, tabulados por setor, o que ainda está 
por ocorrer, como também a obtenção do traçado dos limites dos setores. Este é um 
produto que começa a ser disponibilizado pelo IBGE, através dos Mapas Urbanos para 
fins Estatísticos (MUE). 
 
Foram encomendados, para testar a técnica, mapas de áreas urbanas de 21 
municípios no Rio de Janeiro e Minas Gerais. A informação, no entanto, está sendo 
disponibilizada na forma de folhas em formato Adobe pdf, contendo cada uma o limite 
de um setor urbano superposto a um croqui da malha viária da cidade. Cada folha está 
em uma escala diferente, sem informação de georreferenciamento, o que impede que 
seja desenvolvido um mapa geral, em coordenadas UTM, com os limites dos setores. 
Na forma atual, a informação de limites poderá eventualmente ser empregada através 
da transposição dos limites ilustrados para croquis do mapeamento urbano de cada 
cidade. Estes croquis vêm sendo obtidos em cada uma das cidades e 
georreferenciados aproximadamente através de pontos no mapeamento sistemático 
em 1:50.000, para servir como base para o desenvolvimento de anteprojetos de 
sistemas de esgotamento sanitário (ver Parágrafo 2.5, deste relatório). Em paralelo se 
buscará a disponibilização pelo IBGE de mapas com os limites de setores, 
georreferenciados, ou pelo menos com os limites dos aglomerados de setores 
urbanos.  
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Figura 6 - Configuração atual dos municípios da bacia 

 
 
2.4 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Estão em fase final de incorporação ao sistema informações sobre o uso de água 
subterrânea (poços profundos), nos três estados que compõem a bacia. Os dados 
sobre poços foram disponibilizados em Minas Gerais pelo Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - IGAM e pela COPASA (concessionária estadual de saneamento), 
diretamente e através de sua publicação de 1995 "Disponibilidades Hídricas 
Subterrâneas no Estado de Minas Gerais". No Rio de Janeiro os dados foram cedidos 
pelo Departamento de Recursos Minerais - DRM do estado e pela Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM. Em São Paulo os dados foram extraídos de 
relatórios dos estudos do Projeto Qualidade de Águas na bacia paulista do Paraíba do 
Sul. 
 
Os tipos de dados disponibilizados se enquadram nas seguintes categorias: 
 
• Dados cadastrais e locacionais dos poços 
• Dados de vazões e testes de bombeamento 
• Dados de perfil construtivo 
• Dados de perfil geológico 
• Dados de qualidade da água 
 
Os dados obtidos, por serem provenientes de fontes diferentes, apresentam uma 
razoável disparidade quanto ao tipo de informações disponibilizadas. As informações 
mais completas são as disponibilizadas na publicação "Disponibilidades Hídricas 
Subterrâneas no Estado de Minas Gerais", da COPASA, abrangendo todas as cinco 
categorias. As informações disponibilizadas em São Paulo abrangem todas as 
categorias, com exceção dos perfis construtivos. As informações disponibilizadas pelo 
DRM do Rio de Janeiro não contém informações sobre perfis, e envolvem apenas 
alguns poucos dados sobre a qualidade das águas. As informações disponibilizadas 
diretamente pela COPASA e pelo IGAM envolvem apenas alguns poucos dados 
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cadastrais e vazões. Por serem as mais completas, a base de dados está sendo 
composta pelas informações das seguintes fontes: 
 
• Minas Gerais - publicação " Disponibilidades Hídricas Subterrâneas no Estado de 

Minas Gerais" 
• Rio de Janeiro - Departamento de Recursos Minerais (DRM/RJ) 
• São Paulo - Dados levantados pelo PQA - Paraíba do Sul/SP 
 
Os dados foram disponibilizados nas mais diferentes formatações, normalmente em 
planilha Excel. Foi desenvolvido um extenso trabalho de conversão e compatibilização 
a partir das formas originais, visando a constituição da base de dados Pocos, em 
Microsoft Access. 
 
A base de dados Pocos é composta das seguintes tabelas: 
 
• Inventário de Poços 
• Perfis Geológicos 
• Medições de Qualidade da Água 
• Análise de Qualidade da Água 
 
As Medições de Qualidade de Água e os Perfis Geológicos se referenciam ao 
Inventário de Poços e a Análise de Qualidade da Água se referencia às Medições de 
Qualidade da Água. No Inventário de Poços constam campos com o número do poço, 
seu código original, nome do proprietário, localização em termos de estado e 
município e em coordenadas UTM, perfuradora e data de perfuração, altitude, 
profundidade, tipo do aqüífero e dados de vazão e teste de bombeamento (níveis 
estático e dinâmico e vazão específica). Na tabela de perfis constam registros com a 
identificação do poço, as profundidades inicial e final e o tipo de geologia. Na tabela de 
medições consta a identificação da medição e do poço e a data da amostragem. Na 
tabela de análise de qualidade constam registros com a identificação da medição, o 
parâmetro medido, seu valor e qualificador. A disponibilidade de informações, como já 
foi dito, não é uniforme. A identificação das camadas geológicas, bem como dos 
parâmetros de qualidade de água, não está ainda uniformizada entre as diferentes 
fontes. Se buscará uniformizar estas categorias, proximamente. 
 
Foram incorporados à base, até o momento, informações sobre 50 poços em Minas 
Gerais, 945 no Rio de Janeiro e 800 em São Paulo. Estão em fase final de conversão 
as informações da publicação " Disponibilidades Hídricas Subterrâneas no Estado de 
Minas Gerais" (174 poços), as quais virão a substituir ou complementar a informação 
disponível sobre Minas Gerais. 
 
A tabela de Inventário foi incorporada à base de informações espaciais no ArcView. 
Baseada nela foi desenvolvida um vista (view), com os pontos que representam os 
poços classificados em tons de vermelho, conforme sua vazão (Figura 7). Nota-se a 
concentração dos poços mais produtivos (mais escuros) nas bacias sedimentares do 
Paraíba do Sul paulista e da região de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 7 - Poços Profundos na Bacia do Paraíba do Sul 

 
 
2.5 Saneamento 
 
O Sistema de Apoio à Decisão de Outorga não dispõe de um cadastro real de 
usuários. Para a simulação das disponibilidades de outorga, foi desenvolvido um falso 
cadastro, composto dos núcleos urbanos mapeados no sistema. A população urbana 
do distrito foi distribuída entre eles, na proporção da área de cada um. O efeito de 
cada núcleo como usuário dos recursos hídricos foi simulado pela captação e 
consumo de água e pela diluição de DBO dos esgotos. A localização do ponto de uso 
na rede hidrográfica foi atribuída ao 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 
• captação de 250 L/hab.dia 
• consumo de 30% do valor captado 
• carga de 54 g/hab.dia de DBO 
 
Este tipo de simulação permitiu a demonstração das capacidades do Sistema de Apoio 
à Decisão de Outorga. A aplicação do sistema na simulação real da outorga, no 
entanto, dependerá do desenvolvimento de um cadastro real de usuários, aí incluídos 
o setor de saneamento. 
 
A necessidade do desenvolvimento de um cadastro de usuários, na verdade, 
transcende a questão da simulação de outorga. A cobrança dos recursos hídricos, 
aprovada pelo Comitê de Bacia (CEIVAP), depende do desenvolvimento de um 
cadastro confiável. Para isso foi iniciado um processo de constituição de um cadastro 
integrado de usuários, com a participação dos quatro poderes outorgantes atuantes na 
bacia do Paraíba do Sul (Estado de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, Estado 
de São Paulo e União). O processo de recadastramento de usuários será feito no 
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segundo semestre de 2002 através de convocação e preenchimento pelos usuários de 
um formulário, padronizado para toda a bacia. Reuniões de trabalho entre as quatro 
autoridades outorgantes têm sido feitas, com o objetivo de se chegar ao desenho de 
um formulário que corresponda às expectativas de todos os órgãos e que capture as 
informações necessárias para a aplicação dos diversos instrumentos da gestão de 
recursos hídricos. 
 
Em paralelo a este processo, está sendo desenvolvido na bacia do Paraíba do Sul um 
Plano de Recursos Hídricos. Dentro do plano, que envolve o diagnóstico da situação 
ambiental e a proposição de intervenções, os sistemas de saneamento ocupam o 
duplo papel de grandes responsáveis pela degradação da qualidade e de alvo das 
principais intervenções (coleta e tratamento de esgoto). Em função disto, vem sendo 
conduzido nos municípios da bacia um levantamento de informações que possibilitem 
o desenvolvimento de anteprojetos de esgotamento sanitário e que permitam ao 
mesmo tempo o refinamento da informação cadastral disponibilizada em projetos 
anteriores. As informações coletadas foram reunidas em uma base de dados 
cadastrais de saneamento, organizada em função dos conceitos desenvolvidos nas 
reuniões preparatórias para o processo de cadastramento conjunto na bacia do 
Paraíba do Sul. 
 
O principal conceito, desenvolvido a partir do exame do tipo de informação requeridas 
nos processos de cadastro estaduais e da União, é que os cadastros e a outorga dos 
usos de água referentes ao setor de saneamento devem estar estruturados por 
sistema, que caracteriza o empreendimento total. Só assim se poderá ter uma idéia da 
necessidade hídrica global do empreendimento, e com isso fazer a gestão pelo lado 
da demanda, com o estímulo a um uso mais racional dos recursos. Os sistemas são 
caracterizados por um conjunto de distritos atendidos, com o grau de atendimento de 
cada um. Esta informação, conjugada com a população urbana do distrito, permitirá 
que se chegue a uma demanda teórica dos recursos hídricos. Os pontos de outorga, 
sejam eles de captação ou de lançamento de esgotos, estarão associados aos 
sistemas. 
 
Os sistemas de abastecimento de água e de esgotos são distintos, tendo em vista a 
setorização em um caso e outro ser diferente. Um sistema de água é caracterizado por 
uma região atendida por um sistema interligado, onde os diversos pontos de captação 
contribuem de modo indistinto para o abastecimento. Um sistema de esgoto é 
caracterizado por uma região provida de coleta e de linhas tronco com elevatórias, 
conduzindo o efluente a um único ponto onde ele será lançado, com ou sem 
tratamento. Lançamento de esgotos não tratados, ainda que coletados, não estarão 
incluídos nos sistemas. Os volumes e potencial poluidor correspondente serão 
calculados por diferença entre a população atendida pelo conjunto de sistemas de 
esgotamento que atendem a um distrito e sua população urbana total. Os lançamentos 
correspondentes a este tipo de efluente são considerados difusos, devendo seu efeito 
ser distribuído pelos trechos de rios que atravessam as localidades dos distritos. 
 
A caracterização dos sistemas é feita em termos do conjunto de distritos e grau de 
atendimento de cada um, em função de se ter disponíveis apenas populações urbanas 
do distrito como um todo. Caso se consiga desagregar a população por localidades em 
um distrito, a caracterização passará a ser feita por localidade e grau de atendimento 
da mesma (ver Parágrafo 2.3, acima). 
 
A informação que consta do cadastro de saneamento desenvolvido foi obtida com um 
bom nível de detalhe em 50 sistemas de abastecimento de água visitados nos três 
estados, abrangendo na maior parte dos casos um único distrito, mas em alguns 
casos dois e até um caso com três distritos em dois municípios diferentes. Nestas 
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regiões foi também levantada a situação da coleta e dos sistemas de tratamento de 
esgoto. Nas demais regiões da bacia foi conduzido um processo de questionários, 
infelizmente com um baixo nível de respostas, e de coleta de dados secundários 
provenientes do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), IBGE, 
Anuários Estatísticos Estaduais e de outras entidades como a Fundação João 
Pinheiro, em Minas Gerais.  
 
A informação foi reunida na base de dados Saneamen, composta das tabelas 
Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Tratamento de Esgotos com 
as tabelas relacionadas Cobertura dos Sistemas de Abastecimento de Água e 
Cobertura dos Sistemas de Tratamento de Esgotos, além da tabela Cobertura de 
Coleta de Esgotos, orientada a distrito. Na tabela de Sistemas de Abastecimento 
de Água constam dados de Concessionária, Tipos de Tratamento, Tipos de 
Mananciais, Número de Ligações e de Economias, Vazões Produzidas e Regime de 
Abastecimento. Esta última informação deriva da comparação da demanda teórica 
com a vazão produzida, resultando em "permanente" quando a vazão produzida é 
suficiente e "intermitente" em caso contrário. Nas tabelas Sistemas de Tratamento de 
Esgoto e Cobertura de Coleta de Esgotos constam dados da concessionária do 
serviço. Estão sendo agregados à base informações de localização dos pontos de 
captação e lançamento que, uma vez disponíveis, poderão ser exibidos em mapas. 
 
Para subsidiar o desenvolvimento  dos anteprojetos de esgotamento sanitário, foram 
coletados nos municípios visitados croquis das cidades. Após um 
georreferenciamento, feito com ajuda do mapeamento sistemático na escala 1:50.000 
e do lançamento sobre eles de uma altimetria adensada, proveniente do mesmo 
mapeamento, os croquis vêm sendo usados como base para a delimitação de bacias 
de esgotamento e lançamento do anteprojeto dos troncos coletores e estações de 
tratamento. Os desenhos resultantes, em AutoCAD, vêm sendo incorporados à base, 
à medida de sua disponibilização. Oito deles já foram incorporados, como o que está 
ilustrado na Figura 8, abaixo.  
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Figura 8 - Mapa da Cidade de Barra do Piraí, com sistema de esgotamento 
projetado 

 
 
2.6 Indústrias e usinas hidrelétricas 
 
No que se refere a indústrias, o Sistema de Apoio à Decisão de Outorga incorporou o 
cadastro desenvolvido nos anos de 1993 - 1994 pela Cooperação Brasil - França, no 
Projeto Paraíba do Sul. Neste cadastro constam, para cada indústria, informações de 
endereço, localidade, número de empregados, ponto de lançamento dos rejeitos e 
vazões captadas e rejeitadas, bem como o código da atividade industrial exercida e o 
volume de produção. O potencial poluidor da indústria é calculado através desta 
informação de tipologia e de volume de produção, com o uso de uma tabela que 
referencia, para cada atividade, a carga de cada um dos poluentes por unidade de 
produção. 
 
Tal como no saneamento (ver Parágrafo 2.5, acima), um cadastro atualizado de 
indústrias será levantado no segundo semestre de 2002 através do esforço conjunto 
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das autoridades outorgantes nos três estados da bacia e na União. No formulário 
único a ser empregado serão solicitadas informações que permitirão caracterizar 
tecnicamente o empreendimento. O uso dos recursos hídricos será caracterizado 
pelas vazões em cada um dos pontos de captação e pelas vazões e cargas poluentes 
em cada um dos pontos de lançamento. 
 
As caracterização técnica do empreendimento conterá, de modo semelhante ao 
cadastro do Projeto Paraíba do Sul, a tipificação da atividade industrial e dados sobre 
o porte do empreendimento e sobre as técnicas de tratamento de efluentes líquidos 
empregadas. A tipologia industrial será informada pela codificação da atividade na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Esta é uma informação 
facilmente disponível, por constar do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
do Ministério da Fazenda. O porte da indústria será informado pelo número de 
empregados e por seu volume de produção. A caracterização da indústria nestes 
termos permitirá, com o uso de algumas metodologias consagradas 
internacionalmente, a estimativa de valores médios de uso dos recursos hídricos e de 
cargas poluentes, as quais por sua vez permitirão aferir se o uso feito real pelo 
empreendimento se encontra dentro de faixas razoáveis. A estimativa de carga 
poluente poderá ainda ser usada no lugar da informação real de carga lançada, no 
caso de indústrias não sujeitas ao reporte de efluentes ao órgão ambiental, facilitando 
deste modo o preenchimento da declaração de usos. 
 
Em paralelo com o esforço do cadastramento conjunto, vem sendo desenvolvido o 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul. Em função das necessidades 
próprias do plano, um novo cadastro de indústrias vem sendo construído, para 
substituir o desenvolvido no Projeto Paraíba do Sul, através de informações 
provenientes das Federações de Indústrias de Minas Gerais e Rio de Janeiro e do 
órgão ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). O cadastro industrial vem sendo 
conduzido através de importação e uniformização de cadastros industriais dos 
estados. 
 
O cadastro obtido da Federação das Indústrias de Minas Gerais abrange 1312 
indústrias na bacia do Paraíba do Sul com endereços, número de empregados e 
produtos. Como primeiro passo para sua uniformização foi  determinado o código de 
atividade de cada uma das indústrias conforme a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), em função dos produtos informados. Foi obtida de um estudo 
conduzido pelo Banco Mundial (Industrial Pollution Projection System) uma tabela 
relacionando a carga poluente industrial por empregado de cada setor da classificação 
ISIC (International Standard Industrial Classification) revisão 2 e desenvolvida uma 
tabela auxiliar relacionando as atividades ISIC r2 com as da CNAE (compatíveis com a 
ISIC r3), através das quais foi estimada a carga DBO de cada indústria. Foi finalmente 
selecionado um grupo de indústrias responsáveis por 95% da carga DBO agregada, 
ao qual foram incorporadas as indústrias restantes com 50 ou mais empregados. 
 
O cadastro obtido da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro abrange 1206 
indústrias na bacia do Paraíba do Sul, com seus endereços, código CNAE de 
atividades, número de inscrição no CNPJ e número de empregados. Usando as 
mesmas tabelas de carga DBO por empregado e de equiparação da ISICr2 à CNAE 
mencionadas no parágrafo anterior, foi selecionado um subconjunto abrangendo as 
indústrias responsáveis por 95% da carga total de DBO, acrescidas àquelas com 50 
empregados ou mais.  
 
O cadastro referente à bacia paulista do Paraíba do Sul foi obtido junto à CETESB e 
contém 3635 indústrias com endereço, código e descrição de atividades. O código 
apresentado é semelhante ao da classificação de atividades industriais do Ministério 
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da Fazenda, de 1985, com algumas inconsistências (códigos diferentes para uma 
mesma descrição de atividades). Isto nos levou a crer que o código empregado fosse 
efetivamente o do Ministério da Fazenda, em versões de 1985 e de anos anteriores, 
sem que houvesse sido feita uma compatibilização. Partiu-se então para a 
uniformização em termos do código de 1985, para uma posterior conversão, através 
de uma tabela de correspondência obtida junto ao IBGE, para o código CNAE. O 
cadastro assim obtido não contém o número de empregados, o que impediu que fosse 
aplicada a mesma técnica para a obtenção do conjunto das indústrias responsáveis 
por 95% da carga de DBO, acrescidas daquelas com 50 ou mais empregados. Foi no 
entanto recebida da CETESB uma tabela com os nomes das principais lançadoras de 
DBO na bacia, as cargas correspondentes e os nomes dos municípios. A união desta 
tabela com o cadastro anterior permitiu que fossem agregados endereços à tabela, e 
que fosse gerado o conjunto de indústrias responsável por 95% da poluição. 
 
Posteriormente, foi obtido da CETESB um segundo cadastro com 1.094 indústrias, 
com o mesmo tipo de dados do cadastro anterior, acrescido do número de 
funcionários na produção e administrativos. Desse cadastro foram expurgadas 
indústrias fora da bacia, resultando um conjunto de 1.042 registros. Para estas foi feita 
a conversão dos códigos de atividade, da CAE para a CNAE. Foi pesquisada, por 
nome e município, a correspondência entre o novo cadastro e o anterior, obtendo-se 
uma concordância em 782 indústrias. Nesse processo verificou-se que algumas 
indústrias, no cadastro inicial, constavam com diversos endereços, e com somente um 
no cadastro novo, o que, somado ao problema de versões diferentes da classificação 
industrial, levou a crer que, no primeiro cadastro, indústrias foram reincluídas em 
função de mudança de endereço sem exclusão da anterior. Quando se fez o mesmo 
trabalho de correspondência entre a lista de indústrias prioritárias sob o ponto de vista 
de DBO e o novo cadastro recebido, obteve-se uma correspondência de 97 indústrias 
(dentro de um total de 227 prioritárias). Nesse processo, no entanto, verificou-se que 
diversos municípios, totalmente contidos na bacia e constando da lista prioritária, não 
constavam da última relação apresentada (Jacareí, Guararema, Santa Isabel, Santa 
Branca, Igaratá, Jambeiro e Paraibuna). Comparando, por sua vez, a lista de 
prioritárias com a relação dos municípios na bacia paulista, verificou-se, ainda, que 
importantes municípios como Arujá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Guarulhos, 
com porções dentro da bacia, não constam da mesma. 
 
Em função dos dados recebidos, adotou-se para São Paulo o critério de empregar 
apenas os dados da última relação recebida (1.042 indústrias) e das indústrias 
prioritárias por DBO. Para a seleção de um subconjunto de indústrias mais importantes 
como potenciais grandes usuárias de recursos hídricos foram extraídas da relação de 
prioritárias por DBO as que respondem por mais de 95% do total. Excluindo-se da 
nova relação de 1.042 indústrias as já selecionadas, extraíram-se do remanescente 
todas as indústrias com 50 ou mais funcionários, as quais foram adicionadas às já 
selecionadas, formando, assim, uma relação de 200 indústrias. 
 
Foi criado um novo cadastro geral em São Paulo, unindo-se o cadastro das prioritárias 
por DBO (227 indústrias) ao cadastro geral (1042 indústrias). Destes foram retiradas 
as indústrias coincidentes nos dois cadastros (24 indústrias) e uma que constava 
duplicada no cadastro geral, resultando em um cadastro geral ampliado com 1244 
indústrias, das quais 200 selecionadas.  
 
Do cadastro de Minas Gerais 121 indústrias foram excluídas, por se localizarem em 
Antônio Carlos e Barbacena, dois municípios cuja sede está fora da bacia, apesar de 
terem parte de seu território nela. Destes 16 estavam na lista de prioritárias. O 
cadastro em Minas Gerais passou deste modo a contemplar 1191 indústrias, das quais 
159 selecionadas. 
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Pela mesma razão, foram excluídas do cadastro do Rio de Janeiro sete indústrias de 
Engenheiro Paulo de Frontin, das quais duas selecionadas. O cadastro geral no Rio de 
Janeiro passou desta forma a contar com 1199 indústrias, das quais 231 selecionadas. 
 
Os cadastros dos três estados, contendo nomes de indústrias, endereço completo, 
número de empregados e código de atividades CNAE (com exceção das prioritárias 
DBO SP, nos três últimos campos),  foram unidos na base de dados Nindustr, 
formando na tabela Industrias um  cadastro geral com 3634 indústrias nos três 
estados. De modo semelhante, as indústrias selecionadas foram unidas, constituindo 
um conjunto de 590 registros na tabela Indústrias Selecionadas. Estas últimas 
passaram por um processo criterioso de localização, o que permitiu que o conjunto de 
indústrias fosse incorporado ao sistema de informações geográficas em ArcView. Em 
seguida as indústrias foram referenciadas ao rio mais próximo, com o resultado 
registrado na tabela Indústrias, Rios e Trechos. A Figura 9 mostra um mapa da bacia 
com as 590 indústrias selecionadas. 
 

 
Figura 9 - Localização na Bacia das 590 Indústrias Selecionadas 

 
Foram incorporados ao novo sistema os seguintes mapas, referentes a usinas 
hidroelétricas, provenientes do Sistema de Apoio à Decisão de Outorga:  
 
• Usinas Hidroelétricas 
• Reservatórios 
 
A origem e metodologia de desenvolvimento dos mapas estão descritas no Parágrafo 
2.8 do relatório PGRH-RE-03-R0. 
 
Juntamente com os mapas foi incorporada a base de dados Usinas, com informações 
sobre os aproveitamentos, também descritas no Parágrafo 2.8 do relatório 
mencionado acima. Os dados referentes aos aproveitamentos estão em processo de 
revisão, para complementação da informação apresentada e inclusão dos novos 
aproveitamentos construídos ou em vias de estudo. Serão ainda incorporadas à base 



PEC-2939 
 

 20 

as informações referentes ao histórico de operação dos aproveitamentos na bacia, 
fornecidas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 
 
 
2.7 Dados hidrometeorológicos 
 
As informações hidrometeorológicas foram mantidas no formato do banco de dados 
Access Hidro, desenvolvido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tal 
como disponibilizadas a partir de conversão das bases do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica (DNAEE), no formato MSDHD. A base de dados Hidro99 
disponibilizada compreende as seguintes informações, referentes à bacia do Paraíba 
do Sul: 
 
• inventário de postos: 508 estações fluviométricas e 576 estações pluviométricas; 

• vazão: 73.247 registros mensais, referentes a 192 postos (dados até dez/1999); 

• cota de régua: 93.785 registros mensais, referentes a 318 postos (dados até 
jul/2000). 

• medições de descarga: 28.692 medições, referentes a 174 postos; 

• perfis transversais: 168 perfis, referentes a 80 postos; 

• curva-chave: 207 registros, referentes a 71 postos fluviométricos, dois deles com 
tabela, no lugar da curva. 

 
Com relação ao inventário de postos contido nesta base de dados, está sendo 
realizado um trabalho extensivo de verificação de informações sobre nomes de rios, 
áreas de drenagem e coordenadas do posto. A base de dados foi acrescida de 
informações de vazões referentes a 35 postos operados pela Light (dados até 
dez./1997). Foram disponibilizadas pela ANEEL informações de chuva em 20 postos 
na bacia, as quais serão incorporadas à base Hidro. Também serão incorporadas a 
essa base informações de chuva na bacia em 281 postos (dados até 1996), cedidas 
pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), provenientes do antigo 
sistema MSDHD (ver relatório PGRH-RE-03-R0). Dados de descarga sólida em 18 
postos fluviométricos serão incorporados à Hidro e posteriormente cotejados com 
medições da Light, Furnas e Engevix. Conforme descrito no Parágrafo 2.9 do relatório 
PGRH-RE-03-R0, foram disponibilizados pela CPRM os contornos das áreas de 
drenagem referentes a 74 dos postos fluviométricos da base de dados, conforme 
ilustrado na Figura 10, abaixo. 
 
As informações meteorológicas serão obtidas junto ao INMET e constituirão base de 
dados própria, em Access. 
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Figura 10 – Postos fluviométricos com delimitação das bacias de drenagem 
 
 
2.8 Dados de qualidade de água 
 
Os dados de qualidade estão reunidos em uma base de dados Access, conforme 
descrito no relatório PGRH-RE-03-R0. Aos dados originalmente armazenados na 
base, provenientes da FEAM (Minas Gerais), FEEMA (Rio de Janeiro), CETESB (São 
Paulo) e Cooperação França-Brasil (Projeto Paraíba do Sul) foram acrescidas novas 
informações, oriundas dos mesmos órgãos ambientais. Com isso, a base de dados de 
qualidade passou a englobar, além dos dados da Cooperação França-Brasil 
inicialmente adquiridos, todas as medições efetuadas na bacia pela FEAM (de 1997 a 
1999), pela FEEMA (de 1990 a 2000) e pela CETESB (de 1985 a 2001). O trabalho de 
uniformização de nomes de parâmetros prosseguiu, além do que está documentado 
no relatório PGRH-RE-03-R0, tendo por base o manual "Standard Methods for Water 
and Wastewater Analysis - 20th edition", com a conversão de todos os parâmetros do 
tipo "resíduos" para uma denominação do tipo "sólidos" (por exemplo, "resíduos não 
filtráveis totais" passou a chamar-se "sólidos totais em suspensão"). Alguns 
parâmetros analisados sob diferentes denominações em um órgão ambiental e outro 
são ainda passíveis de uniformização, caso o cotejo das metodologias de medição 
usadas revele sua equivalência. Foi desenvolvido extensivo trabalho de crítica dos 
dados na base, envolvendo verificação junto às fontes originais, comparação de limites 
de detecção com limites de classe CONAMA e verificação de valores anormais. 
 
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 1, com os períodos de 
medições correspondentes. As Tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam os parâmetros 
medidos pela CETESB, FEAM, FEEMA e Projeto Paraíba do Sul, com o número de 
medições disponibilizadas. A Figura 11 mostra a localização dos pontos de medição 
das quatro entidades na bacia. 
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Tabela 1 – Operador, número de postos e período das medições de qualidade 
 

Operador Número de 
Estações Início Final 

CETESB 14 1985 2001 
FEAM 26 1997 2000 
FEEMA 36 1990 2000 
PARSUL 66 1992 1996 

 
 

Tabela 2 – Qualidade de água - Parâmetros medidos pela CETESB 
 

Parâmetro Número de 
Medições 

Absorbância no Ultravioleta 38 
Alumínio 231 
Amônia 1005 
Bário 585 
Cádmio 609 
Carbono Orgânico Dissolvido 36 
Carbono Orgânico Total 38 
Chumbo 591 
Chuvas 909 
Cloreto 996 
Clorofila-a 57 
Clostridium Perfringens 35 
Cobre 608 
Coliforme Fecal 1041 
Coliforme Total 866 
Coloração 934 
condutividade 956 
Cromo Total 596 
Cryptosporidium sp 35 
DBO 1041 
DQO 1022 
Enterococos 2 
Estanho 2 
Estreptococos Fecais 33 
Fenóis 610 
Feofitina-a 57 
Ferro 667 
Fósforo Total 1033 
Giardia sp 35 
Manganês 701 
Mercúrio 611 
Níquel 613 
Nitrato 1041 
Nitrito 1041 
Nitrogênio Kjeldahl 1037 
Nitrogênio Total 1039 
Ortofosfato Dissolvido 290 
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Tabela 2 – Qualidade de água - Parâmetros medidos pela CETESB 
(continuação) 

 

Parâmetro Número de 
Medições 

Oxigênio Dissolvido 1041 
ph 1041 
Potencial de Formação de THM 36 
Sólidos Dissolvidos Totais 807 
Sólidos em Suspensão 839 
Sólidos Fixos 36 
Sólidos Totais 1041 
Sólidos Voláteis 38 
Surfactantes 853 
Temperatura da Água 1041 
Temperatura do Ar 1040 
Teste de Toxicidade Crônica 149 
Transparência 8 
Turbidez 996 
Zinco 624 

 
Tabela 3 – Qualidade de Água - Parâmetros Medidos pela FEAM 

 

Parâmetro Número de 
Medições 

Alcalinidade de Bicarbonato 93 
Alcalinidade Total 173 
Alumínio 55 
Amônia 247 
Arsênio 97 
Bário 168 
Boro Solúvel 93 
Cádmio 106 
Cálcio Total 93 
Chumbo 150 
Cianeto Total 127 
Cloreto 238 
Cobre 185 
Coliforme Fecal 247 
Coliforme Total 247 
Condições do tempo 107 
Condutividade 247 
Cor Real 93 
Cromo Hexavalente 110 
Cromo Total 17 
Cromo Trivalente 127 
DBO 247 
DQO 184 
Dureza de Cálcio 93 
Dureza de Magnésio 93 
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Tabela 3 – Qualidade de Água - Parâmetros Medidos pela FEAM 
(continuação) 

 

Parâmetro Número de 
Medições 

Dureza Total 72 
Estreptococos Fecais 173 
Fenóis 131 
Ferro Solúvel 160 
Fósforo Total 247 
Magnésio 93 
Manganês 192 
Mercúrio 116 
Níquel 93 
Nitrato 245 
Nitrito 184 
Nitrogênio Orgânico 177 
Óleos e Graxas 150 
Oxigênio Dissolvido 247 
ph 246 
ph laboratório 12 
Potássio Solúvel 173 
Selênio 106 
Sódio Solúvel 93 
Sólidos Dissolvidos Totais 85 
Sólidos em Suspensão 246 
Sólidos Totais 167 
Sulfatos 135 
Sulfetos 125 
Surfactantes 119 
Surfactantes Aniônicos 73 
Temperatura da Água 247 
Temperatura do Ar 147 
Turbidez 247 
Zinco 202 

 
Tabela 4 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pela FEEMA 

 

Parâmetro Número de 
Medições 

Alcalinidade Total 48 
Alumínio 3 
Amônia 1234 
Arsênio 30 
Benzo(a)Pireno 339 
Cádmio 1215 
Cálcio Total 47 
Chumbo 1224 
Cianeto Total 1103 
Cloreto 226 
Clorofila-a 22 
Cobre 1223 
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Tabela 4 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pela FEEMA 
(continuação) 

 

Parâmetro Número de 
Medições 

Coliforme Fecal 954 
Coliforme Total 31 
Condutividade 1290 
Cromo Hexavalente 884 
Cromo Total 607 
Cromo Trivalente 653 
DBO 1281 
DQO 1298 
Dureza Total 58 
Estreptococos Fecais 44 
Fenóis 985 
Feofitina-a 4 
Ferro 217 
Ferro Solúvel 858 
Fluoretos 43 
Fósforo Dissolvido 493 
Fósforo Total 1221 
Magnésio 46 
Manganês 1210 
Mercúrio 1160 
Níquel 1218 
Nitrato 1273 
Nitrito 1015 
Nitrogênio Kjeldahl 1188 
Ortofosfato Dissolvido 747 
Oxigênio Dissolvido 1274 
PCBs 232 
ph 1315 
Potássio 34 
Salinidade 3 
Sódio 34 
Sólidos Dissolvidos Totais 976 
Sólidos em Suspensão 1264 
Sólidos em Suspensão Fixos 26 
Sólidos em Suspensão Voláteis 26 
Sólidos Totais 26 
Sólidos Voláteis 26 
Sulfatos 38 
Temperatura da Água 1285 
Transparência 6 
Turbidez 1194 
Zinco 1230 

 
 

 
 
 



PEC-2939 
 

 26 

Tabela 5 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pelo Projeto Paraíba do Sul 
 

Parametro Número de 
Medições 

Alcalinidade Total 1308
Alumínio 1223 
Amônia 1273 
Arsênio 814 
Bário 1129 
Cádmio 352 
Chumbo 816 
Cobre 1176 
Coliforme Fecal 1209 
Coliforme Total 1251 
Condutividade 1313 
Cromo Total 1166 
DBO 1313 
DQO 1273 
Estreptococos Fecais 1254 
Fenóis 483 
Ferro 1310 
Fluoretos 1084 
Fósforo Total 1268 
Heptacloro 881 
Manganês 1186 
Matéria Orgânica 1291 
Mercúrio 909 
Nitrato 1309 
Nitrito 1213 
Nitrogênio Total 1306 
Óleos e Graxas 890 
Oxigênio Dissolvido 1311 
ph 1304 
Potássio 1224 
Selênio 896 
Sólidos em Suspensão 1313 
Sólidos Voláteis 1294 
Sulfatos 1018 
Surfactantes 1143 
Temperatura da Água 1310 
Turbidez 1309 
Zinco 1302 
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Figura 11 – Postos de medição de qualidade 
 
 
2.9 Dados sócio-econômicos 
 
A principal fonte de informação para os dados demográficos e soioeconômicos é a 
distribuição de dados censitários do IBGE de 1991 (e, quando disponível, de 2000), 
referente aos três Estados, por setor censitário. Nessa distribuição constam dados de 
tipo de setor, caracterização de população em termos de sexo, faixa etária, 
alfabetização e situação no domicílio (chefe, cônjuge, filho, empregado, etc.), 
caracterização do domicílio em termos de tipo, situação de propriedade, 
disponibilidade de serviços de saneamento, número de habitantes e de cômodos e 
caracterização do chefe do domicílio em termos de renda e número de anos de 
instrução. As informações referentes aos municípios dos três Estados com território na 
bacia foram reunidas em uma base de dados em Access e agregadas por distrito. O 
mapa de distritos de 1991 (será também desenvolvido um mapa com a divisão de 
distritos em 2000) permitirá a associação espacial da informação tabular 
disponibilizada. Informações de saúde serão extraídas do DATASUS e inseridas na 
mesma base de dados, tendo como referência espacial o município. 
 
Dados sócio-econômicos foram extraídos da Base Municipal de Informações do IBGE 
na forma de uma base de dados em Access para toda a bacia. Essa base 
complementa a informação socioeconômica não disponível no Censo, com dados do 
Censo Agropecuário de 1995 (número de estabelecimentos, áreas, pessoal ocupado, 
maquinaria, produção animal e vegetal), dados de cadastro de empresas (número de 
unidades por data de fundação, número de empregados e atividade e pessoal 
ocupado nas mesmas), dados de ensino (matrículas nos diversos tipos de 
estabelecimentos e nível de ensino e pessoas na escola por idade), dados de finanças 
públicas municipais, sistema bancário, migração (número e origem), dados eleitorais 
da última eleição presidencial, dados de saúde (equipamentos de saúde, óbitos por 
causa mortis) e dados civis (nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios, etc.). Esta 
base de dados será cotejada com dados extraídos diretamente do Censo 
Agropecuário e do DATASUS, para consistência, e incorporada ao Sistema. 
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3. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS 
 
O Sistema de Informações de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul é 
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 onze bases de dados em Access, cada qual com uma classe de informações, as 
quais se interreferenciam: 
 
• Hidrogr 
• Fisicas 
• Cidades 
• Populac 
• Saneamen 
• NIndustr 
• Pocos 
• Usinas 
• Hidro99 
• Qualid 
• SADOut 
 
 
3.1 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 Saneamen contém os dados 
referentes aos sistemas de saneamento na bacia; a base NIndustr engloba os dados 
referentes às indústrias e seu uso da água, substituindo a base Industri, do Sistema 
de Apoio à Decisão de Outorga, contendo dados provenientes da Cooperação Brasil-
França; a base de dados Pocos contém dados a respeito de poços profundos na 
bacia, incluindo dados de testes de vazão, perfis geológicos e qualidade da água; 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 Qualid estão os dados de 
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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. 
 
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 12. 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. 
 
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 Qualid se faz através de pequenas rotinas 
escritas em Delphi, acionadas pelo ArcView, que permitem a visualização das séries 
temporais nas bases de dados. No caso dos dados de qualidade a funcionalidade 
desenvolvida permite ainda a exportação de tabelas e a visualização de gráficos de 
perfis. 
 
As funcionalidades incluídas nas bases de dados em Access estão descritas no 
Parágrafo 4.1 do Relatório PGRH-RE-03-R0. O mesmo tipo de funcionalidade está 
incluída nas novas bases. 
 

 
 

Figura 12 - Diagrama do relacionamento entre as bases de dados Access e com 
o SIG em ArcView 
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3.2 Informações geográficas em ArcView 
 
A informação no ArcView (projeto SadOut.apr) está disposta nas seguintes vistas 
(views), que representam o conjunto da informação gráfica disponível no Sistema: 
 
• Bacia do Paraíba do Sul 
• Mapa de Chuva – CPRM 
• Solos 
• Unidades de Relevo 
 
A primeira delas (Bacia do Paraíba do Sul) é a porta de entrada 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. 
 
A vista Mapa de Chuva – CPRM apresenta sob a forma gráfica a superfície de chuva 
média de longo termo na bacia, desenvolvida pela CPRM e armazenada, sob a forma 
de valores integrados nas microbacias de trecho ou de valores integrados a montante 
de trecho, na base de dados Fisicas. 
 
As vistas Solos e Unidades de Relevo apresentam sob a forma gráfica a distribuição 
dos tipos de solos e de unidades de relevo na bacia, digitalizados a partir dos mapas 
em papel do RADAM e armazenados, sob a forma de valores integrados nas 
microbacias de trecho ou de valores integrados a montante de trecho, na base de 
dados Fisicas. 
 
Os planos de dados espaciais em cada vista estão disponíveis no ArcView sob a 
forma de mapas de polígonos, linhas e pontos, no formato do 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 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.  
 
 
3.3 Funcionalidade geral 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 os mapas agregados (solos, relevo e 
chuva) ou informações correlatas, como a divisão em sub-bacias maiores que 200 
km2, 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. 
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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 13). 
 

 
 

Figura 13 – 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 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 
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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. 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 14. 
 

 
 

Figura 14 – 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). 
 
O tema Estações Fluviométricas possui dados de vazões diárias, na base de dados 
Hidro99, os quais podem ser exibidos a partir da consulta com a ferramenta padrão 

 a um posto fluviométrico determinado. A Figura 15 mostra uma consulta deste 
tipo. A partir da apresentação da janela com o nome e código da estação, seu status, 
altitude e área de drenagem e o nome do rio onde se encontra, clicando-se o botão 
Dados de Vazão, é exibido o hidrograma neste posto, juntamente com a tabela de 
valores correspondente. 
 
O gráfico temporal pode ser deslocado e ampliado 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 15 – Apresentação de hidrograma de posto fluviométrico 
 
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. 
 
 
3.4 Consulta aos dados de qualidade de água 
 
Foram incorporadas ao Sistema algumas ferramentas especiais de consulta, 
conjugadas á base de dados de qualidade de água, permitindo os seguintes tipos de 
consulta: 
 
• Mapa e tabela dos postos na bacia com percentual de medições com violação de 

classe 
• Gráficos e tabelas da variação temporal de parâmetros em um posto 
• Perfis de variação de parâmetros ao longo dos rios 
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O primeiro tipo de consulta é ativada pelo menu Qualidade, onde se pode escolher a 
visualização como tabela ou como mapa, das violações no período total de brangência 
dos dados ou apenas no período de 1997 a 2001. As violações no mapa são 
apresentadas em tons de vermelho, indicando o percentual do número de medições 
em cada posto, no período, que estão fora de classe (ver Figura 16). 
 

 
 

Figura 16 – Percentual de violações de classe de DBO na bacia 
 
Os dois outros tipos de consulta são iniciados com o uso da ferramenta padrão de 

informações no ArcView,  . Estando selecionado o tema Estações de Qualidade, 
ao se clicar com a ferramenta padrão sobre um posto de qualidade, é exibido um 
quadro como o exibido na Figura 17: 
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Figura 17 – Consulta a dados de posto de medição de qualidade 
 
Selecionando-se na caixa de escolha Parâmetro a variável que se deseja consultar e 
apertando-se o botão Consulta Banco, botões e tabs na janela permitem exibir 
diversas informações sobre o parâmetro escolhido no posto ou no rio que passa por 
ele. A Figura 18 mostra a série temporal de DBO, obtida escolhendo-se este 
parâmetro na caixa correspondente e clicando-se os tabs Dados e Gráfico. A Figura 
19 mostra o tipo de estatística exibida ao se clicar o tab Estatísticas. Na Figura 20 é 
mostrado um perfil de DBO no Rio Paraíba do Sul, apresentado ao se clicar o tab 
Perfil. 
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Figura 18 – Gráfico de variação temporal de DBO em posto da CETESB 
 

 
 

Figura 19 – Estatísticas sobre DBO em posto de qualidade da CETESB 
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Figura 20 – Perfil de DBO ao longo do Paraíba do Sul 
 
 
3.5 Entrada de dados associados a trecho 
 
O módulo de preenchimento de dados referentes aos trechos é uma rotina que vem 
suprir a necessidade de atribuição externa de dados a trechos da hidrografia ou a 
grupos de trechos. Nas simulações realizadas no Sistema de Apoio à Decisão de 
Outorga (Relatório PGRH-RE-03-R0), por razões de premência, variáveis importantes, 
tais como velocidades de rios ou concentrações limite de poluentes, tinham recebidos 
valores constantes para toda a bacia, que exigiram apenas o preenchimento das 
tabelas correspondentes com um único valor. O módulo de preenchimento 
desenvolvido em Access (base de dados PreenDado) permite que rapidamente se 
aloquem até cinco dados genéricos a rios ou trechos dos mesmos e a bacias ou 
interbacias de rios (Figura 21). Os dados preenchidos podem ser em seguida 
convertidos em tabelas de grandezas quaisquer associadas a trechos da hidrografia, 
por meio de consultas simples em banco de dados. 
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Figura 21 – Preenchimento de Dados sobre Trechos de Rios 
 
 
3.6 Descrição de topologias de casos para estudos de 

simulação e automação da simulação com o QUAL2E 
 
A construção de qualquer problema de simulação, baseado em uma rede hidrográfica, 
exige a prévia determinação da topologia da rede simulada. O módulo desenvolvido 
em Access (base de dados SimQual) gera e armazena em bases de dados 
informações topológicas que descrevem o subconjunto da rede hidrográfica que 
representa a topologia de cada caso de simulação. A geração é feita com o uso de 
formulários em Access, da forma mais simples possível, sem o uso da informação 
gráfica. 
 
A construção de um caso de simulação no QUAL2E para uma topologia de referência 
envolve a determinação por consultas em Access de todos os afluentes dos rios 
simulados, suas vazões e o balanço hídrico resultante e pela determinação dos 
balanços de massa aportados pelos afluentes e lançados diretamente nos trechos. O 
módulo está em fase final de desenvolvimento (base de dados SimQual, juntamente 
com sua documentação, faltando apenas o desenvolvimento da rotina final de 
montagem do caso como um arquivo texto. Será ainda desenvolvida uma rotina de 
internalização em base de dados e exibição dos resultados de saída do QUAL2E. 
 


