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1.  OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO  
 
O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento de um sistema de 
informações abrangente, unindo dados ligados à disponibilidade hídrica e usos 
da água a dados físicos e sócio-econômicos, de modo a proporcionar ao 
usuário um conhecimento integrado das inúmeras variáveis que condicionam o 
uso da água na bacia. Um segundo objetivo é o desenvolvimento de interfaces 
que, a partir desta mesma base de dados, automatizem as etapas de extração 
de dados para simulações matemáticas de diferentes grandezas de interesse 
para a gestão de recursos hídricos. Dentro desta meta, foi automatizada a 
simulação da qualidade de águas, através do modelo QUAL2E, nos principais 
rios da bacia do Paraíba do Sul. A automação da extração de dados permitirá a 
simulação da qualidade das águas em um grande número de cenários de 
desenvolvimento e intervenções, fornecendo rapidamente subsídios para o 
cotejo de alternativas para o Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 
 
 
2.  DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO  
 
O sistema foi desenvolvido, no conceito cliente - servidor, como um servidor de 
dados, ou seja, uma plataforma onde são disponibilizados dados da bacia. Os 
diversos sistemas, de apoio à decisão, de entrada de dados cadastrais, de 
divulgação de informações e outros, constituem clientes, que fazem uso da 
informação disponibilizada pelo servidor (ver Figura 1, abaixo). Esta concepção 
de um Sistema de Informações de Recursos Hídricos está apresentada no 
relatório "Termo de Referência para o Desenvolvimento e Implantação dos 
Sistemas de Cadastro, Outorga, Cobrança,  de Informações e Divulgação", 
desenvolvido dentro do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (relatório PPG-RE- 32 R0). 
 
O desenvolvimento do sistema foi feito como uma agregação de dados e 
funcionalidades à base do Sistema de Apoio à Outorga Quali-Quantitativa 
(relatório PGRH-RE-03-R0). Este sistema de apoio à decisão será mantido no 
produto final como mais um sistema cliente, com sua metodologia e 
funcionalidade originais. A metodologia de armazenamento e disponibilização 
de informações topológicas e espaciais na bacia, que é o cerne do sistema de 
informações enquanto servidor de informações, é a mesma desenvolvida para 
o sistema de outorga, e está bem documentada no relatório correspondente. 
 
A informação interna ao sistema foi dividida, conforme termo de referência 
elaborado pelo Escritório Técnico do CEIVAP, em:  
 
• subsistema de dados cartográficos 
• subsistema de dados hidrometeorológicos 
• subsistema de dados hidrogeológicos 
• subsistema de dados sócio-econômicos 
• subsistema de dados ambientais 
• subsistema de modelos matemáticos 
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Os cinco primeiros subsistemas formam o núcleo que integra o servidor de 
informações de recursos hídricos. O quinto subsistema é na verdade uma 
coleção de sistemas clientes de simulação. O sistema cliente desenvolvido é o 
de qualidade de água que, fazendo uso do QUAL2E, gera perfis de qualidade 
de água nos principais rios da bacia. As técnicas gerais desenvolvidas para 
este sistema cliente, no entanto, possibilitarão a integração de diversos outros 
sistemas de simulação matemática. 
 
Nos próximos parágrafos serão apresentadas a estrutura do sistema, e a 
origem, forma de obtenção e organização dos dados em cada um dos 
subsistemas, a estrutura dos sistemas de simulação de qualidade de água e de 
outorga e a organização e funcionalidade dos objetos que constituem o 
sistema. 
 

 
 

Figura 1 – Estrutura Cliente-Servidor de Sistema de Informações 
 
 
3.  ESTRUTURA FÍSICA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
 
A figura 2, abaixo, apresenta a organização interna do Sistema de Informações. 
O sistema está estruturado como um projeto em ArcView, com suas vistas e 
temas associados, ligado a uma base de dados Access, a qual centraliza e 
referencia dados em 11 diferentes bases de dados Access, cada uma delas 
com tabelas de dados referentes a um determinado grupo de informações, 
além das consultas básicas empregadas em sua criação. Duas bases de dados 
(Hidro99 e Qualid) contém dados de séries históricas de vazões e qualidade de 
água, cujos dados são disponibilizados através de dois aplicativos 
desenvolvidos em Delphi e acionados diretamente pelo ArcView. Uma terceira 
base de dados contendo dados de chuva está disponível e o aplicativo Delphi 
para seu acesso deverá ser desenvolvido. Três bases de dados, contendo 
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informações sobre agropecuária, sobre poços profundos na bacia e sobre 
dados na base de informações municipais do IBGE também estão disponíveis, 
as quais serão integradas à base de dados principal. 
 
O projeto em ArcView é a forma de acesso externo do sistema. É através dele 
que o usuário se comunica com o sistema, comandando consultas e 
visualizando resultados. As funções principais do ArcView são as de gerenciar 
a informação gráfica (mapas) e de servir de interface homem-máquina. Os 
dados tabulares estão praticamente todos contidos nas tabelas das bases de 
dados Access e são solicitados pelo projeto ArcView. A passagem de 
informações e comandos do ArcView para a base de dados Access se faz 
através do protocolo DDE (Dynamic Data Exchange), da Microsoft. 
 
Cada um dos objetos (tabelas, consultas, formulários, macros e módulos) em 
cada banco de dados Access é relacionado ao processo ao qual ele pertence 
em uma Tabela de Objetos dentro da própria base. Estas tabelas são 
apresentadas nos apêndices, além de diagramas de cada um dos processos 
ilustrando o relacionamento funcional entre os objetos. 
 

 
 

Figura 2 - Estrutura Física do Sistema de Informações 
 
 
4.  SUBSISTEMA DE DADOS CARTOGRÁFICOS 
 
No subsistema de dados cartográficos estão incluídos os dados de hidrografia, 
bacias de contribuição e temas correlatos, como as tabelas topológicas da 
hidrografia e a tabela de perfis longitudinais de rios. Fazem ainda parte deste 
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subsistema outros mapas topográficos, como o de estradas e de estradas de 
ferro. 
 
4.1   Dados físicos relacionados à hidrografia 
 
A informação mais essencial para a gestão de recursos hídricos, que 
condiciona qualquer análise a ser realizada, é a do que está a montante e a 
jusante de um ponto qualquer na bacia. Este tipo de informação pode assumir 
diversas formas, 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 
 
Qualquer seja a forma que ela assuma, no entanto, duas questões básicas 
devem ser respondidas para que se chegue a ela: que trechos da rede 
hidrográfica estão a montante e a jusante de um ponto determinado e qual a 
conformação da bacia a montante de um ponto qualquer. 
 
A metodologia desenvolvida para o Sistema de Apoio à Decisão para a 
Outorga resolve estas duas questões dividindo a rede hidrográfica em trechos 
elementares, onde trecho é um pedaço qualquer de rio entre dois afluentes 
representados na hidrografia de referência, gerando os contornos das 
microbacias de contribuição direta a trecho e disponibilizando uma técnica de 
determinação dos trechos a montante e a jusante de um ponto qualquer. A 
determinação da bacia a montante de um trecho, por esta técnica, passa a ser 
a simples agregação das microbacias de todos os trechos a montante dele. 
 
Por não se dispor de um modelo digital de terreno com escala compatível com 
a da hidrografia, a determinação das microbacias foi feita pelos divisores 
aproximados, guardando a eqüidistância entre os trechos envolvidos. O erro 
daí resultante é pequeno, conforme demonstrado no relatório PGRH-RE-03-R0, 
e compatível com os demais processos de simulação empregados para a 
gestão de recursos hídricos, como o da regionalização de vazões, por exemplo. 
 
A determinação de bacias de contribuição de trecho e da topologia da bacia 
são processos associados, gerando, a partir da hidrografia, o novo tema 
geográfico Microbacias e as tabelas em base de dados que expressam a 
topologia da rede (Rios, Topologia e Trechos de Rios). O desenvolvimento 
desses produtos foi feito por uma técnica original, aperfeiçoada posteriormente. 
Tanto a forma original com a nova forma serão expostas abaixo, nos 
parágrafos sobre microbacias e sobre tabelas topológicas. Maiores detalhes 
sobre o processo original podem ser obtidos no relatório PGRH-RE-03-R0. 
 
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 
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armazenar para uso imediato a informação que representa a espinha dorsal de 
qualquer sistema de gestão de recursos hídricos. 
 
4.2   Hidrografia e Limite da Bacia 
 
Por limitação do software originalmente empregado, o desenvolvimento das 
microbacias foi feito em três partes, o que exigiu a separação da hidrografia e 
dos contornos das bacias nas mesmas três regiões. 
 As informações cartográficas em geral foram disponibilizadas 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 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 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. 
 
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 3 abaixo, foi feita folha a folha. O conjunto de 
folhas a leste do paralelo 42 W (aproximadamente a longitude da cidade de 
Itaperuna), as quais 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. 
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Figura 3 – Contorno externo da bacia e divisão em sub-bacias 
 
Independente da escala da folha onde é apresentada, 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 primeiro 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 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 a topologia 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). Tornou-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. 
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Para a etapa de atribuição de nomes e edição topológica 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 era necessário na representação 
original em CAD, destinada apenas à visualização, onde 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 foram vistos e 
corrigidos na edição visual, com o ArcEdit (módulo de edição do ArcInfo). 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. 
 
No processo original foi necessária a identificação dos rios, ribeirões e córregos 
para que as tabelas de topologia, neles baseadas, pudessem ser 
desenvolvidas. Este processo foi substituído por um outro, baseado na 
codificação dos cursos d’água da bacia pelo critério de Pfafstetter, descrito em 
parágrafo específico. Ainda que não necessários para a definição da topologia, 
os nomes dos rios continuam sendo uma informação fundamental em um 
sistema de informações de recursos hídricos. A atribuição do código de 
Pfafstetter, no entanto, facilitou muito o processo de nomear rios, ao permitir 
que o nome seja atribuído ao rio inteiro, ao invés de trecho a trecho. Um 
sistema para facilitar a atribuição de nomes foi desenvolvido, baseado no 
ArcView, e é apresentado em um parágrafo específico abaixo. 
 
Para a atribuição 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 artificialmente, 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, Trechos de Rios e 
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Topologia. O processo de desenvolvimento da topologia é descrito em um 
parágrafo específico abaixo. 
 
4.3   Microbacias de contribuição a trecho 
 
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 poderá 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 4 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 5 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. 
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Figura 4 – Contorno da sub-bacia da foz 

 
 

 
 

Figura 5 – Mapa base para cálculo de distâncias (detalhe) 
 
O desenvolvimento do mapa raster de distâncias foi feito pelo comando 
DISTANCE do ILWIS, em um processo iterativo onde os valores de distância 
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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 6 e um detalhe do mesmo na Figura 7. 
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. 
 

 
 

Figura 6 – Modelo digital de terreno da bacia (sub-bacia da foz) 
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Figura 7 - Modelo digital de terreno da bacia (detalhe) 
 

O mapa de áreas de contribuição de cada trecho foi feito a partir do mapa de 
trechos de rios e do mapa de distâncias, em 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 8) que indica qual dos oito vizinhos de um pixel é o de 
menor valor de distância a um rio. 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 9). 
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Figura 8 – Mapa auxiliar indicando qual o pixel vizinho de menor valor 
 

 
 

Figura 9 – Mapa de bacias de contribuição de trecho sem limites 
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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 4, 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 4). O 
resultado é ilustrado na Figura 10. 
 

 
 
Figura 10 – 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 da 
sua representação em raster para a representação vetorial original. 
 
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 11. 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, 
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de tal forma que a numeração de um trecho e da microbacia correspondente é 
sempre igual. O resultado é mostrado na Figura 12 abaixo. Na Figura 13 é 
mostrado um detalhe do mapa de trechos (em preto), com a hidrografia 
correspondente em azul. 
 

 
 

Figura 11 – Mapa de bacias de contribuição de trecho 
 
 

 
 

Figura 12 - Hidrografia completa da bacia 
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Figura 13 – Detalhe do mapa de microbacias de contribuição com 
hidrografia 

 
4.4   Aperfeiçoamento da determinação das microbacias de 

contribuição a trecho 
 

Em outros projetos desenvolvidos foram feitos aperfeiçoamentos à metodologia 
originalmente desenvolvida para a bacia do Paraíba do Sul, permitindo que se 
aproveite a informação de limites de bacias previamente determinados. 
 
A metodologia aperfeiçoada foi aplicada na bacia do Iguaçu-Sarapuí, sendo 
composta dos seguintes passos: 
 
• Adequação da rede hidrográfica e do mapa de bacias. 
• Desenvolvimento de um mapa de distâncias dos rios, respeitando os limites 
de bacias. 
• Desenvolvimento do mapa raster de microbacias de contribuição. 
• Vetorialização, edição e conversão da referência do mapa de microbacias. 
 
A adequação da rede hidrográfica e do mapa de bacias foi feita em ArcInfo, 
visando fazer com que haja pelo menos um trecho de rio dentro de cada bacia 
e não mais que uma bacia em cada trecho, dentro da precisão posicional do 
processamento efetuado na geração das microbacias de contribuição (20 
metros no caso do Iguaçu-Sarapuí). O mapa de rios foi em seguida 
renumerado, para garantir a unicidade do identificador de cada trecho. 
 
O desenvolvimento do mapa de distância de rios foi feito no sistema ILWIS. 
Inicialmente foram convertidos de ArcInfo para ILWIS os mapas de rios 



 
PEC-2939 

 16 

(segmentos) e de bacias (segmentos e polígonos). Em seguida o mapa de 
segmentos dos rios (trechos de rios) , assim como os mapas de segmentos e 
de polígonos das bacias foram convertidos para o formato raster. O mapa de 
segmentos das bacias (limites das bacias) foi então engrossado através do 
filtro DILATE4 do ILWIS, que gera, para cada pixel do limite, mais quatro pixels 
limite, imediatamente sobre e abaixo dele e a sua direita e esquerda. Com isso 
o mapa raster de limites de bacias passa a poder funcionar efetivamente como 
barreira, já que nenhum pixel de um lado pode ter como vizinho um pixel do 
outro lado da linha. 
 
Foi então criado o mapa base para a criação do mapa de distâncias, com o 
seguinte critério: pixels correspondentes ao limite engrossado das bacias 
recebem o código   -1 (barreiras para o mapa de distâncias); os rios recebem o 
código 0 (fonte das distâncias); todos os outros pixels recebem o valor 1, 
indicando a região a ser preenchida com a menor distância a um rio, sem 
cruzamento de barreiras. O mapa de distâncias é gerado por um procedimento 
iterativo do ILWIS. Ao fim deste procedimento todos os pixel 1 passarão a 
exibir o valor da distância ao rio mais próximo, em metros. Os pixel de barreira, 
ou que não possam ser preenchidos devido a elas (exterior da bacia, por 
exemplo), terão o valor nulo    (-32767). Uma etapa adicional atribui a estes 
pixels o valor 3000, superior a qualquer distância dentro da bacia. O mapa 
base para o cálculo é exibido na Figura 14, onde os pixels das linhas em azul 
(rios) têm o valor 0, a área em branco o valor 1 e as linhas mais grossas de 
limite das bacias, em preto o valor –1. O mapa final é mostrado na Figura 15, 
onde a gradação de azul para vermelho indica valores crescentes. Nele pode-
se ver o efeito das barreiras representadas pelos limites das bacias. 
 

 
 

Figura 14 – Mapa base para cálculo de distâncias 
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Figura 15 – Mapa de distâncias 
 
O mapa de áreas de contribuição de cada trecho foi feito a partir do mapa de 
trechos de rios e do mapa de distâncias, pela mesma técnica exposta no 
parágrafo anterior. Ao final do processamento iterativo, está criado o mapa de 
microbacias de contribuição a trecho, onde cada bacia recebe o valor atribuído 
ao trecho. Este mapa, no entanto, terá ainda as linhas das bacias iniciais com o 
valor 0. Para seu preenchimento é rodado por duas vezes o filtro 
ZEROMAJORITY, que preenche os pixel 0 com o valor não zero predominante 
entre os seus oito vizinhos. Uma filtragem com o filtro de maioria (MAJORITY), 
finalmente, suaviza o mapa resultante, o qual é ainda processado com o mapa 
original de bacias raster, de modo que seus limites externos, que foram 
aumentados pelo processamento do ZEROMAJORITY, voltem ao contorno 
normal. O mapa resultante é ilustrado na Figura 16. 
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Figura 16 – Mapa raster de bacias de contribuição a trecho 
 
A etapa final consiste na vetorização dos limites das microbacias, correção de 
pequenos problemas gerados no processamento raster e conversão dos 
números de referência.  A Figura 17 mostra o mapa original de bacias (em 
preto), o mapa de bacias de contribuição de trechos (em salmão) e o de 
trechos de rios (em azul), todos já em formato ArcInfo, conforme apresentados 
no sistema em ArcView. 
 
 

 
 

Figura 17 – Bacias originais, subbacias de contribuição e trechos 
de rios 
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4.5   Tabelas Topológicas 
 
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 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). 
 
O desenvolvimento das tabelas topológicas básicas foi feito originalmente no 
processo aqui descrito, baseadas em nomes de rios. Posteriormente o 
processo foi substituído pela classificação baseada no código Pfafstetter, a 
qual toma como base a AAT original da hidrografia, não exigindo a atribuição 
de nomes aos rios. 
 
A base para a construção das tabelas de topologia 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 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 



 
PEC-2939 

 20 

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. Dessas tabelas básicas, são derivadas dentro da base de 
dados Access duas outras tabelas topológicas, com vistas a facilitar as 
consultas para a determinação de trechos e pontos a montante e a jusante, a 
Rios – Bacias e a Rios – Rios a Jusante. 
 
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 
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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. 
 
4.6   Classificação automática de rios pelo critério de Otto 

Pfafstetter 
 
A codificação de Otto Pfafstetter é um processo de classificação simples, 
baseado nas áreas de contribuição em cada ponto da bacia. O código gerado 
por ele é curto e carrega a informação topológica, permitindo que se determine, 
por exemplo, se um rio está a montante ou a jusante de outro, ou se pertencem 
à mesma bacia. Esta forma de classificação foi desenvolvida no DNOS, no 
Brasil, e de lá levada para os Estados Unidos, onde vem sendo largamente 
empregada pelas agências oficiais em questões ligadas a hidrografia. 
 
O princípio primeiro desta forma de classificação é 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 hidrológica 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 
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ser novamente classificada, sendo então atribuído um 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.  
 
4.7 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, partindo da hidrografia digitalizada e da 
informação topológica 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. 
 
O processo, documentado no relatório PGRH-RE-03-R0, é baseado na 
digitalização em AutoCAD dos traços de interseção das curvas de nível com os 
rios de interesse e no processamento desta informação, juntamente com a da 
topologia da rede de rios, em uma rotina especialmente desenvolvida em 
AutoLISP. 
 
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. Na Figura 18 é mostrado o 
perfil de um desses rios, em um visualizador de perfis desenvolvido na base de 
dados em Access. 
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Figura 18 – Perfil longitudinal de rio 
 
4.8 Estradas principais e estradas de ferro 
 
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 19). 
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Figura 19 – Estradas principais e estradas de ferro na bacia 
 
 
5.  SUBSISTEMA DE DADOS AMBIENTAIS 
 
No subsistema de dados ambientais estão incluídos os dados de mapas 
temáticos e de mapas de isolinhas (superfícies de valores) referentes a 
características ambientais na bacia. Nesta categoria estão incluídos como 
mapas temáticos o mapa de uso de solo, o mapa de solos, o mapa de 
unidades de relevo e o mapa de suscetibilidade à erosão e, como superfície de 
valores, o mapa de chuva média anual na bacia 
 
5.1 Características Físicas da Bacia Relacionadas a Trecho 
 
No parágrafo 3.1 foi salientada e exemplificada a importância da informação do 
que está a montante de um ponto qualquer da bacia. Na verdade, conforme 
ilustrado pelos exemplos, não basta saber qual a conformação da bacia a 
montante de um ponto qualquer. É igualmente importante o conhecimento das 
características ambientais desta bacia a montante. 
 
Neste sentido foram desenvolvidas técnicas para o cruzamento dos mapas 
temáticos e superfícies de valores com os mapas de microbacias, gerando 
tabelas dessas características em cada microbacia. Foram ainda desenvolvidas 
técnicas para a integração topológica desta informação nas bacias a montante 
de um trecho, gerando tabelas das características a montante de um trecho 
qualquer. Exemplo de uma dessas tabelas é a de Chuva a montante de trecho, 
a qual, juntamente com a tabela de áreas a montante de trecho, permite que se 
calcule a vazão em um trecho qualquer, por simples aplicação de uma equação 
de regionalização baseada nestas variáveis. 
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Serão apresentadas abaixo as fontes e as técnicas usadas para a produção de 
cada um desses mapas temáticos e superfícies de valores e para seu 
cruzamento com o mapa de microbacias. Em seguida é exposta a técnica 
desenvolvida para a geração das tabelas de bancos de dados com as 
características temáticas em bacias a montante de trechos. 
 
5.2 Uso do Solo 
 
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). 
 
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 20. 
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Figura 20 – Exemplo de folha de uso de solo em SIG 
 
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 21, 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 22, 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. 
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Figura 21 – Mapa raster de uso do solo na bacia do Paraíba do Sul 
 
 
 

 
 
Figura 22 – Tabela de cruzamento de mapa de uso de solo x sub-bacia da 

foz 
 
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 
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microbacia. Esta tabela é essencial para que se calcule a proporção de cada 
uso em uma microbacia. As três tabelas desta natureza foram convertidas para 
Access e unidas com o nome Pixels x Sub-Bacias. 
 
5.3 Solos, unidades de relevo e suscetibilidade à erosão 
 
Os mapas de solos e unidades de relevo são originários do estudo do RADAM-
Brasil 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 
mesmos 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, documentado no relatório 
PGRH-RE-08-R0, 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. 
 
Os três mapas vetoriais foram convertidos para o SIG ILWIS 2.1 (em 
Windows), transformados novamente em mapas raster, com um pixel de 100 
metros, e cruzados com o mapa de microbacias de contribuição. As tabelas 
resultantes foram incorporadas à base de dados Access Fisicas. 
 
Os mapas de solos e de unidades de relevo estão ilustrados nas Figuras 23 e 
24, abaixo. 
 

 
Figura 23 - Mapa de Solos na Bacia do Paraíba do Sul 
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Figura 24 - Mapa de Tipos de Relevo na Bacia do Paraíba do Sul 

 
5.4 Chuva média anual de longo período 
 
A informação de chuva média de longo período foi disponibilizada como um 
produto intermediário de um estudo de regionalização de vazões, executado 
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). 
 
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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A única ferramenta disponível no ILWIS para integração de uma superfície de 
valores em domínios especificados em um mapa base 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 grande 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. 
 
5.5 Integração de características físicas em bacia a montante 

de trecho 
 
Além das tabelas com as características físicas integradas em cada 
microbacia, necessitamos ter tabelas com as mesmas características 
integradas para as bacias a montante de cada trecho. 
 
Para 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. 
 
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 
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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 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. A consulta 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 solos, de relevo, de erosão, de chuva integrada e 
de pixels a montante de um trecho qualquer são construídas por macros 
chamadas Acumula Usos, Acumula Solo, Acumula Relevo, Acumula 
Erosão, Acumula Chuva e Acumula Pixels, as quais simplesmente jogam o 
conteúdo dos mapas não integrados Uso x Sub-Bacias, Solo x Sub-Bacias, 
Relevo x Sub-Bacias, Erosão x Sub-Bacias, Chuva x Sub-Bacias e Pixels x 
Sub-Bacias na tabela correspondente ao tipo de variável (Mapa x Sub-
Bacias, para as de uso, solos, relevo e erosão e Superfície x Sub-Bacias, 
para as de chuva 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. Todas estas 
tabelas estão disponibilizadas na base de dados Fisicas, em Access. 
 
 
6.  SUBSISTEMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
O subsistema de dados sócio-econômicos consiste das seguintes informações: 
 
• Divisão política e administrativa 
• Dados demográficos e sócio-econômicos 
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• Cadastro de usuários 
• Vetores de desenvolvimento 
 
As origens e metodologias usadas para o desenvolvimento de dados em cada 
uma destas categorias será exposta nos parágrafos abaixo. O cadastro de 
usuários será abordado por três de suas modalidades de uso: o uso doméstico 
(setor de saneamento, ou ausência dele), o uso industrial e a hidroeletricidade. 
A modelagem do setor de saneamento, onde não houver maiores dados, será 
feita por inferência da demanda exercida pelos núcleos habitacionais. 
 
A simulação dos vetores de desenvolvimento humano nos diversos cenários de 
desenvolvimento da bacia simulados no Plano de Recursos Hídricos será feita 
sob a forma de evolução populacional e industrial referente aos núcleos 
habitacionais e às demandas reais de saneamento e de indústrias que já 
constam do cadastro, podendo assumir o caráter de uma variação individual ou 
coletiva por municípios. 
 
6.1   Divisão política e administrativa 
 
A divisão política em municípios e distritos é a base para a amarração dos 
contingentes populacionais e outras informações sócio-econômicas 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. 
 

 
Figura 27 – Mapa de distritos na bacia em 1991 
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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. 
Esta configuração de municípios, que permanece a mesma até os dias de hoje, 
está ilustrada na Figura 28, abaixo. Infelizmente não foi ainda disponibilizada 
pelo IBGE o mapa de distritos na configuração do Censo de 2000. 
 
O mapa de distritos foi cruzado no SIG ILWIS 1.4 com os mapas das 
microbacias nas três regiões. As tabelas resultantes foram unidas e convertidas 
na tabela Distritos x Sub-Bacias, na base de dados Fisicas. Na mesma base a 
tabela foi integrada em bacia a montante, gerando a tabela Distritos 
Acumulados. 
 
O mapa vetorial de municípios foi convertido para o SIG ILWIS 2.1 (em 
Windows), transformado novamente em mapa raster, com um pixel de 100 
metros, e cruzado com um mapa de microbacias de contribuição. A tabela 
resultante (Mun97 x Microbacia) foi incorporada à base de dados Access 
Fisicas e integrada por bacia a montante na tabela Mun97 Acumulado. 
 
 
 
 

 
Figura 28 - Mapa de municípios na bacia, na configuração atual 

 
6.2 População 
 
A informação de população disponível é a dos censos de 2000, 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 
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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 29, 
abaixo. Foram também desenvolvidas tabelas que permitem referenciar a base 
de 1991 a 1996, e vice-versa. 
 

 
 

Figura 29 – 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 representou a base inicial do sistema de 
informações. Em que pese não serem exatamente conhecidos os limites dos 
distritos em 2000, foi também desenvolvida uma tabela de transição entre as 
configurações de 1991 e 2000, por sentimento, a qual permitiu a comparação 
das populações anteriores com as do mais recente censo. 
 
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. 
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O processo de projeção pelo método logístico foi reproduzido considerando-se 
dados dos Censos de 1980, 1991 e 2000. As novas projeções de população 
urbana assim obtidas foram incorporadas nos estudos dos sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário desenvolvidos no escopo do 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Será estudada proximamente uma nova 
projeção pelo método logístico, com ajuste pela técnica de mínimos quadrados 
dos erros, fazendo uso das quatro amostras de população disponíveis (1970, 
1980, 1991 e 2000). 
 
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 assintoticamente, 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 até 1991 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 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, 
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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: 
 

)]1970X( )
Pop70) -(Popsat  Pop80
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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, SadOut (ver diagrama na 
Figura 9 do Anexo 1) 
 
A projeção de população até 2000 foi feita em um banco de dados Access, 
chamado Populac2000. As tabelas básicas para o cálculo são a População 
1980, População 1991 e População 2000, segundo os mesmos critérios da 
projeção usando 1970, 1980 e 1991, a menos da comparação baseada na 
população de 1996. 
 
Nesta mesma base de dados foram feitos os cálculos de população na bacia, 
no Censo de 2000, usando como critério geral considerar apenas os distritos 
cujo núcleo urbano principal esteja dentro da bacia (os que não constam da 
tabela Distritos sem área urbana na bacia - 2000). Na Região Metropolitana 
de São Paulo, foram considerados apenas os distritos com a maior parte do 
território dentro da bacia. 
 
6.3  Dados sócio-econômicos 
 
A principal fonte de informação para os dados demográficos e sócio-
econômicos é a distribuição de dados censitários de 1991 (e, quando 
disponíveis, de 2000), por setor censitário, obtida junto ao IBGE, referentes aos 
três estados. Nesta distribuição constam dados de tipo de setor, caracterização 
de população em termos de sexo, faixa etária, alfabetização e situação no 
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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 permite a associação espacial da informação tabular 
disponibilizada. 
 
Foi gerada no subsistema de dados sócio-econômicos  uma base de dados em 
Access (BIM) referente aos municípios da bacia, com a sistematização das 
seguintes informações, provenientes da BIM (Base de Informações Municipais), 
distribuída pelo IBGE: 
 
• 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 
• Dados sobre o sistema bancário 
• Dados sobre migração (número e origem dos migrantes) 
• Dados eleitorais da última eleição presidencial 
• Dados de saúde (equipamentos de saúde, óbitos por causa mortis) 
• Dados civis (nascimentos, óbitos, casamentos, divórcios, etc.) 
 
Sobre esta base poderá ser desenvolvido um sistema de acesso aos dados o 
qual permitirá a visualização e a extração de qualquer das variáveis disponíveis 
na base, por município ou por bacia hidrográfica. 
 
6.4  Núcleos urbanos 
 
O mapa de núcleos urbanos tem como origem o mapeamento digital 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. Tal 
como na geração da hidrografia, o desenvolvimento do mapa de núcleos 
urbanos foi feito nas três partes em que foi dividida a bacia. 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 
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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 30 abaixo e, num detalhe correspondente 
à região de Petrópolis – Teresópolis na Figura 31, foi novamente cruzado com 
o mapa de distritos. 
 

 
Figura 30 – Núcleos urbanos na bacia 
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Figura 31 – 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). 
 
Este processo de atribuição de núcleos a distritos foi refeito para a 
configuração distrital de 2000, gerando a tabela Distritos das Cidades 2000. 
Por não ser ainda disponível o mapa de distritos com a configuração de 2000, o 
processo teve que ser feito por indicações acessórias, como por exemplo a 
coincidência entre o nome do núcleo e a do distrito recém-criado. 
 
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, 
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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. 
 
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). 
 
Foram feitos contatos recentes no IBGE visando a disponibilização de 
informações de limites de setores censitários rurais, as quais permitirão a 
caracterização dos núcleos urbanos como agregados de setores. Isto 
possibilitará a incorporação de informações muito mais precisas e localizadas 
sobre população e domicílios em cada um dos núcleos urbanos, provenientes 
do Censo 2000. 
 
Estão sendo incorporados à base geográfica os croquis e mapas das 50 
principais cidades da bacia. Estes croquis foram georreferenciados 
precariamente, para que neles fossem lançados os limites das bacias de 
esgotamento e os troncos coletores. Já foram incorporadas as bases de 10 
cidades no Estado do Rio de Janeiro. 
 
6.5   Saneamento e cadastros de usuários em geral 
 
O embrião de cadastro disponível no sistema de apoio à outorga consistia em 
um conjunto de núcleos urbanos, representando os usuários de saneamento, e 
um cadastro de principais usuários industriais, proveniente dos estudos da 
Cooperação Brasil-França. 
 
Foi desenvolvido um novo cadastro de saneamento, na base de dados 
Saneamento, em Access, a partir de dados levantados por questionários, 
pesquisa em fontes primárias e visita às 50 principais cidades da bacia. O 
cadastro foi estruturado na forma de sistemas de saneamento, com sua área 
de cobertura em termos de distritos e percentuais de atendimento. Aos 
sistemas de abastecimento foram incorporados dados de captações, com sua 
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localização. Os sistemas de esgotamento são caracterizados por um único 
ponto de lançamento, localizado geograficamente e incorporado à base. Foi 
ainda agregada à base a informação de percentual de esgotos coletados em 
cada distrito. As localizações das captações e lançamentos foram incorporadas 
como um tema na base geográfica. Foram desenvolvidas nesta base de dados 
consultas que permitem cotejar os volumes captados com a necessidade 
teórica das localidades atendidas, permitindo assim uma análise da eficiência 
de cada sistema. Os pontos de captação e de lançamento de efluentes foram 
incorporados à base geográfica (ver Figura 32) e foram localizados na forma 
de ponto - rio nas tabelas Captações, Rios e Trechos e Lançamentos, Rios 
e Trechos. 
 

 
 

Figura 32 - Pontos de Captação e de Lançamento de Esgotos 
 

Foi iniciada uma campanha conjunta dos estados e do governo federal visando 
a outorga dos atuais usuários de água industriais e do setor de saneamento na 
bacia do Paraíba do Sul e a constituição de um cadastro com informações que 
permitam uma adequada caracterização dos usos e o encaminhamento da 
cobrança na bacia. Esta campanha empregará os dados de usos industriais e 
de saneamento já obtidos, mas será sobretudo baseada no envio de 
informações por parte dos usuários, em resposta a uma convocação oficial dos 
poderes públicos estaduais e federal. Nela serão solicitadas informações dos 
usuários industriais referentes a processos produtivos e de tratamento de 
efluentes líquidos, nos moldes do proposto no estudo "Management and 
Control of the Environment", publicado em 1989 pela Organização Mundial de 
Saúde e transformado, sob a égide do Banco Mundial, no sistema 
computacional DSS-IPC (Decision Support System - Integrated Pollution 
Control). A metodologia contemplada no sistema permite uma estimativa das 
cargas brutas e residuais de diversos poluentes em cada indústria, a qual 
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poderá ser empregada na definição das cargas de poluição não medidas. 
Semelhantemente, foram definidos métodos e parâmetros que permitem 
estimar os usos de saneamento em função de dados secundários de 
população e percentual de cobertura de serviço. 
 
 
6.6   Indústrias 
 
O sistema de apoio à decisão de outorga da bacia do Paraíba do Sul, 
empregou como cadastro industrial o que foi desenvolvido pela Cooperação 
Brasil – França (Projeto Paraíba do Sul). A avaliação do impacto poluidor neste 
cadastro é feita por uma metodologia de estimação carga poluidora por 
tipologia industrial e porte da indústria. 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 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 
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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 33). 
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Figura 33 – 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). 
 
Em função das necessidades próprias do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
do Paraíba do Sul, em desenvolvimento, um novo cadastro de indústrias foi 
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 
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atividades industriais do Ministério 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. 
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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. 
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 34 mostra um mapa da bacia com as 590 
indústrias selecionadas. 
 
A grande deficiência do cadastro assim constituído é a de não se saber a real 
fonte do abastecimento de cada indústria (empresa de saneamento, poço ou 
água superficial) e o destino de seus efluentes (empresa de saneamento ou 
curso de água). O cadastro existente, no entanto poderá representar um 
primeiro passo no desenvolvimento de um cadastro real de usuários da água, a 
partir de pesquisas telefônicas e de campo. 
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Figura 34 - Novo Cadastro Industrial 

 
6.7   Usinas hidrelétricas e reservatórios 
 
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 35. 
 
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 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. 
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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 35 mostra alguns reservatórios e pontos de usina na 
base geográfica 
 

 
 

Figura 35 – Reservatórios e usinas 
 
 
7.  SUBSISTEMA DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS 
 
Foram incorporados 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 
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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 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" e dados do cadastro do IGAM 
• 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 tabelas Inventário de Poços, Perfis 
Geológicos, Medições de Qualidade da Água e 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 



 
PEC-2939 

 51 

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. Nos dados de Minas Gerais podem haver 
superposições entre as informações do IGAM e as da publicação da COPASA. 
Será necessário um trabalho de campo para esclarecer estas dúvidas. 
 
Foram incorporados à base informações sobre 50 poços em Minas Gerais 
provenientes do IGAM e 174 extraídos da publicação " Disponibilidades 
Hídricas Subterrâneas no Estado de Minas Gerais", 945 no Rio de Janeiro e 
800 em São Paulo.  
 
A tabela de Inventário foi incorporada à base de informações espaciais no 
ArcView. Baseada nela foi desenvolvida um vista, com os pontos que 
representam os poços classificados em tons de vermelho, conforme sua vazão 
(Figura 36). 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. 
 

 
 

Figura 36 - Poços profundos na bacia 
 
8.  SUBSISTEMA DE DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
8.1   Dados hidrometeorológicos 
 
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 do MSDHD para o novo padrão. 
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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 37 e detalhe na Figura 38). 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). 
 
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. 
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Figura 37 – Localização dos postos do cadastro do Hidro 
 
 

 
 

Figura 38 – Localização dos postos do cadastro do Hidro – detalhe 
 
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 
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convertidos para ArcInfo e serviram para refinar a localização dos postos 
correspondentes (Figura 39). 
 

 
Figura 39 – Postos fluviométricos com delimitação das bacias de 

drenagem 
 
Foram incorporadas à base, na forma do banco de dados Chuva, em Access, 
no formato Hidro, medições de chuva diária em 455 postos na bacia, com 
152088 registros mensais, abrangendo períodos que vão do ano 1900 até 
dezembro de 2000. Os pontos correspondentes aos postos com dados foram 
incorporados como tema ArcView, conforme mostrado na Figura 40, abaixo. 
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Figura 40 - Postos pluviométricos 
 
8.2   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 e em mais dois postos em período mais recente. A 
FEAM vem executando campanhas regulares com periodicidade trimestral a 
partir de 1998 em 26 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 e nos foram 
fornecidos como tabelas em Excel. No caso da FEAM os dados foram 
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disponibilizados na forma de uma publicações oficiais em papel, intituladas 
“Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em XXXX”. O 
conjunto de dados coletados pela 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 14 1985 2001 
FEAM 26 1997 2000 
FEEMA 36 1990 2000 
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 
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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. 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. 
Além desse, foi feito um trabalho de uniformização de nomes de parâmetros, 
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. Este processo 
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. 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. 
 
Os parâmetros disponíveis nas medições de cada instituição estão 
relacionados nas Tabelas 4 a 7, abaixo.  
 

Parâmetro Número de
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 
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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 
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 4 – Qualidade de água - Parâmetros medidos pela CETESB 

 
Parâmetro Número de

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 
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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 
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 5 – Qualidade de Água - Parâmetros Medidos pela FEAM 

 
Parâmetro Número de Medições

Alcalinidade Total 48
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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 
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 26 
Sólidos em Suspensão 26 
Sólidos Totais 26 
Sólidos Voláteis 26 
Sulfatos 38 
Temperatura da Água 1285 
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Transparência 6 
Turbidez 1194 
Zinco 1230 

 
Tabela 6 – Qualidade de Água – Parâmetros Medidos pela FEEMA 

 
Parâmetro 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 

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

do Sul 
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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 unidades de medições foram padronizadas. 
 
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 
Qualid. 
 
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 41, 
abaixo).  
 

 
 

Figura 41 – Postos de medição de qualidade 
 
 
9.  SUBSISTEMA DE MODELOS MATEMÁTICOS 
 
9.1  Sistema de apoio à outorga quali-quantitativa 
 
9.1.1   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 
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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 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. 
 
9.1.2   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 
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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 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 
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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) – (vazão de captação no ponto) 
 
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. 
 
9.1.3   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 8.2.2, 
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 
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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 não estavam disponíveis na época, foram 
consideradas na simulação, em toda a bacia do Paraíba do Sul, as equações e 
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 
• 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 
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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 8.2.2, acima. O encadeamento das consultas é ilustrado na Figura 
42 (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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Figura 42 – Diagrama das consultas para o cálculo das disponibilidades para outorga 
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9.2  Sistema de simulação de qualidade de água 
 
9.2.1   O modelo QUAL2E 
 
O QUAL2E é um dos modelos de simulação de qualidade de água em rios 
mais usados no mundo. Seu desenvolvimento foi iniciado no final da década de 
60 nos Estados Unidos. Desde então diversas versões foram aperfeiçoando o 
modelo original, a mais recente datando de 1987. Foi desenvolvida 
ultimamente uma interface em Windows, com o fim de facilitar a entrada de 
dados no programa, a qual, caso seja feita diretamente, tem a forma da 
imagem de um deck de cartões perfurados. 
 
O modelo QUAL2E tem seu foco na simulação de oxigênio dissolvido, 
envolvendo DBO, o ciclo de nitrogênio, fósforo e algas (ver Figura 43). Outros 
parâmetros simuláveis são temperatura, coliformes e até três parâmetros não 
conservativos e três outros conservativos. 
 
O modelo se presta à simulação de uma bacia hidrográfica composta de 
diversos trechos de rios interconectados, com um único exutório, na forma de 
uma árvore lógica, podendo se simulados afluentes de qualquer ordem, sem 
limitação de complexidade. Cada porção de rio entre duas junções de afluentes 
pode ser dividida em diversos trechos, onde um trecho QUAL2E é 
caracterizado por um pedaço do rio simulado com características homogêneas, 
em termos hidráulicos e de coeficientes das reações. Cada um dos trechos, por 
sua vez, é representado internamente ao programa por elementos 
computacionais de comprimento fixo (ver Figura 44). 
  
Os parâmetros hidráulicos são representados no modelo por vazões nas 
cabeceiras, vazões incrementais em cada trecho e por equações relacionando 
as vazões a profundidade e velocidade dos rios. Os parâmetros de qualidade 
são representados de modo semelhante, por condições de contorno nas 
cabeceiras e características de reação em cada trecho. As cargas são 
representadas por elementos computacionais especiais, de retirada ou de 
carga pontual. Para as cargas pontuais são simuladas a vazão afluente e a 
concentração dos diversos parâmetros de qualidade simulados. Para as 
retiradas, são caracterizadas as vazões subtraídas. 
 
Os dados de entrada para a definição de um modelo de simulação no QUAL2E 
se dividem nas seguintes classes: 
 
• Dados gerais de caracterização do caso e controle da simulação 
• Dados de definição da topologia da rede hidrográfica sendo simulada 
• Opções e constantes físicas globais usadas na simulação 
• Dados de características hidráulicas e de reação dos trechos simulados 
• Dados de condições de vazão e qualidade nas cabeceiras 
• Dados de vazões e qualidade das cargas e retiradas pontuais 
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Figura 43 - Modelo das principais reações simuladas no QUAL2E 
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Figura 44 - Topologia da simulação QUAL2E 
 
O modelo tem limitações no que tange a número de trechos, número de 
elementos, número de pontos de carga e outros, provenientes principalmente 
do dimensionamento das variáveis no programa fonte. Estas limitações podem 
acontecer tanto no programa QUAL2E propriamente dito quanto na interface 
para Windows do programa. No primeiro caso não será possível rodar o caso 
de simulação. No segundo, não será possível interagir com as variáveis de 
entrada de modo mais flexível, sendo sempre possível alterá-las no deck de 
entrada do QUAL2E. Dispondo-se do fonte dos programas, as limitações 
podem ser relaxadas. 
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9.2.2   Automação da simulação com o modelo QUAL2E 
 
A automação da simulação de qualidade de água pelo modelo QUAL2E, a 
partir de um sistema de informações de recursos hídricos em base de dados, 
se destina a facilitar as diversas etapas envolvidas na formulação e execução 
desses casos de simulação e a dar consistência à modelagem propriamente 
dita e a seus resultados. 
 
A consistência é a característica que faz com que dois casos idênticos dêem o 
mesmo resultado. Ela é garantida pelo modelo de sistema de informações 
apoiado em bases de dados relacionais, onde cada tipo de dado é armazenado 
em um único ponto e os modos de extração e processamento ficam 
documentados pelas consultas nas quais são baseados. 
 
As principais etapas envolvidas na formulação e execução de um caso de 
simulação no modelo QUAL2E são: 
 
• Definição da topologia do caso a simular 
• Entrada de parâmetros do modelo referentes à topologia representada 
• Definição do cenário de usos dos recursos hídricos (usos de água e cargas 

de poluição) 
• Execução dos balanços hídricos e de massa para a determinação das 

condições nas cabeceiras e cargas incrementais, cargas pontuais e 
retiradas nos trechos representados 

 
O maior ganho decorrente das facilidades de uso introduzidas pela automação 
do processo é o de permitir o uso do QUAL2E de uma maneira ampla como 
ferramenta de planejamento, fornecendo de modo rápido a resposta da bacia 
às solicitações representadas pelos diferentes cenários de desenvolvimento e 
de intervenção em tratamento de efluentes ou economia de água. 
 
A automação do QUAL2E executada se prendeu ao tipo de modelagem de 
qualidade que até então vinha sendo feita na bacia, envolvendo apenas o ciclo 
DBO e oxigênio. Diversas das etapas envolvidas, no entanto, são 
absolutamente genéricas, se prestando até mesmo à automação da simulação 
de outros tipos de fenômenos, ligados à rede hidrográfica. As etapas 
específicas deste tipo de simulação de qualidade são poucas e são facilmente 
alteráveis no sentido de se adaptar a modelagens mais sofisticadas. 
 
A automação, na verdade, se prendeu muito pouco a características 
específicas do QUAL2E. Ela é toda baseada em casos exemplo, nos quais as 
características extraídas automaticamente vão sendo "enxertadas", conforme 
será exposto no Parágrafo 9.2.8. 
 
9.2.3   Definição e exclusão de topologia de caso 
 
A definição da topologia do caso envolve a escolha, dentre os trechos 
representados no sistema de informações, daqueles que comporão o caso a 
ser simulado. 
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A estrutura de dados que caracteriza a topologia escolhida e as ferramentas 
usadas em sua definição estão encapsuladas na base de dados EscTrech, em 
Access. 
 
Um caso (trecho) a simular é caracterizado por um código que o identifica, na 
tabela Trechos a Simular. Cada tramo de rio (subtrecho) que compõe a 
topologia de um caso  é identificado na tabela SubTrechos a Simular por um 
número, recebendo o tramo principal o número 0 e os demais tramos, caso 
existam, números a partir de 1. A definição mais fina do caso é dada pelo 
conjunto de trechos de rios que o compõe, definidos na tabela Caminho dos 
Trechos a Simular, a qual referencia o caso e o tramo no qual o trecho de rio 
se insere. 
 
O início e o fim do tramo principal, assim como os inícios dos tramos 
secundários, não precisam necessariamente coincidir com os extremos dos 
trechos de rios que o compõem. Para permitir isso, a extensão de cada trecho 
de rio que participa do caso a simular é indicada na tabela por seus pontos de 
montante e jusante, em metros, ambos referenciados à foz da bacia do Paraíba 
do Sul. Essa característica possibilita a escolha de uma topologia de simulação 
absolutamente genérica, sujeita apenas, naturalmente, a ser um subconjunto 
da hidrografia representada no sistema de informações 
 
A escolha de um trecho é um processo iniciado através do formulário Escolhe 
Trecho - FORMULÁRIO INICIAL, no banco de dados EscTrech, cuja lógica 
segue os seguintes passos: 
 
1. Determinação do rio onde estará o ponto de montante do tramo principal 
2. Determinação dos pontos de montante e jusante do tramo principal 
3. Identificação do caso 
4. Determinação do rio onde está o ponto de montante de um tramo afluente 
5. Determinação do ponto de montante do tramo afluente 
 
Os passos 4 e 5 só serão executados se o caso a representar tiver tramos 
afluentes e serão repetidos tantas vezes quanto for necessário para a 
representação de todos os tramos da topologia do mesmo. Embutidos nestes 
passos estão os botões > , usado para representar um tramo afluente de 
ordem superior (afluente do último tramo representado), = , usado para 
representar outro tramo afluente de mesma ordem do último tramo 
representado e < , usado para retroceder uma ordem de afluência, permitindo a 
representação de novos afluentes de tramos de ordem inferior ou do próprio 
tramo principal. 
 
Tomemos como exemplo um caso cuja topologia consista de um tramo 
principal com dois afluentes, A e B, e um afluente de A, denominado C. A 
seqüência para a descrição do caso envolverá os passos 1, 2 e 3, para a 
descrição do tramo principal e identificação do caso. Pressionando o botão > , 
executamos os passos 4 e 5, para a descrição do tramo A. Pressionando-se o 
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botão > , repetimos os passos 4 e 5 para a descrição do tramo C. 
Pressionando os botões = e, no formulário subsequente, < , regredimos ao 
nível do tramo principal e, repetindo os passos 4 e 5, descrevemos o tramo B. 
 
Pela forma como a topologia de caso é gerada, um tramo não é composto 
necessariamente de um só rio. A determinação do tramo principal ou de um 
dos tramos afluentes é iniciada pela definição de um rio, que pode ser um rio 
qualquer da bacia, no caso do tramo principal, ou um rio qualquer que conflua, 
direta ou indiretamente, ao tramo base corrente, no caso de tramos afluentes. 
O caminho até o final do tramo pode, então, englobar diversos rios diferentes. 
Nesta configuração, os rios que confluem em um tramo podem tanto ser 
afluentes dos rios que o compõem como, em diversos casos, o próprio rio que 
passa a compor o tramo, a jusante da confluência. A este tipo de confluência 
chamamos rio confluente, diferenciando do que é, de fato, afluente. 
 
A rotina de apagamento de casos relaciona a lista de casos já criados, 
permitindo o apagamento de todos os registros referentes ao caso escolhido, 
nas tabelas Trechos a Simular, SubTrechos a Simular e Caminho dos 
Trechos a Simular. 
 
 
9.2.4   Entrada de dados de parâmetros físicos de trecho 
 
Para qualquer tipo de modelagem, no contexto da gestão de recursos hídricos, 
será necessário atribuir características a trechos de rios. No sistema de 
informações do Paraíba do Sul a bacia foi discretizada em 4713 trechos, o que 
geraria, em princípio, a exigência da informação do mesmo número de valores 
para uma característica determinada, ou mesmo mais, caso um trecho possa 
assumir mais de um valor para ela, ao longo de seu percurso.  
 
Na maior parte das simulações, no entanto, uma característica permanece 
constante em um segmento maior, abrangendo diversos trechos de rios, em 
uma discretização fina, tal como a adotada para a representação da bacia do 
Paraíba do Sul. Em outros casos, a característica não está relacionada a um rio 
ou pedaço dele e sim a uma bacia. Este é o caso das regionalizações de vazão 
por exemplo, onde os parâmetros de definição da equação de regressão são 
definidos por trechos de bacias homogêneas. 
 
Com estas considerações em mente, foi desenvolvida uma rotina para facilitar 
a atribuição de valores à rede de trechos de rios que compõem a bacia do 
Paraíba do Sul. Os valores são atribuídos na forma mais genérica possível, sob 
a forma de seqüências de caracteres (strings), as quais podem ser facilmente 
convertidas para a forma desejada (números inteiros, reais, datas, etc.). Podem 
ser atribuídos simultâneamente até cinco valores de uma só vez, nomeados 
Data1, Data2, Data3, Data4 e Data5, os quais, após a conversão, podem ser 
facilmente atribuídos às variáveis desejadas. A atribuição de um grupo de 
valores homogêneos pode ser feita nos seguintes contextos: 
 
• Toda a bacia do Paraíba do Sul 
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• Todo um rio 
• Toda a bacia de um rio 
• Um pedaço de rio 
• Um pedaço de bacia de rio 
 
A rotina desenvolvida está residente na base de dados EscTrech, em Access, 
e tem como objetivo o preenchimento dos campos Dado1, Dado2, Dado3, 
Dado4 e Dado5, da tabela Dados Genéricos de Trechos. 
 
 
 
9.2.5   Cenários de uso dos recursos hídricos 
 
Um uso dos recursos hídricos a ser simulado corresponde à situação atual do 
uso (cenário base) multiplicada por um vetor de mudanças que caracteriza o 
cenário futuro que se deseja estudar. O vetor de mudanças pode ser um 
número maior que um, caracterizando por exemplo um aumento de um 
determinado uso em função do crescimento demográfico, ou menor que um, 
caracterizando uma maior economia no uso da água ou um melhor tratamento 
de efluentes. 
 
O cenário base relaciona interferências em pontos determinados da rede 
hidrográfica, onde uma interferência pode ser uma retirada de água, ou 
captação, ou um lançamento de água com uma determinada qualidade. A 
interferência é desta forma caracterizada por uma vazão, que sendo positiva 
significa um lançamento e sendo negativa uma captação, e parâmetros de 
qualidade, na forma de concentrações de determinados poluentes. Na 
captação, naturalmente, os parâmetros de qualidade são nulos. 
 
 A simulação de qualidade executada abrange a demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), o oxigênio dissolvido (OD) e os coliformes. Os cenários de 
interesse para o planejamento abrangem diferentes hipóteses de crescimento e 
de tratamento de efluentes, podendo os multiplicadores ser estabelecidos por 
critérios de natureza regional ou pontual. A tabela Cenário Base, da base de 
dados Access SimQual, por conseqüência, é composta do número do ponto e 
seu tipo, do código do município onde ele se encontra, dos valores de vazão e 
concentrações de DBO, OD e coliformes e do rio e ponto no mesmo onde ela 
se localiza. 
 
Os tipos de interferência considerados na simulação correspondem apenas a 
cargas pontuais de poluição e a captações de água. Os usuários modelados 
são as indústrias (captação e lançamento), a captação para abastecimento 
urbano e o lançamento de esgotos. 
 
A seleção das indústrias a serem representadas foi feita na base de dados 
Access NIndustr, que contém um novo cadastro, com 3634 indústrias na 
bacia. Nesta mesma base de dados, 590 foram selecionadas, baseadas no 
critério de contribuir coletivamente em seu estado com mais de 95% da 
poluição de DBO ou ter mais de 50 empregados, e localizadas 
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geograficamente. Destas 590 indústrias, foi recalculada a carga de DBO pela 
tipologia e número de empregados, empregando a tabela do IPPS (Industrial 
Pollution Projection System, do Banco Mundial). Foram selecionadas delas as 
que coletivamente respondem pela carga de 99% do conjunto, resultando em 
um grupo de 117 indústrias simuladas em toda a bacia. 
 
Com relação às indústrias, foi simulado apenas o impacto do lançamento de 
efluentes, não tendo sido considerada a vazão de consumo. A única exceção à 
regra é a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, cujo consumo 
de água, conforme informações da própria indústria, é de 3,4 metros cúbicos 
por segundo. Não sendo disponíveis informações confiáveis de vazão efluente, 
adotou-se o critério de calculá-la pela carga de DBO, usando como referência 
uma tabela de concentrações de DBO por tipologia industrial adaptada a partir 
da apresentada em      Sperling (1996). Por limitações de concentração de 
carga pontual aceita pelo programa QUAL2E, as concentrações maiores que 
1000 mg/L foram limitadas neste valor. 
 
No que diz respeito aos usos de captação para abastecimento doméstico e 
esgotamento sanitário, foram considerados como usuários os 543 núcleos 
urbanos na bacia, representados na base de dados Access Cidades. No que 
se refere às captações para abastecimento, foi considerado o levantamento 
executado nos 50 maiores sistemas na bacia, expresso na base de dados 
Saneamen, com sua posição em termos de curso de água e ponto e com as 
vazões levantadas. 
 
Nos núcleos urbanos cujo abastecimento não foi levantado, adotou-se a 
hipótese de um consumo correspondente à população do ano 2000, com a 
tabela de consumo per capita em função do tamanho do núcleo urbano 
expressa na base Saneamen. O valor da população partiu de dados de 
população distrital urbana do Censo 2000, desagregados proporcionalmente à 
área dos núcleos. Foi considerado um nível de atendimento de 95% da 
população. A localização adotada para a captação é um quilômetro a montante 
do ponto calculado na base de dados Cidades, representando o ponto médio 
do trecho do curso de água mais importante que drena o núcleo. 
 
O lançamento de esgotos urbanos, em todos os núcleos urbanos, foi calculado 
pelo mesmo critério adotado para a simulação da captação nos núcleos 
urbanos menores. Foi considerada a abrangência de toda a população, um 
fator de perdas em relação ao consumo de água de 20% e um fator de 
aumento de vazões efluentes por infiltração de 1,2. Para o cálculo da carga de 
DBO foi considerado o valor de 54 g/hab.dia. Para o cálculo da carga de 
coliformes foi considerado o valor de 1010 coliformes/hab.dia. Todos os valores 
de coliformes na simulação estando expressos em unidades de 1000 
coliformes, o valor adotado foi de 107 1000coliformes/hab.dia. O ponto de 
lançamento adotado foi o calculado na base Cidades, sendo portanto um 
quilômetro abaixo do adotado na captação simulada. 
 
As interferências na rede hidrográfica simuladas podem ser captações ou 
lançamentos, industriais ou urbanos. No caso de captações urbanas, elas 



 
PEC-2939 

 78 

podem ser reais ou simuladas. No caso de lançamentos urbanos, eles são 
todos simulados. A identificação da interferência na tabela Cenário Base é 
composta da dupla Tipo da Interferência e No do Ponto. O número do ponto 
vai depender do seu tipo, o qual condiciona a origem da numeração (Tabela 
Fonte e Base de Dados da mesma), conforme mostrado na Tabela 8, abaixo. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Interferência Tabela Fonte Base de Dados 
Captação Industrial Industrias NIndustr 
Captação Urbana Real Captações Saneamen 
Captação Urbana Simulada PAT de Cidades Cidades 
Lançamento Industrial Industrias NIndustr 
Lançamento Urbano Simulado PAT de Cidades Cidades 

 
Tabela 8 - Origem do ponto de intervenção, conforme seu tipo 

 
A construção da tabela Cenário Base se faz em duas etapas. Na primeira, 
executando as macros Gera Cenário Urbano Base e Gera Cenário Industrial 
Base, são geradas as tabelas Cenário Urbano Base e Cenário Industrial 
Base. A macro Gera Cenário Base agrega as duas tabelas em uma só 
(Cenário Base). 
 
9.2.6   Construção das topologias QUAL2E dos casos 
 
O primeiro passo da automação é a geração das topologias QUAL2E dos 
casos, descrita brevemente no Parágrafo 9.2.1. Para isso partimos das 
topologias de casos de simulação, descritos pelas tabelas Trechos a Simular, 
SubTrechos a Simular e Caminho dos Trechos a Simular, e dos parâmetros 
de qualidade dos trechos, armazenados na tabela Parâmetros de Qualidade. 
 
Na tabela de parâmetros foram reunidos todos os coeficientes hidráulicos e de 
reação referenciados a trechos de rio que integram o tipo de simulação 
executada. A lista dos campos da tabela é dada na Tabela 9, abaixo: 
 

Nome do Campo Descrição 

Trecho número do trecho 

Pedaço do Trecho pedaço de trecho com os parâmetros (ordenado de montante para 
jusante) 

Montante do 
Pedaço 

ponto de montante do pedaço (em metros, a partir da foz do rio do trecho 
- quando nulo,igual a montante do trecho) 

Jusante do Pedaço ponto de jusante do pedaço (em metros, a partir da foz do rio do trecho - 
quando nulo,igual a jusante do trecho) 

k constante de dispersão 
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a coeficiente para velocidade ou talude lateral do canal (m/m) (seção 
trapezoidal) 

b expoente para velocidade ou talude lateral do canal (m/m)) (seção 
trapezoidal) 

c coeficiente para profundidade ou largura de fundo do canal (m)) (seção 
trapezoidal) 

d expoente para profundidade ou inclinação do canal (m/m)) (seção 
trapezoidal) 

n coeficiente de Manning 

k1 decaimento da DBO (1/dia) 

SedDBO remoção de DBO por sedimentação (1/dia) 

DemOxSedim demanda de oxigênio do sedimento (g/m2.dia) 

Opção k2 tipo de cálculo de reaeração (1 - explícito;2 - Churchill;3 - O'Connor;4 - 
Owens;5 - Thackston;6 - Langbien;7 - aQ**b;8 - Tsivoglou) 

k2 coeficiente de reaeração (1/dia) 

aRear coeficiente para k2 ou Tsivoglou (opções 7 e 8) 

bRear bRear 

k5 decaimento de coliforme (1/dia) 

 
Tabela 9 - Lista de campos da tabela Parâmetros de Qualidade 

 
A tabela Parâmetros de Qualidade foi criada através do mecanismo de 
entrada de parâmetros físicos de trecho descrito no Parágrafo 9.2.4, acima, 
sendo originalmente uma tabela cujo número de registros é o número de 
trechos de rios no sistema de informações (4713). Posteriormente surgiu uma 
necessidade, que pode vir a ocorrer novamente em muitos outros casos, de 
atribuir diferentes valores para um atributo em pedaços de um trecho de rio. 
 
Esta deficiência do sistema de entrada de dados original, a ser corrigida nas 
próximas versões, foi sanada pela introdução do campo Pedaço do Trecho e 
de seus limites Montante do Pedaço e Jusante do Pedaço. Pedaço do 
Trecho é um contador, iniciado com 0, que numera os pedaços dentro de um 
mesmo trecho de montante para jusante. Montante do Pedaço e Jusante do 
Pedaço são os campos que localizam o pedaço no trecho, em metros a partir 
da foz do rio onde se insere. Quando não preenchidos, correspondem a 
montante e jusante do próprio trecho de rio. A correção na tabela, referente a 
um único trecho, foi feita manualmente, acrescentando e preenchendo os 
novos campos e o registro adicional. 
 
A topologia QUAL2E é armazenada nas tabelas Trechos QUAL2E, Trechos 
Característicos, Junções e Cabeceiras. A tabela Trechos QUAL2E 
referencia, para cada caso de simulação (Código), os trechos QUAL2E com 
sua numeração, nome do trecho (composto acrescendo-se um algarismo 
sequencial, de montante para jusante, aos 10 primeiros caracteres do nome do 
rio), número do elemento inicial e número de elementos no trecho, tramo a que 
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se refere (ver topologia de casos - Parágrafo 9.2.3), número do rio, pontos de 
montante e jusante na lógica do sistema de informações (em quilômetros, 
referenciados à foz do Paraíba do Sul) e na lógica do QUAL2E (em 
quilômetros, referenciados à foz do tramo) e valores dos parâmetros de 
qualidade referenciados ao trecho. 
 
A tabela Trechos Característicos referencia, para cada caso (Código), os 
números dos trechos com características especiais, isto é, os trechos de 
montante dos tramos (montante), os trechos em um tramo imediatamente a 
montante (pré-junção) e a jusante (pós-junção) de uma junção e o trecho do 
exutório do caso (jusante). 
 
A tabela Junções referencia, para cada caso (Código), as junções dos casos 
QUAL2E, numeradas conforme a lógica do programa. Em cada uma delas é 
dado o número do elemento no tramo base, onde ocorre a junção de outro 
tramo, imediatamente anterior e imediatamente posterior a ela. 
 
A tabela Cabeceiras referencia, para cada caso (Código), as cabeceiras dos 
casos QUAL2E, numeradas conforme a lógica do programa. Para cada uma 
delas é informado um nome (nome do trecho QUAL2E), o número do trecho e 
do elemento QUAL2E que a caracteriza e o número do rio (no sistema de 
informações) e ponto (em quilômetros, em relação à foz do Paraíba do Sul) 
onde ela se encontra. 
 
A construção da topologia QUAL2E é feita em duas etapas. Na primeira, 
comandada pela macro Agrega Trecho, são agregados os trechos de rios (ou 
pedaços deles) com características homogêneas, a partir da tabela 
Parâmetros de Qualidade e da topologia dos casos, gerando a tabela 
Trechos Agregados. 
 
Na segunda etapa, comandada pela macro Gera Trechos QUAL2E, são 
geradas, a partir da tabela Trechos Agregados e da topologia dos casos, as 
tabelas Trechos QUAL2E, Trechos Característicos, Junções e Cabeceiras, 
que descrevem a topologia QUAL2E dos casos. 
 
9.2.7   Regionalização da vazão 
 
À mesma época do desenvolvimento da automação da simulação de qualidade 
de água pelo QUAL2E, foi disponibilizada a regionalização de vazões feita pela 
CPRM para a bacia do Paraíba do Sul, incluindo a das vazões mínimas, a qual 
foi adotada como base para a determinação das vazões de simulação nos 
diversos rios. 
 
A regionalização de vazões mínimas (Q7,10) desenvolvida pela CPRM consistiu 
em uma regressão não linear, em função da área e da chuva média anual de 
longo termo nas bacias a montante. Foram desenvolvidas treze equações, 
abrangendo todas as principais sub-bacias do Paraíba do Sul, incluídos os rios 
onde a vazão está regularizada por barragens e sujeita a grandes derivações, 
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como é o caso do curso do Paraíba do Sul a jusante da usina elevatória de 
Santa Cecília. 
 
Na descrição das regiões correspondentes às equações, algumas pequenas 
bacias não foram contempladas. Na automação executada, elas foram 
incluídas na região mais próxima e coerente hidrologicamente, permitindo 
desta forma que o sistema possa calcular uma vazão Q7,10 em qualquer ponto 
da hidrografia nele representada. 
 
A região hidrológica de cada um dos trechos de rios na bacia do Paraíba do Sul 
está registrada na tabela Regionalização de Vazões CPRM. Para seu 
desenvolvimento foi empregada a ferramenta de entrada de dados de 
parâmetros físicos de trecho descrita no Parágrafo 9.2.4. 
 
A equação proposta para a regionalização das vazões é: 
 

( ) 10,710,7 .7.1000/. cPaAQ dcb=  
 
onde A é a área a montante em km2, P a chuva média de longo período em 
mm e a, b, c, d e c7,10 coeficientes característicos de cada região. Em algumas 
regiões, a regionalização foi feita apenas em função da área, não existindo o 
termo correspondente à chuva. 
 
A tabela Regiões e Coeficientes de Regionalização dá os valores dos 
coeficientes em cada uma das regiões, além da descrição da região, das áreas 
mínimas e máximas das bacias empregadas na regressão e do coeficiente de 
ajuste obtido. Nesta tabela estão incluídas oito regiões, além  das treze em que 
foi dividida a bacia. Estas são, na verdade, conforme explicado no descritivo, 
formulações alternativas desenvolvidas pela CPRM, para algumas das regiões 
anteriores ou para agrupamentos delas. 
 
A consulta Vazões CPRM aplica a equação de regionalização a cada um dos 
4713 trechos que compõem a bacia. A consulta foi aplicada no ponto de 
jusante e no de montante de cada trecho(Q710J e Q710M), permitido que se 
calcule por interpolação linear a vazão em qualquer ponto do trecho. Para tanto 
foram também calculados os campos PJus e PMont, que nos dão o ponto 
quilométrico de cada um deles, em relação à foz do rio onde se encontram. 
 
A regionalização é usada na simulação QUAL2E para a determinação de 
vazões nas cabeceiras, nos afluentes e para o cálculo das vazões incrementais 
nos trechos. Adotou-se na simulação o critério de só simular diretamente 
afluentes cujas áreas de drenagem sejam maiores que 50 km2, evitando-se 
com isso ao mesmo tempo regionalizar vazões em bacias muito pequenas, 
para as quais as equações já não têm validade, e simular um número 
excessivo de afluentes. A eventual vazão dos afluentes é distribuída ao longo 
do trecho sob a forma de vazão incremental. 
 
A vazão incremental é calculada fazendo-se o balanço hídrico em cada trecho 
QUAL2E entre as vazões no ponto de montante, no ponto de jusante e a soma 
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das vazões dos afluentes representados no trecho. A não linearidade das 
equações de regionalização faz com que tenhamos em alguns casos vazões 
incrementais negativas, mesmo na situação de vazões mínimas, onde uma 
situação desta natureza seria improvável de acontecer. Uma das maneiras de 
corrigir este fenômeno seria, em casos de vazões incrementais negativas, 
distribuí-las proporcionalmente nas vazões dos afluentes representados. 
 
9.2.7   Definição de condições nas cabeceiras e cargas pontuais 
 
Para a definição das condições em termos de vazões e qualidade nas 
cabeceiras de cada caso de simulação QUAL2E, assim como nos pontos 
representativos dos rios que confluem aos tramos representados, foi feito um 
balanço hídrico e de massa, levando em consideração todos os lançamentos e 
retiradas envolvidas nas bacias, denominados interferências. 
 
Conforme exposto no Parágrafo 9.2.5, essas interferências correspondem ao 
cenário de uso de recursos hídricos previstos. O estado natural dos rios, em 
termos de vazão e parâmetros de qualidade, anterior às interferências, é dado 
na lista abaixo: 
 
• Vazão - Vazão mínima (Q7,10) fornecida pela regionalização da CPRM 
• DBO - 2 mg/L 
• OD - 8 mg/L 
• Coliformes - 0 
 
 
O caso das cargas nas cabeceiras ilustra a forma como o balanço é feito, de 
uma maneira geral. O inventário das interferências é feito no rio da cabeceira, a 
montante do ponto que a representa, e na bacia dos afluentes a ele, também a 
montante do ponto de cabeceira. A consulta Rios em Bacias de Cabeceiras 
levanta quem são estes últimos, para todos os casos cuja topologia QUAL2E 
foi levantada (Parágrafo 9.2.6). Em todos as consultas realizadas é 
referenciada a cabeceira pelo código do caso, número do trecho e do elemento 
QUAL2E. As consultas Interferências em Bacias de Cabeceiras e 
Interferências em Rios de Cabeceira fazem o inventário das interferências, 
em termos de vazões, separadas em termos de captação e de lançamento, e 
concentrações de parâmetros de qualidade, sendo também calculadas as 
cargas dos parâmetros de qualidade. 
 
No cálculo das cargas de DBO e coliformes é considerado um decaimento, em 
função da distância na rede hidrográfica entre o ponto onde a interferência 
ocorre e o ponto da cabeceira. Este decaimento é calculado considerando-se 
um fluxo do poluente em pistão (sem difusão longitudinal), uma velocidade dos 
rios constante, de 0,5 m/s, e um decaimento conforme uma reação de primeira 
ordem (decaimento proporcional à carga de poluente, exponencial no tempo). 
Este modelo permite que, a partir das constantes de tempo de decaimento, se 
chegue às constantes de decaimento por quilômetro usadas no cálculo da 
carga equivalente no ponto de cabeceira: 
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• DBO - 0,25 / dia - 0,9942 / km 
• Coliformes - 0,4 / dia - 0,9908 / km 
 
As consultas Interferências Agregadas em Bacias de Cabeceiras e 
Interferências Agregadas em Rios de Cabeceiras agregam as cargas e 
vazões inventariadas. As cargas agregadas das duas origens são somadas em 
Interferências Agregadas em Cabeceiras. Os balanços hídrico e de massa 
são feitos pela consulta Gera Condições Calculadas nas Cabeceiras. Nos 
balanços é adotado o critério que toda a vazão captada corresponde à água 
disponível naturalmente, nas condições estabelecidas. Caso o soma das 
captações exceda a vazão natural, ela é limitada artificialmente neste valor. 
Este tipo de consideração, além de representar uma suposição natural, a de 
que se deseja captar água limpa, é uma hipótese simplificadora necessária, por 
não se saber as condições reais de qualidade da água nos pontos de captação, 
as quais implicariam em reduções correspondentes das cargas dos 
parâmetros. 
 
Nos afluentes e confluentes (ver Parágrafo 9.2.3, acima) é repetida a mesma 
mecânica de inventário de interferências, agregação e balanço hídrico e de 
massa, nos mesmos critérios indicados acima para as condições calculadas 
em cabeceiras. As condições calculadas de vazão e de concentração de 
poluentes, sempre referenciadas a um caso de simulação, dado por seu 
código, e ao trecho e número de elemento QUAL2E, são incorporadas, 
juntamente com as interferências diretas nos tramos simulados, como um vetor 
de cargas pontuais, na tabela Cargas Pontuais Desagregadas. A criação ou 
regeneração da tabela é feita pela macro Gera Cargas Pontuais 
Desagregadas. 
 
Na tabela de cargas pontuais desagregadas, além da identificação do caso e 
do ponto (número do trecho e elemento QUAL2E) e das condições de vazão e 
concentração é identificada a carga pontual em si. A identificação, por tipo e 
número, caso a carga seja uma interferência direta, segue o mesmo critério 
indicado no Parágrafo 9.2.5. Caso seja um afluente ou confluente, este passa a 
ser seu tipo. O número, neste caso, é o do rio correspondente. Além do tipo e 
número, a carga é identificada por um nome. Caso seja uma captação ou 
lançamento urbano simulado, o nome é o do núcleo urbano. Caso seja uma 
captação urbana real, o nome é o do sistema de abastecimento. Caso seja 
uma captação ou lançamento industrial, o nome é o da indústria. Caso seja um 
afluente ou confluente, o nome é o do rio. 
 
9.2.7   Resolução de conflitos em cargas pontuais 
 
O vetor de Cargas Pontuais Desagregadas descreve o conjunto de cargas, 
cada uma em seu ponto específico, compreendidas entre os limites dos tramos 
simulados em cada caso QUAL2E, de tal forma que em princípio não haveria 
problema para a execução da simulação. O modelo para a simulação, no 
entanto, não é contínuo no espaço e descreve os tramos como uma série de 
elementos discretos, de igual comprimento. Com isto é possível que cargas 
pontuais, em pontos diferentes do tramo simulado, venham a ser 
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representadas em um mesmo elemento do modelo. Isto exigirá que as cargas 
sejam combinadas em uma única, cujo efeito, em cargas do mesmo tipo 
(lançamento ou captação) será em princípio a soma dos efeitos de cada uma. 
Problemas, no entanto, podem ocorrer caso as cargas seja de tipos diferentes. 
 
O modelo topológico da simulação QUAL2E permite que cargas pontuais, 
representando captações ou lançamentos, estejam localizadas em 
praticamente qualquer ponto dos tramos representados. Alguns elementos da 
representação, no entanto, são reservados para sinalizar a topologia do caso. 
Assim por exemplo existem elementos para sinalizar cabeceiras, elementos 
pré-junção e pós-junção em um curso principal e elementos de ponto de 
jusante do caso. Aos pontos onde eles se localizam demos o nome de pontos 
singulares. É possível que cargas em pontos próximos a estes se tornem 
coincidentes com eles, devido à discretização dos elementos. 
 
Pontos com captações e lançamentos poderiam em princípio ser combinados. 
Caso o lançamento exceda a captação poderíamos supor que a água captada 
estava com carga zero de parâmetros de qualidade, o que equivaleria a manter 
a carga resultante do lançamento e subtrair a captação da vazão lançada. 
Caso a vazão lançada seja inferior à captação, poderíamos transformar a 
vazão em uma captação líquida, o que equivaleria a dizer que foi captado todo 
o efluente de lançamento, o que não seria realista. Na verdade a captação, 
seja ela a jusante ou a montante do lançamento, ocorre no curso principal 
modelado, com concentrações de efluentes muito menores. Deste modo, 
mesmo na captação a jusante do lançamento, a carga líquida resultante de 
poluentes seria praticamente o totalidade lançada. A solução idealizada para 
estes casos (captação maior que lançamento) é a separação das cargas, 
movendo a captação ou o lançamento para pontos contíguos. 
 
No caso dos pontos singulares não é possível a combinação dos dois efeitos 
(sinalização de pontos singulares e representação do lançamento ou captação 
no mesmo ponto). A solução que melhor preservaria os efeitos das cargas 
pontuais seria igualmente seu deslocamento para posições contíguas. 
 
Foram idealizadas duas rotinas automáticas que buscam e, caso sejam 
possíveis, implementam soluções neste sentido, tanto para o caso de 
superposição de cargas como para as cargas em pontos singulares. A rotina 
para as cargas superpostas gera, a partir da tabela Cargas Pontuais 
Desagregadas uma nova tabela de idêntica estrutura com as novas posições 
das cargas, Cargas Pontuais Relocadas. A rotina para os pontos singulares 
trabalha sobre a mesma tabela Cargas Pontuais Relocadas, alterando 
simplesmente as localizações das cargas pontuais problemáticas, devendo 
portanto ser executada após a das cargas superpostas. 
 
O primeiro passo, antes da proposta de uma solução, é o diagnóstico do 
problema. Para tanto é gerado, ao início de ambas as rotinas, uma tabela 
diagnóstico, com a caracterização da situação em cada um dos elementos 
onde existem cargas pontuais. Esta tabela, chamada Caracterização de 
Problemas em Cargas Pontuais, no caso da rotina de solução das cargas 
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superpostas, e Caracterização de Problemas em Cargas Realocadas, na 
rotina de solução de cargas em pontos singulares. As duas tabelas têm a 
mesma estrutura e informam, para cada ponto o número de lançamentos, 
número de captações, a vazão líquida lançada, o número do elemento inicial e 
final no trecho do ponto e uma resumo da caracterização do problema, com os 
códigos: 
 
0 - Sem captações ou lançamentos 
1 - Só com captações 
2 - Só com lançamentos 
3 - Com captações e lançamentos - captação menor que lançamentos 
4 - Com captações e lançamentos - captação maior ou igual a lançamentos 
 
Os pontos com problema são os caracterizados com o número 4, onde temos 
captações com volume total maior que o dos lançamentos. A lógica 
automatizada para a solução do problema é a de tentar deslocar, dentro do 
mesmo trecho QUAL2E, as captações para um ou dois elementos a montante 
ou os lançamentos para um elemento a jusante. As captações podem ser 
movidas se o elemento destino existe (dentro do mesmo trecho) e ou é 
composto só de captações (1) ou não tem nada (0). Os lançamentos podem 
ser movidos se o elemento destino existe (dentro do mesmo trecho QUAL2E) e  
não contém nada (0), é composto só de lançamentos (2) ou é misto, com o 
volume de lançamentos maior que o das captações (3). 
 
A prioridade das soluções, determinada na consulta Soluções para os Pontos 
com Problema é, se o número de pontos de lançamento for menor que as 
captações, experimentar move-los para um a jusante ("move lançamentos 1 
jusante"); não sendo possível, experimentar mover captações um a montante 
("move captações 1 montante"); não sendo possível, experimentar mover 
captações dois a montante ("move captações 2 montante"). Se o número de 
pontos de captação for menor ou igual, experimentar move-las para um a 
montante; não sendo possível, experimentar move-las para dois a montante; 
não sendo possível, experimentar mover lançamentos para um a jusante. Se 
todas as tentativas falharem, é indicado na consulta "sem solução". 
 
Todo o processo de diagnóstico e solução dos problemas de superposição de 
cargas é executado acionando-se a macro Reloca Cargas. A falha na solução 
automática é sinalizada pela mensagem "Pontos com Conflito de Cargas sem 
Solução", e a relocação automática não é feita. Isto não significa, no entanto, 
que não se possa dar uma solução de reposicionamento, manualmente, 
bastando para tanto copiar a tabela Cargas Pontuais Desagregadas para a 
tabela Cargas Pontuais Relocadas e alterar manualmente a posição das 
cargas (campo NumdoElem). 
 
A relocação de cargas por conflitos com pontos singulares deve ser feita após 
a relocação de cargas por superposição. Os pontos singulares são referidos 
por seu tipo, conforme o código apresentado no manual do programa QUAL2E: 
 
1 - Ponto de cabeceira 



 
PEC-2939 

 86 

3 - Ponto pré-junção 
4 - Ponto pós-junção 
5 - Ponto jusante do caso 
 
O problema ocorre quando existem cargas, na tabela Cargas Pontuais 
Relocadas, que coincidem com estes pontos em algum dos casos. A 
estratégia prevista para a solução automática dos casos é o deslocamento de 
cargas, uma posição para jusante (no caso de conflito com ponto de cabeceira 
ou pós-junção) ou uma para montante (no caso de conflito com pontos pré-
junção ou ponto jusante do caso). O deslocamento pode abranger somente as 
cargas no ponto singular ("reloca 0"), as cargas no ponto singular e em seu 
vizinho imediato ("reloca 1") ou as cargas no ponto singular, em seu vizinho 
imediato e no vizinho dele ("reloca 2"). 
 
A determinação da estratégia para cada ponto é feita pela consulta Soluções 
para Pontos Singulares com Problema. São testadas na ordem as 
estratégias "reloca 0", "reloca 1" e "reloca 2", e adotada a primeira que se 
determinar viável. Caso nenhuma se revele viável é indicado "sem solução". O 
deslocamento de cargas em um, dois ou três pontos contíguos vai implicar 
numa combinação das cargas, na extremidade do grupo movido, com a que já 
estava no ponto afetado. Esta combinação será viável em duas situações: se o 
total de cargas na extremidade movida corresponder a uma captação líquida e 
o ponto de destino não tiver cargas ou for outra captação líquida; se o total de 
cargas no ponto movido for um lançamento líquido o qual, adicionado às 
cargas do ponto destino, se mantém como lançamento líquido. 
 
Todo o processo de diagnóstico e solução dos problemas de cargas em pontos 
singulares é executado acionando-se a macro Reloca Cargas em Pontos 
Singulares. A falha na solução automática é sinalizada pela mensagem 
"Pontos com Conflito de Cargas sem Solução", e a relocação automática não é 
feita. Isto não significa, no entanto, que não se possa dar uma solução de 
reposicionamento, manualmente, bastando para tanto alterar manualmente a 
posição das cargas (campo NumdoElem), na tabela Cargas Pontuais 
Desagregadas. 
 
9.2.8   A automação do QUAL2E como ferramenta de planejamento 
 
A motivação para o desenvolvimento da automação da simulação QUAL2E foi 
o seu uso como ferramenta para o planejamento de intervenções na bacia do 
Paraíba do Sul, em diferentes cenários. 
 
O tipo de simulação de qualidade desenvolvida, contemplando DBO, OD e 
Coliformes, correspondeu ao que vinha sendo feito em termos de simulação de 
qualidade em etapas anteriores do planejamento de bacia (Projeto Qualidade 
das Águas - Paraíba do Sul - RJ e SP). Outros tipos parâmetros podem ser 
acrescentados com facilidade, caso se deseje uma simulação mais abrangente, 
nas consultas de geração de cenários de carga e nos diversos balanços de 
massa para o cálculo de pontos de carga e condições de cabeceira. 
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A simulação automatizada envolve a execução de dez casos interligados, com 
elementos computacionais de um quilômetro, num total de 1712 elementos, 
representando os principais rios da bacia do Paraíba do Sul: 
 
• Paraíba do Sul (5 casos) 
• Paraibuna Mineiro (1 caso) 
• Piabanha (1 caso) 
• Pomba (1 caso) 
• Bengala e Grande (1 caso) 
• Muriaé (1 caso) 
 
A determinação da topologia de cada caso é feita de forma totalmente 
automatizada, permitindo que a técnica usada para automação da simulação 
seja aplicada a qualquer bacia. 
 
A simulação executada contempla a interligação entre os casos, a qual é dada 
pelas tabelas Casos a Simular, que dá a ordem da execução dos casos de 
simulação, e Resultados de Casos x Cabeceiras  e  Resultados de Casos x 
Cargas Pontuais, que relacionam pontos de cabeceira e cargas pontuais em 
um caso a pontos (número do elemento QUAL2E) nos casos rodados 
anteriormente. Para a simulação em outra bacia será necessário regerar estas 
tabelas, no novo contexto da interligação entre casos. 
 
O processo de automação envolve duas etapas bem distintas: 
 
• Preparação da base da simulação 
• Geração de resultados em cada cenário 
 
Na primeira etapa conforma-se a simulação a executar repetidamente na 
segunda etapa. 
 
A preparação da base de simulação é um processo bastante automatizado, 
permitindo, no entanto, e a conformação da simulação em seus pequenos 
detalhes. Este compromisso é possível através do emprego extensivo de casos 
exemplo, no qual diversas características vão sendo enxertadas, de modo 
automatizado, gerando novos casos base. Em cada um destes casos exemplo 
e base, pode-se utilizar o QUAL2E para Windows e customizar manualmente 
as características desejadas . 
 
As etapas para a preparação dos casos base são: 
 
• Geração de um cenário base de usos de água 
• Determinação da topologia base de cada caso a simular 
• Geração das topologias QUAL2E dos casos e da precedência e interligação 

entre eles 
• Geração das condições nas cabeceiras e nos pontos de cargas 

desagregados 
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• Solução automática ou manual dos conflitos de carga e geração de vetor de 
realocação 

• Geração, no QUAL2E para Windows de um caso exemplo, com topologia 
fictícia 

• Geração dos casos base QUAL2E 
• Conformação manual dos casos base, usando o QUAL2E para Windows 
 
Para a geração dos cenários base podem ser usadas as macros Gera Cenário 
Urbano Base, Gera Cenário Industrial Base e Gera Cenário Base. A 
determinação das topologias dos casos é feita por uma rotina na base de 
dados EscTrech, iniciada através do formulário Escolhe Trecho - 
FORMULÁRIO INICIAL. A geração das topologia QUAL2E dos casos é feita 
pelas macros Agrega Trecho e Gera Trechos QUAL2E. O cálculo das 
condições nas cabeceiras e nos pontos de carga desagregados é feita pelas 
macros Gera Condições Calculadas nas Cabeceiras e Gera Cargas 
Pontuais Desagregadas. 
 
A solução automática para a superposição de cargas e para as cargas em 
pontos singulares é feita pelas macros Reloca Cargas e Reloca Cargas em 
Pontos Singulares. As macros de soluções de problemas de cargas devem 
ser acionadas na ordem apresentada. Caso haja problemas que impeçam a 
relocação automática das superposições de cargas, a solução manual é a 
cópia das Cargas Pontuais Desagregadas para Cargas Pontuais Relocadas 
(consulta Copia Cargas Desagregadas para Realocadas) e a alteração 
manual da posição das cargas na tabela Cargas Pontuais Relocadas. Caso 
não seja possível a resolução automática das cargas nos pontos singulares, 
pode-se alterar as suas posições manualmente na tabela Cargas Pontuais 
Relocadas. Em qualquer das situações, deve-se ao final gerar o vetor de 
relocação de cargas, o qual será usado quando da simulação de cada cenário 
(macro Gera Vetor de Relocação de Cargas). 
 
A geração de um caso exemplo é feita no QUAL2E para Windows. Neste caso 
serão atribuídas as características gerais da simulação desejada. Não será 
necessária a criação de uma topologia de caso realista, já que ela será 
substituída pela topologia real. Ela poderá na verdade ser representada por um 
único trecho, com parâmetros fictícios. As condições na cabeceira poderão 
igualmente ser substituídas por condições fictícias. A carga poderá ser um 
único ponto, também com condições fictícias. As condições deverão ser 
apenas as suficientes para passar pela primeira etapa da simulação, que é a 
geração da imagem de entrada do caso (arquivo com o nome atribuído ao caso 
e a terminação .run, ), no diretório c:\Models\QUAL2E. 
 
A geração dos casos base QUAL2E se faz, a partir do caso exemplo, através 
do formulário Gera Casos Base, conforme mostrado na Figura 45, abaixo. 
Navegando-se entre os registros, nas setas localizadas na parte do formulário, 
são apresentadas, por seus códigos, todas as topologias de caso criadas. Uma 
a uma, deve ser indicado os nome desejado para os caso base (nome do 
arquivo .run criado no diretório c:\Models\QUAL2E, sem a terminação), o nome 
do caso exemplo (que normalmente será o mesmo para todos os casos, sem a 
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terminação .run ), e acionado o botão Gera Caso. Os nomes atribuídos aos 
casos base devem ser inseridos na coluna Caso Base da tabela Casos a 
Simular, a qual guia o processo de simulação integrada dos diversos casos. 
 
Os casos base podem ser editados usando-se o QUAL2E para Windows. Para 
tanto eles deverão ser inicialmente importados em seu formato run. Na geração 
dos casos que serão rodados em cada cenário, serão recalculadas as 
condições de cabeceira e das cargas pontuais, no que diz respeito a vazão e 
concentrações de OD, DBO e Coliformes, sempre referidas à topologia criada. 
Esta topologia, por conseguinte, não deve ser modificada manualmente. As 
condições de vazão e concentrações referidas também não devem ser 
alteradas, já que serão reescritas na geração do caso real. Pode-se no entanto 
alterar condições como as temperaturas nas cabeceiras e nos trechos, por 
exemplo, alterações essas que serão preservadas nas simulações reais. Ao 
final da alteração deverá ser rodado o caso base, para que seja alterado o 
arquivo de terminação .run que o exprime.  
 

 
 

Figura 45 - Geração de casos base QUAL2E 
 
A geração de resultados em cada cenário consiste nas seguintes etapas: 
 
• Geração do multiplicador do cenário base que representa o cenário 

desejado 
• Geração das condições nas cabeceiras e pontos de carga 
• Relocação de pontos conforme o vetor de realocação 
• Execução das simulações dos casos para o cenário e armazenamento dos 

resultados 
 
O cenário a ser simulado é caracterizado por um vetor de multiplicadores 
(tabela Multiplicador de Cenário)para cada uma das cargas e captações de 
água representadas no sistema. A forma de criação, manual ou automática, vai 
depender da estratégia de geração de cenários adotada. 
 
A geração das condições de cabeceira e das cargas pontuais para o cenário é 
feita pelas macros Gera Condições Calculadas nas Cabeceiras e Gera 
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Cargas Pontuais Desagregadas., que geram as tabelas Condições nas 
Cabeceiras e Cargas Pontuais Desagregadas. 
 
A tabela Cargas Pontuais Desagregadas está referida a um configuração de 
cargas que pode ter conflitos. A correção da configuração se faz com a macro 
Reloca Cargas conforme Vetor de Relocação, a qual gera, na tabela Cargas 
Pontuais Relocadas, o mesmo vetor, com as correções de posição 
estabelecidas, automaticamente ou manualmente, na etapa de preparação dos 
casos base. 
 
A execução integrada das simulações dos casos é regida pela tabela Casos a 
Simular, a qual relaciona os casos que compõem a simulação da bacia, com 
um número que sinaliza a ordem da simulação, o nome do caso base a partir 
do qual cada um será construído (nomes atribuídos quando da geração de 
cada caso base) e um prefixo de três caracteres que será usado, junto com os 
primeiros cinco caracteres do nome dado a cada cenário, para constituir o 
nome dos três arquivos QUAL2E referentes a ele. Os arquivos em questão são 
o fonte (terminação .run), o de resultado da simulação (terminação .out) e o de 
resultado sob a forma de vetor de variáveis (terminação .dou). 
 
Os resultados da simulação integrada, armazenados automaticamente na 
tabela Resultados dos Casos, são vetores, relacionando, para cada cenário, 
caso e número de elemento de simulação, o valor da vazão em m3/s, 
velocidade em m/s, concentrações de OD e DBO em mg/L e de coliformes, em 
1000 unidades/100 mL. Os resultados de uma simulação a montante são 
condições de contorno de casos rodados a jusante. As tabelas Resultados de 
Casos x Cabeceiras e Resultados de Casos x Cargas Pontuais exprimem 
esta ligação, relacionando em cada uma das ligações o caso origem e o 
número do elemento cujo resultado será aproveitado, o caso destino e o 
número da cabeceira ou afluente que ele representa. Antes de cada simulação 
de caso, se faz a substituição automática dos valores anteriormente calculados, 
por processos simplificados, pelos derivados das simulações a montante, 
fazendo com que o conjunto dos casos de simulação integre uma simulação 
coerente de toda a bacia. 
 
A simulação de cada caso é feita através do arquivo Qual2e.pif, o qual aciona o 
programa de simulação. O arquivo Qual2e.par dá os nomes dos arquivos fonte 
(terminação .run), saída (terminação .out) e vetor de variáveis de saída 
(terminação .dou). Os nomes dos arquivos, para cada cenário e caso, são 
compostos, conforme explicado acima, pelos três caracteres que sinalizam o 
caso e pelos cinco restantes que sinalizam o cenário. 
 
A simulação integrada é deflagrada pelo formulário Roda Casos QUAL2E, o 
qual se apoia na tabela Casos a Simular (ver Figura 46). Para a simulação é 
necessário somente indicar o cenário, cujo nome constará na tabela de 
resultados. Os cinco caracteres iniciais servirão para identificar os arquivos 
QUAL2E. Se houver interesse em manter estes arquivos, convém nomear os 
cenários de tal forma que seus cinco primeiros caracteres sejam únicos. A 
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execução integrada de todos os casos, com armazenamento dos resultados é 
feita ao se apertar o botão Roda Casos. 
 
A rotina MontaeRodaArquivo, do módulo Gera e Roda Casos QUAL2E, 
acionada pelo botão, executa o processo completo de cálculo de incorporação 
de condições contorno vindas de casos a montante, geração do fonte do caso 
para aquele cenário e do arquivo auxiliar Qual2e.par, comando da execução da 
simulação e incorporação dos resultados. 
 

 
 

Figura 46 - Simulação integrada de cenário 
 
 
10.  ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE INTERNAS DO 

SISTEMA 
 
 
O papel do SIG ArcView no sistema 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 
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• Hidro99 
• Qualidad 
• SADOut 
 
10.1   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. 
 
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 2. 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 
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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 Municípios 97 Acumulados (usando o cálculo do mapa a 

montante) 
• Geração de Solo Acumulado (usando o cálculo do mapa a montante) 
• Geração de Relevo Acumulado (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 baseada nos Censos de 1970, 

1980 e 1991 (por projeção pelo método logístico) 
 
As principais funcionalidades da base de dados Populac2000 são: 
 
• Geração da Tabela População dos Distritos baseada nos Censos de 1980, 

1991 e 2000 (por projeção pelo método logístico) 
• Definição da população na bacia em 2000 
 
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 
 
As principais funcionalidades da base de dados Industri são: 
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• Geração da Tabela Indústrias, Rios e Trechos (localização da indústria nos 
rios – com o uso da rotina de localização de ponto no ArcView – Relatório 
PGRH-RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

• Geração da Tabela Poluição FRABRA (por tipologia industrial) 
 
As principais funcionalidades da base de dados NIndustr são: 
 
• Geração da Tabela Novas Indústrias, Rios e Trechos (localização da 

indústria nos rios – com o uso da rotina de localização de ponto no ArcView 
– Relatório PGRH-RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

• Simulação da carga poluidora das indústrias (DBO e Sólidos em 
Suspensão) pela metodologia do IPPS (Industrial Pollution Projection 
System, do Banco Mundial) 

• Simulação da vazão efluente e carga poluidora das indústrias pela 
metodologia do PROSAM (estudo da poluição industrial na região 
metropolitana de Belo Horizonte) 

• Simulação do consumo de água das indústrias pela metodologia do US 
Corps of Engineers 

 
As principais funcionalidades da base de dados Saneamen são: 
 
• Geração da Tabela Captações, Rios e Trechos (localização da captação 

nos rios – com o uso da rotina de localização de ponto no ArcView – 
Relatório PGRH-RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

• Geração da Tabela Lançamentos, Rios e Trechos (localização do 
lançamento nos rios – com o uso da rotina de localização de ponto no 
ArcView – Relatório PGRH-RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

• Cálculo da cobrança do saneamento 
• Cálculo da adequação do atendimento de abastecimento de água 
 
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 – Relatório PGRH-
RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

 
A principal funcionalidade da base de dados Qualid 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 – Relatório PGRH-RE-23-R1 -  Parágrafo 6.3) 

 
As principais funcionalidades da base de dados EscTrech são: 
 
• Preenchimento de dados genéricos sobre trechos de rios, baseados na 

topologia da rede hidrográfica 
• Criação de topologias de casos a simular (simulação de qualidade de água, 

simulação hidráulica), baseados na hidrografia representada. 
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• Apagamento de topologias de casos a simular. 
 
As principais funcionalidades da base de dados SimQual são: 
 
• Geração de casos base para simulação QUAL2E. 
• Geração de caso, execução da simulação e armazenamento de resultados 

de simulações QUAL2E referentes a cenários determinados. 
• Apagamento de resultados de simulações QUAL2E de cenários. 
 
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 
 
10.2   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 
• Características de Bacia 
• Concentrações Resultantes de DBO 
• Crescimento Urbano 
• Solos 
• Unidades de Relevo 
• Mapa de Chuva – CPRM 
• Vazões Específicas em Minas Gerais 
• Violações de Classe - Período de 1997 a 2001 
• Violações de Classe - Período Total 
 
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. 
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As vistas Solos e Unidades de Relevo apresentam sob a forma gráfica os 
mapas correspondentes, usados no sistema e armazenadas, sob a forma de 
tabela de valores nas microbacias de trecho ou integrados nas bacias a 
montante de trecho, na base de dados Fisicas. 
 
A vista Características de Bacias é um embrião do sistema de visualização de 
mapas temáticos em bacias a montante de trechos. Neste sistema, uma vez 
escolhido o trecho cuja bacia se deseja ver e o mapa temático ou superfície de 
valores desejada, será inserido na vista o mapa ou superfície desejada e, 
através de mascaramento da região na bacia do Paraíba fora da bacia de 
interesse, ficará visível apenas a característica desejada, na bacia indicada. 
 
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 
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: 
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• 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. 

 
• Rios Federais não Representados – rios federais não representados na 

hidrografia de referência, extraídos do mapeamento na escala 1:50000. 
 
• 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 Pluviométricas – conjunto completo das estações pluviométricas 

disponíveis no sistema Hidro (454 postos), em sua localização original, com 
informações de bacia, município, operador e coordenadas, latitude e 
longitude e UTM. 

 
• 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. 

 
• Novas Indústrias – 590 indústrias selecionadas do novo cadastro industrial, 

com informações de nome, número de empregados, atividade (código 
CNAE com descrição) e ponto de lançamento de efluentes. 

 
• Indústrias Brasil - França – 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. 
 
• Captações – 99 captações de sistemas cadastrados na base de dados 

Saneamen, com o número e nome do ponto de captação, número e nome 
da ETA correspondente, número e nome do sistema de abastecimento, tipo 
e nome do manancial, vazões mínimas e máximas captadas e 
coordenadas. 
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• Lançamentos – 16 pontos de lançamento de ETEs, com o número, nome e 
capacidade da estação, município e estado onde se encontra, 
concessionária operadora, ponto e corpo receptor do lançamento. 

 
• Vazões de Poços (m3/h) – 1795 poços profundos cadastrados na base de 

dados Pocos, classificados por cores conforme a faixa de vazão, com seu 
número e nome, nome do proprietário, coordenadas e local onde se 
encontram, tipo e natureza do aquífero, profundidade, vazão, nível estático 
e dinâmico e vazão específica. 

 
• 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 - extraídos da Malha Municipal Digital do IBGE - 
1997. 

 
• 8 croquis de cidades fluminenses na bacia (Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Mendes, Paraíba do Sul, Resende, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda), 
com o estudo conceitual de esgotamento sanitário com tratamento. 

 
• Estradas Principais – principais estradas de rodagem pavimentadas na 

bacia. 
 
• 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. 
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• 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 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. 
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• Chuva Acumulada Anual – regiões de chuva anual média de longo período 
com intervalo de 500mm. 

 
 
Os planos de informação (temas) disponibilizados na vista Solos são: 
 
• Rios Principais – seleção da hidrografia onde só estão presentes os rios 

cujas bacias têm mais de 200 km2, com seus nomes. 
 
• Municípios 97 – 180 municípios na bacia do Paraíba do Sul, na 

configuração de 1997 - extraídos da Malha Municipal Digital do IBGE - 
1997. 

 
• Solos – mapa temático de solos na bacia, proveniente do Projeto Radam 

Brasil. 
 
 
O plano de informação (tema) disponibilizado na vista Unidades de Relevo é: 
 
• Dissec Relevo / Dens Drenagem – mapa temático de unidades de relevo na 

bacia, proveniente do Projeto Radam Brasil. 
 
 
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. 
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Anexo 1 
Objetos nas Bases de Dados em Access
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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 - 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 - 
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 - 
Rios - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - 
Topologia - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - 
Trecho, Comprimento e Área T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - 
Trechos - Codificação Otto T Geração de Tabelas Topológicas Básicas - 
AAT de Rios T Informação Básica - Hidrografia 
Estações Flu x Trechos T Informação Básica - Localização de Estações 
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 
Apaga Superfície x Trechos C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Superfície em Trechos e Afluentes C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Superfície Incremental C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Superfície nas Bacias C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Topologia com Superfície C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Trechos com Comprimentos e Superfície C Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Acumula Superfície M Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Acumula Superfície Mo Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Superfície Acumulada T Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
Superfície x Trechos T Cálculo de Superfície Integrada a Montante de 
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 
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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 
Transição 80-91 T Informação Básica - Transições de Distritos entre 
Transição 91-96 T Informação Básica - Transições de Distritos entre 
Transição 96-91 T Informação Básica - Transições de Distritos entre 
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 
Cidades e Rios Principais C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Comprimento Total dos Rios nas Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Gera Cidade e Maior Rio Principal C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Maior Comprimento de Rios Principais em Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Ordem do Rio Principal C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Trechos de Rios em Cidades C Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
Cidade e Maior Rio Principal T Geração da Tabela Cidade e Maior Rio 
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 
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 
 
 
 



 
PEC-2939 
 

 

 
 

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 
Indústrias, Rios e Trechos T Geração da Tabela Indústrias, Rios e 
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 x Trechos T Informação Básica - Localização de 
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 
Usinas, Rios e Trechos T Geração da Tabela Usinas, Rios e 
Usinas x Trechos T Informação Básica - Localização de 
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 
Diferença Absoluta Percentual Média SIPOT x SIPOT95 C Informações - Diferenças SIPOT e 
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 
Exibe Gráfico do Perfil M Informações - Perfis Longitudinais 
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Objeto Tipo Finalidade 
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 
Vazões SP C Informações - Vazões pela 
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 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 C Outorga Quali-Quantitativa 
Vazão DBO a Montante do Trecho de 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 
Cria Cidades a Montante - mesmo rio C Outorga Quali-Quantitativa - Geração da 
Cria Cidades a Montante de Cidades M Outorga Quali-Quantitativa - Geração da 
Gera Jusante de Cidades - Inclui Trechos de C Outorga Quali-Quantitativa - Geração de 
Gera Jusante de Cidades - Inclui Trechos no C Outorga Quali-Quantitativa - Geração de 
Cria Cadastro de Cidades Original C Outorga Quali-Quantitativa - Geração do 
Gera Decaimento DBO até a Foz C Outorga Quali-Quantitativa - Geração do 
Violação de Outorga Consumo C Outorga Quali-Quantitativa - Verificação 
Violação de Outorga DBO C Outorga Quali-Quantitativa - Verificação 
GeraDBFMonJus M Outorga Quali-Quantitativa e Interação 
Comunicação com ArcView Mo Outorga Quali-Quantitativa e Interação 
Apaga Trechos a Jusante C Topologia sob Demanda 
Apaga Trechos a Montante C Topologia sob Demanda 
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Objeto Tipo Finalidade 
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 
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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 anotaçã 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  
Bacia do Paraíba do Sul Carangola polígono c:\paraiba\sisinf10\uso\nu2612  
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Vista Tema Tipo Arquivo Base Tabela em Junção 
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  
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  
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Vista Tema Tipo Arquivo Base Tabela em Junção 
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 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 


