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1.   O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA A BACIA DO PARAÍBA DO SUL  

 
O Sistema de Informações de Recursos Hídricos para a Bacia do Paraíba do Sul  é um 
sistema de informações abrangente, unindo dados ligados à disponibilidade hídrica e 
usos da água a dados físicos e sócio-econômicos, desenvolvido com o objetivo de 
proporcionar ao usuário um conhecimento integrado das inúmeras variáveis que 
condicionam o uso da água na bacia. O sistema agrega informações referentes à 
hidrografia e bacias, características físicas ambientais tais como uso do solo, solos, 
relevo, chuva, dados sócio-econômicos diversos referenciados aos municípios da 
bacia, tais como população, renda, atividades econômicas, caracterização dos 
recursos hídricos em termos de qualidade e quantidade, chuva, água subterrânea e 
um cadastro de usuários na bacia. 
 
O objetivo primeiro do sistema é a disponibilização da informação, de forma coerente, 
ao usuário final. Um segundo objetivo do sistema é servir como base integradora de 
outros sistemas de apoio à gestão de recursos hídricos (ver Figura 1). Neste conceito, 
já estão integrados a ele um sistema de simulação de disponibilidades hídricas para 
outorga quali-quantitativa e um sistema de automação da simulação da qualidade da 
água, que possibilita o uso do modelo QUAL2E como instrumento de planejamento, 
automatizando todas as etapas de geração de dados de entrada para o programa. 
 

 
 

Figura 1 – Estrutura do Sistema de Informações 
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2. 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 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 do relatório do Sistema de Informações de Recursos Hídricos para a Bacia 
do Paraíba do Sul (relatório PGRH-RE-022-R1), além de diagramas de cada um dos 
processos ilustrando o relacionamento funcional entre os objetos. 
 



 
PEC-2939 

 3 

 
 

Figura 2 - Estrutura Física do Sistema de Informações 
 
3. INFORMAÇÃO REFERENCIADA À HIDROGRAFIA 
 
O sistema de informações está baseado em uma forma de estruturação de dados 
desenvolvida especialmente, a qual permite a disponibilização rápida, em bases de 
dados relacionais, de informações topológicas (que parte da hidrografia está a 
montante ou a jusante) e de características ligadas à hidrografia, sejam elas na forma 
de pontos ligados aos rios (pontos de lançamento de efluentes, pontos de captação, 
pontos de medição), trechos de rios (coeficiente de Manning, declividade, etc.) ou 
mesmo a áreas a montante de trechos de rios (chuva integrada a montante, uso do 
solo a montante). A maior parte do desenvolvimento desta base de dados foi feito 
através de preprocessamento em Sistemas de Informação Geográfica, usando 
ferramentas padrão de SIGs vetoriais e de análise espacial em SIGs raster. Em alguns 
pontos, no entanto foi necessário o desenvolvimento de rotinas especiais, para 
executar funções não disponíveis nos SIGs padrão ou tornar mais fácil a geração da 
base e a introdução de novas informações nela. Neste sentido, foram desenvolvidas 
rotinas para: 
 
• geração das tabelas topológicas e codificação de Pfafstetter 
• atribuição de nomes de rios 
• referenciamento de pontos a trechos de rios 
• entrada de dados referentes a trechos de rios 
 
Algumas outras rotinas foram desenvolvidas, como rotinas auxiliares dos sistemas 
especialistas. Este é o caso da rotina que descreve, sobre a base do sistema de 
informações, a topologia a ser simulada no QUAL2E. Esta rotina, na verdade, não é 
específica do QUAL2E, e poderá ser usada para a descrição de casos a simular com 
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qualquer outra ferramenta, em qualquer tipo de simulação vinculada a uma rede 
hidrográfica (simulação hidráulica, por exemplo). 
 
 
4.  ESTRUTURA DO MANUAL 
 
O manual está dividido em três partes. Na primeira são descritas as funcionalidades 
do sistema, para a disponibilização simples de informação contida na base, ou em 
seus sistemas especialistas, de simulação de outorga e de simulação de qualidade de 
água. Na segunda serão descritas as funcionalidades das ferramentas de preparação 
da base e de preparação de casos de simulação. A terceira parte é o manual de 
instalação do sistema. 
 
 
5. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA 
5.1 Funcionalidade geral do sistema de informações 

georreferenciadas 
 
O uso do Sistema de Informações Georreferenciadas da Bacia do Paraíba do Sul se 
faz principalmente através da vista Bacia do Paraíba do Sul, a qual é apresentada 
automaticamente ao se ativar o projeto ArcView SadOut.apr. Desta forma, sempre que 
se referir ao ArcView na funcionalidade descrita abaixo, supõe-se que seja esta a vista 
corrente. As demais vistas apresentam os mapas agregados (solos, relevo e chuva) ou 
informações correlatas, como a divisão em sub-bacias maiores que 200 km2, ou 
representam possíveis exercícios de geração de mapas a partir de informação 
disponível no sistema. 
 
O Sistema de Informações Georreferenciadas pode ser usado tanto para consultas 
topológicas, isto é, envolvendo características da bacia ou da hidrografia a montante 
de um ponto ou sobre o estirão a jusante de um ponto, quanto para consultas não 
topológicas a respeito dos planos geográficos presentes e de sua informação tabular 
correspondente. 
 
A consulta topológica mais simples é a que está associada à consulta da outorga 
quali-quantitativa. Assim, ao se acionar a ferramenta    são selecionadas (pintadas 
de amarelo) as microbacias que compõe a bacia a montante do trecho. No mesmo 
processo são também selecionados e pintados de amarelo os trechos do tema Rios a 
jusante do trecho selecionado. Clicando-se no botão Uso do Solo, é exibido um gráfico 
de torta com a distribuição percentual das classe de uso de solo a montante do trecho 
selecionado (Figura 3). 
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Figura 3 – Uso do solo na bacia a montante 
 
A informação de uso do solo é apenas um exemplo do tipo de informação topológica 
que pode-se obter. Abrindo-se a janela da base de dados Access SadOut são 
disponíveis outras consultas que nos dão informações sobre características da bacia a 
montante. Assim a consulta Indústrias a Montante do Trecho de Interesse nos 
relaciona as indústrias cadastradas na bacia a montante. As consultas Distritos a 
Montante do Trecho de Interesse, Municípios 97 a Montante do Trecho de 
Interesse e Cidades a Montante do Trecho de Interesse, de mesma forma, nos 
informam sobre os distritos, municípios e cidades na bacia a montante. As consultas 
Relevo a Montante do Trecho de Interesse e Solos a Montante do Trecho de 
Interesse, por sua vez, nos mostram características físicas sobre a bacia a montante. 
Mesmo estas consultas já preparadas, no entanto, constituem somente uma amostra 
da informação que pode ser levantada. Pode-se na verdade levantar através das 
consultas qualquer característica cuja informação básica esteja armazenada nas 
bases de dados, tanto sobre a área a montante como sobre o trecho a jusante, através 
de novas consultas em Access, fazendo uso das tabelas Trechos a Montante e 
Trechos a Jusante, construídas dentro da base de dados SadOut como parte do 
processo de consulta de outorga. 
 
Além da consulta topológica, pode-se obter informação sobre qualquer elemento 
gráfico, como um trecho de rio, um núcleo urbano ou uma usina, por exemplo. A 

ferramenta padrão para este tipo de consulta no Access é o botão  . Clicando-se 
no nome do tema cuja informação se deseja consultar (a área em torno dele fica em 
alto relevo), torna-se possível a consulta dos atributos dos elementos do tema com o 
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uso da ferramenta padrão. A forma padrão de exibição da informação sobre o 
elemento e suas características é através da janela padrão do ArcView. 
 
Em alguns dos temas, como o Rios, por exemplo, a resposta é apresentada em uma 
janela especial, de mais fácil leitura, como mostrado na Figura 4. Nela são 
apresentados para qualquer trecho o nome do rio ao qual ele pertence, o comprimento 
do rio em km, a distância em km do ponto de jusante do trecho à foz do rio, o número 
do trecho e a área em quilômetros quadrados da bacia a montante do trecho (incluindo 
o próprio). 
 

 
 

Figura 4 – Identificação de trecho de rio 
  
Além do tema Rios, são apresentados em quadros semelhantes dados sobre 
Indústrias (código da Cooperação Brasil – França, endereço, CGC, número de 
empregados e rio de lançamento dos efluentes), Usinas Hidrelétricas (nome e 
código) e Núcleos Urbanos (nome e área). 
 
O tema Estações Fluviométricas possui dados de vazões diárias, na base de dados 
Hidro99, os quais podem ser exibidos a partir da consulta com a ferramenta padrão 

 a um posto fluviométrico determinado. A Figura 5 mostra uma consulta deste tipo. 
A partir da apresentação da janela com o nome e código da estação, seu status, 
altitude e área de drenagem e o nome do rio onde se encontra, clicando-se o botão 
Dados de Vazão, é exibido o hidrograma neste posto, juntamente com a tabela de 
valores correspondente. 
 
O gráfico temporal pode ser deslocado e ampliado usando-se o mouse (um retângulo 
traçado com o mouse clicando-se um ponto na direção “noroeste” e arrastando em 
direção “sudeste” provoca uma ampliação do gráfico dentro do retângulo – clicar e 
arrastar com o botão direito do mouse provoca o deslocamento correspondente do 
gráfico) ou usando os botões dispostos ao lado do gráfico. 
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Figura 5 – Apresentação de hidrograma de posto fluviométrico 
 
A visualização e a apresentação de informações tabulares básicas são controladas 
com os recursos usuais do ArcView, que permitem a seleção dos temas apresentados, 
a seleção de elementos dentro de um tema através de consultas em sua tabela de 
atributos, a apresentação gráfica dos elementos em função de características de seus 
atributos, e muitas outras funções. 
 
Uma série de outras consultas e análises podem ser feitas sobre os dados 
apresentados no sistema de informações geográficas, através das capacidades de 
análise e apresentação de resultados intrínseca ao mesmo. Dados tabulares 
disponíveis nas base de dados podem ainda ser exportados para o sistema de 
informações geográficas e unidos às tabelas de atributos, permitindo o 
desenvolvimento de inúmeras consultas gráficas ou tabulares, neste ambiente. 
 
 
5.2 Consulta aos dados de qualidade de água 
 
Foram incorporadas ao Sistema algumas ferramentas especiais de consulta, 
conjugadas á base de dados de qualidade de água, permitindo os seguintes tipos de 
consulta: 
 
• Mapa e tabela dos postos na bacia com percentual de medições com violação de 

classe 
• Gráficos e tabelas da variação temporal de parâmetros em um posto 
• Perfis de variação de parâmetros ao longo dos rios 



 
PEC-2939 

 8 

O primeiro tipo de consulta é ativada pelo menu Qualidade, onde se pode escolher a 
visualização como tabela ou como mapa, das violações no período total de 
abrangência dos dados ou apenas no período de 1997 a 2001. As violações no mapa 
são apresentadas em tons de vermelho, indicando o percentual do número de 
medições em cada posto, no período, que estão fora de classe (ver Figura 6). 
 

 
 

Figura 6 – Percentual de violações de classe de DBO na bacia 
 
Os dois outros tipos de consulta são iniciados com o uso da ferramenta padrão de 

informações no ArcView,  . Estando selecionado o tema Estações de Qualidade, 
ao se clicar com a ferramenta padrão sobre um posto de qualidade, é exibido um 
quadro como o exibido na Figura 7: 
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Figura 7 – Consulta a dados de posto de medição de qualidade 
 
Selecionando-se na caixa de escolha Parâmetro a variável que se deseja consultar e 
apertando-se o botão Consulta Banco, botões e tabs na janela permitem exibir 
diversas informações sobre o parâmetro escolhido no posto ou no rio que passa por 
ele. A Figura 8 mostra a série temporal de DBO, obtida escolhendo-se este parâmetro 
na caixa correspondente e clicando-se os tabs Dados e Gráfico. A Figura 9 mostra o 
tipo de estatística exibida ao se clicar o tab Estatísticas. Na Figura 10 é mostrado um 
perfil de DBO no Rio Paraíba do Sul, apresentado ao se clicar o tab Perfil. 
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Figura 8 – Gráfico de variação temporal de DBO em posto da CETESB 
 

 
 

Figura 9 – Estatísticas sobre DBO em posto de qualidade da CETESB 
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Figura 10 – Perfil de DBO ao longo do Paraíba do Sul 
 
 
5.3  Funcionalidade do sistema de apoio à decisão de outorga 
 
A consulta aos limites de outorga é feita no ambiente do ArcView, através da vista 
Bacia do Paraíba do Sul, a qual é automaticamente tornada corrente, uma vez 
ativado o projeto SadOut.apr. Por ser uma consulta executada no Access, ela exige 
que esteja ativa a base de dados Access SadOut. Caso contrário, ao se tentar fazer a 
consulta é sinalizado o erro com a mensagem Failed to establish link with the 
application, emitida pelo ArcView. 
 
A consulta à disponibilidade em um determinado trecho é disparada no ArcView 
através do acionamento da ferramenta  . Ao se clicar no trecho é apresentada, 
após um curto tempo de processamento, a área a montante, realçada em amarelo, 
bem como o trecho da bacia hidrográfica a jusante, até a foz do Paraíba do Sul. Em 
um quadro é identificado o trecho apontado (rio e quilometragem), a área a montante, 
a chuva média de longo período, a vazão média, a vazão de referência e os limites 
outorgáveis de vazão para captação e consumo, bem como a carga de DBO 
outorgável com sua vazão equivalente (Figura 11). 
 
A consulta é feita supondo como usuários todos os núcleos urbanos, sem qualquer 
abatimento da carga de DBO em relação ao calculado a partir da população de 2010, 
com uma carga de 54g/hab.dia. No entanto, manipulando-se o campo Percentual de 
Redução de DBO na tabela Redução de DBO, da base de dados SadOut, pode-se 
alterar a carga remanescente de DBO em qualquer dos núcleos urbanos que 
compõem o cadastro de usuários. 
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Os limites de concentração de DBO estão fixados em um mesmo valor para toda a 
rede hidrográfica, correspondente ao limite da classe 2 do CONAMA (5 mg/L). Eles 
podem, no entanto ser alterados individualmente para cada trecho, na tabela 
Concentração Limite DBO, na base de dados SadOut., ou em grupo, usando-se a 
rotina de entrada de dados associados a trecho (Parágrafo 6.4). Caso se deseje 
alterar coletivamente os limites, para um novo valor em toda a bacia, pode-se rodar a 
macro Altera Limite Concentração DBO, na base de dados SadOut, fornecendo o 
valor limite desejado. Esses mesmos limites, no entanto, como qualquer outro 
parâmetro vinculado a trecho, podem ser alterados em grupo, usando a rotina de 
preenchimento de dados exposta a baixo, e mesmo individualmente na tabela 
correspondente. 
 
 

 
 

Figura 11 – Simulação de disponibilidade para a outorga 
 
 
 
6. ROTINAS AUXILIARES 
 
6.1 Geração de tabelas topológicas e codificação 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 
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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 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. Basta 
para isso que o rio receba o número da bacia principal ao qual é associado. Desta 
maneira os códigos dos rios sempre terão sua terminação em um algarismo par. 
 
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 tabelas de definição da 
topologia Trechos, Rios e Topologi). 
  
O programa desenvolvido opera em duas fases. Na primeira delas, após a 
classificação das listas de nós de e para, busca-se, a partir da determinação do trecho 
e nó de foz, os trechos que se encaixam no seu nó de montante. Para cada um deles 
chama-se novamente a mesma rotina, o que faz com que toda a árvore seja 
percorrida. Neste caminho, além da montagem da árvore como uma lista encadeada, 
calcula-se para cada trecho duas variáveis derivadas de grande importância. No 
caminho de subida se calcula o comprimento acumulado do trecho ao exutório da 
bacia, a partir do comprimento de cada trecho. No caminho de retorno das rotinas se 
calcula a área acumulada a montante de cada trecho, a partir de sua área de 
contribuição direta. As duas variáveis calculadas são incluídas em uma das tabelas de 
saída (tabela de trechos). 
 
No início desta etapa, o programa verifica se o nó indicado como o da foz existe e se a 
ele está ligado um só trecho, indicando erro em caso contrário. Ao seu final, duas 
verificações são efetuadas. A primeira é a de continuidade da rede apresentada, isto 
é, se todos os trechos do arquivo de entrada estão ligados a ela. Caso não estejam, 
são indicados em um arquivo de saída os trechos desconexos. A segunda verificação 
é a de existência de mais de três trechos convergindo em um nó, o que sinalizaria a 
convergência de dois afluentes em um mesmo ponto. Esta condição, que 
aparentemente existe nas cartas hidrográficas (apenas aparentemente, já que a 
convergência em um mesmo ponto depende da escala de apresentação da carta), 
tornaria indeterminada a classificação de Pfaffstetter. A solução é a separação dos 
dois pontos de afluência através de um trecho de tamanho desprezível para as 
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escalas envolvidas. Ocorrendo qualquer das duas anomalias, o erro correspondente é 
sinalizado e é gerado um arquivo sinalizando os pontos a serem corrigidos. 
 
Uma vez determinada a lista encadeada que representa a bacia e as áreas a montante 
de cada um dos trechos, sem a ocorrência de erros, a determinação da codificação 
Pfafstetter se faz em uma segunda etapa com razoável simplicidade, em um único 
passo, por uma rotina recursiva que implementa o algoritmo especificado na própria 
descrição da metodologia de classificação, acima. 
 
O uso do programa se inicia com a criação da tabela de entrada. Esta é desenvolvida 
a partir das coverages de hidrografia e de microbacias de contribuição, pela junção 
das tabelas AAT (Arc Attribute Table) da hidrografia e PAT (Polygon Attribute Table) 
das microbacias. A tabela consiste em um  arquivo de trechos em ASCII, cada linha 
contendo, separados por brancos ou tabs, o número do trecho, o número de seu nó 
“de”, o número de seu nó “para”, seu comprimento e a área da microbacia de 
contribuição correspondente (ver Figura 12). Adicionalmente à criação da tabela, deve 
ser pesquisado na coverage de hidrografia o número do nó da foz da bacia. 
 

 
 

Figura 12 – Programa ClRio - Arquivo de Entrada 
 
O programa ClRio é ativado executando-se o arquivo ClRio.exe. É inicialmente exibida 
a tela da Figura 13, solicitando o número do nó da foz. Ao se apertar o botão 
Executar, o programa pede em um quadro padrão de abertura de arquivo o nome do 
arquivo de entrada (Figura 14). Indicado o arquivo, o programa analisa se o nó da foz 
existe e se a ele converge um único trecho. Em seguida ele constrói a árvore e verifica 
a conectividade da rede hidrográfica apresentada. Caso não haja erros, é feita a 
análise de mais de dois rios confluindo em um nó. Não existindo também este tipo de 
erro, novos quadros de abertura de arquivo solicitam os nomes dos arquivos de saída 
(de trechos, de rios e de topologia) e é sinalizado o término normal da execução na 
linha de mensagens (Figura 15). 
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Figura 13 – Programa ClRio – Tela inicial 
 

 
 

Figura 14 – Programa ClRio – Indicação do arquivo de entrada 
 

 
 

Figura 15 – Programa ClRio – Término de execução sem erro 
 
Caso não seja encontrado o nó da foz, o programa sinaliza na linha de mensagens: 
 
Erro - Não encontrado o nó da foz  
 
e a execução é encerrada. Caso haja mais de um trecho confluindo na foz, é 
sinalizado: 
 
Erro - Mais de um trecho na foz  
 
e a execução é encerrada. Após a construção da árvore, caso haja trechos 
desconexos, é apresentado um quadro de abertura para o Arquivo de Trechos 
Desconexos. Neste arquivo ASCII os trechos desconexos serão apontados, na forma 
de uma lista com os números do trecho e o de seus nós “de” e “para”, separados por 
vírgulas. Após a geração do arquivo o programa termina com a mensagem: 
 
Erro - Árvore está desconexa  
 
Caso haja afluentes duplos, é apresentado um quadro de abertura para o Arquivo de 
Afluentes Duplicados. Neste arquivo ASCII os trechos correspondentes ao afluente 
duplicado serão apontados, na forma de uma lista com os números do trecho e o de 
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seus nós “de” e “para”, separados por vírgulas. Após a geração do arquivo o programa 
termina com a mensagem: 
 
Erro - Árvore tem afluentes duplicados  
 
Caso a execução seja normal, após a indicação dos arquivos de trechos, rios e 
topologia (através das caixas de diálogo Arquivo de Trechos, Arquivo de Rios e 
Arquivo de Topologia) e a geração dos mesmos, o programa termina com a 
mensagem: 
 
Terminada a Execução 
 
A topologia decorrente da classificação pelo critério de Otto Pfafstetter está 
armazenada nas tabelas Rios - Codificação Otto, Topologia - Codificação Otto e 
Trechos - Codificação Otto, na base de dados Access Hidrogr. 
 
 
6.2 Atribuição de nomes a rios 
 
A atribuição de nomes aos rios, no entanto, continua sendo uma etapa fundamental no 
desenvolvimento do sistema de informações, por ser esta a forma de identificação 
socialmente adotada. A codificação de Pfafstetter se baseia no critério 
hidrologicamente correto de considerar como principal o rio que tem a maior área de 
contribuição. Isto faz com que, ainda que com seus nomes não atribuídos, os cursos 
dos rios, de uma maneira geral,  já estejam delineados. A atribuição de nomes, neste 
caso, fica facilitada, exigindo apenas que se faça a correspondência do código com o 
nome. A dimensão do esforço passa a corresponder ao número de rios, e não ao de 
trechos. 
 
Infelizmente, o critério hidrologicamente correto nem sempre corresponde ao adotado 
socialmente para a identificação dos nomes dos rios. Isto faz com que em alguns 
casos o que seria o curso principal de um rio passe a ser um afluente, com o nome do 
rio principal sendo atribuído ao que seria o afluente. Uma outra situação que viola o 
critério hidrologicamente correto é a de um rio ser formado por outros dois. Pelo 
critério correto, o formador com maior bacia seria, na verdade, um prosseguimento do 
próprio rio principal. Estas situações anômalas, no entanto, são a exceção, e não a 
regra. 
 
A estratégia adotada pelo programa é a de identificar, pela ordem alfabética dos 
códigos, cada rio com nome ainda não atribuído. O código do rio é exibido e os 
trechos correspondentes a seu curso são selecionados. O operador tem então a 
possibilidade de "corrigir" o curso do rio através de cliques do mouse, com o novo 
trajeto ficando selecionado. Uma vez o curso correspondendo ao desejado, o operador 
atribui o nome.  Nesta atribuição de nomes o programa verifica automaticamente a 
repetição de nomes e atribui o número que elimina a ambigüidade. Uma das opções 
de nome é o "sem nome", para rios não identificados no mapeamento. 
 
O sistema foi desenvolvido com base no ArcView, através de uma "customização" do 
mesmo.  A base é um projeto em ArcView, no arquivo "nomerios.apr", com os botões 
de comando e instrumentos a serem usados na operação, e uma única vista chamada  
Atribuição de Nomes de Rios, na qual é inserido o tema Rios, com a hidrografia na 
forma padrão, em ArcInfo (ver Figura 16). 
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Figura 16 - Programa de Atribuição de Nomes a Rios 
 
 
A tabela de atributos no tema Rios é a tabela padrão do ArcInfo (campos Fnode_, 
Tnode_, Lpoly_, Rpoly_, Length, Rios_ e Rios_id). A ela foi acrescentada, através 
de um join, os campos que refletem a topologia, provenientes da tabela Trechos de 
Rios (Compacum, Area, Areaacum, Codigo), correspondentes à distância do ponto 
de jusante do trecho à foz do rio (Compacum), à área da microbacia de contribuição 
do trecho (Area), à área da bacia contribuinte ao trecho (Areaacum) e ao código do 
rio onde ele se insere (Codigo). Foram ainda acrescentados os campos que serão 
preenchidos na operação (Nome e Numero), correspondentes ao nome e número do 
rio, os quais estão vazios (Nome) e com o número zero (Numero). Foi finalmente 
acrescentado, proveniente de uma operação de join com a tabela Topologia, o campo 
Rioconf, com o código do rio que conflui a montante daquele trecho (ver Figura 17). 
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Figura 17 - Tabela de Atributos do tema Rios 
 
A atribuição de nome consiste no preenchimento dos campos Nome e Numero de 
todos os trechos de rios na bacia. Em rios sem nome, apenas o campo Numero é 
alterado, passando a assumir o valor 1. Nos outros rios, o campo Nome recebe o 
nome completo do rio (por exemplo, Rio Tinguá). O campo Numero recebe o valor 1, 
para o primeiro rio com aquele nome, sendo acrescido de um a cada rio novo que 
receba o mesmo nome. O valor 0 no campo Numero caracteriza, desta forma, um 
trecho de rio que ainda não recebeu nome. 
  
O programa de atribuição de nomes é operado por cinco novos botões acrescentados 
aos botões tradicionais da barra de comandos do ArcView, sendo três deles comandos 
de operações e dois outros ferramentas de conformação do rio. A Figura 18 mostra a 
barra de comandos, com os novos botões. 
 

 
 

Figura 18 - Barra de botões do Programa de Atribuição de Nomes a Rios 
 

Os novos botões acrescentados são o  , que inicia (ou retoma, caso ela tenha sido 

interrompida) a atribuição de nomes, o   , através do qual é atribuído um nome ao 

rio selecionado, as ferramentas  , que permite cortar o rio selecionado, isto é, 

indicar o trecho mais a montante do rio, e  , que permite desviar o traçado do rio 
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selecionado, e o botão  , que permite voltar atrás nas ações provocadas pelos 
botões - ferramenta anteriores. 
 

Para o início ou a retomada da atribuição de nomes, aperta-se o botão  . O 
programa pega o rio com o primeiro código, por ordem alfabética. Esta ordenação, em 
se tratando da classificação de Pfafstetter, faz com que a busca comece com o rio 
principal, indo em seguida para seu maior afluente a jusante, e em seguida para o 
maior afluente dele, e assim por diante até terminar a bacia do maior afluente a 
jusante. É em seguida apanhado o maior rio da interbacia logo a montante, seguido a 
mesma lógica até o completá-la, e assim por diante até terminar a bacia. 
 
Ao encerrar a lista de códigos não está terminada a atribuição de nomes, já que 
pedaços de rios foram deixados para trás a cada vez que um rio é remodelado antes 
da atribuição do nome, o que acontece sempre que trajeto de um rio descola do trajeto 
"natural" da classificação de Pfafstetter. O programa reinicia então a busca de trechos 
não atribuídos, seguindo sempre a ordem alfabética da codificação. 
 
A Figura 19 mostra a tela exibida ao se iniciar a atribuição. É exibido em um quadro 
de aviso o código do rio cujo nome se vai atribuir. Ao apertar o botão OK, desaparece 
o código e a tela gráfica mostra, selecionado na cor amarela, o trajeto do rio que tem 
este código (Figura 20). 
 

 
 

Figura 19 - Indicação do código do rio a ser nomeado 
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Figura 20 - Curso do rio com o código R 
 
A identificação do rio, para a atribuição de nomes, se faz sempre por seu curso no 
trecho de jusante (foz do rio). O rio identificado acima, por este critério, é o Rio Iguaçu. 
Este é, portanto, o nome que será atribuído a ele. A trajetória total, no entanto, não 
corresponde à do rio Iguaçu. A partir de um ponto intermediário, indicado pela seta, ele 
passa a assumir o curso do Rio Tinguá, que naturalmente, tem uma bacia maior que a 
do Iguaçu superior. Será portanto necessário corrigir o trajeto antes de fazer a 
atribuição do nome. 
 
São disponíveis duas ferramentas para correção do traçado. Clicando-se a ferramenta 

 e em seguida clicando o último trecho correto do trajeto selecionado (o ponto que 
antecede o desvio desejado, indicado pela seta), o programa desvia a seleção, 
conforme indicado na Figura 21. Para localizar com mais clareza o ponto, podem ser 
usadas previamente todas as ferramentas de zoom e pan. 
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Figura 21 - Curso corrigido 
 
 

A ferramenta  é empregada para terminar um curso de rio. Vamos supor que o 
curso superior do Rio Iguaçu, já corrigido na etapa descrita acima, fosse formado por 
dois rios, a montante do trecho indicado pela seta na Figura 22. Neste caso, 

poderíamos clicar na ferramenta   e em seguida clicar no trecho final, indicado pela 
seta, e o rio selecionado seria terminado naquele trecho, conforme mostrado na 
Figura 23. 
 
Caso uma operação de correção de trajeto de rio tenha sido feita por engano, pode-se 

corrigi-la, apertando o botão de correção   , e a configuração do rio será revertida 
ao que era anteriormente. O uso do botão corretor, no entanto, só reverte a última 
operação feita. 
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Figura 22 - Rio formado por dois outros rios 
 
 

 
 

Figura 23 - Rio corrigido 
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Tendo o rio assumido a configuração correta, podemos fazer a atribuição de seu 

nome. Para tanto usamos o botão de atribuição de nomes  . Ao apertá-lo é exibido 
o quadro mostrado na Figura 24. 
 

 
 

Figura 24 - Caixa de seleção de nome 
 
 
A atribuição do nome do rio pode ser feita de diversas maneiras. Pode-se procurar na 
caixa de escolha um nome, entre os que já foram dados a rios, apresentados em 
ordem alfabética. Selecionando o nome e apertando o botão OK, a atribuição é feita. 
Se o nome ainda não tiver sido usado, isto é, se ele não constar entre os nomes da 
lista, pode-se apertar o botão Novo Nome, e o quadro da Figura 25 é exibido. 
 

 
 

Figura 25 - Caixa de Novo Nome 
 
 
Escrevendo-se o nome do novo rio e apertando o botão OK, a atribuição é feita. 
 
Caso o rio selecionado não tenha nome, aperta-se o botão Sem Nome, e a atribuição 
será feita. Pode-se também, em qualquer dos quadros, cancelar a atribuição de nome, 

apertando o botão Cancelar, voltando-se à situação anterior ao apertar do botão   , 
de atribuição de nomes. 
 
Sendo feita uma atribuição de nome qualquer (incluindo "sem nome"), o programa 
pega o próximo rio sem nome, conforme mostrado na Figura 26, em um novo ciclo de 
atribuição de nomes. Se a lista de rios sem nome terminar, o processo é reiniciado, 
para pegar os restos de rio, criados quando se desvia ou interrompe o curso normal de 
um rio. Não havendo mais restos, aparece a mensagem indicada na Figura 27, 
indicando o fim do processo de atribuição de nomes. 
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Figura 26- Nova atribuição de nome 
 
 

 
 

Figura 27 - Mensagem de fim da atribuição de nomes 
 

 
6.3 Referenciamento de informações pontuais à rede 

hidrográfica 
 
Uma capacidade fundamental para o funcionamento do sistema é a de referenciar as 
intervenções diretas na rede hídrica ao ponto da mesma onde elas ocorrem. Assim por 
exemplo, há necessidade de se identificar a posição de cada captação e ponto de 
lançamento, não somente em latitude e longitude, mas também o rio e o ponto do 
mesmo onde ela ocorre. De forma idêntica, os pontos de medição de vazão e 
qualidade devem ser referenciados à rede hídrica. 
 
 A localização de um ponto central que representa a posição dos núcleos urbanos na 
rede hidrográfica foi feita, conforme exposto no Parágrafo 2.7, por cruzamento dos 
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mapas de núcleos urbanos com o da hidrografia, processamento pela rotina 
TOPOLOGI, escrita em LISP (a mesma usada originalmente para o desenvolvimento 
da topologia da rede), e consultas na base de dados. 
 
Para o cruzamento da informação pontual (indústrias, usinas hidrelétricas, postos de 
medição de vazão e qualidade) com a rede hidrográfica foi desenvolvida uma rotina 
específica em linguagem Avenue, do ArcView. Os passos da rotina, a partir da posição 
x, y de um ponto que se deseja localizar na rede hidrográfica, são: 
 
• seleção de trechos de rios em um determinado raio em torno do ponto 
• busca da menor distância de cada trecho de rio ao ponto 
• determinação do trecho com a menor distância 
 
O raio de seleção é configurado em nosso caso originalmente em 2000 metros, de 
modo a evitar a seleção de um número excessivo de trechos a pesquisar, mas pode 
ser facilmente aumentado quando necessário. A busca da menor distância ao trecho é 
feita percorrendo-se cada um dos trechos e guardando-se o ponto no trecho, na forma 
de coordenadas x, y e distância ao longo do trecho desde seu início, com a menor 
distância ao ponto de interesse e a distância em si. 
 

A rotina é acionável tanto interativamente, pela ferramenta  do ArcView, como 
pode ser rodada sobre um arquivo de pontos, executando-se o script Avenue 
XY2TrechoArq. 
 
Quando acionada interativamente, a resposta vem sob a forma de uma janela 
contendo o identificador do trecho mais próximo, a distância ao trecho, as 
coordenadas do ponto do trecho mais próximo ao ponto de referência e a distância 
deste ponto ao ponto inicial do trecho, ao longo do mesmo (Figura 28). 
 

 
Figura 28 – Localização interativa de ponto na rede hidrográfica 

 
A rotina XY2TrechoArq toma como entrada um arquivo texto contendo a localização 
dos pontos e gera um outro arquivo de saída localizando os pontos na rede 
hidrográfica. O arquivo de entrada tem uma linha para cada ponto, com o número do 
ponto, sua coordenada x e sua coordenada y, separados por espaços ou tabs (Figura 
29). 
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Figura 29 – Arquivo de entrada da rotina XY2TrechoArq 
 
O arquivo de saída contém em cada linha a identificação do ponto, suas coordenadas 
x e y, a identificação do trecho mais próximo, a distância ao longo do trecho de seu 
ponto mais próximo do ponto de referência, a distância do ponto de referência ao 
trecho e as coordenadas do ponto no trecho mais próximo do ponto de referência, 
separados por vírgula (ver Figura 30). 
 

 
 

Figura 30 – Arquivo de saída da rotina XY2TrechoArq 
 
6.4 Entrada de dados associados a trecho 
 
A entrada de dados associada a trecho consiste no preenchimento da tabela Dados 
Genéricos sobre Trechos , com os valores dos campos Dado1, Dado2, Dado3, 
Dado4 e Dado5 para cada um dos 4713 trechos da hidrografia do Paraíba do Sul.  
 
O preenchimento é feito por etapas. Pode-se inicialmente atribuir um valor de fundo 
aos campos, sendo a tabela inicializada com estes valores em todos os trechos. Como 
o procedimento é aditivo, isto é, os dados vão sendo alterados em porções da bacia e 
mantidos nas outras porções, convém, quando for iniciada uma atribuição de valores 
totalmente nova, apagar os cinco campos e atribuí-los a toda a bacia, "zerando", desta 
forma a tabela. Em etapas subseqüentes vão sendo alteradas uma a uma porções da 
bacia, até chegar ao resultado final. 
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O preenchimento é iniciado ativando-se o formulário Preenche Dados - 
FORMULÁRIO INICIAL da base de dados EscTrech, sendo então exibido o 
formulário da Figura 31. 
 

 
 

Figura 31 - Formulário inicial 
 
Caso se deseje preencher os campos para toda a bacia do Paraíba do Sul com um 
valor de fundo, deve-se preencher os campos com o valor desejado e apertar o botão 
Toda a Bacia. Para preencher apenas uma parte da bacia deve-se apertar o botão 
Parte da Bacia. A Figura 32 mostra o formulário que é apresentado. 
 

 
 

Figura 32 - Escolha do rio para preenchimento 
 
O preenchimento parcial é orientado a rio, podendo-se atribuir valores homogêneos a: 
 
• Todo um rio 
• Toda a bacia de um rio 
• Um trecho de um rio 
• A interbacia de um trecho de rio 
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A primeira etapa do preenchimento parcial é a escolha do rio, a qual é feita no 
formulário da Figura 32, onde é apresentada uma lista com todos os rios 
representados no sistema de informações. Pode-se verificar se o rio selecionado 
corresponde realmente ao desejado, obtendo-se uma lista de afluentes ou o nome do 
rio onde ele deságua com o ponto quilométrico, através dos botões Afluentes ou Rio 
onde deságua. Caso estejamos certos que se trata do rio desejado, podemos apertar 
o botão Entra Dados, sendo então exibido o formulário da Figura 33. 
 
 

 
 

Figura 33 - Preenchimento parcial de dados 
 
Neste formulário devem inicialmente ser entrados os valores desejados para os 
campos Dado1 a Dado5. Em seguida é escolhido o âmbito do preenchimento, isto é, 
se vai ser preenchido todo ou um pedaço do rio (Rio) ou se vai ser preenchida toda ou 
um pedaço da bacia do mesmo (Bacia). Nesta segunda forma serão preenchidos com 
os valores não só os trechos do rio no intervalo de interesse como também todos os 
trechos da bacia de seus afluentes neste mesmo intervalo (interbacia). 
 
Apertando-se o botão Todo serão preenchidos com os valores todos os trechos do rio 
selecionado previamente (opção Rio) ou toda a bacia do mesmo (opção Bacia). O 
botão Volta permite que se retroceda ao formulário anterior, para a escolha de um 
novo rio, sem que nenhuma alteração seja feita. O botão Fim termina o preenchimento 
de dados. 
 
Ao se apertar o botão Parte será exibido o formulário mostrado na Figura 34, para 
que se determine o trecho desejado. Nas caixas Limite de Montante e Limite de 
Jusante é apresentada uma lista de trechos com o caminho completo ordenado do rio 
escolhido, desde seu ponto mais a montante até sua foz. Os trechos de rios são 
caracterizados por sua quilometragem relativa - em relação à foz do rio -, pelo afluente 
que conflui em seu ponto de montante (ou de jusante) e pelo nome do núcleo urbano 
mais importante a suas margens. Ao se apertar o botão Preenche, os dados são 
aplicados ao trecho de rio (ou de bacia) delimitado pelos trechos indicados pelos 
limites escolhidos, e é reapresentado o formulário da Figura 33, para o preenchimento 
de novos trechos.  
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Figura 34 - Determinação de limites para preenchimento de dados 
 
Ao final do processo, a tabela Dados Genéricos sobre Trechos poderá ser salva 
com outro nome e os tipos de campos poderão ser transformados de texto para 
número inteiro ou real, data ou outros, gerando a tabela final desejada, a qual poderá 
ser copiada para a base de dados Access da qual fará parte. Opcionalmente se 
poderá transferir os valores entrados e transformados para outra tabela, em uma 
consulta atualização. 
 
 
 
6.5 Definição de topologias de casos para estudos de 

simulação 
 
A descrição da topologia de um caso consiste na escolha, dentre os cursos de água 
representados no sistema, de que trechos consistirão no tramo principal do caso e 
quais serão os eventuais tramos afluentes e afluentes desses.  
 
A descrição é iniciada ativando-se o formulário Escolhe Trecho - FORMULÁRIO 
INICIAL da base de dados EscTrech. Neste formulário é apresentada uma lista com 
todos os rios representados no sistema de informações. Nele são também 
apresentados dois botões, Afluentes e Rio onde deságua, através dos quais é 
indicada uma lista de afluentes do rio selecionado ou o rio onde ele deságua e o ponto 
de confluência, cuja finalidade é verificar se o rio selecionado é o desejado (ver Figura 
35). 
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Figura 35 - Seleção do rio do tramo principal 
 
Ao se apertar o botão Escolhe Trecho é exibido um formulário com duas caixas, 
indicadas Trecho de Montante: e Trecho de Jusante:, para a escolha dos trechos 
limite do tramo principal do caso a ser simulado. Nas caixas é apresentado o caminho 
completo, desde o ponto mais a montante do rio escolhido até a foz da bacia, na forma 
de um conjunto dos trechos de rios correspondentes, ordenados de montante para 
jusante. Os trechos de rios são caracterizados por sua quilometragem absoluta - em 
relação ao exutório da bacia - de montante (ou jusante, se for a do ponto de jusante), 
pelo nome do rio onde eles se inserem, com sua quilometragem relativa - em relação à 
foz do rio -, pelo afluente que conflui em seu ponto de montante (ou de jusante) e pelo 
nome do núcleo urbano mais importante a suas margens (ver Figura 36). 
 

 
 

Figura 36 - Limites montante e jusante do tramo principal 
 
Este tipo de atributos permite que se localize cada trecho  e que se escolha o ponto 
terminal correto, correspondente ao ponto de quilometragem no rio, a partir da foz do 
Paraíba do Sul, nas caixas de texto Ponto de Montante: e Ponto de Jusante:. Na 
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escolha de cada um dos trechos terminais, o ponto correspondente é preenchido com 
o valor do limite do trecho (de montante ou jusante). Esta escolha, no entanto, pode 
ser alterada diretamente na caixa, indicando-se o ponto terminal desejado. 
 
Ao se apertar o botão Próximo é apresentada uma caixa na qual se indica o código 
desejado para o caso e uma descrição para o mesmo. Se o caso a simular se limitar 
ao tramo principal, a determinação da topologia é encerrada pressionando-se o botão 
Fim (ver Figura 37). Caso se deseje acrescentar outros tramos afluentes, pressiona-
se o botão > e é reapresentado um formulário de escolha de rios, agora apenas com o 
conjunto de rios nas bacias afluentes ao tramo principal escolhido (ver Figura 38). 
 

 
 

Figura 37 - Identificação do caso 
 

 
Figura 38 - Seleção de afluente 

 
Selecionado o rio onde está o ponto de montante desejado, aperta-se o botão  
Escolhe Trecho para determinação do ponto exato. O formulário de escolha de limite 
montante de tramos afluentes (Figura 39) é semelhante ao de escolha dos limites 
montante e jusante do tramo principal, mas apenas o limite montante é escolhido, já 
que o ponto jusante é determinado pela confluência com o tramo já escolhido onde ele 
deságua. Após a determinação do limite, na mesma lógica dos limites de tramo 
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principal, dois botões são disponíveis: > e =, respectivamente para a escolha de um 
novo tramo afluentes ao escolhido ou de um de mesma ordem que ele, afluente do 
tramo anterior. Pressionando-se o botão > será exibido o mesmo formulário para a 
seleção de rios da Figura 38, com os candidatos a afluente do trecho recém definido. 
  
Se o tramo recém definido for afluente do tramo principal e se apertar o botão = , será 
reapresentado o formulário de identificação do caso. Não havendo mais tramos a 
definir, pressiona-se o botão Fim; havendo, pressiona-se > e é reapresentado o 
quadro de rios para a escolha de mais um afluente do tramo principal. Caso o tramo 
recém-definido não seja afluente do tramo principal, ao se apertar o botão = é 
reapresentada a lista de possíveis afluentes, para a escolha do novo tramo afluente de 
mesma ordem.  
 

 
 

Figura 39 - Limite montante de afluente 
 
Caso se deseje selecionar um novo afluente de uma ordem ainda inferior, pressiona-
se o botão < no formulário de escolha de afluentes. Se o nível corrente, antes de se 
pressionar o botão, for um acima do nível de afluentes do tramo principal, regride-se 
ao formulário de identificação do trecho, permitindo que se encerre a definição do caso 
com o uso do botão Fim (caso se deseje introduzir um novo tramo afluente ao 
principal, pressiona-se a tecla > ). 
 
Se o nível corrente for outro, é exibido o mesmo formulário de escolha de rios, em um 
contexto uma ordem inferior. Para que o usuário não se perca no processo, é exibido 
no formulário o tramo base, do qual vai-se escolher o tramo afluente, na forma dos 
nomes dos rios no ponto de montante e de jusante. 
 
A escolha de afluentes pode ser repetida quantas vezes se quiser, permitindo a 
geração de uma topologia absolutamente genérica para um caso de simulação.  
 
O apagamento de um caso é feito ativando-se o formulário APAGA TRECHOS, na 
base de dados Access EscTrech. (ver Figura 40). 
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Figura 40 - Apagamento de casos 
 
 
Para a exclusão de um caso deve-se localizá-lo, avançando e retrocedendo pelos 
botões de navegação de registro no canto inferior esquerdo do formulário, e apertar o 
botão Apaga Trecho. Todas as entradas referentes ao formulário escolhido nas 
tabelas Trechos a Simular, SubTrechos a Simular e Caminho dos Trechos a 
Simular, as quais guardam a definição completa do caso, serão excluídas. 
 
 
7. INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

E APOIO À OUTORGA 
 
7.1   Instalação do sistema de informações e apoio à outorga 
 
O uso do Sistema se faz através dos programas ArcView 3.2 e Access 97, os quais 
devem portanto estar instalados na máquina. As funcionalidades de consulta às séries 
temporais de vazões e de qualidade da água e de exibição do gráfico de uso do solo 
foram desenvolvidas em Delphi, através do mecanismo de acesso a banco de dados 
BDE (Borland Database Engine). Para o uso desses recursos torna-se necessária a 
instalação do BDE e a configuração dos três drivers de acesso às bases de dados 
Hidro99, Qualidad e SadOut, em Access. 
 
A instalação do sistema propriamente dito consiste na simples cópia do diretório 
Paraíba, com todos os seus subdiretórios e arquivos, do CD-ROM para a raiz do 
volume C:, no disco rígido da máquina. 
 
A configuração dos drivers do BDE é feita ativando-se o BDE Administrator, o qual 
exibe a tela mostrada na Figura 41, abaixo: 
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Figura 41 – BDE administrator 
 
A criação de cada um dos drivers é iniciada clicando-se, no menu Object, em New. É 
exibido um quadro, no qual deve ser selecionada a opção MSACCESS, conforme 
mostrado na Figura 42 abaixo. 
 

 
 

Figura 42 – Seleção do tipo de driver BDE 
 
Ao se apertar OK o quadro de configuração do driver assume a forma mostrada 
abaixo, na Figura 43: 
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Figura 43 – Criação do driver BDE 
 
No campo salientado deve ser entrado o nome do driver (SadOut, por exemplo, para o 
driver de acesso à base SadOut). No campo DATABASE NAME, clicando-se à direita 
do mesmo se pode selecionar a localização do arquivo da base de dados 
(c:\Paraiba\SisInf12\SadOut.mdb, no caso do SadOut). No campo OPEN MODE, 
clicando-se à direita, deve ser selecionado o modo READ ONLY. Clicando-se em  
, finalmente, se salva a configuração do driver. 
 
Os drivers a serem criados – nomes e localização do arquivo – são: 
 
• SadOut - c:\Paraiba\SisInf12\SadOut.mdb 
• Dados de Vazao - c:\Paraiba\SisInf12\Hidro99.mdb 
• Dados de Qualidade - c:\Paraiba\SisInf12\Qualid.mdb 
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7.2   Ativação do sistema de informações e apoio à outorga 
 
A ativação do sistema consiste na ativação da base de dados Access SadOut, o que 
pode ser feito dando-se um duplo clique no arquivo c:\Paraiba\SisInf12\SadOut.mdb, 
na janela do Windows Explorer, e do projeto ArView SadOut, o que também pode ser 
feito por um duplo clique no arquivo c:\Paraiba\SisInf12\SadOut.apr. É necessário que 
ambos os arquivos estejam abertos, para que a consulta topológica e de limites de 
outorga funcione. Caso contrário, ao ser clicada a ferramenta    no ArcView, é 
sinalizado o erro Failed to establish link with the application. 
 
Ao ser ativado o projeto ArcView SadOut, é automaticamente aberta a vista Bacia do 
Paraíba do Sul, que é a porta de acesso para a consulta de disponibilidade para 
outorga. 
 
A maior parte da funcionalidade do Sistema de Informações da Bacia também se 
baseia na vista Bacia do Paraíba do Sul. Algumas informações de interesse, no 
entanto, podem ser obtidas em outras vistas ou mesmo na base de dados SadOut, em 
Access. 
 




