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APLICAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO À ALOCAÇÃO DE 

ÁGUA: O SSD DA COGERH-Ce 
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Resumo – O processo de alocação e planejamento dos recursos hídricos necessita de 

ferramentas de análise que possibilita a análise do comportamento dos diferentes 

componentes (ex: reservatórios e demandas) e configurações dos hidrossistemas.  O SSD 

da COGERH é um sistema que integra em um mesmo ambiente computacional as 

diversas ferramentas de análise. Apresenta-se neste trabalho a arquitetura do sistema, 

suas partes constituintes já desenvolvidas, exemplo de aplicações e os desafios futuras do 

processo de desenvolvimento do SSD. 

 

 

Abstract– The alocation and planning of the water resources  needs analysis tools that 

facilitate the analysis of the behavior of the different components and configurations of 

the hidrossystens.  SSD of COGERH is a system that integrates in a same computation 

enviromental the several analysis tools. It comes in this work the architecture of the 

system, its constituent parts already developed, example of applications and the future of 

the process of development of SSD challenges. 
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Apresentação 

A COGERH vem desenvolvendo um sistema de suporte a decisão de alocação 

dos recursos hídricos. As decisões de alocação que este sistema visa são as decisões de 

alocação anual da água  oriundas do processo de decisão dos colegiados do Comitê de 

Bacia e as decisões de outorga de uso da água. O níveis de decisão e os decisores 

associados aos mesmos são apresentados na Figura 1, este sistema foi construídos para as 

decisões ao nível da bacia hidrográfica, podendo ser aplicado ao nível de conflitos 

localizados. O Sistema pode, também, ter aplicação na análise de cenários de 

planejamento de recursos hídricos. 

 Este artigo tem por objetivo apresentar a Justificativa para a implementação 

deste sistema, os componentes do sistema já desenvolvido e dois exemplos de aplicação 

do mesmo. 

  

Figura 1: Decisores na definição da Política de Recursos Hídricos 
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Um processo privilegiado de resolução de conflitos é a negociação, com o 

propósito de identificar qual a melhor alternativa aceita pelas partes. O processo de 

negociação é interativo e iterativo; durante este processo faz-se necessário o 

conhecimento dos resultados gerados pelas diversas alternativas objetivando dirimir os 

conflitos cognitivos, o que torna possível uma negociação racional. 

Os governantes representam visões de mundo hegemônicas em um dado 

momento em dada sociedade e seus programas de ações prevêem a realização destas 

visões. As decisões políticas governamentais que encaminham este processo devem 

ocorrer, caso se queiram eficientes e eficazes, em um ambiente de informação e de 

ferramentas prospectivas dos produtos destas ações.  

Decisões técnico-operacionais na área de Recursos Hídricos necessitam 

sistematizar um grande número de informações bem como prever reações do Sistemas 

Hidráulico/Hidrológico às intervenções propostas. Estas decisões necessitam de 

informações (dados) dos sistemas e modelos de previsão confiáveis, de resposta rápida e 

amigável.  

Os modelos de previsão devem procurar contemplar as condições de ambiência 

dos Hidrositemas (Sistemas Hidráulico/Hidrológico), quais sejam, as restrições e 

condicionantes jurídico-administrativo e as incertezas que podem ser de diversas ordens: 

hidráulicas; estruturais; econômicas e/ou hidrológicas, esta última contemplando as 

incertezas inerentes, ocasionada pela estocasticidade de diversos processos e fenômenos 

da natureza, as incertezas dos parâmetros dos modelos e as incertezas dos próprios 

modelos utilizados. A forma de contemplar estas incertezas ao processo de decisão é 

associar risco as alternativas, aos indicadores de impactos e benefícios.  

As alternativas analisadas pelos decisores devem ser consideradas em sua 

variante que melhor explore todas as possibilidades da alternativa, uma variante ótima. 

Para este fim devem-se prover ferramentas que proporcionem soluções ótimas ou não 

inferiores, dependendo do número de objetivos que se pretende pesquisar. 

Este trabalho propõe a metodologia de construção de uma ferramenta que dê 

suporte as decisões do sistema Sociotécnico, entendida como a combinação do sistema 

técnico com o ambiente sociopolítico, de operação dos sistemas de reservatórios dos 

grandes vales perenizados, do sistema de reservação para o abastecimento de Fortaleza e 

a decisão estatal de concessão da outorga.  

Sistema de Informações em Recursos Hídricos 

O Sistema de Informações em Recursos Hídricos (SIRH) consiste no conjunto 

de informações necessárias à gestão dos Recursos Hídricos (RH) e ao acompanhamento 

das políticas governamentais no setor de RH no âmbito da unidade em foco. 

Um sistema de informação é essencialmente constituído por quatro elementos 

são eles: a geração das informações, responsável pela contínua atualização dos dados; a 

base de dados, que contempla a série história de dados, os conhecimentos e informações 

já gerados a partir das informações básicas; a política e a forma de disponibilização da 

informação e finalmente o processo de tomada de decisão, superestrutura e objetivo final 

do sistema de informações (Figura 2). 
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Arquitetura do Sistema Suporte a Decisão da COGERH 

A união da tecnologia de Sistema de Informações Geográficas (SIG) a um SSD 

propicia a formação dos Sistema de Suporte a Decisão Espacial (SSDE), que em suma é 

um SSD direcionado a dar suporte a tomada de decisão com relação a problemas não-

estrututados com dimensão espacial. A estrutura dos SSDE’s, se baseia em uma interface 

padrão entre SIG e modelo. 

Visão geral dos componentes do sistema é apresentada na Figura 3. Observa-se 

nesta figura que o sistema é composto de três estruturas básicas: banco de dados (BD), 

banco de modelos  e uma interface gráfica (que esta associada ao SIG) que disponibiliza  

os dados para o usuário sendo esta proprietária de ferramentas de análise de resultados. 

Acentua-se na referida figura o fato de que o BD deve ser atualizado de forma sistemática 

e contínua.  

A visão esquemática do usuário é a apresentada na Figura 4 onde o mesmo vê o 

sistema do ângulo da Interface gráfica. Os componentes apresentados neste esquema são 

os que atualmete estão operação no sistema da COGERH.  

O acoplamento entre o SIG e os Modelos pode se dar de três formas: a primeira 

é a troca dados através de arquivos ASCII e binários ou pelo compartilhamento de tabelas 

em uma base de dados; a Segunda através de transferência de dados pela memória RAM, 

isto pode ser feito, por exemplo, transformando os programas dos modelos em DLL que 

serão chamadas pelo SIG; a terceira é o acoplamento integral do modelo ao SIG.   

O SSD da COGERH utiliza soluções específicas para cada componente do 

sistema. O padrão da solução é definido pelo seguinte elenco de regras: i)programas de 

uso geral  com código fonte não pertencente a COGERH constroi-se um pré e pós 

processadores para escrever (ou lê) os dados das tabelas do Banco de Dados do SIG  em 

arquivo no formato ASCII de entrada (ou saída) do modelo (Exemplo: associação SIG 

MODSIM); ii) modelos com código fonte pertencentes a COGERH e com um número 

pequeno de parâmetros a ser transferidos  transforma o sistema em uma .DLL e troca-se a 

informação via memória RAM;  iii) sistemas pertencentes a COGERH mas que 

necessitam a troca de um volume muito grande de informações tem uma solução 

combinada .DLL e compartilhamento de tabelas, isto é, transferem-se parâmetros via 

.DLL e o restante dos dados através de tabelas comuns ao modelo e o SIG ou entre 

modelos; iii) a interligação do sistema com o BD foi realizada via ODBC. 

A tela da interface gráfica do sistema é apresentada  na Figura 5. 

O desenvolvimento do sistema utilizou como programas de desenvolvimento o 

DELPHI e o Fortran, com SIG o ARCVIEW e como BD o ORACLE. O ARCVIEW tem 

o AVENUE como linguagem de programação, alguns aplicativos foram programados 

nesta linguagem. A interface com o BD foi construída em DELPHI devido os testes 

realizados para o desenvolvimento da mesma em AVENUE mostraram-se com baixa 

performance. 

As partes componentes de um SGI são: a base de dados espacial e a base de 

atributos dos dados.  Há pelo menos três grandes maneiras de se usar um SIG : i)como 

ferramenta para produção de mapas; ii) como suporte para análise espacial dos 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

fenômenos; iii) como banco de dados geográficos com função de armazenamento e 

recuperação de informações espaciais. O SIG neste sistema cumpre estas três tarefas. 

 

Figura 2. Estrutura do Sistema de Informações 
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Figura 3: Visão Geral dos componentes do sistema 
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Figura 4: Visão esquemática dos componentes do sistema visto a partir do interface 

 

 

Figura 5: Tela de interface gráfica do sistrema 
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Banco de Dados 

Banco de dados é uma coleção de dados organizados e integrados, armazenados 

em forma de tabela. As tabelas de dados devem ser sistematizadas por assunto e para 

reduzir a ocupação de  espaço com o armazenamento repetido da mesma informação, as 

tabelas devem estar interligadas através de chaves dentro de uma conotação relacional, 

pois isto além de diminuir o espaço ocupado pelo banco de dados evita o inchaço do 

mesmo tornando a sua manipulação mais eficaz. 

O sistema deverá ter a propriedade de ser integrado e compartilhado. Entende-se 

integrado como a unificação de diversos arquivos de dados que seriam distintos 

eliminando-se total ou parcialmente qualquer redundância dos mesmos e por 

compartilhado diferentes usuários acessando às mesmas partes dos dados 

simultaneamente (acesso concorrente), todos os usuários podem ter acesso às mesmas 

parcelas de dados (propósitos diferentes). 

O primeiro passo na implantação de um banco de dados é a construção de 

Modelo de Dados (MD). Este modelo consiste na inicialmente na definição de todas as 

tabelas, campos e relacionamentos entre tabelas que contenham o conjunto dos dados que 

estarão contidos no BD. Esta fase é estratégica, tendo um alto custo a correção de 

deficiências neste modelo após a carga ou povoamento do BD definido pelo MD. A 

construção deste MD partiu da seleção dos dados de interesses na Classificação Geral 

dados Climatológicos e de Recursos Hídricos da SRH-Ce. 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) escolhido foi o ORACLE 

após análise de sua performance e compatibilidade funcional com os obetivos do projeto. 

A base de dados pode ser dividida em duas grandes classes as informações 

espaciais e as tabulares (freqüentemente atributos das cartográficas). A base espacial foi 

construída em duas escalas a 1:500.000 e 1:100.000. A base de 1:500.000 contem, entre 

outras, as informações de todos os reservatórios, obras de transferência (adutoras e 

canais), rios, demandas (urbana, industrial, irrigação e turismo), postos fluviometricos e 

pluviometricos, núcleos urbanos com população superiores a 1.000 habitantes, rede 

hidrográfica e imagem de satélite LANDSAT classificada com o uso e a ocupação do 

solo, entre outras informações. A base tabular cotem o atributo de todas estas feições 

geográficas, destacando-se a base de series histórica fluviométrica, pluviometrica e de 

níveis dos reservatórios, base de dados das estações climatológicas e o cadastro de 

usuário de água.  A base 1:100.000 contem as informações da 1:500.000 adicionando-se 

altimetria e uma maior número de cursos d'água. Estas duas bases são utilizadas de forma 

articulada. Para a análise de grandes áreas ou tarefas em que não seja necessária grande 

precisão cartográfica utiliza-se a escala de 1:500.000 devido gastar um menor tempo 

computacional, quando é necessária uma maior precisão cartográfica (zoom) utiliza-se a 

base 1:100.000 o ARCVIEW trabalha com a duas bases de forma transparente para o 

usuário. 

A Figura 6 apresenta  algumas interfaces de consulta ao BD já implantadas pelo 

sistema. 
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Banco de Modelos 

A linguagem adotada nas ciências da natureza de domínio físico é a matemática. 

Através da linguagem matemática traduz-se o fenômeno natural, o mundo existente, para 

o domínio das representações humanas. Estas representações, ou a forma de realizá-las 

são os modelos numéricos que consubstanciarão o banco de modelos do SSDE. 

Os modelos devem satisfazer aos critérios listados em Porto & Azevedo (1997), 

quais sejam, precisão, simplicidade, robustez, transparência e adequação.  

A implantação destes tipos de modelos no SSDE pode seguir três caminhos 

básicos, o primeiro o desenvolvimento de modelo específico para o SSDE, o segundo a 

escolha de modelo de uso geral e a sua implantação no sistema e o terceiro, variante do 

segundo, utiliza o modelo de uso geral como núcleo encapsulado e um pré e pós 

processador que produzem interface amigável (exemplo interfaces windows do modelo  

QUAL2E). 

A COGERH vem utilizando diferentes formas de implantação como função do 

problema a ser resolvido, do tempo disponível para a resolução do problema e das 

ferramentas atualmente disponíveis. 

O SSD da COGERH atualmente incorporou a interface  para os modelos 

MODSIM (Figura 6),  DEMANDA (Figura 7),  AFLUENCIAS (Figura 8) e o sistema de 

análise de RESULTADOS (Figura 9). Descrição destes sistemas pode ser encontrada em 

Souza Filho(1998). 

O MODSIM é um modelo de simulação de reservatórios desenvolvido pelo 

grupo do Prof. Labadi na Universidade Estadual do Colorado(CSU). A operação do 

sistema é feita a partir da atribuição de preferências (prioridades) as diversas demandas, 

assim como, a manutenção dos reservatórios em um dado nível desejado. As estruturas de 

transferência (rios, canais e adutoras) pode ser associado um custo (financeiro ou 

arbitrado) e uma perda de transporte. A solução do sistema é construída para cada 

unidade de tempo isoladamente através de um balanço hídrico que tem como função 

objetivo a maior satisfação possível das preferencias e o menor custo de transferência, 

para a realização deste balanço utiliza-se o algoritmos de rede de fluxo. 

O modelo de DEMANDA tem como objetivo o cálculo das demandas de 

irrigação e urbanas.  As demandas de irrigação podem ser as oriundas da medição 

(realizada no SIG) da área irrigada identificada da imagem classifica LANDSAT, do 

cadastro de usuários de água da COGERH ou de um pedido de outorga ou de uma análise 

de cenários de planejamento.  O modelo possibilita associar a estas demandas um plano 

de cultivo e desta a quantificação da água necessária. A demanda urbana da mesma forma 

pode ser oriunda das projeções realizadas nos planos de gerenciamento ou projetado pelo 

usuário utilizando as ferramentas de projeção disponíveis no modelo. 

Modelo de AFLUÊNCIAS avalia a vazão afluente a um nó da rede 

(reservatórios, demanda ou confluência).  Este módulo contém quatro metodologias: i) 

recuperar no BD das medições da série histórica de um posto fluviométrico no local de 

interesse; ii)regionalização por razão de área das medidas de um posto em região 

hidrologicamente homogênea ao local de interesse; iii)utilização de modelo chuva-
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deflúvio  (MODHAC) para a avaliação da série histórica de afluências & iv)utilização de 

modelo de geração de séries estocásticas. 

Modelo de análise de RESULTADOS,  este subsistema consiste na consolidação 

em uma mesma interface de ferramentas estatísticas, de ferramentas gráficas e 

ferramentas que possibilitem o cálculo de parâmetros de avaliação hidrológica de 

performance, tais como, magnitude, duração, severidade  e freqüência de falhas, assim 

como a geração de estatísticas destes valores. 

Aplicação do Sistema: Outorga pelo uso da água  

A Metodologia  Atual  

A metodologia atual consiste em três passos básicos:  

i) avalia-se a demanda de água especificada  no pedido de outorga e 

compara a mesma com valores médios regionais, com vistas a verificação da parcimônia 

do pedido de outorga. Isto se faz, por exemplo para a irrigação, através da comparação da 

quantidade de água do pedida e a calculada pelo modelo de estimativa de demanda para a 

cultura declarada, o método de irrigação, a região onde se fará a irrigação e a eficiência 

considerada padrão regional para o método de irrigação.  

ii) Com base nas simulações do Plano Estadual de Recursos Hídricos do 

Ceará obtém-se a vazão com 90% de grarantia (Q90), define-se este valor como a oferta 

hídrica do sistema. O volume outorgável é 90% de Q90 conforme artigo 35 do decreto 

23.067, Ceará,1994. 

iii) Realiza-se o balanço hídrico das demandas já implantadas na região 

acrescida da demanda do pedido de outorga e do volume outorgável, se as demandas 

forem inferiores ao volume  outorgável é concedida a outorga. 

A aplicação deste metodologia ao sistema formado pelo vale perenizado do 

Jaguaribe e pela Faixa litorânea das Bacias Metropolitanas é apresentada a seguir. A 

Tabela 1 apresenta as ofertas hídricas do sistema, esta oferta após a construção do 

reservatório CASTANHÃO será de 75,5 m3/s com 90% de garantia. O volume outorgável 

é nesta situação de 67,92 m3/s. 

O balanço Hídrico sugere que há disponibilidade (volume outorgável ou 

alocável) para outorgar todas as demandas do vale atualmente e suas projeções para os 

próximos vinte anos (2020) e ampliar a demanda do vale do Jaguaribe em mais 47.000 

ha, esta nova área é possível devido um saldo no balanço hídrico de 26,77 m3/s ( Vol. 

Outorgável- Demanda Total(2030), isto é: 67,92-41,15). 
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Tabela 1: Oferta Hídrica Atual do Sistema  

Bacia Hidrográfica Reservatório Q90 (m3/s) Q99(m3/s) 

Bacias Metropolitanas Pacoti-Riachão 4,53 3,51 

 Gavião 0,49 0,38 

 Pacajus 2,92 2,12 

 Sítios Novos 1,18 0,93 

 Aracoiaba 1,43 1,16 

Bacia do Jaguaribe Orós 22,91 10,0 

 Banabuiu 12,76 7,50 

 Pedras Branca 3,25 1,50 

 

A previsão de demanda para região é apresentada na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Estimativa da Demanda (m3/s) 

Demanda 2000 2010 2020 2030 

Faixa Litorânea Bacias Metropolitanas 10,68 14,95 19,49 21,81 

Vale Perenizado Jaguaribe (Irrigação) 21,66 21,66 21,66 21,66 

Total 32,64 36,61 41,15 43,47 
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Figura 6: Interface SIG-MODSIM  

Figura 7: sistema de DEMANDA  
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 Figura 8:sistema de AFLUÊNCIAS  

 

Figura 9: sistema de análise de RESULTADOS  
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A Metodologia  Proposta 

 

A metodologia atual consiste em três passos básicos:  

i) O primeiro passo é similar a metodologia atual preservando-se,  porém, 

a informação da localização espacial da demanda.  

ii) Monta-se a rede com todos os reservatórios, demandas e características 

hidráulicas das transferências (rios, canais ou adutoras), Figura  5 (interface gráfica do 

sistema) incorporando-se a nova demanda . 

iii) Simula-se o sistema e observa-se o impacto desta nova demanda na 

garantia das demais; analisa-se freqüência de falha, histograma de duração, magnitude e 

severidade das falhas em todos os pontos de demanda do sistema verificando se estas 

falhas são compatíveis com o empreendimento econômico (agrícola, industrial e 

turismo), com as demandas ambientais e com a satisfação da demanda humana.  

Considerando as disponibilidades hídricas apresentada na Tabela 1 acrescida 

do reservatório Castanhão e das demandas apresentadas na Tabela 2 obteve-se os 

resultados apresentados de forma condensada na Tabela 3 para os diversos centros de 

demanda após a aplicação do SSD. 

O acréscimo dos 47.000 ha  na Bacia do Jaguaribe impõem os resultados 

apresentados na Tabela 4.  

Os resultados mostram que a demanda em Fortaleza já estavam em seu limite 

de satisfação antes do acréscimo da nova área irrigada, mostrando a fragilidade e os 

riscos da metodologia atual. Um ganho deste novo sistema é a facilidade de associar 

garantias diferentes a centros de demandas diferentes e a tipos de usos diferentes. O que o 

modelo atual de definição de um volume alocável torna de difícil implementação.   

Tabela 3: Estrutura da demanda no ano 2020 

Centro de 

Damanda 

Falha 

Percentual 

Duração 

Média 

(meses) 

Duração 

Máxima 

(meses) 

Severida 

Média 

(hm3) 

Magnitude 

Média 

(hm3/mes) 

Fortaleza 2,54 5,67 19 39 6,9 

Baixo Jaguaribe 4,35 6,00 17 21 8,3 

Médio Jaguaribe 4,23 5,83 17 51 12,5 

Alto Jaguaribe 9,70 6,55 19 71 9,2 

Banabuiu 0,00 0,00 0 65 0,0 
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Tabela 4: Estrutura da demanda projetada para o ano 2020 acrescida da ampliação 

de 47.000 ha 

Centro de 

Damanda 

Falha 

Percentual 

Duração 

Média 

(meses) 

Duração 

Máxima 

(meses) 

Severida 

Média 

(hm3) 

Magnitude 

Média 

(hm3/mes) 

Fortaleza 7.97 6,00 18 79 12,3 

Baixo Jaguaribe 15,46 7,53 20 582 77,8 

Médio Jaguaribe 21,26 5,87 20 79 13,1 

Alto Jaguaribe 26,57 7,57 21 78 9,9 

Banabuiu 9,78 5,79 8 134 21,9 

A análise da Tabela 3 & 4 mostra que houve um acréscimo de 78% na 

magnitude das secas em Fortaleza incrementamento o racionamento médio nos períodos 

secos de 20% para 40%. A severidade das secas no baixo Jaguaribe teve um aumento de 

800%. A duração dos eventos de seca cresceu em média 20% nas áreas de irrigação. 

Observa-se também que uma falha de 90% no reservatório está associada a uma falha 

diferente nos centros de demanda. Este fato tem como um dos motivos a perda em 

trânsito que não é considerada na formulação do decreto de outorga. 

Aplicação do Sistema: Negociação de Conflito de uso da água  

Aplicação privilegiada do SSD é no processo de Negociação dos Conflitos. A 

COGERH dá suporte aos Comitês de Bacia e a reunião de usuários de água para as 

decisões sobre a alocação anual de água. A Figura 8 apresenta as etapas do processo de 

decisão.  O SSD da COGERH integra todos os modelos,  sistemas  e base de dados 

utilizados no apoio  a esta decisão, tendo  incorporado novas ferramentas de construção e 

análise dos cenários que serão apresentados para a análise e discussão dos membros dos 

colegiados de decisão, assim como facilita a construção e agiliza a simulação e  análise 

dos cenários oriundos do próprio processo de discussão. 

Desafios Futuros do Sistema  

A etapa seguinte do desenvolvimento do sistema prevê a  incorporação do novas 

metodologias de estimativa e cálculo das afluências.  Estre estas desta-se a incorporação 

de um modelo multivariado que possibilitara a geração diversas séries de vazões 

equiprováveis com vistas a análise de probabilidade da vazão firma ou de uma dada 

garantia. Esta análise se faz mais importante em regiões com alto Coeficiente de Variação 

(CV) das afluências pela grande variabilidade da regularização para diferentes séries 

equiprováveis menores que cem anos de dados. Este módulo possibilitar análise de risco 

de segunda ordem na garantia de dada demanda. 

O sistema deverá incorporar modelagem dos parâmetros da qualidade da água 

em reservatórios e rios. Os modelos de reservatórios serão zero e multidimensionais, o 

usuário escolherar a configuração do modelo desejada. 
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Uma melhoria da base cartográfica e a elaboração de novos mapas temáticos de 

demandas elaborados a partir dos cadastros de usuários de água em elaboração pela 

COGERH serão incorporados com ferramento de apoio ao sistema. 

 

Figura 10 :Estrura da decisão sobre a operação de reservatórios  
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Operação do sistema de 

reservatórios para a satisfação da 
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Modificação no Padrão de Demanda 

(Restrição de Uso)
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operação para o período

Discordância na 
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CONCLUSÕES 

 

O sistema encontra-se em fase final de desenvolvimento. O sistema produz um 

forte incremento no nível de informação no processo de decisão de outorga e alocação 

dos recursos hídricos seja na implementação dos critérios da legislação virgente seja na 

ambiencia de uma nova legislação. 

A incorporação de parâmetros de qualidade da água e de análise de incerteza é objetivo 

atual no processo de desenvolvimento do sistema. 

 

CONCLUSÕES 

Ao estagiário Carlos Ubirajara Asfor pelo auxilio na realização das simulações 

com o MODSIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


