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RESUMO – Sistemas de informações em recursos hídricos têm como objetivo básico auxiliar o 

planejamento e a gestão do uso da água em diferentes linhas, com geração de informações e 

análises utilizando modelos conceituais que buscam representar o comportamento dos sistemas 

físicos, envidando esforços no sentido de prever os limites da natureza e disciplinar o processo de 

inter-relação desta com a sociedade. Por meio do hidrorreferenciamento pode ser realizada a 

incorporação de informações espaciais a uma base ottocodificada. A construção da base 

hidrográfica ottocodificada consiste de um conjunto de processos para tratamento topológico da 

rede hidrográfica com base na codificação de Otto Pfafstetter (1989) e que permite associar e extrair 

informações a jusante e a montante de cada trecho da rede. A ferramenta ACUMULAR possibilita 

incorporar qualquer tipo de informação em bacias hidrográficas ottocodificada de modo que se 

possa agregá-las hidorreferencialmente. Esta ferramenta tem se mostrado importante no suporte ao 

gerenciamento de informações hidrológicas em planos de recursos hídricos, apresentando uma 

interface amigável e intuitiva, baixo custo computacional, celeridade nos cálculos e flexibilidade 

quanto à importação dos dados e à exportação dos resultados. 
 
ABSTRACT– Information systems in water resources have the basic objective of assisting the 

planning and management of water use in different lines, generating information and analyzes using 

conceptual models that seek to represent the behavior of physical systems of social organization in 

an effort to predict disciplinary nature and limits of the process of its interrelationship with society. 

By the hydro-referencing, spatial informations can be incorpored into otto-coded bases. The 

construction of a river otto-coded base consists in a set of processes for treatment of topological 

hydrographic network based on the Otto Pfafstetter code (1989), and in assigning and extracting 

information upstream and downstream of each part of the network. The  ACUMULAR software 

incorporates any information on ottocoded watersheds so that it can be added  by hydro-referencing. 

This tool has been shown important in supporting the management of hydrological information on 

water resources plans, presenting a friendly and intuitive interface, low computational costs, fast 

calculations and flexibility when importing and exporting data. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Sistemas de informações em recursos hídricos têm como objetivo básico auxiliar o 

planejamento e a gestão do uso da água em diferentes linhas, com geração de informações e 

análises utilizando modelos conceituais que buscam representar o comportamento dos sistemas 

físicos, da organização social no esforço de prever os limites da natureza e disciplinar o processo de 

inter-relação desta com a sociedade. 

A Lei Federal n 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), 

além de tratar de outras regulamentações. Dentre os instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, o art. 25 da referida lei estabelece que “o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão”, e que “os dados gerados pelos órgãos 

integrantes do SINGREH serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos (SNIRH)”. Os princípios básicos do SNIRH, citados no art. 26 da mesma lei, 

compreendem a descentralização da obtenção e produção de dados e informações, a coordenação 

unificada do sistema e o acesso aos dados e informações garantidos a toda a sociedade. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) (2006), dentre os esforços de atendimento aos 

objetivos do SNIRH, especificamente no que se refere à modelagem e ao tratamento dos dados 

geoespaciais da rede hidrográfica que irão compor o banco de dados desse sistema, a ANA, por 

meio da COPPETEC/UFRJ (2001), com a contribuição do engenheiro Flávio José Lyra da Silva, 

começou o desenvolvimento da construção da base hidrográfica ottocodificada e passou a utilizá-la 

como suporte à gestão em seus processos internos. Desde então, a construção da base hidrográfica 

ottocodificada vem sendo aprimorada internamente na ANA e ajustada às necessidades de 

integração com banco de dados espaciais. 

A construção da base hidrográfica ottocodificada consiste de um conjunto de processos para 

tratamento topológico da rede hidrográfica com base na codificação de Otto Pfafstetter (1989) e que 

permite associar e extrair informações a jusante e a montante de cada trecho da rede. Em linhas 

gerais, essa extração de informação do que está a montante e a jusante de uma determinada 

localização é denominada de hidrorreferenciamento (ANA, 2013). 

Por meio do hidrorreferenciamento pode ser realizada a incorporação de informações 

espaciais a uma base ottocodificada. Assim, a determinação de características físicas a respeito de 

bacias, sejam elas provenientes de um mapa de classes, como o mapa de uso do solo, ou de uma 

superfície de valores, como o mapa de chuva média anual ou de altimetria, ou principalmente a 

agregação de disponibilidade hídrica pode ser feita por meio da sobreposição desses planos de 

informação com as ottobacias. Esse procedimento pode ser feito por intermédio de operadores 
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espaciais de dados geográficos inseridos em um sistema de informações geográficas (SIG) e 

algoritmos que utilizam a ottocodificação para incorporação em cada elemento da base de qualquer 

tipo de informação como as exemplificadas anteriormente. 

O objetivo do artigo é apresentar a ferramenta ACUMULAR que possibilita incorporar 

qualquer tipo de informação em bacias hidrográficas ottocodificada de modo que se possa agrega-

las hidorreferencialmente, ou seja, determinar de forma agregada as informações do que está a 

montante ou a jusante de uma dada localização dentro de uma bacia hidrográfica. Esta ferramenta 

tem dado suporte ao gerenciamento de informações hidrológicas em planos de recursos hídricos no 

âmbito da superintendência em planejamento de recursos hídricos (SPR) da ANA. 

 

 2 – METODOLOGIA 

A ferramenta ACUMULAR foi desenvolvida pelo Núcleo de Estudos Hidrológicos (NHI) da 

SPR/ANA acoplado como um plug-in do SIG livre de código aberto OpenJUMP. Deste modo a 

ferramenta é tratada como um módulo dentro do OpenJUMP. O SIG OpenJUMP se enquadra na 

categoria de OpenGIS e vem sendo implementado pelo Departamento de Geografia da 

Universidade de Zurique na Suíça. Esse projeto utiliza o código do JUMP (JUMP, 2003), que foi 

desenvolvido pela empresa canadense VividSolutions©. 

A utilização de ferramentas de apoio a gestão e planejamento de recursos hídricos como a 

ferramenta ACUMULAR acoplada a SIGs como o OpenJUMP constituem ferramentas 

indispensáveis no processo de organização, hierarquização, avaliação e divulgação da informação. 

O uso dessas tecnologias de apoio permite a integração de grande quantidade de dados e inúmeras 

análises, possibilitando aos usuários diversas opções para a visualização final do resultado, por 

disponibilizar um número denso de informações confiáveis às ações de tomadas de decisões no 

processo de gestão dos recursos hídricos. 

Entre as vantagens que o OpenJUMP apresenta, três merecem destaque: A primeira é que ele 

pode acessar mapas remotamente através dos serviços padronizados do consórcio OGC – Open 

Geospatial Consortium (www.opengeospatial.org), ou seja, através de WMS (Web Mapping 

Service), que poderão ser utilizados, por exemplo, para o acesso da base cartográfica do SNIRH. A 

segunda é que o mesmo permite a integração de aplicativos (plug-ins) desenvolvidos por usuários 

do sistema e essa é a forma com que o módulo ACUMULAR foi integrado ao OpenJUMP. E a 

terceira é que ele foi desenvolvido em linguagem JAVA, baseado em conceitos da programação 

orientada a objetos (POO), o que facilita o acesso a seus códigos-fonte.  A versão do OpenJUMP na 

qual está incorporado o módulo de estacionaridade é a versão 1.5.0. 
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A figura 1 apresenta a estrutura geral do OpenJUMP. Esse sistema encontra-se divido em dois 

grandes pacotes, o GUI e o de APIs. O primeiro pacote é responsável pela interface visual (as 

janelas) do OpenGIS, onde as camadas de informação são apresentadas com as ferramentas de 

criação, edição e análise de dados espaciais. É este pacote que possibilita o uso do sistema pelos 

usuários comuns. O segundo pacote tem como principal finalidade o acesso à base de dados e 

representação desta base sob a forma de camadas de informações (as features ou layers do SIG). 

Além disso, os algoritmos de análises e operações espaciais compõem esse pacote. 

 
Figura 1 – Arquitetura do OpenGIS OpenJUMP (Fonte : JUMP – Technical Report, 2003). 

 

O JUMP e sua “família” (Kosmos, na Espanha; DeeJUMP, na Alemanha; SkyJUMP, nos 

Estados Unidos; PirolJUMP, também na Alemanha; OpenJUMP, na Suíça) vêm sendo utilizados e 

desenvolvidos por diversas universidades em todo o mundo. A Universidade de Osnabrueck na 

Alemanha, por exemplo, vem desenvolvendo plug-ins para desenho de Modelo Digital de 

Elevações para tratamento estatístico de dados etc. Almeida (2006) desenvolveu um plug-in para 

simulação do ciclo hidrológico com o modelo AÇUMOD (Passerat de Silans et al., 2001) e para 

modelagem do fluxo de águas subterrâneas. 

Na implementação e definição da arquitetura do sistema, foram utilizadas técnicas de padrões 

de projeto (design patterns) amplamente difundidas na área computacional. Como o padrão o 

padrão Model View Controller (MVC), na estruturação do software e  arquitetura, O padrão Façade 

na estruturação de um sistema em subsistemas reduzindo a complexidade e minimizando a 

comunicação e dependências entre os módulos, e o Data Access Object (DAO) para a entrada e 

saída de dados. 

A implementação das principais rotinas de aplicação da ferramenta ACUMULAR se baseia 

na codificação sugerida por Otto Pfafstetter (1989) no qual se baseia nos seguintes princípios: O 

curso d’água principal de um a bacia é sempre o que tem a maior área de contribuição a montante; a 

partir da identificação do curso d’água principal, codificam-se suas bacias afluentes por área de 

contribuição; as quatro bacias maiores recebem códigos pares que são atribuídos de jusante a 
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montante: a bacia mais a jusante é a de código 2, a bacia imediatamente a montante desta recebe o 

código 4, a próxima recebe o código 6 e a mais a montante de todas, 8; e as interbacias recebem 

códigos ímpares, sendo a da foz a número 1, a interbacia entre as bacias 2 e 4 recebe o valor 3, e 

assim por diante, até a última bacia de montante, que recebe o número 9.   

De posse da base hidrográfica ottocodificada o hidrorreferenciamento de informações e 

navegação topológica, partem de informações disponíveis nos trechos da hintegrada, que é como é 

chamada a hidrografica ottocodificada. Estas informações, necessárias ao hidrorreferenciamento, 

que são acessadas e analisadas pela ferramenta ACUMULAR compreendem basicamente: o código 

Pfafstetter da bacia do trecho (cobacia), código do curso de água Pfafstetter onde ele se encontra 

(cocursodag), área de contribuição a montante do ponto de jusante do trecho (nuareamont) e 

comprimento do trecho e direção de digitalização (nucomptrec e dedirec). 

 

3 – APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO 

 

Para apresentação da ferramenta foi realizada uma aplicação utilizando a função de soma para 

acumular vazões de referência, para fins de disponibilidade hídrica, na bacia do rio Paranaíba. O 

procedimento de acumulação implementado na ferramenta ACUMULAR efetua para cada sub-

bacia a soma de todos os valores de vazão de referencia incremental das sub-bacias a montante.  

Nesta implementação foi incorporado à possibilidade de considerar todos os reservatórios 

existentes na bacia analisada. Esses reservatórios representam interferências antrópicas que podem 

impactar no valor acumulado da vazão de referencia considerada. Dentro deste contexto é levado 

em consideração não só aspectos operativos do reservatório, que possam ser definidos a partir de 

alguma vazão regularizada, como também, aspectos relacionados à área de influencia direta destes 

reservatórios na bacia. Esta influencia direta é caracterizada pela área do lago formado pelo 

reservatório. 

Na ferramenta ACUMULAR, no que concerne a consideração da operação do reservatório, o 

valor acumulado imediatamente a jusante do eixo do reservatório será uma vazão regularizada 

definida a priori pelo usuário. No que se refere à influência do lago deverá ser adotado a mesma 

vazão regularizada em todas as sub-bacias impactadas. Nas sub-bacia restantes a montante do eixo 

do barramento são efetuados a acumulação natural de cada vazão incremental. 

A partir da versão OpenJUMP 1.50 + plug-in ANA implementado o usuário tem acesso a 

módulo HIDROREFERENCIAMENTE/ACUMULAR. A Figura 2 ilustra o acesso à ferramenta 

ACUMULAR dentro do OpenJUMP destacado em vermelho.  
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Figura 2 – Tela de acesso a ferramenta ACUMULAR dentro do OpenJUMP. 

 

Na janela principal aberta está disponível a aba “Acumular Atributos” no qual corresponde 

ferramenta propriamente dita. O termo atributos designado para esta aba se deve a possibilidade, de 

a priori, quaisquer atributos poderem ser acumulados na base, as outras abas compreendem função 

de apoio a esta ferramenta, como por exemplo, delimitar bacias hidrográficas. No entanto, no caso 

das vazões foram incluídas algumas funcionalidades adicionais que permitisse considerar algumas 

peculiaridades inerentes a esta variável no contexto dos recursos hídricos.  

A Figura 3 ilustra a tela referente a aba “Acumular Atributos”. Observa-se na figura que 

existem 3 principais áreas na interface: uma área denominada Hintegrada no qual refere-se as 

informações da hidrografia da bacia analisada (destacado em azul na figura); outra área denominada 

Ottobacias no qual refere-se as informações das sub-bacias ottocodificada de cada trecho da 

hidrografia da bacia analisada (destacado em verde na figura); e uma terceira aba denominada 

Reservatório no qual refere-se as informações dos eventuais reservatórios existentes na bacia. Vale 

ressaltar que as principais informações passadas a interface são por meio de arquivos .shp 

importados ou criados e presentes na arvore de camadas do OpenJUMP. 

 

Figura 3 – Tela de principal da ferramenta ACUMULAR (Acumular Atributos). 
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A acumulação da vazão de montante para jusante em uma determinada bacia é sempre 

definida a partir da hidrografia da bacia. Deste modo, a informação da hidrografia, por meio de um 

arquivo .shp é condição “Sine qua non” para definição do valor acumulado da vazão. A Figura 5 

destaca em azul a área na interface, denominada Hintegrada, no qual a informação da hidrografia é 

inserida. 

O passo seguinte é indicar os atributos essenciais no painel “Indicar Atributos Hintegrada”. O 

primeiro campo obrigatório a ser indicado é qual o atributo do arquivo .shp que representa o 

“código da bacia” segundo a codificação Otto Pfafstetter. O segundo campo obrigatório é o qual o 

atributo do arquivo .shp que representa o “código do curso d’água” definido pela codificação de  

Pfafstetter. Os dois últimos atributos, “área de contribuição da otto” e “nível Otto do curso d’agua” 

são optativos, visto que caso o usuário entre com a opção “INEXISTENTE” a ferramenta utilizará 

seus recursos para definir estes atributos, consequentemente aumentando o custo computacional.  

Abaixo do painel “Indicar Atributos Hintegrada” está localizado uma tabela com 2 colunas no 

qual o usuário irá efetuar a seleção e indicação de quais os atributos serão acumulados. Estes 

atributos devem necessariamente ser numéricos. No exemplo da figura 4 estão selecionados para 

acumulação os seguintes atributos: Q95, Q710 e Q95mar. 

 O campo “Index dos Atributos Destino” refere-se ao complemento do nome do campo de 

resposta que será atribuído a cada atributo acumulado. Caso a bacia analisada não exista 

reservatório ou caso o usuário opte por não considerar deve-se selecionar a opção “Não considerar 

Reservatório”, com esta opção selecionada não é mais necessário efetuar nenhuma outra 

configuração para obter os valores acumulados. No campo “Indicar Layer Teste” é possível também 

indicar um atributo de outra layer ou da mesma layer indicada para hidrográfica para efetuar uma 

comparação entre os valores. Esta opção é importante quando se que avaliar o resultado da 

acumulação oriunda de outras ferramentas e/ou técnicas.  

 
Figura 4 – Tela principal. Destaque em azul para a área “Hintegrada” referente as informações da hidrografia. 
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Caso a opção seja por considerar reservatório o usuário tem 2 opções para introduzir as 

informações que serão consideradas na acumulação. A primeira é indicar manualmente por meio de 

uma tabela o nome do reservatório (representa seu código), o COBACIA e a vazão defluente 

mínima considerada. Conforme destacado na figura 5, esta opção é acionada ao selecionar a opção 

filtrar no campo “Manual” da tela. Nesta opção não será mais necessário efetuar quaisquer outras 

configurações para obtenção dos valores acumulados. 

A segunda opção é utilizar as informações das sub-bacias ottocodificada, denominadas 

Ottobacias, de cada trecho da hidrografia para localizar e hidrorreferenciar as informações dos 

reservatórios existentes na bacia. Para esta opção deve-se inicialmente inserir as informações das 

ottobacias indicando a layer no painel “Ottobacias” na caixa de opções “Layer Ottobacias”. Os 

atributos deste arquivo .shp a serem indicado são os mesmos informados na hidrografia.  A figura 6 

destaca em verde a área “Ottobacias” referente às informações das sub-bacias dos trechos da 

hidrografia. 

 
 

Figura 5 – Tela principal. Destaque para a opção “Manual” 

e “Filtrar” em vermelho e para inserir manualmente as 

informações dos reservatórios. 

Figura 6 – Tela principal. Destaque em verde para a área 

“Ottobacias” referente as informações das sub-bacias dos 

trechos da hidrografia. 
 

Após indicar a shape e os atributos das ottobacias, a etapa final é a indicação do nome da 

shape de pontos georreferenciados que representam os reservatórios. Nesta devem ser indicados os 

atributos da shape que representam o “Código do Reservatório” e a “Vazão Mínima Defluente”. A 

figura 7 destaca em amarelo a área “Reservatório” referente às informações dos reservatórios 

existentes na bacia. 
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Figura 7 – Tela principal. Destaque em amarelo para a área “Reservatorio” referente as informações dos reservatórios 

existente na bacia (apenas quando o atributo for vazão). 
 

Após efetuada todas as configurações apontadas anteriormente (Hintegrada, Ottobacias e 

Reservatórios), o usuário deve clicar no botão “executar” para inicialização dos cálculos e definição 

do resultados. O término do processamento se dá através da mensagem “Acumulação efetuada com 

sucesso. A mensagem indicando o sucesso dos cálculos e procedimentos efetuados pela ferramenta 

sinaliza que todos os resultados estão na shape criada denominada “HintegradaAcumuladaTotal”. 

Conforme ilustrado na figura 8, a shape de resultados criada pela ferramenta além de conter os 

mesmos trechos e atributos da hidrografia indicada pelo usuário contém os campos referentes aos 

valores acumulados dos atributos indicados. No exemplo da figura 8 os novos campos criados 

foram S_Q95, S_Q710 e S_Q95 que correspondem as indicações exemplificadas na Figura 4 no 

qual estão selecionados para acumulação os atributos: Q95, Q710 e Q95mar e tem como informção 

no campo “Index dos Atributos Destino” o termo adicional “S_” para complementar o nome do 

campo. 

 
Figura 8 – Tela do OpenJump. Destaque em vermelho para a shape de resultados “HintegradaAcumuladaTotal”. Em 

verde os atributos criados correspondentes ao valores acumulados em cada trecho da hidrografia. 
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4 – CONCLUSÃO 

De acordo com as aplicações e resultados até o presente momento, a ferramenta 

ACUMULAR tem se mostrado importante no suporte ao gerenciamento de informações 

hidrológicas em planos de recursos hídricos, tendo sido aplicada nas bacias do rio Paranaíba, rio 

Paraguai e rio Piranhas-Açu.  

Dentre as principais vantagens apresentadas destaca-se a interface amigável e intuitiva, o 

baixo custo computacional, celeridade nos cálculos, aumento de produtividade, padronização das 

análises e dos resultados e flexibilidade quanto a: importação dos dados e exportação dos 

resultados; incorporação de novas funcionalidades; integração com outras ferramentas hidrológicas; 

visualização dos dados e resultados de forma especializada, a partir do SIG. 
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