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Resumo 

No âmbito de soluções para auxiliar a gestão de recursos hídricos e possíveis conflitos pelo uso da água, os 

sistemas de suporte a decisão se apresentam como ferramentas com grande potencial. Existe hoje a necessidade 

de monitorar os usos dos recursos hídricos de forma mais representativa possível da região, adotando modelos 

matemáticos que integram na sua estrutura representações fidedignas dos diferentes critérios utilizados para a 

determinação das disponibilidades hídricas. Nesse sentido, a bacia do Rio Paraíba do Sul se apresenta como uma 

área de estudo desafiadora, dada sua heterogeneidade, com diferentes critérios de outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos. Assim, buscou-se desenvolver um sistema que considera em sua concepção as suas diferentes 

dominialidades de outorga de direito de uso dos recursos hídricos e seus respectivos critérios adotados para a 

tomada de decisão. O resultado foi um sistema de interface simples com grande potencial para contribuir para a 

gestão dos recursos hídricos. Destacando a necessidade de testes e interação com especialistas e órgãos gestores, 

algo necessário para evolução do sistema de forma contínua. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos grandes avanços na temática de recursos hídricos foi a criação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), instituída em 1997 pela Lei nº 9.433, a Lei das Águas. Esta lei introduziu mudanças na gestão 

dos recursos hídricos, estabelecendo a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento, além da criação de 

órgãos gestores como Agencia Nacional de Águas (ANA), os comitês de bacias e as agências de bacia. 

A Lei das Águas busca assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água necessária, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; além da utilização racional e integrada dos mesmos visando o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 1997). 

No entanto por vezes, este recurso natural tão importante se encontra ameaçado, em sua qualidade e quantidade, 

por conflitos devidos à usos competitivos em relação a uma quantidade de água para atender os usuários em 

determinado trecho da bacia hidrográfica, que pode ser insuficiente, ou pela qualidade da água que pode ser 

comprometida em determinado local por alguma atividade poluidora específica. 

Na temática de soluções, Avellar (2015) discute que para solucionar conflitos na gestão do sistema hídrico, é 

preciso uma organização com enfoque coletivo. O que também é discutido nas leis e normas vigentes. Porém, 

tomando como exemplo a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, foco deste estudo, ainda se observam 

dificuldades na implementação dos instrumentos de gestão previstos em lei (NAVARRO e PAIXÃO, 2009).  

 Nesse sentido, a existência de informações confiáveis centralizadas em uma plataforma de gestão, sobre a 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos, que proporcionem respostas rápidas e tenham um manuseio 

amigável, é fundamental para a realização de gerenciamento e planejamento adequados de sua utilização. Sendo 

o desenvolvimento de sistemas de suporte a decisão (SSD), com base em Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) e técnicas de programação computacional, importante na criação de uma base de dados georreferenciados 

capaz de auxiliar os órgãos gestores.  

Em um ambiente heterogêneo, com diferentes critérios de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, como 

no caso da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que possui diferentes vazões de referência para a tomada de 
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decisão, nos Estados de RJ, SP e MG, além do critério utilizado pela ANA, nos rios de domínio Federal da bacia, 

o SSD deve ser o mais representativo possível da região, com modelos matemáticos que integram na sua estrutura 

representações fidedignas dos diferentes critérios utilizados para a determinação das disponibilidades hídricas. 

Sendo assim, este estudo apresenta o desenvolvimento de um SSD para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul, que considera em sua concepção as suas diferentes dominialidades de outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos e seus respectivos critérios adotados para a tomada de decisão, sendo os critérios estaduais (RJ, SP e MG), 

nos casos de rios de domínio estadual e federação (ANA), nos casos de rios de domínio federal. 

 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho busca apresentar o Sistema Computacional intitulado “Sistema Hidrológico de Apoio a 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – SISHIDRO-PS”. Cujo objetivo principal é servir como 

ferramenta de apoio a gestão dos usos de recursos hídricos na Bacia em questão.  

O sistema computacional objetiva ser uma ferramenta de fácil manipulação para o usuário e com ferramentas 

que permitam realizar simulações de previsão de possíveis conflitos por uso de recursos hídricos, através do 

cadastro de usuários em sua base e realizar o cálculo de um índice de identificação de conflitos pelo uso da água 

(MOREIRA, 2010). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Concepção do sistema computacional 

 

O software aqui apresentado foi desenvolvido no ambiente de programação Visual Basic 6, complementado 

pelo MapObjects 2.4, o qual permite associar ferramentas para mapeamento e manipulação de camadas vetoriais 

dentro do sistema computacional.  

As informações são armazenadas nas camadas vetoriais, arquivos com extensão shapefile. Cada camada 

representa uma informação: limites territoriais dos municípios e bacias, rede de drenagem, usuários de recursos 

hídricos cadastrados, pontos de interesse, entre outros. 

3.2. Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul está localizada na região sudeste do Brasil, com cerca de 62.074km², 
contemplando três estados: São Paulo (14.510 km²), Rio de Janeiro (26.851 km²) e Minas Gerais (20.713 km²), 

abrangendo 184 municípios. A área da bacia corresponde a cerca de 0,7% da área do país e, aproximadamente, a 

6% da região sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado; em São Paulo, 

5% e em Minas Gerais, apenas 4% (CEIVAP, 2011). 

O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no Estado de São Paulo, a 1.800m de altitude, e deságua no 

norte fluminense, no município de São João da Barra. O clima predominante é o subtropical quente e úmido, com 

variações determinadas pelas diferenças de altitude e entradas de ventos marinhos. 

A Bacia é altamente industrializada e densamente povoada, além de possuir diversas usinas hidrelétricas e uma 

transposição de águas, nas proximidades do município de Barra do Piraí (RJ), para a bacia do Rio Guandu, 

contribuindo para geração de energia elétrica e para o abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 

áreas adjacentes.  

  

3.3. Disponibilidade Hídrica 

Para estimar a disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul foram utilizados modelos de 

regionalização de vazões obtidos por BAENA (2002), para a região a montante de Volta Redonda; os modelos 

desenvolvidos no “Atlas Digital das Águas de Minas”, realizado no convênio firmado entre a Rural Minas, 

Universidade Federal de Viçosa - UFV e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e pelo estudo de 

regionalização para o rio Paraibuna realizado por Peixoto e Ribeiro (2010), para a região da Zona da Mata Mineira; 

e modelos obtidos pela CPRM (2003) para as áreas restantes da bacia. Tais modelos possibilitam representar os 
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diferentes critérios de vazões de referência, conforme a dominialidade do curso d’água em análise. Para mais 

detalhes sobre estes modelos e cálculos das vazões vide Andrade & Ribeiro (2014). 

 

3.4. Índice de identificação de conflitos pelo uso da água 

Moreira (2010) propôs o índice de conflito pelo uso da água na gestão dos recursos hídricos (icg). Este índice 

está implementado no sistema, sendo calculado de acordo com a equação (1). 

𝑖𝑐𝑔 =
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑥 𝑄𝑚𝑟
               Equação (1) 

Onde: 

Qout = vazão outorgada a montante da foz do segmento em estudo, em m3s-1; 

x = percentagem, expressa em decimal, da Qmr passível de ser outorgada, adimensional; e 

Qmr = vazão mínima de referência estimada na foz do segmento em estudo, em m3s-1. 

 

O valor obtido pela multiplicação de x por Qmr corresponde à porcentagem da vazão mínima de referência 

passível de ser concedida de acordo com o critério de outorga adotado pelo órgão gestor de recursos hídricos da 

bacia, ou seja, a vazão máxima passível de ser outorgada na foz do segmento em estudo (MOREIRA, 2010). 

A Qout pode assumir valores de zero a um valor positivo correspondente a soma das vazões outorgadas a 

montante da foz do segmento em estudo. Para visualização no sistema foram divididas faixas de situação para o 

índice, que podem ser visualizadas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Faixas de situação para o icg 

Faixa Situação 

𝒊𝒄𝒈 = 𝟎 Excelente, sem demanda hídrica 

0 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟎, 𝟕 Confortável, demanda inferior a 70% da disponibilidade permitida por lei. 

0,7 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟎, 𝟗 Pouco confortável, demanda de 70 a 90% da disponibilidade permitida por lei. 

0,9 < 𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟏 Preocupante, demanda de 90 a 100% da disponibilidade permitida por lei. 

𝒙 ×  𝒊𝒄𝒈 ≤ 𝟏 Crítica, demanda acima da disponibilidade permitida por lei. 

𝒙 ×  𝒊𝒄𝒈 > 𝟏 Situação muito crítica, demanda acima da disponibilidade existente na bacia. 

  
As faixas adotadas foram definidas no trabalho de Moreira (2010), sendo melhor explicadas a seguir. 

     A partir da variação de Qout em relação a xQmr, tem-se a escala de variação de valores de icg apresentada 

abaixo, como proposto por Moreira (2010): 

0 ≤ icg ≤ 1 = Situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo estão dentro dos 

limites legais; e 

icg > 1 = Situação na qual as vazões outorgadas a montante da foz do segmento em estudo superam os limites 

previstos pela legislação. 

Visando uma representação gráfica dos valores por meio de mapas, na situação em que as vazões outorgadas 

a montante da foz do segmento em estudo estão dentro dos limites legais (0 ≤ icg ≤ 1), foram propostas faixas de 

vazão ainda passíveis de serem outorgadas. 

 
(icg = 0), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada igual à vazão máxima passível de ser 

outorgada na foz do segmento em estudo; 

 
(0 < icg ≤ 0,7), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada superior a 30% da vazão máxima 

passível de outorga; 

 
(0,7 < icg ≤ 0,9), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 30% e superior a 10% 

da vazão máxima passível de outorga; e 

 
(0,9 < icg ≤ 1), ou seja, vazão ainda permissível de ser outorgada inferior a 10% da vazão máxima 

passível de outorga. 
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Para a caracterização da condição em que as vazões outorgadas superam os limites previstos pela legislação 

(icg > 1) foi proposto uma estratificação do intervalo em duas classes. Uma vez que o limite legal já foi ultrapassado, 

as faixas adotadas de valores de icg terão como referência a Qmr em substituição a xQmr. Para tanto se multiplica o 

valor de icg pelo percentual da xQmr passível de ser outorgada (x). 

Neste caso, considerando a situação em que o valor de Qout é superior a xQmr, a variação dos valores de icg está 

entre os respectivos intervalos (Moreira, 2010): 

x * icg ≤ 1 = vazão outorgada superior a xQmr e inferior ou igual à vazão mínima de referência; e 

x * icg > 1 = vazão outorgada superior à vazão mínima de referência. 

Para esta condição Moreira (2010) propôs o seguinte simbolismo: 

 
(x * icg ≤ 1), ou seja, vazão outorgada superior a xQmr e inferior ou igual à vazão mínima de 

referência; e 

 (x * icg > 1), ou seja, vazão outorgada superior à vazão mínima de referência. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentadas telas do sistema e discussões sobre as funcionalidades. A Figura 1 exibe a tela de 

apresentação do sistema. 

 

Figura 1 - SISHIDRO-PS - Tela de apresentação 

 

Na tela inicial (Figura 2) estão distribuídas várias funcionalidades importantes do sistema, como pode-se ver 

na lista descritiva abaixo. Destaca-se que todos os mapas e coordenadas estão georreferenciados no Datum 

SIRGAS 2000. 
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Figura 2 - SISHIDRO-PS, Tela inicial. 

 

(1) Barra de menus. 

(2) Barra de abas: permite ao usuário alternar entre as abas do programa. 

(3) Legenda: lista as camadas vetoriais, que são exibidas no mapa principal. Permite ao usuário ocultar ou 

visualizar uma camada clicando na caixa de seleção à esquerda de cada item. Para mover uma camada 

para cima de outra, basta clicar na mesma e arrastar dentro da caixa de legenda.  

(4) Barra de ferramentas: Contém as principais ferramentas de visualização do mapa: 

i.  Selecionar: Corresponde ao cursor padrão do mouse e, dependendo da função 

ativada, permite selecionar um ponto no mapa. 

ii.  Arrastar: Arrasta o mapa na direção do cursor do mouse. Para utilizar deve-se 

manter o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta o mapa na direção 

desejada. 

iii.  Mais Zoom: Amplia o mapa. Deve-se clicar no ponto desejado para ampliar nesse 

local. 

iv.  Menos Zoom: Reduz o mapa. Deve-se clicar no ponto desejado para reduzir a 

escala do mapa centrada no local. 

v.  Zoom em Janela: Amplia uma parte específica do mapa. Deve-se manter 

pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta uma caixa retangular para 

ampliam a região compreendida dentro da caixa. 

vi.  Identificar: Identifica um ponto no mapa. Ao ativar o cursor do mouse assume o 

símbolo da ferramenta. Clicando em um ponto do mapa será aberta uma caixa de 

diálogo com as informações correspondentes ao ponto. 

vii. Zoom Estendido: Exibe toda a extensão do mapa. 

 

(5) Mapa principal: Onde são exibidos os mapas, e efetuadas atividades de busca de busca de informações, 

entre outras. 

(6) Localizador de Coordenadas: Permite a localização, no mapa, de coordenadas de interesse. As 

coordenadas devem estar no sistema grau decimal. 
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(7) Minimapa: Exibe uma miniatura da extensão completa do mapa principal, permitindo que o usuário se 

localize através de um retângulo vermelho que é exibido. 

(8) Coordenadas geográficas em grau decimal. 

O usuário do sistema, pode navegar pelos mapas, visualizar informações gravadas em cada camada vetorial, 

além de cadastrar dados de usuários para estudos de interesse na Bacia.  

Para trabalhar com uma determinada bacia o usuário precisa clicar na mesma, que será destacada e ampliada 

no mapa. Como mostrado na  Figura 3. 

Figura 3 – SISHIDRO-OS, exemplo de aplicação de zoom na bacia de interesse. 

 

 Os usuários das bacias hidrográficas podem ser de águas subterrâneas ou superficiais, e podem ser visualizados 

separadamente. Na Figura 4 é exibida a aba “Usuário”, onde é possível realizar o cadastro de um novo usuário de 

recursos hídricos. Caso se deseje alterar o cadastro de algum usuário, as modificações também são realizadas nesta 

tela.   

Outra característica do sistema é a inserção de Pontos de Interesse, que indicam qualquer ponto de uma bacia 

de interesse para o órgão gestor (Figura 4). A inclusão e alteração de um ponto de interesse segue o mesmo 

procedimento que de um usuário. Existe ainda a possibilidade de associar uma imagem à cada ponto. 

Na aba balanço Hídrico, o usuário pode efetuar o cálculo do índice de conflito de uso da água para qualquer 

ponto da Bacia que seja de seu interesse. 
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Figura 4 - SISHIDRO-PS, aba “Usuário”, “Ponto de Interesse” “Balanço Hídrico”. 

 

As informações acerca de dados da bacia hidrográfica, dos curdos d’água, usuário, pontos de interesse é a 

ferramenta identificar, através da qual é exibida uma janela com informações relativas a um determinado ponto do 

mapa, conforme a Figura 5. Nessa janela serão exibidas todas as informações salvas referentes ao ponto do mapa 

clicado.    

Alterações nos dados cadastrados podem ser realizadas durante a consulta de dados, bem como o mesmo podem 

ser excluídos pelo usuário.  

Figura 5 - Janela Identificar, abas: Geral, Usuário, Bacia, Ottobacias e Dados Hidrológicos 
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5. CONCLUSÕES  

Como foi apresentado, o SISHIDRO-PS possui uma interface muito simples e de fácil compreensão pelo 

usuário. Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo usuários que não tenham conhecimentos avançados em 

informática podem utiliza-lo sem maiores dificuldades.  

O software demonstra grande potencial para contribuir para a gestão dos recursos hídricos em um ambiente 

heterogêneo, em termos de diferentes critérios para outorga, como ocorre na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

O SISHIDRO_PS se encontra em fase de desenvolvimento e testes, logo é de suma importância a interação 

com especialistas e órgãos gestores que são público alvo do projeto, para melhoria continua do sistema e adequação 

às necessidades destes. Assim pondera-se ter uma visão a longo prazo de como o mesmo se encaixa no dia a dia 

da gestão de conflitos pelo uso da água. E com vistas de atingir os objetivos propostos também fica clara a 

necessidade de avaliação das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema, uma vez que muito se 

modernizou no decorrer dos anos desde o início do projeto aqui apresentado.  
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