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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O modelo ideal de desenvolvimento da sociedade, reconhecido atualmente, tem como 

objetivo geral atender as necessidades da geração presente, sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações em atender suas necessidades. Os limites para que isso ocorra são 

estabelecidos pelo estágio da tecnologia, da organização social em relação aos recursos 

naturais e pela capacidade da biosfera em absorver os efeitos das atividades humanas. Essa é a 

definição padrão de desenvolvimento sustentável apresentada no Relatório Brundtland 

(Brundtland, 1987) há mais de 20 anos atrás. 

Para alcançar esse estilo de desenvolvimento, a erradicação da pobreza, a mudança dos 

atuais padrões de produção e consumo, e a proteção e gestão dos recursos naturais são 

requisitos essenciais (The Johannesburg Plan of Implementation, 2002). Dentro desse 

contexto, a água representa papel fundamental. Os desafios enfrentados por muitos países na 

busca do desenvolvimento econômico e social estão cada vez mais relacionados à água doce. 

Saúde e bem estar humanos, produção de alimentos, crescimento industrial e ecossistemas 

dependem de água. A escassez, o consumo exagerado e outros problemas relacionados com a 

água representam uma séria e crescente ameaça para o meio ambiente e para a sociedade. 

O adequado gerenciamento dos recursos hídricos é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável. As decisões de hoje tem efeitos imediatos na qualidade de vida da população e 

irão ter um impacto significativo nas próximas gerações. Os responsáveis pelas decisões 

precisam ter conhecimento da disponibilidade de recursos hídricos e dos impactos que podem 

ser causados para atender as demandas atuais e futuras. No processo de tomada de decisão 

diferentes aspectos têm que ser considerados, como por exemplo: mudanças nos fenômenos 

naturais, aumento das demandas, abastecimento da população com água em quantidade e 
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qualidade adequadas, preço razoável, impactos de determinadas decisões para os ecossistemas 

e suas conseqüências para a população, entre outros. 

Novas ferramentas para o planejamento e gerenciamento de recursos naturais são 

necessárias para permitir que os envolvidos no processo decisório considerem e análisem os 

complexos assuntos ligados aos recursos hídricos. 

Nesse sentido, é importante mencionar que tanto os tratados internacionais e 

declarações de princípios a respeito do tema (Agenda 21, 1992 – GWP/TAC, 2000 – The 

Johannesburg Plan of Implementation, 2002) quanto às leis nacionais (Lei n
o.

 9.433/97 e Lei 

n
o.

 6.938/81) apontam os sistemas de informações como ferramentas fundamentais para 

auxiliar na gestão ambiental. 

Um sistema de informações tem a função de realizar atividades como coleta, 

armazenamento e tratamento de dados e informações. O uso conjunto desses sistemas com 

ferramentas e tecnologias avançadas para auxiliar no processo de tomada de decisão deu 

origem aos Sistemas de Suporte a Decisão (SSD). 

Os SSD são ferramentas consideradas de extrema importância para a gestão integrada 

de recursos hídricos (Labadie et al. 1989, Braga, Barbosa e Nakayama, 1998 e Russell et al., 

2001). O uso de sofisticados bancos de dados, modelos matemáticos, sistemas de informações 

geográficas e tecnologias de rede, unidos por interfaces gráficas intuitivas, flexíveis e de fácil 

uso, permitem análises técnicas importantes sobre os sistemas hídricos. 

Apesar do desenvolvimento de diversos SSD para área de recursos hídricos a maioria 

desses sistemas trata individualmente de questões como, qualidade de água, outorga, geração 

de energia elétrica ou operação de reservatórios. Poucas pesquisas ainda existem sobre SSD 

que são capazes de abordar de maneira integrada os fatores mais importantes para a gestão da 

bacia hidrográfica como um todo. A esse respeito, Denzer (2005) destaca a necessidade de 
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desenvolvimento de novos sistemas integrados que forneçam funções e interfaces melhores e 

mais fáceis de usar. 

Esta pesquisa apresenta um Sistema de Suporte a Decisão para o planejamento e 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas, denominado “Riverhelp!”, e também sugere 

nova metodologia para o uso desse tipo de ferramenta de análise. 

A estrutura e metodologia do SSD “Riverhelp!” são pioneiras e diferentes das utilizadas 

pela maioria dos SSD. Esse SSD é o único sistema disponível atualmente no país que integra 

ferramentas para avaliação ambiental (WRIAM), modelos de simulação e otimização de 

qualidade e quantidade de água superficiais e subterrâneas (MIKE BASIN), sistema de 

informação geográfica (ArcGIS), diferentes bancos de dados (MSAcess, ArcMap), técnicas 

multiobjetivo (AHP) para análise de cenários e ferramentas para análises estatisticas de séries 

históricas em uma interface fácil de usar em Excel. 

O SSD é composto basicamente por 4 módulos: O módulo 1 é a interface principal do 

sistema, de onde se pode controlar todas as ações, como simulações, otimizações e verificar 

os resultados sem precisar utilizar nenhum dos outros módulos. Essa interface foi construída 

em Visual Basic para Excel (VBA) sendo de fácil utilização. O módulo 2 é uma interface 

comum de banco de dados. Todas as entradas de dados podem ser feitas diretamente em 

planilhas eletrônicas não sendo necessário utilizar o sistema de informações geográficas e 

nem o modelo de simulação e otimização para entrada de dados. O módulo 3 é composto pelo 

sistema de informação geográfica (SIG). Esse módulo não precisa ser nem visualizado e nem 

operado. Só os usuários mais avançados e com familiaridade com SIG irão utilizar esse 

módulo. Nesse caso escolheu-se o software Arcview 9.1 que é líder de mercado em seu 

segmento e apresenta inúmeras vantagens sobre outros softwares dessa catégoria. O módulo 4 

é composto por uma base de modelos de simulação e otimização incluindo modelos de 

quantidade e qualidade de água, águas subterrâneas, operação de reservatórios, análises 
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estatísticas, preenchimento de falhas, etc. O aplicativo (software) escolhido para isso foi o 

MIKE BASIN (versão 2005). Nesse caso também não é necessário saber operar e nem abrir 

esse software para utilizar o “Riverhelp!”. Todas as entradas podem ser feitas diretamente na 

interface principal ou na interface de banco de dados. Esse tipo de estrutura foi desenvolvido 

com base na idéia de que a maioria dos usuários não precisam entender de, e nem aprender a 

trabalhar com sistemas de informação geográficas e com modelos de simulação e otimização 

para usar o “SSD Riverhelp!”. No entanto os usuários mais avançados precisam dessas 

ferramentas para análises mais detalhadas. Portanto, esse SSD fornece tanto uma ferramenta 

simples e fácil de usar quanto ferramentas poderosas para especialistas. 

Este trabalho propõe nova metodologia para o uso dos SSD. Essa metodologia envolve 

três fases. 

O primeiro passo é identificar e classificar os principais problemas da bacia 

hidrográfica. Em um SSD é essencial identificar as necessidades, os dados e os demais fatores 

envolvidos no processo de decisão permitindo que esse processo ocorra de maneira 

transparente e que os resultados sejam acessíveis e de fácil entendimento para os participantes 

e comunidades envolvidas nos problemas hídricos e ambientais. Por essa razão optou-se por 

utilizar o WRIAM (Water Resources Issues Assessment Method) para identificar e classificar 

os problemas principais da bacia hidrográfica. O WRIAM é baseado na identificação e 

classificação das principais causas e efeitos decorrentes de problemas relacionados com os 

recursos hídricos. Para isso, pontuação é atribuída aos diferentes tipos de problemas e cada 

um deles pode ser avaliado independentemente de acordo com alguns critérios pré-definidos. 

O WRIAM foi desenvolvido para permitir a atribuição de valores razoavelmente quantitativos 

para assuntos subjetivos oferecendo ao mesmo tempo uma avaliação de um impacto e um 

registro que pode ser usado no futuro para reavaliação ou para comparação com outro 
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impacto. A metodologia utilizada é semelhante às técnicas usadas para a Avaliação de 

Impactos Ambientais. 

Na segunda fase devem ser estudadas as conseqüências, de determinadas ações 

humanas, para o sistema hídrico e para o meio ambiente. Essa fase inclui a transformação de 

dados e informações em conhecimento, fornecendo a base para a tomada de decisão. Para isso 

é necessário utilizar as ferramentas computacionais, como modelos de simulação e 

otimização, banco de dados, sistemas de informações geográficas e etc. Essa fase do projeto 

compreende a modelagem computacional do sistema hídrico estudado, utilizando os softwares 

MIKE BASIN e ArcGIS (versão 9.1). Esta atividade tem que ser realizada por usuários 

avançados em modelagem de sistemas hídricos. Os usuários comuns não precisam conhecer 

ou saber utilizar essas ferramentas. 

A última etapa compreende a utilização da interface principal do sistema “Riverhelp!” 

Esta interface é responsável pelo funcionamento completo do SSD e controla todos os outros 

módulos e aplicativos. O usuário pode realizar simulações, otimizações, alterar dados, ver e 

analisar resultados e então tomar a decisão baseado nas respostas do sistema. O usuário 

também pode recomeçar todo o processo a qualquer momento, iniciar o WRIAM novamente e 

alterar preferências ou ir para a interface principal e mudar dados criando novos cenários. Os 

resultados principais das diferentes simulações e/ou otimizações podem ser vistas na interface 

principal do “Riverhelp!” e as diferentes alternativas podem ser estudadas com técnicas de 

análise de cenários. No final o melhor cenário, de acordo com as preferências dos usuários, é 

apresentado. Se ao final não houver consenso sobre os resultados, o processo deve ser 

iniciado novamente com a alteração de preferências, prioridades e cenários. 

Cabe destacar que o usuário comum utiliza as fases um e três enquanto que a segunda 

fase é realizada por usuários especialistas com conhecimento avançado em modelagem. 
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O SSD “Riverhelp!” foi testado em uma complexa Bacia Hidrográfica Brasileira, a 

Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A área de estudo tem 

aproximadamente 15000 km
2
 e é altamente desenvolvida e urbanizada com uma população de 

quase cinco milhões de habitantes. Essa região é uma das áreas mais importantes e 

industrializadas do Estado de São Paulo. O Comitê das Bacias Hidrográficas é bem 

organizado e tem contribuído de maneira importante para a implementação da política 

nacional de recursos hídricos. Nessa região existe um sistema de reservatórios (Sistema 

Cantareira) que fornece aproximadamente 31 m
3
/s para a cidade de São Paulo, que se localiza 

em outra bacia hidrográfica (Alto Tiête). O problema enfrentado pelos dirigentes do estado de 

São Paulo é como gerenciar a disponibilidade limitada de água na Bacia do Rio Piracicaba 

para atender as crescentes demandas para os setores urbanos, industrial, e agrícola, da região, 

mantendo os padrões de qualidade dos rios e também atender a demanda para abastecimento 

da cidade de São Paulo. 

Portanto, o objetivo geral da presente pesquisa é desenvolver um Sistema de Suporte a 

Decisão que possa ser utilizado como ferramenta para auxiliar, de maneira rápida e eficiente, 

no planejamento e gerenciamento integrado de bacias hidrográficas e apresentar nova 

metodologia para o uso dessa ferramenta para que esse tipo de SSD possa ser entendido e 

utilizado efetivamente para auxiliar no processo decisório. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: (a) integrar os diferentes softwares e 

tecnologias disponíveis atualmente em um só sistema computacional; (b) desenvolver 

interfaces flexíveis e de fácil uso para controle, entrada e alteração de dados e apresentação de 

resultados; (c) incluir na metodologia ferramentas de análise que permitam que fatores 

ambientais, econômicos e sociais sejam levados em consideração pelo SSD; (d) desenvolver 

funções para auxiliar os processos de outorga de direito de uso da água; (e) propor 
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metodologia para o uso do sistema desenvolvido; (f) aplicar e testar o Sistema de Suporte a 

Decisões em uma bacia hidrográfica. 

O Sistema de Suporte às Decisões “Riverhelp!” foi desenvolvido com o objetivo de 

auxiliar a tomada de decisões em Bacias Hidrográficas. O software foi desenvolvido pelo 

Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo em cooperação com o instituto DHI Water and Environment da 

Dinamarca. A DHI Water and Environment (http://www.dhigroup.com) é uma organização 

independente, autônoma sem fins lucrativos, de pesquisas e consultoria filiada à Academia 

Dinamarquesa de Ciências Técnicas. O apoio financeiro para a pesquisa foi do Conselho 

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq). 

O presente texto é organizado em sete capítulos. Este capítulo aborda as questões 

introdutórias, faz considerações sobre a natureza do trabalho e apresenta os objetivos desta 

pesquisa. O segundo capítulo traz uma revisão crítica da literatura sobre os diversos assuntos 

abordados neste estudo. Essa etapa trata do embasamento teórico e conceitual relativos ao 

tema, expõe o estado-da-arte em que se encontram os assuntos abordados e apresenta 

justificativas para o desenvolvimento da tese. Em seguida, o capítulo três, descreve a 

metodologia proposta e apresenta o SSD “Riverhelp!” e seus componentes. O quarto capítulo 

apresenta uma aplicação do sistema computacional nas bacias hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O capítulo 5 aborda as conclusões, as recomendações para 

futuros trabalhos e as considerações finais a respeito do tema. Na seqüência o texto apresenta 

as referências bibliográficas utilizadas na elaboração da pesquisa. E para concluir, os 

apêndices e anexos trazem informações complementares. 
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