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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Este capítulo apresenta uma revisão crítica da literatura públicada sobre o tema do 

presente trabalho. Para contextualizar os Sistemas de Suporte a Decisão o texto apresenta, 

inicialmente, um breve histórico sobre os conceitos e premissas do planejamento e 

gerenciamento integrado de recursos hídricos e destaca sua importância para o 

desenvolvimento sustentável. Em seguida aborda os SSD, suas definições, histórico, tipos e o 

estado-da-arte em que se encontram as pesquisas sobre essas ferramentas de análise. Essa 

etapa analisa e discute os mais recentes trabalhos e as opiniões de diversos autores sobre os 

assuntos abordados, verificando assim a necessidade de desenvolvimento desta tese de 

doutorado, suas contribuições e suas limitações. 

 

 

2.1 ÁGUA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

Os recursos naturais foram, têm sido e sempre serão essenciais para o desenvolvimento 

das sociedades. Por séculos as pessoas consideraram tais recursos ilimitados e não se 

preocupavam em quanto tempo eles ainda poderiam ser usados e/ou destruídos. Fatores como 

melhor qualidade de vida e desenvolvimento econômico eram usados como justificativa para 

realizar mudanças marcantes e causar impactos irreparáveis nos ambientes naturais. 

Atualmente a sociedade em geral reconhece a importância e a necessidade de conciliar o 

desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental. Embora as intenções de 

preservar o meio ambiente possam ser as melhores, o grande desafio é transformá-las em 

ações. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável foi formado por um processo lento e 

progressivo que começou nas décadas de 60 e 70 e ficou em evidência após a publicação do 

“Relatório Brundtland” ou Our Commom Future em 1987 (Brundtland, 1987). Esse relatório 

apresentou dois conceitos: o de “uma nova ordem econômica internacional” e o de 

“desenvolvimento sustentável”. Souza (2000) comenta que esse documento ressalta a 

interligação entre economia, tecnologia, sociedade e política e chama a atenção para uma 

nova postura ética. 

Outro marco para o avanço desse novo estilo de desenvolvimento foi a Conferência de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, conhecida como Rio-92, que deu 

origem a Agenda 21 (Agenda 21, 1992). Esse documento reafirma as premissas apresentadas 

no Relatório Brundtland e apresenta um plano de ações necessárias para dar condições a um 

desenvolvimento economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. 

No entanto, um dos maiores esforços para transformar esses novos conceitos em 

prática foi o estabelecimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio (UN Millennium 

Declaration 55/2, 2000), aceitas pelos 191 países membros das Nações Unidas no Encontro 

do Milênio em 2000. As oito metas adotadas estipulam objetivos específicos para a redução 

da pobreza, fome, doenças, analfabetismo, degradação do meio ambiente e discriminação 

contra a mulher e devem ser atingidas até o ano de 2015. 

De acordo a publicação Water for People, Water for Life (2003) entre os objetivos 

estabelecidos nas Metas de Desenvolvimento do Milênio os mais relevantes em relação à água 

são: (1) diminuir pela metade o número de pessoas que vivem com menos de um dólar por 

dia; (2) diminuir pela metade o número de pessoas que sofrem com a fome; (3) diminuir pela 

metade a proporção de pessoas sem acesso permanente a água potável; (4) garantir que todas 

as crianças possam completar um curso de educação básica; (5) reduzir a mortalidade materna 

em 75% e reduzir a mortalidade infantil até os 5 anos em 2/3; (6) impedir o avanço da 
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contaminação por AIDS, malária e outras doenças importantes e; (7) fornecer assistência 

especial para crianças que se tornaram órfãs devido a AIDS. 

A esse respeito, o relatório Millennium Development Goals Report (2005) informa que 

esses objetivos só poderão ser atingidos até 2015 se todos os envolvidos mudarem de atitude e 

acelerarem drasticamente seus planos de ações. Os autores enfatizam a necessidade urgente de 

ações, incluindo estratégias de desenvolvimento nacionais mais ambiciosas e programas 

internacionais. 

Os autores do texto Catalyzing Change (2004) reconhecem que a água tem papel 

fundamental para o desenvolvimento sustentável e é essencial para a erradicação da pobreza e 

que as metas de desenvolvimento do milênio não podem ser atingidas sem progresso em 

relação à água, uma vez que este recurso está diretamente e intimamente relacionado à saúde, 

agricultura, energia e biodiversidade. 

No que diz respeito à água doce, as discussões produzidas por diversas conferências 

alertaram para os problemas relacionados aos recursos hídricos e contribuíram 

significativamente para o entendimento e para a conscientização da água como ponto 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social. 

Em 1971, o texto produzido na Conferência Internacional sobre Áreas Alagadas no 

Iran, Ramsar Convention on Wetlands (RAMSAR, I.R. 1971), já reconhecia que os 

ecossistemas hídricos eram de grande valor econômico, cultural, científico e que a perda 

desses recursos seria irreparável. O texto tinha como principal objetivo a proteção de áreas 

alagadas. 

Em 1977 a Conferência de Mar Del Plata deu início a uma série de atividades globais 

sobre a importância da água para o desenvolvimento. E em 1992, na Conferência 

Internacional sobre Água e Meio Ambiente em Dublin (The Dublin Statement On Water And 

Sustainable Development, 1992), foram definidos os quatro princípios que são atualmente a 
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base para o gerenciamento de recursos hídricos (1 – A água é um recurso natural finito e 

vulnerável, essencial para a manutenção da vida, para o desenvolvimento e para o meio 

ambiente; 2 – A gestão hídrica deve ser baseada em uma abordagem participativa, envolvendo 

usuários, planejadores, e políticos de todos os níveis; 3 – A mulher tem papel central no 

fornecimento, controle e proteção da água; 4 – A água tem valor econômico em todos seus 

usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem econômico). 

No mesmo ano, na Rio-92, a Agenda 21 trouxe grandes contribuições para a evolução 

das práticas de gerenciamento de recursos hídricos, apresentando sete programas relacionados 

à água doce. O capítulo 18 trata especificamente de recursos hídricos e propõe uma lista de 

atividades para combater a escassez e a poluição da água doce. Esse plano enfatiza a 

importância de uma abordagem integrada para o gerenciamento de recursos hídricos, 

baseando-se no fato de que a água é parte integral de ecossistemas, um recurso natural finito e 

vulnerável e um bem econômico e social. 

Outro acordo internacional que faz referência ao tema é a Declaração do Milênio (UN 

Millennium Declaration 55/2, 2000) que enfatiza a necessidade de todos os países pararem 

com a exploração não sustentável dos recursos hídricos desenvolvendo estratégias de 

gerenciamento de recursos hídricos nos níveis nacionais, regionais e locais, e promovendo 

acesso adequado e equidade. 

Esses assuntos também foram o foco do Encontro Mundial de Desenvolvimento 

Sustentável em Johannesburgo, 2002 onde os governos participantes concordaram em 

desenvolver planos de gerenciamento integrado de recursos hídricos e planos de eficiência 

hídrica até 2005. Eles também incluíram um objetivo complementar que é o de reduzir pela 

metade o número de pessoas sem saneamento básico adequado. O documento resultante dessa 

reunião (The Johannesburg Plan of Implementation, 2002) cita que as atividades humanas 

estão causando crescente impacto na integridade dos ecossistemas que fornecem recursos e 
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serviços essenciais para o bem estar humano e para atividades econômicas. Entre os objetivos 

propostos merecem destaque: (i) desenvolver e implementar estratégias nacionais e regionais, 

planos e programas com relação ao gerenciamento integrado de bacias hidrográficas e 

introduzir medidas para melhorar a eficiência da infra-estrutura hídrica para reduzir perdas e 

aumentar a reutilização da água; (ii) utilizar todo o conjunto de instrumentos políticos, 

incluindo regulação, monitoramento, ferramentas de informação e de mercado, gerenciamento 

do uso do solo e abordagem integrada para o gerenciamento de bacias hidrográficas; (iii) 

melhorar a eficiência no uso dos recursos hídricos e promover sua alocação entre usos 

competitivos com prioridade para a satisfação das necessidades humanas e preservação de 

ecossistemas e suas funções, em particular em ambientes frágeis e; (iv) desenvolver 

programas para mitigar os efeitos dos eventos extremos relacionados à água. 

Todos esses encontros e acordos aceitos internacionalmente estabeleceram metas e 

objetivos para a gestão hídrica. Apesar dos importantes progressos, a grande maioria desses 

objetivos não foi alcançada até agora. Segundo o relatório Water for People, Water for Life 

(2003) a falta de água em quantidade e qualidade satisfatória afeta milhões de pessoas no 

mundo. Isso traz conseqüências trágicas para o dia-a-dia de pessoas pobres muitas das quais 

vivem em ambientes degradados e são contaminadas por doenças relacionadas com a água. A 

pobreza de uma grande parte da população mundial é tanto um sintoma como uma causa da 

escassez hídrica. Ainda de acordo com a publicação citada, todos os sinais indicam que a 

situação está piorando e que irá continuar assim a não ser que ações preventivas e corretivas 

sejam realmente implementadas. 

Os autores, da publicação citada anteriormente, afirmam ainda que os atuais 

problemas hídricos são causados principalmente pela falta de uma gestão adequada. Os 

mesmos enfatizam que problemas de atitude e comportamento são os principais fatores em 

relação à crise hídrica. Segundo eles, a maioria dos problemas é conhecida, existe tecnologia e 
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conhecimento para solucionar os problemas e excelentes conceitos foram desenvolvidos, 

como a sustentabilidade e a eqüidade. Mas ainda, a inércia dos líderes e uma população 

mundial não completamente ciente da escala dos problemas, e em muitos casos não 

suficientemente capaz de fazer alguma coisa a respeito, significa que a sociedade esta 

falhando em colocar os conceitos em prática e realizar as ações corretivas e preventivas a 

tempo. 

Outro documento importante, o relatório Water for life Decade (2005), enfatiza que 

apesar de, na última década, progressos significantes terem sidos conseguidos em relação ao 

fornecimento de água potável e saneamento básico, milhões de pessoas ainda enfrentam falta 

de água e lutam diariamente para conseguir água para suas necessidades básicas. E que 

milhões de crianças continuam a morrer todos os anos de doenças relacionadas à água que 

poderiam ser prevenidas. Portanto, ainda é necessário um esforço muito maior para que, na 

próxima década, esses serviços sejam levados para aqueles que ainda não são atendidos, a 

grande maioria dos quais são pessoas pobres. 

O relatório mais recente a respeito do tema, Water a Shared Responsability (2006), 

afirma que está sendo verificada extrema dificuldade, por parte de muitos governos, em 

combater efetivamente os diversos assuntos relacionados à água. Os problemas estão não só 

na falta de colaboração efetiva entre as instituições federais, mas também em situações que 

envolvem estados e municípios. A necessidade de envolvimento entre agências 

governamentais e não governamentais piora ainda mais a situação. A tarefa de gerenciar a 

água se torna ainda mais complexa quando os rios atravessam diferentes países. 

Como pôde ser observado, em todas as conferências e tratados internacionais os 

recursos hídricos estão no centro dos debates sobre desenvolvimento sustentável. Resolver os 

problemas relacionados com água doce é um dos muitos desafios que terão que ser 

enfrentados pela humanidade nesse milênio. 
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O conceito de planejamento e gerenciamento integrado de recursos hídricos começou 

a ser desenvolvido na década de 80, e recebeu particular atenção depois das conferências de 

Dublin e do Rio de Janeiro em 1992. A definição adotada no GWP/TAC (2000) é a que o 

planejamento e gerenciamento integrado de recursos hídricos é um processo que promove o 

controle e desenvolvimento coordenado da água, do solo e de outros recursos, para maximizar 

o bem estar econômico e social de uma maneira equilibrada, sem comprometer a 

sustentabilidade vital de ecossistemas. 

A publicação Catalyzing Change (2004) enfatiza que o termo “integrado” diz respeito 

ao desenvolvimento coordenado e gerenciamento apropriado da água e do solo, da água 

superficial e subterrânea, da bacia hidrografia e dos ambientes costeiros e marinhos, e dos 

interesses a montante e a jusante de um determinado local. 

A gestão de recursos hídricos é uma ferramenta flexível e necessária para enfrentar os 

desafios e otimizar a contribuição da água para o desenvolvimento sustentável. A esse 

respeito Loucks (2006) comenta que o planejamento e gerenciamento integrado de recursos 

hídricos é a resposta da sociedade para tentar solucionar os problemas atuais e enfrentar os 

desafios futuros que os países desenvolvidos e, principalmente, os em desenvolvimento terão 

que enfrentar em busca de desenvolvimento econômico e social. 

Tucci (1998) enfatiza que o planejamento da ocupação da bacia hidrográfica é 

fundamental para uma sociedade com usos crescentes de água e que tende a ocupar espaços 

desordenadamente e danificar o meio ambiente. 

A crescente complexidade de problemas que enfrentam a gestão dos recursos hídricos 

faz com que se torne necessário a adoção de novas tecnologias, de forma que, a maioria dos 

aspectos de uma bacia hidrográfica seja considerada e representada com o mínimo de 

simplificações. 
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2.2 SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO 
 

 

De maneira geral os Sistemas de Suporte a Decisão são sistemas de informações com 

ferramentas avançadas para auxiliar no processo de tomada de decisões. As pesquisas sobre 

esses sistemas de informação têm recebido cada vez mais atenção devido ao crescente avanço 

da computação pessoal e da tecnologia da informação. 

De acordo com Keen e Morton (1978), o conceito de Sistemas de Suporte a Decisão 

teve início a partir das pesquisas realizadas Instituto de tecnologia de Carnegie sobre tomadas 

de decisões em organizações entre o fim da década de 50 e início da década de 60 e os 

trabalhos sobre sistemas computacionais interativos desenvolvidos no Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts em 1960. 

Parker e Al-Utabi (1986) identificaram 350 artigos sobre SSD desde 1970. Os autores 

relatam que 77,3% desses artigos foram publicados entre 1980 e 1983 e que o 

desenvolvimento desses sistemas era visto com muita crítica. Nesse trabalho os autores 

enfatizam algumas características que esses sistemas devem possuir como por exemplo: o uso 

combinado de modelos e técnicas analíticas; facilidade de uso por parte de usuários não 

especializados; auxilio e aperfeiçoamento da análise humana sem tentar substituir a análise 

feita pelo usuário; entre outros. Azevedo, Porto e Zahed Filho (1997) incluíram algumas 

características adicionais nessa lista como a facilidade de interação entre o usuário e o sistema 

permitindo a busca de soluções por processos tentativos, permitir a incorporação de processos 

de julgamento subjetivo, incorporar o conhecimento de especialistas, incorporarem variáveis 

sociais, políticas e psicológicas. 

Sobre a história da tecnologia dos SSD, Russel et al. (2001) acreditam que essas 

ferramentas já estão disponíveis desde a criação dos computadores. No entanto, os SSD 
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permaneceram por muito tempo reservados para usos militares. Com o tempo esses sistemas 

começaram a ser utilizados por grandes empresas e só depois e que começaram a ser testados 

para a área ambiental. Porém, os SSD permaneceram por muito tempo sem destaque nessa 

área uma vez que as estratégias políticas adotadas nos Estados Unidos não consideravam vital 

a integração dos modelos econômicos e ambientais. Os autores citam que os primeiros 

trabalhos a respeito do assunto foram realizados antes de 1972 e que um dos antecessores dos 

SSD foi o modelo Delaware para estuários, que tinha como objetivo resolver conflitos de uso 

da água para usos múltiplos. 

Um histórico do desenvolvimento dos SSD é apresentado por Power (2003). São 

mostrados os desenvolvimentos dos SSD orientados a modelos no final da década de 60, o 

desenvolvimento das teorias na década de 70 e a implementação de sistemas de planejamento 

financeiros na década de 80. Também são mostrados os SSD baseados na internet 

desenvolvidos nos anos 90. 

A história dos SSD cobre um curto período de tempo em relação a outras áreas como 

hidráulica ou hidrologia. Portanto, esses conceitos e tecnologias ainda estão em 

desenvolvimento. 

Na literatura pode-se encontrar diferentes definições para Sistemas de Suporte a 

Decisão. Druzdzel e Flynn (1999) enfatizam que o conceito de SSD é extremamente variado e 

depende do ponto de vista do autor. A esse respeito, Alter (1980) comenta que os SSD podem 

ter diferentes formatos e serem utilizados de maneiras diferentes. 

A definição clássica apresentada por Sprague e Carlson (1982) é que um SSD é "um 

sistema computacional interativo que ajuda os tomadores de decisão a utilizar informações e 

modelos para resolver problemas complexos ainda não estruturados”. Um SSD integra os 

seguintes subsistemas: (1) base de modelos, (2) banco de dados e (3) módulo de diálogo para 

a comunicação entre usuário e sistema. 
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Finlay (1994) define SSD como sendo um sistema baseado em computadores que ajuda 

o processo de tomada de decisão. 

Já Turban (1995) define um SSD como sendo um sistema de informações baseado em 

computadores que é interativo, flexível e adaptável, especialmente desenvolvido para auxiliar 

a solução de problemas não estruturados e assim aperfeiçoar a tomada de decisão. Esse 

sistema utiliza dados, fornece uma interface fácil de usar e permite que o usuário tire suas 

próprias conclusões. 

Outra definição é apresentada por Keen e Scott Morton (1978) que definem SSD como 

ferramentas de auxílio baseadas em computadores para tomadores de decisão que estão 

envolvidos com problemas semi-estruturados. 

Como pode ser visto não existe uma definição padrão para esse tipo de ferramenta de 

análise o que pode ser explicado pela evolução e uso desses sistemas. 

Sobre a classificação de SSD também acontece o mesmo. Cada pesquisador tem sua 

própria classificação que varia de acordo com a tecnologia disponível na época, com as 

aplicações dessas ferramentas e com as linhas de pesquisa de cada autor. 

Para Hättenschwiler (1999) um SSD pode ser classificado em passivo, ativo e 

cooperativo. Um SSD passivo é aquele que pode auxiliar o processo de tomada de decisão, 

mas não mostra soluções explícitas para os problemas. Já um SSD ativo apresenta soluções e 

sugestões para os problemas. E um SSD cooperativo é um sistema que permite ao decisor 

modificar, completar ou refinar as soluções apresentadas pelo sistema e depois utilizar o SSD 

para analisá-las novamente até que um consenso sobre as respostas seja obtido. 

Já Power (2002) classifica os SSD como sendo: baseados na comunicão, baseados em 

dados, baseados em documentos, baseados no conhecimento e baseados em modelos. Um 

SSD dirigido a modelos enfatiza o acesso e a manipulação modelos estatísticos, financeiros, 
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de otimização e de simulação. Esse tipo de SSD usa dados e parâmetros fornecidos pelo 

usuário para auxiliar o processo de tomada de decisão. 

Um exemplo de SSD dirigido a modelos é o Dicodess (Gachet, 2004). Os SSD dirigidos 

à comunicação permitem mais de uma pessoa trabalhando em uma tarefa. Já os SSD dirigidos 

a dados enfatizam o acesso e a manipulação de séries históricas e outros dados internos ou 

externos de uma instituição. Os SSD dirigidos a documentos permitem o gerenciamento de 

informação não estruturada em diferentes formatos. A última categoria, os SSD orientados ao 

conhecimento são sistemas especialistas que fornecem soluções para problemas específicos 

armazenados como regras, procedimentos e outras estruturas similares. 

Como pode ser visto é difícil classificar os SSD em uma simples categoria. Sendo assim 

a estrutura e componentes dos SSD são diferentes para cada tipo de sistema. 

Em relação à estrutura Sprague e Carlson (1982) identificam três componentes 

fundamentais em um SSD: (a) base de dados, (b) modelos matémáticos e (c) interfaces. O 

banco de dados armazena as informações enquanto os modelos representam eventos, fatos e 

situações e as interfaces permite a interação dos usuários com o sistema. 

Outro tipo de estrutura é discutida por Power (2002), segundo o autor um SSD deve ter 

4 componentes: (1) interfaces, (2) banco de dados, (3) modelos e ferramentas analíticas e (4) 

rede de trabalho. 

Marakas (1999) propôs uma estrutura geral composta de 5 componentes: (i) base de 

dados, (ii) base de modelos, (iii) base de conhecimentos, (iv) interfaces e (v) usuários. 

No que diz respeito à estrutura de um SSD, Rusell, et al. (2001) citam três componentes 

básicos: Os bancos de dados, os modelos de simulação e as ferramentas de análise. Em 

relação ao banco de dados eles consideram que os SIG são um dos maiores avanços da área, 

pois suas características permitem que os dados sejam armazenados espacialmente e, além 

disso, incluem várias ferramentas para coletar, armazenar, transformar e disponibilizar os 
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dados. O segundo componente que é composto pelos modelos permite que a grande 

quantidade de informação dos bancos de dados seja processada simulando processos físicos, 

químicos e biológicos dos sistemas hídricos. O terceiro componente é formado pelas 

ferramentas de análise que transformam os resultados dos modelos em informações relevantes 

para o processo de tomada de decisão. 

Denzer (2005) considera que a estrutura de um SSD contém quatro módulos. Os 

modelos, que são os aplicativos para a modelagem, os SIG que contém as ferramentas para as 

análises geográficas, os SSD que são as ferramentas baseadas em inteligência artificial e 

técnicas de análise de cenários e por último os sistemas de gerenciamento dos dados que são 

os bancos de dados. Segundo o autor essa são as quatro tecnologias que podem ser 

encontradas em um Sistema de Suporte a Decisão Ambiental. 

Muitos dos sistemas atuais possuem um ou dois desses módulos (somente os modelos, 

ou somente o SIG e às vezes somente as ferramentas de inteligência artificial), no entanto é 

necessário que exista um módulo para o gerenciamento dos dados e que todos esses 

componentes sejam unidos por uma interface comum. 

Ainda sobre a estrutura, os SSD podem ter uma estrutura personalizada para cada 

cliente ou eles podem ser genéricos, o que significa que não é necessário reprogramar o SSD 

para que o mesmo seja utilizado por outros usuários. Denzer (2005) acredita que a segunda 

abordagem é mais efetiva em longo prazo apesar de ser muito mais complexa. Ele também 

concorda que em curto prazo é muito difícil construir um SSD integrado com várias 

metodologias de maneira genérica. E isso acontece, pois as ferramentas computacionais 

disponíveis atualmente não são satisfatórias para realizar esse trabalho. A integração de 

aplicativos é uma tarefa complexa principalmente se o objetivo é proporcionar uma interface 

fácil de usar. Outro assunto é que cada aplicativo pode ter seu próprio banco de dados e que 

pode ser totalmente diferente dos demais e isso pode resultar em um controle inadequado 
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sobre os dados para o usuário. Portanto, atualmente o melhor que pode ser feito é realizar a 

integração dos módulos de maneira personalizada para cada cliente. Infelizmente isso é o 

melhor que pode ser feito atualmente. No entanto, existem pesquisas em andamento que 

prometem soluções mais generalizadas como é o caso da iniciativa OpenMI (Blind e 

Gregersen, 2005). 

Normalmente a integração de diferentes módulos faz com que o usuário tenha que 

realizar trabalhos de importação e ou exportação de dados. Isso resulta em uma enorme perda 

de tempo por parte do usuário, sendo que erros são freqüentes nesses processos. Além disso, 

resulta em uma grande quantidade de arquivos que podem ser facilmente confundidos pelo 

usuário. Esse tipo de tarefa pode ser aceitável quando se tratam de especialistas no assunto, no 

entanto não é aceitável para o usuário comum. 

Em relação à integração de diferentes módulos Denzer (2005) apresenta os seguintes 

tópicos que ainda precisam de desenvolvimento: 

 

- conexões entre os modelos, os SSD e as bases de dados não são ótimas e genéricas o 

suficiente; 

- as conexões dos modelos com SIG e dos modelos com os SSD normalmente são 

personalizadas para cada projeto e, portanto precisam ser melhoradas. Abordagens 

genéricas ainda têm que ser desenvolvidas; 

- a conexão entre SIG e SSD tem sido de duas maneiras: ou o SSD é implementado 

dentro do ambiente SIG ou o DSS tem sua própria interface para o SIG. Também essa 

conexão precisa de uma abordagem mais genérica; 

- a conexão entre o SIG e os sistemas de gerenciamento de dados tem sido demonstrada 

com sucesso. 
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Apesar de haver diferentes idéias quanto à definição, classifição e estrutura dos SSD, os 

especialistas concordam que essas ferramentas são essenciais para o planejamento e 

gerenciamento de recursos hídricos. Esses sistemas permitem análises técnicas importantes e 

ajudam a definir políticas sustentáveis para cada região, levando em consideração não só 

fatores ambientais, mas também fatores sociais e econômicos. Labadie et al. (1989) considera 

que os Sistemas de Suporte a Decisão, constituem metodologia apropriada para o 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. 

Braga, Barbosa e Nakayama (1998) também concordam que os SSD são adequados para 

auxiliar as atividades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. Segundo os 

autores, sistemas complexos e que possuam uma grande quantidade de informações não 

podem ser mais baseados e enfrentados só com a experiência e julgamento das equipes 

responsáveis. Nesse caso tornam-se necessários sistemas sofisticados de armazenamento de 

dados e técnicas de análise desses dados. Os autores enfatizam que apesar da necessidade de 

técnicas avançadas de análise de dados no processo de tomada de decisão, não se pode 

esquecer a necessidade de interferência do homem em qualquer fase do processo. 

A esse respeito os SSD são ferramentas importantes, pois não tornam a atividade 

decisória em um processo completamente automatizado e admitem a incorporação de 

julgamentos dos envolvidos na tomada de decisão. 

Denzer (2005) enfatizam que Sistemas de Informações Ambientais e Sistemas de 

Suporte a Decisão Ambientais são ferramentas fundamentais para gestão ambiental hoje em 

dia. Esses sistemas são diferentes de sistemas de informações convencionais por possuírem 

características próprias. Sendo um assunto multidisciplinar essa área é complexa e envolve 

metodologias diferentes (modelagem, teorias de decisão, inteligência artificial, análises 

geográficas, estatísticas e muitas outras) que devem ser integradas em um só sistema. O 

referido autor cita as seguintes características desses sistemas: 
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- dados complexos no tempo e no espaço que muitas vezes estão incompletos e fora de 

escala para determinada tarefa. 

- algoritmos complexos resultando em ferramentas e aplicativos complexos que são 

ligados banco de dados, sistemas de monitoramento em tempo real, sistemas de 

informações geográficas, redes de inteligência artificial e outros. 

- problemas com o controle de dados devido à variedade de formatos e dificuldade de 

integração entre as metodologias; 

- a necessidade de unir diferentes ferramentas e metodologias em uma única solução 

para o usuário final. 

 

Para Russell et al. (2001) a tecnologia alcançada na área de tecnologia da informação 

permite, em princípio, oferecer ferramentas poderosas para controle e manipulação de grande 

quantidade de dados. Os SSD têm o potencial para integrar diferentes disciplinas envolvidas 

no planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. As agências de bacias hidrográficas 

freqüentemente fazem grandes investimentos em modelagens individuais sem integração, o 

que causa diversas incompatibilidades entre as abordagens e tecnologias utilizadas. Os autores 

enfatizam que os SSD permitem a integração de modelos individuais e que essa união deveria 

ser realizada de maneira mais fácil. Ainda a esse respeito, a capacidade de integração do SSD 

pode melhorar a utilização prática de modelos individuais que terão que ser aperfeiçoados 

para serem utilizados por usuários não especialistas. No entanto eles alegam que os SSD ainda 

são muito inflexíveis. 

De acordo com Azevedo, Porto e Zahed Filho (1997), a tecnologia disponível, já 

naquela época, permitia o desenvolvimento de SSD poderosos para auxiliar na gestão hídrica. 

Esses sistemas normalmente utilizam modelos e aplicativos disponíveis no mercado. Esse fato 

diminui a necessidade de desenvolvimento de novos modelos matémáticos, área que já está 
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em avançado estágio de desenvolvimento, e permite focar na integração de módulos, na 

aquisição de informações e conhecimentos sobre os sistemas e principalmente no 

relacionamento do SSD com o decisor e, de forma mais geral, com a sociedade. Segundo os 

autores construir um SSD significa combinar técnicas já existentes para produzir informações 

que irão auxiliar o decisor a tomar decisões. Os autores ainda enfatizam que SSD devem ter 

como objetivo o problema da tomada de decisão e não obrigatoriamente na utilização das 

técnicas melhores e mais avançadas. Sendo que o melhor SSD não é obrigatoriamente aquele 

que utiliza as melhores técnicas, mas o que é capaz de induzir as melhores decisões. 

A esse respeito deve-se lembrar que os usuários tendem a confiar mais em SSD que 

possuam ferramentas e modelos que são conhecidos pelo usuário. Outra característica que 

apresenta muitas vantagens é disponibilizar os SSD na internet com seus dados de entradas e 

resultados. Isso garante transparência no uso dos SSD. 

Loucks (2006) acredita que os SSD deveriam ser capazes de: (1) ajudar os participantes 

do processo decisório a desenvolver seus próprios modelos e identificar os assuntos 

importantes para gerenciar determinada bacia hidrográfica; (2) fornecer uma idéia inicial das 

relações e dependências entre os diversos componentes do sistema hídrico; (3) fornecer uma 

estimativa inicial da importância relativa das várias suposições em relação às incertezas dos 

dados e parâmetros para os resultados finais; (4) facilitar a comunicação e entendimento entre 

todos os participantes envolvidos no processo de tomada de decisão ajudando-os a chegar a 

um consenso de como a bacia hidrográfica deve ser gerida. 

Com o intuito de escolher os modelos e técnicas mais adequados para desenvolver o 

SSD proposto na presente pesquisa, o texto a seguir traz uma revisão de literatura sobre esses 

assuntos. 
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2.2.1 Modelos matemáticos de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. 
 

 

De maneira geral, os modelos são a representação de um sistema real e podem ser 

classificados em modelos físicos, analógicos e ou matemáticos. Para a presente pesquisa só 

interessam os modelos matemáticos que são aqueles que representam um sistema natural 

utilizando equações matemáticas. 

Righetto (1998) comenta que a gestão de recursos hídricos compreende estudos, 

planejamento e ações para resolver as questões de escassez relativas aos recursos hídricos de 

uma determinada região. Dentre as várias atividades que merecem destaque na engenharia de 

sistemas hídricos pode-se citar a modelagem, simulação computacional e a análise de cenários 

para tomada de decisão. 

Segundo Tucci (1998), as técnicas de modelagem são ferramentas essenciais para o 

planejamento e tomada de decisões dentro do complexo processo de condições naturais e para 

a interferência do homem. 

Para auxiliar as atividades de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos de 

uma bacia hidrográfica modelos de planejamento são os mais adequados. 

Os modelos de planejamento são aqueles que simulam condições globais de um sistema 

maior, envolvendo uma região ou uma bacia hidrográfica e que buscam não somente a 

solução meramente hidráulica, hidrológica ou econômica, mas que engloba os fatores 

socioeconômicos e ambientais. Esse tipo de modelo utiliza vários tipos de modelos 

matemáticos e técnicas de análise para disciplinar as ações e investimentos (Tucci 1998). 

Esses modelos são geralmente baseados na equação da conservação da massa. Em 

termos quantitativos o princípio é expresso como uma equação de balanço de massa. Para um 

determinado período de tempo pode-se contabilizar as entradas e saídas de água do sistema 

incluindo as cargas, transporte e reações internas. Os princípios fundamentais da conservação 
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de massa e conservação de energia são a base dessa abordagem. Massa e energia não podem 

ser criadas ou destruídas, mas podem ser alteradas. A metodologia mais comum para analisar 

um sistema natural usando esses princípios é dividir o sistema em volumes de controle e 

determinar o movimento e a variação da matéria e da energia desses volumes usando 

equações de massa e energia. 

O processo de utilização de um modelo é conhecido como simulação. A simulação nada 

mais é do que a solução de um conjunto de expressões matemáticas estruturadas em seqüência 

lógica, que transforma dados de entrada e parâmetros em resultados. Realizando várias 

simulações pode-se testar, verificar, modificar e avaliar diferentes estratégias de utilização dos 

recursos hídricos e assim escolher a que for considerada a mais adequada. 

Além das técnicas de simulação os modelos de planejamento também utilizam as 

técnicas de otimização. Portanto esses modelos são capazes de simular um sistema e de 

identificar uma solução que maximiza ou minimiza uma certa função objetivo. 

Quanto a isso, a utilização de técnicas de simulação e otimização em conjunto tem sido 

realizada há muito tempo. Villela e Simões (1975) utilizaram técnicas de simulação em 

conjunto com técnicas de otimização para determinar o grau de tratamento de fontes 

poluidoras de rios. 

Porém, com o aumento significativo da capacidade de processamento de computadores 

pessoais dos últimos anos, o potencial do uso conjunto dessas técnicas aumentou 

expressivamente. 

A esse respeito Lanna (1997) afirma que as técnicas de simulação e de otimização, são 

ferramentas importantes de suporte a decisão que serão cada vez mais utilizadas na prática da 

engenharia de recursos hídricos. O autor ainda menciona que muitos problemas de otimização 

apresentavam-se complexos demais para serem resolvidos. Atualmente a capacidade de 



 43

processamento dos microcomputadores está fazendo com que os problemas de dimensão se 

tornem cada vez menos relevantes. 

Hoje em dia existem vários modelos de planejamento de recursos hídricos que tem 

como objetivo estudar problemas na escala da bacia hidrográfica. Esses modelos, muitas 

vezes, também são chamados de SSD. 

Apesar de cada modelo ter características próprias, todos eles foram projetados para 

facilitar a entrada de dados, o armazenamento destes dados e a simulação e visualização dos 

resultados. Todos eles têm como objetivo comum proporcionar uma visão geral aos 

participantes do processo decisório, de como os sistemas hídricos funcionam e quais são os 

possíveis impactos econômicos, hidrológicos e ambientais de diferentes estratégias de 

desenvolvimento e gestão de uma determinada região. 

Uma das principais características que diferenciam esses modelos são as interfaces 

gráficas. Estas interfaces são desenvolvidas para dar ao usuário o controle da operação dos 

diferentes componentes e ferramentas dos modelos, como entrada de dados, simulações, 

otimizações, visualização dos resultados, análise de sensibilidade, análises estatísticas e 

outras. 

Os modelos de planejamento são considerados simples e fáceis de usar. Esses modelos 

não são adequados para estudos hidráulicos detalhados. Sua relativa simplicidade reduz a 

quantidade de dados de entrada necessários para as simulações, mas também reduz os 

detalhes e a precisão dos resultados. As simulações são baseadas em balanços de massa para a 

quantidade e qualidade da água. Devido às várias suposições e precisão destes modelos, eles 

são indicados para tratar de problemas gerais na escala da bacia hidrográfica envolvendo 

assuntos como uso do solo, análises da quantidade e qualidade da água suprficial e 

subterrânea, impactos causados por atividades humanas em ecossistemas, operação de 

sistemas de reservatórios e outros. A seguir serão apresentadas as características principais 
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dos modelos encontrados nessa revisão de literatura. Mais detalhes sobre esses aplicativos 

podem ser encontrados nos manuais disponíveis nos endereços eletrônicos de cada modelo. 

Entre os modelos descritos estão o modelo RIBASIN da WL Delft Hydraulics, o MIKE 

BASIN da DHI Water and Environment, o MODSIM da Colorado State University, o WEAP 

do Stockolm Environmental Institute (Tellus) e o WBalMo da WASY. Loucks (2006) 

considera que estes modelos de planejamento, entre outros, representam o estado da arte dos 

SSD para planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas. Além desses também 

merece destaque o modelo WATERWARE (ESS-Environmental Software and Services). 

O modelo RIBASIM (River Basin Simulation Model) desenvolvido desde 1985 pelo 

instituto WL Delft Hydraulics é um modelo de planejamento genérico para analizar o 

comportamento de bacias hidrográficas em diferentes condições hidrológicas. Este modelo é 

baseado na plataforma WINDOWS e possui diversas ferramentas de um SSD. O RIBASIN 

permite gerar os padrões de distribuição da água na bacia e fornece base para análises mais 

detalhadas sobre qualidade da água e sedimentação em rios e reservatórios. Outra 

característica deste modelo é que ele pode ser conectado a outros modelos da WL Delft 

Hydraulics, como uma base de dados hidrológicos (HYMOS) e um modelo de qualidade de 

água (DELWAQ). Vários métodos para cálculos hidráulicos e hidrológicos estão disponíveis 

no modelo como, por exemplo, a equação de Manning, o método Muskingum, o método de 

Puls e o método não linear de Laurenson. Sua estrutura apresenta uma interface gráfica 

baseada em SIG (http://www.wldelft.nl/soft/ribasim/int/index.html). 

O MIKE BASIN desenvolvido pelo instituto DHI Water and Environment da 

Dinamarca é um dos modelos de planejamento de bacias hidrográficas que possuem 

tecnologia mais avançada disponível atualmente. Este modelo pode ser usado para alocação 

de água, análise de sistemas com usos múltiplos, operação de reservatórios, análise da 

qualidade da água entre outros. O sistema associa técnicas de simulação e otimização não 
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linear e permite total integração com o SIG ArcGIS tanto na fase de pré-processamento das 

informações como na fase de pós-processamento dos resultados. Esse aplicativo inclui uma 

série de ferramentas para análises hidráulicas e hidrológicas como, por exemplo: módulo de 

simulação de qualidade de água, transformação chuva-vazão, análises estatísticas etc. Além 

disso, o MIKE BASIN utiliza a tecnologia OpenMI o que permite que seu código seja 

acessado por outro modelo, permitindo sua integração com outros modelos de outras 

empresas (http://www.dhigroup.com/Software/WaterResources/MIKEBASIN.aspx). 

Outro modelo que merece destaque é o MODSIM desenvolvido na Colorado State 

University. Sua primeira versão foi desenvolvida por Labadie et al. (1984). Este modelo foi 

projetado especificamente para analisar os efeitos das crescentes demandas de água e pressões 

nas bacias hidrográficas. Como nos outros modelos citados, a interface gráfica permite ao 

usuário criar a rede de rios e usuários com simples comandos diretamente na tela do 

computador. A otimização da rede de fluxo é automática e é realizada por um algoritmo de 

programação linear que é considerado mais rápido que os de outros modelos e que é capaz de 

simular grandes sistemas hídricos. Um SIG também pode ser utilizado em conjunto com o 

modelo. O GEO-MODSIM, por exemplo, é uma extensão para o SIG ArcGIS. O modelo, 

como muitos outros, está em constante desenvolvimento e atualmente está na oitava versão. 

Além disso, o sofware tem a grande vantagem de ser livre de licenças e, portanto pode ser 

obtido gratuitamente no endereço eletrônico (http://modsim.engr.colostate.edu/). 

Nessa mesma categoria existe ainda o WEAP (Water Evaluation And Planning System) 

que foi desenvolvido pelo Stockolm Environmental Institute (Tellus) para também ser 

utilizado no planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas. Esse sistema possui 

interface baseada em um SIG e permite a alocação de água entre usuários municipais, 

agrícolas, industriais e outros. O WEAP também considera a integração entre água superficial 

e subterrânea. Além disso, existe a opção para o uso de dois modelos hidrológicos. Este 
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modelo se destaca por sua capacidade de simular de maneira integrada componentes naturais 

do ciclo hidrológico (evapotranspiração, escoamento superficial, escoamento de base, etc.) 

com sistemas artificiais (reservatórios, captações, bombeamento subterrâneo, etc.). O usuário 

pode analisar situações de uso atual e futuro da água e verificar as conseqüências de diferentes 

alternativas de usos dos recursos hídricos. Uma característica importante é a ferramenta para 

análise e comparação de cenários. Exemplos de análise de cenários incluem crescimento 

populacional, alteração de regras operacionais de reservatórios, exploração de água 

subterrânea, requisitos mínimos de água para ecossistemas, mudança dos usos do solo, etc. O 

modelo também possui um módulo financeiro (http://www.weap21.org/). 

O WBalMo (Water Balance Model) da WASY (Institute for Water Resources Planning 

and Systems Research) é definido como sendo um sistema de simulação interativo útil para 

responder questões relacionadas ao gerenciamento da água em bacias hidrográficas onde são 

esperadas alterações futuras do balanço hídrico. Este sistema pode ser usado para identificar 

estratégias de gerenciamento, operação de reservatórios, estudos de impactos ambientais e 

outras atividades. Processos naturais de escoamento superficial e precipitação são 

estocasticamente simulados (Monte-Carlo) e suas respectivas séries históricas são 

relacionadas com as quantidades de água utilizada mensalmente na área de estudo e com a 

água armazenada em reservatórios. O WBalMo pode simular tanto processos estacionários 

como dinâmicos. Este modelo utiliza a interface gráfica do SIG ArcView e pode ser 

interligado com outros algoritmos e outros modelos. Para isso pode-se usar a linguagem de 

programação FORTRAN ou utilizar códigos executáveis do tipo *.dll que podem ser 

acessados pelo modelo (http://www.wasy.de/english/produkte/wbalmo/#). 

Um aplicativo que também é muito avançado é o WATERWARE (ESS-Environmental 

Software and Services) que foi desenvolvido em conjunto por universidades e empresas 

privadas. Esse aplicativo possui diferentes ferramentas para planejamento de bacias 
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hidrográficas. Junto com as técnicas de modelagem também são usadas técnicas de 

inteligência artificial e técnicas de otimização. Para a modelagem da qualidade da água o 

sistema possui um modelo estocástico unidimensional e o WATERWARE consegue 

identificar a solução de menor custo para alcançar os padrões de qualidade estabelecidos para 

os rios. O modelo também pode ser utilizado para estimar as demandas para consumo urbano 

e as necessidades de irrigação de áreas cultivadas. O SSD pode ser conectado a internet e 

pode se comunicar com bases de dados de informações geográficas modelos de simulação e 

otimização, ferramentas analíticas. A interface é relativamente fácil de usar e incluem opções 

para a conexão com a internet, sendo que o usuário pode realizar algumas simulações 

utilizando somente uma conexão com um servidor. O sistema também possui ferramentas 

para análises das séries temporais, ferramentas para avaliação de impactos ambientais. O 

sistema permite o controle de dados em tempo real e as simulações e otimizações são feitas 

com técnicas assimilação de dados em tempo real para gerenciamento operacional. Técnicas 

que identificam as preferências dos usuários e participantes também são levadas em 

consideração pelo sistema. (http://www.ess.co.at/WATERWARE/). 

O BASINS (Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources) foi 

desenvolvido Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA US) para avaliar e entender as 

conseqüências das fontes pontuais e difusas para o gerenciamento da qualidade da água. Esse 

modelo possui seis componentes incluindo banco de dados para a qualidade de água 

organizados por sub-bacia para todo os Estados Unidos, ferramentas de avaliação que 

permitem ao usuário gerar várias alternativas para a qualidade da água tanto para a bacia 

inteira como para pequenos rios e locais específicos, ferramentas para facilitar a manipulação 

e organização de dados, dois modelos de qualidade (QUAL2E e TOXIROUTE), um modelo 

de qualidade para fontes difusas. Juntas essas ferramentas permitem ao usuário estudar a 

qualidade de água em corpos de água e entender as magnitudes de diferentes fontes de 
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poluição. Os usuários também podem gerar tabelas, gráficos e mapas para avaliar os 

resultados de diferentes estratégias de controle. O BASINS utiliza um SIG o que permite levar 

em considerações análises espaciais dos dados. No entanto, não possui ferramentas para 

otimização, análises estatísticas ou análises econômicas. Mais informações sobre este modelo 

podem ser encontradas no endereço eletrônico: http://www.epa.gov/waterscience/BASINS/. 

O Centro Avançado de Sistemas de Suporte a Decisões para Água e Meio Ambiente 

(CADSWES) apresentou o RIVERWARE que é um aplicativo para a modelagem de bacias 

hidrográficas. Esse modelo de planejamento permite que o usuário realize análises detalhadas 

de qualidade e quantidade de água, mas não permite análise do tipo custo - beneficio. Além de 

modelos de simulação o sistema também possui modelos de otimização para sistemas 

reservatórios. O RIVERWARE é utilizado por várias instituições americanas. 

(http://cadswes.colorado.edu/riverware/). 

O AQUATOOL foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Hidráulica e Meio 

Ambiente da Universidade Politécnica de Valença, na Espanha, por Andreu, Capilla e Sanchis 

(1996) com o objetivo inicial de auxiliar no planejamento de bacias hidrográficas complexas. 

Esse aplicativo possui os seguintes módulos: ActVal (módulo de restituição das afluências ao 

regime natural), OptiWin (módulo de otimização de bacias), SimWin (módulo de simulação 

de bacias), AquiVal (módulo de simulação de aqüíferos), módulo de simulação da qualidade 

da água, EcoGes e MEvalGes (módulos de análise econômica) e por um módulo para outras 

funções (módulo de utilidades) (http://www.upv.es/aquatool/). 

Outro modelo de planejamento que merece destaque é o ACQUANET que foi 

apresentado por Porto et al. (2005). O ACQUANET é um sistema computacional que foi 

baseado no MODSIM. O sistema ACQUANET tem estrutura baseada na abordagem de 

Sprague e Carlson (1982) e é constituído atualmente de um módulo base e de módulos para o 

cálculo de alocação de água, avaliação da qualidade da água, determinação de alocação de 
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água para irrigação, produção de energia elétrica e consideração de valores econômicos. No 

entanto o sistema não inclui um Sistema de Informações Geográficas e, portanto não permite 

análises espaciais da bacia hidrográfica. O algoritmo utilizado pelo módulo de alocação de 

água é baseado na programação linear primal-dual sendo que a grande maioria dos problemas 

de recursos hídricos apresenta características não lineares como, por exemplo, a operação de 

sistemas de reservatórios múltiplos com diferentes usuários. No entanto, o sistema está em 

constante desenvolvimento no Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo e todo ano novas ferramentas são incluídas. (http://143.107.96.240/labsid/) 

Na literatura também foi encontrado o sistema STREAMPLAN (Spreadsheet Tool for 

River Environment Assessment Management and Planning) que foi desenvolvido em 1996 

pelo International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). Esse modelo foi 

inteiramente desenvolvido em planilhas de Excel usando a linguagem computacional Visual 

Basic para Excel (VBA). Essa ferramenta permite auxiliar na avaliação de estratégias 

alternativas para o gerenciamento da qualidade de água na escala da bacia. Alternativas para o 

controle de poluição podem ser consideradas incluindo a redução de emissões dos efluentes, 

critérios de qualidade ambiental, estratégias de menor custo. Seus módulos básicos são o 

módulo hidráulico, o módulo de qualidade de água, o módulo econômico e o módulo de 

otimização. Esse sistema, apesar de ser de fácil utilização e entendimento por ter uma 

interface em planilhas eletrônicas, não possui integração com SIG e, portanto, não permite 

análises espaciais que são de fundamental importância para o planejamento e gerenciamento 

de recursos hídricos (http://www.iiasa.ac.at/Research/WAT/docs/stream.html). 

O DESERT (Decision Support System for Evaluation of River Basins Strategies) 

também foi desenvolvido em 1996 pelo International Institute for Applied Systems Analysis 

(IIASA). Este SSD utiliza a técnica da programação dinâmica para encontrar soluções de 
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menor custo para alternativas de tratamento de água. Além deste algoritmo de otimização o 

sistema possui um módulo de manipulação de dados com ferramentas para calibração. Esse 

aplicativo é similar ao STREAMPLAN, citado anteriormente, mas não possui um modelo 

para análises econômicas (http://www.iiasa.ac.at/Research/WAT/docs/desert.html). 

Outros modelos citados na literatura são o IRAS (Interactive River-Aquifer Simulation) 

desenvolvido por Loucks, Taylor e French (1996) o IPC (DSS for Integrated Pollution 

Control) e o IQQM (Integrated Water Quality and Quantity Simulation Model). Descrições 

desses dois últimos sistemas podem ser encontradas em Russel, et al. (2001), Javam, Podger e 

Cooke (1996), Simons, Podger e Beecham (2000). 

Os modelos descritos têm muitas características comuns, mas possuem ferramentas, 

estrutura, técnicas e modelos diferentes. Todos são interativos e possuem interfaces gráficas. 

Cada modelo é projetado para ser o mais flexível possível para poder simular qualquer tipo de 

sistema hídrico. Esses aplicativos também são chamados de SSD e podem ser usados como 

ferramentas para analisar alternativas dos usos da água e para identificar e avaliar de maneira geral 

alternativas de gerenciamento de bacias hidrográficas. 

Rusell et al. (2001) concluíram que apesar de serem classificados como aplicativos 

fáceis de usar e com interfaces intuitivas, a maioria desses modelos de planejamento não são 

realmente fáceis de usar ou de serem entendidos sem treinamento adequado. Portanto é 

necessário que a modelagem seja feita por especialistas deixando para o usuário final um 

sistema pronto que pode ser alterado dependendo do conhecimento dos usuários. 

A escolha do modelo de planejamento mais adequado depende de uma série de fatores 

como: tipo de projeto e suas necessidades, custo das licenças, familiaridade dos usuários com 

o software e outros. 

Wurbs (2005) apresenta uma comparação entre diferentes modelos para a operação de 

reservatórios. Entre os modelos estudados somente cinco foram considerados representativos 

para o estudo. SUPER desenvolvido pelo USAGE Southwestern Division, o HEC-ResSim 
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desenvolvido USAGE Hydrologic Engineering Center, o RIVERWARE, o MODSIM, e o 

WRAP desenvolvido pelo Texas Water Resources Institute. 

Em um outro estudo (TNRCC, 1998) foram selecionados e comparados vários modelos 

de avaliação de disponibilidade de água. Entre eles estavam: MODSIM, WRAP, MIKE 

BASIN, HEC-PREPRO, STATEMOD e OASIS. Um total de vinte e seis critérios foram 

estabelecidos para definir os modelos mais adequados para um estudo que envolveria vinte e 

três bacias hidrográficas no Texas. O fator mais importante para o projeto era a capacidade do 

modelo de avaliar e simular problemas envolvendo licensas de uso de água. Dos dezenove 

modelos considerados na primeira fase, só cinco atenderam aos critérios (WRAP, MODSIM, 

STATEMOD, MIKE BASIN e OASIS). Modelos que não atendiam as necessidades do 

projeto incluíam o WEAP e o SWAT. A conclusão final foi utilizar o WRAP com o HEC-

PREPRO GUI. Como nenhum dos modelos atendia completamente as necessidades do 

projeto foram sugeridas modificações para os modelos escolhidos. 

Droogers, Mantel e Kauffman (2006) também realizaram uma identificação e 

comparação entre modelos para o projeto Green Water Credits. Oito critérios foram 

estbelecidos para a comparação entre os modelos SWAT, ACRU, WEAP, MIKE BASIN, 

MIKE SHE, SWAP, WATERGAP e WOFOST. Entre os criterios estavam: preço, 

familiaridade com o modelo, suporte técnico e capacidade de avaliar benefícios da geração de 

energia. Os modelos escolhidos foram o SWAT o WEAP e o WOFOST/SWAP cada um para 

realizar uma tarefa específica já que nenhum dos modelos reunia todas as características 

necessárias para a realização do projeto. 

Um estudo similar foi realizado para selecionar um modelo apropriado para ser usado 

pela Mekong River Commission (MRC, 2000). Considerando as necessidades do projeto foi 

decidido que seria preciso a integração de três modelos, um modelo hidrologico (SWAT), um 



52 

modelo de simulação de qualidade e quantidade de água (IQQM) e um modelo hidrodinâmico 

(ISIS). 

Lerat (2005) apresenta uma lista das características de sete modelos de planejamento 

para bacias hidrográficas (MIKE BASIN, WEAP, BASIN, IQQM, WRAP, EPIC, E2). Entre 

eles o MIKE BASIN e o WEAP se destacam por apresentarem o maior número de 

ferramentas e opções. Informações sobre os modelos que estão na Tabela 01 mas não foram 

descritos anteriormente podem ser encontrados nos endereços eletrônicos. 

 

• IQQM : http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VSW-

3Y2FTKGW/2/40e75238ed013ff71bd2184fe10b2293 

 

• WRAP : http://ceprofs.tamu.edu/rwurbs/wrap.htm 

 

• EPIC : http://www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/papers/aral/EPIC/EPICmodel.html 

 

• E2 : http://www.toolkit.net.au/cgi-bin/WebObjects/toolkit 
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Tabela 01 – Comparação entre modelos (Adaptado de Lerat, 2005) 
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2.2.2 Sistemas de informação geográfica (SIG) 
 

 

Os SIGs constituem instrumentos poderosos que permitem melhorar de forma 

significativa, a eficácia dos procedimentos dependentes da disponibilidade de informação e da 

facilidade de acesso à mesma. 

De maneira geral os SIGs são um conjunto integrado de aplicativos para computadores 

que fornecem uma rede para aquisição, organização de dados espaciais e outras informações. 

Além disso, esses sistemas permitem a análise de dados e visualização de resultados em 

mapas interativos que mostram detalhes importantes que auxiliam as tomadas de decisão. Um 

SIG disponibiliza os dados utilizando mapas e símbolos fornecendo informações sobre locais, 

distâncias, áreas, populações e outras. 

Longley et al. (1999) definem um sistema de informações geográficas como sendo um 

conjunto de ferramentas para computadores para armazenar, processar, combinar, manipular, 

analisar e disponibilizar dados que estão espacialmente referenciados em relação à Terra. 

Outra definição similar é apresentada por Almeida (2006) que define um SSD como um 

sistema que tem a capacidade de relacionar dados tabulares a entidades geométricas vetoriais 

ou imagens. O autor cita que esses sistemas podem ser usados para elaboração e edição de 

mapas e tabelas de banco de dados, determinação de propriedades geométricas de figuras, 

realização de pesquisas espaciais, operações com entidades geométricas, e traçados de 

modelos digitais de terreno (MDT). 

Um SIG pode, por exemplo, ser usado para encontrar lugares adequados para a 

expansão das atividades de uma empresa, para encontrar mercados para produtos e serviços, 

para determinar rotas para veículos de emergência, para planejamento urbano, planejamento 

do uso do solo e outras atividades. 
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Face ao crescente volume de informações, os processos tradicionais de registro, 

arquivo e consulta podem ser considerados ineficazes. A adoção de tecnologias baseada em 

SIG traz numerosos benefícios, onde se destacam: a sistematização e racionalização das 

informações, facilidade de introdução e atualização dos dados disponibilizados, melhoria da 

qualidade e da natureza da informação necessária às atividades de planejamento, remodelação 

e manutenção das redes de serviço, aumento da eficácia na manipulação e na transmissão de 

informação entre departamentos da entidade gestora, conhecimento integrado e detalhado da 

informação, o que garante uma maior eficácia na análise dos problemas, entre outros. 

Mendes e Cirilo (2001) citam as seguintes vantagens de se usar um SIG: (a) banco de 

dados georeferênciados com uma fonte única que relaciona vários aspectos como, por 

exemplo, aspectos ambientais, sociais e econômicos; (b) facilidade de atualização e acesso as 

informações; (c) flexibilidade na reprodução de mapas temáticos, plantas cartográficas; (d) 

inclusão de dados em grande quantidade e de diferentes fontes; (e) processamento rápido e 

eficiente de todos os dados de origem e características diferentes com cruzamento de 

informações. 

O primeiro SIG comercial foi ArcInfo desenvolvido em 1981 pela Environmental 

Systems Research Institute (ESRI). Esse sistema ficou caracterizado pela possibilidade de 

combinação de dados espaciais e tabulares. 

Outro ponto importante para o desenvolvimento dessa tecnologia foi a recente criação 

do Open Geospatial Consortium (OGC) que é uma iniciativa internacional para o 

desenvolvimento dos SIG. 

Devido a várias vantagens desses sistemas esse tipo de ferramenta se encontra difundido 

em diversas áreas como: transportes, meio ambiente e recursos hídricos. 

Um dos principais problemas relacionado com o planejamento e gerenciamento 

ambiental é a falta de capacidade de caracterizar com rigor os sistemas ambientais e em 
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disponibilizar a informação sistematizada aos decisores de forma a proporcionar-lhes 

condições ideais para tomada de decisão. Os SIG têm sido cada vez mais utilizados como 

ferramenta indispensável à caracterização ambiental. 

Devido a necessidade de manipulação de uma grande quantidades de dados espaciais os 

SIG vêm sendo cada vez mais utilizados no processo de modelagem de recursos hídricos 

constituindo ferramentas fundamentais para auxiliar o processo de tomada de decisão. Mas 

deve-se lembrar que, devido a variabilidade espacial e temporal dos processos físicos, a 

representação dos sistemas hídricos requerer a utilização de outras ferramentas além dos SIG. 

Portanto, a integração de modelos de planejamento e SIG são tão importantes e podem trazer 

muitos benefícios para a gestão de recursos hídricos e ambientais. 

Para a gestão hídrica os SIG permitem a geração de informações mais precisas 

melhorando os trabalhos de aquisição, organização e processamento de dados. Uma das 

grandes vantagens da integração dos SIG aos sistemas de informações de recursos hídricos na 

obtenção e análise de informações espaciais e fornecimento de dados para os SSD. 

Muitos tipos de modelos de planejamento de recursos hídricos são desenvolvidos dentro 

de ambientes de SIG ou são conectados com esses sistemas. Um SIG serve para gerenciar 

informações espaciais de entrada e saída para esses modelos. Exemplos de informação 

espacial controlada por um SIG podem ser mapas topográficos, usos do solo, tipo de solo, 

distâncias. Em Shami (2002) podem ser encontradas algumas aplicações de SIG para a área de 

recursos hídricos. 

Segundo Mendes e Cirilo (2001), para que o planejamento e a administração dos 

recursos hídricos possam ser exercidos de maneira racional e dinâmica são necessárias 

informações sistematizadas e sistemas que organizem essas informações. Para a gestão de 

recursos hídricos, a interação dos processos de análise habituais com os SIG representa um 

avanço na geração de informações mais precisas e com uma enorme redução do trabalho de 
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aquisição, organização e processamento de dados. De acordo com os autores a tecnologia SIG 

não é só uma ferramenta que melhora a produção cartográfica e relaciona mapas e outras 

informações. Essa tecnologia oferece ferramentas operacionais para o suporte ao 

planejamento, gerenciamento, tomada de decisão e definição de políticas. 

 

 

2.2.3 A linguagem de programação Visual Basic 
 

 

O Visual Basic (VB) é uma linguagem de programação orientada a objeto de propósito 

geral inicialmente desenvolvida para programadores não profissionais. O VB é considerado 

uma linguagem menos eficiente e com limitada capacidade para desenvolver programas 

complexos se comparada com Fortran, C e C++. 

No entanto, o VB pode ser utilizado para desenvolver interfaces gráficas para 

programas desenvolvidos em Fortran ou em outras linguagens. Com o Visual Basic interfaces 

gráficas orientadas a objetos podem ser facilmente criadas. 

A linguagem que foi a base do VB é a BASIC. Segundo Walkenbach (2004) o nome 

BASIC significa código de instrução geral para iniciantes (Beginner's All-Purpose Symbolic 

Instruction Code) e foi desenvolvida na década de 60 para ensinar técnicas de programação 

para estudantes universitários. Com o passar do tempo essa linguagem foi aperfeiçoada e se 

tornou conhecida quando a Microsoft lançou o VB para Windows em 1991, o que permitia 

que aplicações fossem facilmente desenvolvidas para Windows. Atualmente o Visual Basic 

tem pouco em comum com as primeiras versões do BASIC. 

A Visual Basic for Application (VBA) é uma versão simplificada do VB que é utilizada 

para desenvolver códigos, também chamados de “macros”. Uma “macro” é um código 
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computacional escrito para ser utilizado dentro um outro aplicativo como se fosse um sub-

programa. 

O Microsoft Excel foi o primeiro aplicativo a possuir o VBA. Hoje em dia essa 

linguagem está em todos os programas do pacote Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 

etc..) e em outros softwares como por exemplo o ArcGIS (ESRI). Albright (2001) descreve o 

uso de VBA para o desenvolvimento de SSD para o Microsoft Excel e Burke (2003) explica 

como utilizar o VBA para o ArcGIS. 

Wurbs (2005) afirma que profissionais da área de gerenciamento de recursos hídricos 

têm reconhecido o potencial das planilhas eletrônicas desde o seu desenvolvimento. Planilhas 

eletrônicas que permitem o desenvolvimento de códigos computacionais podem ser utilizadas 

para resolver ou auxiliar na solução de um grande número de problemas. As planilhas podem 

ser usadas, por exemplo, para desenvolver modelos completos para análise de reservatórios, 

mas, geralmente essas planilhas são utilizadas para controlar dados de entrada e resultados 

para outros aplicativos que são usados na área de engenharia de recursos hídricos. 

 

 

2.2.4 Técnicas de otimização e análise multiobjetivo 
 

 

A capacidade de integrar diversas ferramentas e técnicas é uma das principais 

características dos SSD. McKinney et al. (1999) afirma que técnicas de simulação e 

otimização são ferramentas complementares para o planejamento e gerenciamento de bacias 

hidrográficas. E devem ser utilizadas para tratar de assuntos relacionados à escassez de 

recursos hídricos e avaliação de alternativas para sistemas de alocação de água. 

A otimização pode ser definida como a busca de valores máximos ou mínimos de uma 

função objetivo, que respeitem equações de restrição. Pode-se dizer que a otimização é o 
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inverso da simulação. Em uma simulação os dados de entrada, que são conhecidos, são 

transformados em resultados já na otimização alguns resultados desejados são conhecidos, 

mas os dados para atingir os resultados têm que ser encontrados. 

Existem várias técnicas de otimização que são utilizadas para a área de recursos hídricos 

entre elas merecem destaque a Programação Linear (PL), a Programação Dinâmica (PD), a 

Programação Não Linear (PNL), os Métodos de Busca e os Algoritmos Genéticos. 

Segundo Braga, Barbosa e Nakayma (1998) a técnica de PL é uma das mais utilizadas 

na área de recursos hídricos devido sua flexibilidade de adaptação a uma grande variedade de 

problemas e a facilidade de utilização. A PL tem a limitação de considerar lineares todas as 

relações da função objetivo e das equações de restrição. 

Outra técnica muito utilizada é a PD. Esse tipo de otimização tem grande utilidade para 

análises de sistemas, pois dividem o problema em subproblemas realizando uma análise 

seqüencial por estágios. Na PD os processos estocásticos e não lineares podem ser 

considerados na formulação. Sua limitação vem do problema da dimensionalidade que se 

refere a capacidade computacional de solução dos algoritmos de otimização portanto a PD 

não é considerada eficiente do sobre o ponto de vista computacional. Para tentar resolver esse 

problema foram desenvolvidas várias derivações para a PD. 

Quando não é possível ou adequado transformar funções não lineares em lineares a 

Programação Não Linear (PNL) também é muito utilizada. 

Uma técnica que vem apresentando resultados relevantes para a otimização de sistemas 

hídricos são os Algoritmos Genéticos que são métodos de otimização e busca inspirados nos 

mecanismos de evolução de populações de seres vivos. Essa técnica possui a capacidade de 

resolver complexos problemas não lineares. 
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Explicações detalhadas das diferentes técnicas de otimização para a área de recursos 

hídricos são apresentadas por Loucks et al. (1981); Mays and Tung (1992); Karamouz, 

Szidarovszky e Zahraie (2003); Jain e Singh (2003). 

Além das técnicas de otimização citadas anteriormente existe um outro tipo de técnica 

que possui grande potencial para a solução de conflitos entre setores usuários de água, a 

Análise Multiobjetivo. Esta técnica visa encontrar soluções que atendam aos interesses de 

todos os setores envolvidos no conflito. 

Para Braga, Barbosa e Nakayama (1998) abordagens multiobjetivos justificam-se por 

permitir organizar melhor as informações e o papel de cada participante nas etapas decisórias; 

permitir evidenciar os conflitos entre objetivos e quantificar o grau de compromisso existente 

entre eles, possibilitando o tratamento de cada objetivo na unidade de mensuração mais 

adequada, sem a distorção introduzida pela simples conversão em unidades monetárias como 

feita na análise Beneficio-Custo tradicional. 

Segundo Cohon (1978) as técnicas multiobjetivo podem ser classificadas em: (1) 

técnicas para a geração de soluções não dominadas (métodos dos pesos, métodos das 

restrições); (2) métodos contínuos ou discretos com articulação antecedente das preferências 

(método da função utilidade, programação por metas, método Electre, Matriz de Prioridades); 

(3) técnicas com articulação progressiva das preferências (método da programação de 

compromisso, métodos dos passos). Tecle (1992) apresenta algumas as vantagens e 

desvantagens dessas técnicas. 

De acordo com Hobbs et al. (1992) existem várias técnicas multiobjetivo que podem ser 

aplicadas para o planejamento de recursos hídricos. Estas metodologias têm como objetivo 

fornecer informações sobre as relações de compromisso entre os objetivos e ajudar os 

usuários a organizar os julgamentos de uma maneira sistemática e coerente. Essa variedade de 

métodos geralmente confunde e dificulta a escolha dos usuários. Entre as conclusões do 
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trabalho os autores citam que devido a não transparências de alguns métodos e a dificuldade 

de entendimento os usuários preferem não utilizar esses métodos para auxiliar as decisões. 

Eles ainda concluem que não há preferência entre os métodos, mais importante que o método 

é a maneira com que ele é aplicado e a relação entre analistas e os tomadores de decisão. 

Também é muito importante que os usuários entendam os métodos e suas hipóteses para que 

os resultados sejam representativos. Por esse motivo é recomendável utilizar vários métodos 

para confirmar os resultados. 

Entre as técnicas multiobjetivos mais utilizadas devido a facilidade de uso e 

entendimento estão os métodos SMARTS, PROMETHÉE e AHP. Estas técnicas comparam e 

priorizam alternativas de acordo com as preferências dos usuários. Para isso e necessário fazer 

uma decomposição hierárquica em níveis sucessivos. A organização desta decomposição 

varia de um método para o outro. 

O SMARTS realiza comparações globais e o PROMETHEE e a AHP fazem 

comparações por pares de alternativas. Cada método tem sua escala especifica, mas após a 

identificação das preferências os métodos matemáticos são similares. A interpretação dos 

resultados também é diferente. 

Para utilizar estas técnicas existem hipóteses que devem ser respeitadas como o 

princípio da transitividade que diz que se A é preferível a B e também B é preferível a C, 

então A é preferível a C. Outro princípio que é assumido é a independência dos critérios, ou 

seja, a ordem entre alternativas e a intensidade da preferência de uma alternativa no tocante a 

um atributo não depende dos níveis de preferência em outros atributos. Um exemplo de 

violação desta condição acontece quando existe a preferência de A em relação a B para um 

critério e de E em relação C em outro, mas se por alguma razão o resultado for B para o 

primeiro critério então a preferência do segundo critério se inverte e C passa a ser preferido a 

E. 
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Para Ehrlich (1996) os três processos apresentados são propícios para decisões em 

grupo. Mas o método AHP (Saaty, 1980) é, de longe, aquele que mais procura facilitar a 

comunicação com o usuário e esta é a chave do seu sucesso. Este método foi incluído no SSD 

“Riverhelp!” e será descrito em detalhes na metodologia. 

As várias técnicas multiojetivo encontradas na literatura que podem ser aplicadas para 

análises de sistemas hídricos são descritas por Cohon (1978), Goicoechea, Hansen e 

Duckstein (1982), Jain e Singh (2003) e Revelle, Whitlach e Wright (2004). 

Existem inúmeras aplicações da análise multiobjetivo para sistemas hídricos. Alguns 

exemplos podem ser vistos em Goulter e Castensson (1988) e Chadderton (1989). 

Segundo Zuffo et al. (2002), no Brasil o planejamento multiobjetivo ainda não é 

praticado. Apesar dos esforços de alguns pesquisadores a análise Custo-Benefício tradicional 

continua sendo a principal forma de análise de projetos, apesar de todas suas limitações. Nos 

Países em que o setor hídrico está em desenvolvimento verifica-se a necessidade de pesquisas 

que análisem os sistemas hídricos de maneira estratégica levando em consideração os usos 

múltiplos da água. 

De acordo com Al-Shemmeri, Al-Kloub e Pearman (1997), incluir técnicas 

multicriteriais para o planejamento estratégico de recursos hídricos é uma necessidade em 

locais onde os recursos financeiros disponíveis para os investimentos necessários não são 

suficientes. Portanto, existe a necessidade de determinar onde serão feitos os investimentos 

para satisfazer os objetivos definidos pelas condições sócio-econômicas e políticas. Para 

auxiliar o planejamento estratégico de recursos hídricos na Jordania os autores desenvolveram 

um Sistema de Suporte a Decisões. Esse SSD combina técnicas multiobjetivo com técnicas de 

identificação de problemas e objetivos. A primeira etapa consiste em identificar os problemas 

(relações de causa x efeito) e objetivos relacionados aos recursos hídricos. Na segunda fase 

são selecionados os objetivos principais de acordo com as preferências dos participantes. Essa 
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etapa envolve discussões em reuniões para a atribuição de pesos que representam as 

preferências. Na etapa seguinte as alternativas identificadas são detalhadas com a 

identificação de restrições. Depois disso utiliza-se o método PROMETHEE para classificar e 

selecionar as melhores alternativas. Na etapa final é realizada a análise de sensibilidade. Com 

esse SSD os tomadores de decisão são capazes de analisar diferentes pontos de vista, 

diferentes prioridades e então decidir qual é o melhor plano de ação em situações críticas. 

Esse SSD possui características semelhantes as do SSD “Riverhelp!” utilizando 

técnicas de identificação e classificação de alternativas na fase inicial. No entanto, este 

sistema não possui um sistema de informações geográficas e, portanto não é possível analisar 

a variação espacial de processos importantes que ocorrem na bacia hidrográfica como, por 

exemplo, alterações no uso do solo. O SSD apresentado também não permite a modelagem 

hidrológica da bacia e, portanto não permite levar em consideração variações temporais 

importantes. 

 

 

2.2.5 SSD e a participação pública no processo de tomada de decisão 
 

 

Collentine et al. (2002) lembram que as propostas para a gestão hídrica atual precisam 

levar em consideração dois fatores: o primeiro diz respeito ao envolvimento público no 

desenvolvimento das estratégias de usos dos recursos e o segundo refere-se ao gerenciamento 

da água dentro da bacia hidrográfica. Segundo os autores, as decisões que são baseadas em 

interesses e apoio local são muito mais prováveis de serem implementadas com sucesso. No 

entanto, o processo de decisão é complexo e pode não ter continuidade uma vez que existe 

grande dificuldade para avaliar as alternativas de maneira adequada. 
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Para Mcdaniels, Gregory e Fields (1999) a participação da sociedade na gestão de 

bacias hidrográficas se divide em dois extremos: o primeiro tipo envolve processos de tomada 

de decisão em grupos baseados no consenso entre os participantes. E o outro tipo permite a 

participação pública somente de maneira especifica com a atribuição de valores (métodos de 

valoração econômica, por exemplo, avaliação contingente, preços hedônicos, custos de 

viagem). Este último tipo é comumente utilizado em análises custo-beneficio para demonstrar 

para os participantes valores de produtos que não tem preço de mercado. Nesse caso a única 

participação do público no processo de decisão é atribuir valores monetários para 

determinadas alternativas. Já no primeiro tipo, onde a participação é baseada em regras de 

consenso, a sociedade não atribui valores somente para alternativas, mas participa do processo 

de tomada de decisão como um todo (Pellezoni, 1999). 

Adaman e Devine (2001) acreditam que métodos que dão importância para o debate 

público como parte do processo de decisão são mais adequados que métodos como pesquisas 

de opinião que restringem a participação pública a atribuição de valores para bens sem preço 

de mercado. 

A esse respeito Cortner (2002) acredita que o envolvimento da sociedade na gestão de 

bacias hidrográficas está evoluindo para uma era de decisões em conjunto onde colaboração, 

transparência, comunicação aberta, lideranças compartilhadas e parcerias são fatores 

fundamentais. 

A gestão dos recursos naturais dentro da bacia hidrográfica foi estabelecida como 

sendo o método adequado, pelas diretrizes da água da União Européia (Water Framework 

Directive - WFD), para implementação e monitoramento das medidas que afetam a qualidade 

e quantidade de água. Para isso foi identificado que um elemento chave para o sucesso dos 

planos e estratégias de gerenciamento hídrico é a participação pública da sociedade civil no 

processo de tomada de decisão (WFD 2001). Como parte da estratégia do grupo responsável 
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pela implementação da WFD várias pesquisas têm sido desenvolvidas para aprimorar e 

facilitar o envolvimento público nas políticas hídricas da bacia hidrográfica. 

Um exemplo é o método CATCH (Collentine et al. 2002) que foi desenvolvido por 

uma equipe multidisciplinar do programa de pesquisa sobre gestão hídrica da Suécia para 

fornecer auxílio a decisões, com a inclusão da participação pública, para o gerenciamento de 

bacias hidrográficas. 

De acordo com a definição dos autores, o CATCH é um sistema de suporte a decisão 

para o gerenciamento e planejamento de recursos hídricos dentro da bacia hidrográfica. Esse 

método baseia-se em processos de discussões e reflexões dentro de grupos de tomada de 

decisão para definir parâmetros socioeconômicos e as relações entre eles. Um conjunto de 

matrizes de avaliação que descrevem esses parâmetros e suas relações serve como base para a 

avaliação de estratégias de gerenciamento e análise de medidas específicas para melhorar a 

qualidade da água. Esse método enfatiza a necessidade da participação pública no 

gerenciamento da bacia hidrográfica. 

Collentine et al. (2002) enfatizam que o gerenciamento de recursos hídricos de bacias 

hidrográficas é uma questão de alocar recursos baseados em prioridades de uma determinada 

região. A distribuição de água mantém uma série de sistemas ecológicos e sócioeconômicos 

que são afetados diretamente e indiretamente por alternativas de gerenciamento inadequadas. 

Por isso, existe a necessidade de envolver a sociedade no processo de decisão. 

Baseando-se nessas premissas foram incluídos no SSD “Riverhelp!” métodos para que 

a participação pública pudesse fazer parte do sistema em diversas fases do processo de 

tomada de decisão. No estágio inicial do planejamento utiliza-se o WRIAM (Water Resources 

Issue Assement Method) para identificar e classificar os problemas (causas x efeitos) 

relacionados aos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Essa etapa permite a identificação 

das preferências dos participantes utilizando uma matriz de avaliação e debates, para que o 
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consenso seja alcançado. Na segunda etapa utiliza-se modelos de simulação e otimização que 

podem dar respostas para os vários problemas identificados na primeira etapa. Nessa etapa 

também pode existir participação pública uma vez que os cenários a serem simulados podem 

ser sugeridos por qualquer pessoa. No entanto, entende-se que a formulação dos cenários a 

serem simulados, baseados nos problemas encontrados na primeira fase, seja feita por 

especialistas. Na última etapa, após a utilização dos modelos, os resultados para as diversas 

alternativas estão disponíveis para serem analisados. Muitas vezes é difícil dizer qual das 

alternativas é a melhor, pois um problema pode ter diversas soluções. Para determinar qual 

das alternativas simuladas melhor atende as necessidades, preferências e condições 

econômicas e sociais da sociedade utiliza-se a metodologia mutliobjetivo AHP (Analytical 

Hierarchy Process). Essa metodologia realiza uma comparação em pares das alternativas de 

acordo com o julgamento dos participantes. Nessa etapa, novamente, a participação pública é 

muito importante. Os dois métodos utilizados são explicados em detalhes no próximo 

capítulo. 

 

 

2.2.6 Modelagem integrada de sistemas hídricos. 
 

 

A gestão integrada de recursos hídricos foi desenvolvida porque gerir processos 

ambientais independentemente nem sempre leva a uma distribuição sustentável de recursos 

hídricos. Porém o grande desafio para realizar uma gestão integrada da bacia hidrográfica é a 

complexidade dos processos que ocorrem nessa escala. 

Os modelos utilizados nos SSD muitas vezes tratam de assuntos especificos, porém para 

a gestão de toda a bacia é necessário entender todos os impactos resultantes de uma determina 

política de desenvolvimento. A contrução de um novo reservatório irá afetar o regime de 
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vazões a montante e a jusante e isso afetará a ecologia, o turismo, a qualidade da água, a 

saúde da população, ou seja, toda a economia local. 

Construir um modelo de planejamento geral que envolva todos esses processos não é 

uma solução viável. Devido ao grande número de modelos e tecnologias disponíveis a melhor 

opcão seria a integração desses modelos. Para isso iniciativas como a do projeto HarmonIT de 

desenvolver uma interface de modelagem aberta permitirá que modelos existentes e novos 

possam se comunicar. 

O HarmonIT foi apresentado em 2002 e ainda está em desenvolvimento. O objetivo 

desse projeto é desenvolver e implementar um ambiente aberto de modelagem na Europa que 

irá simplificar a integração de aplicativos na área de recursos hídricos. Gijsbers, Moore e 

Tindal (2002) garantem que a posibilidade de conectar diferentes modelos irá ampliar muito o 

conhecimento dos processos hidrológicos na bacia hidrográfica permitindo ao planejadores 

explorar com mais eficiência os resultados de diferentes estratégias de gestão. 

Ainda sobre o projeto HarmonIT Moore, Tindall e Fortune (2004) informam que essa 

iniciativa terá um investimento de seis milhões de Euros e que seu propósito é tornar possível 

a construção de modelos completos para bacias hidrográficas para facilitar o planejamento e 

gerenciamento integrado de recursos hídricos baseado nas exigências da WFD. 

Segundo Loucks e Beek (2005), os participantes do processo decisório têm preferência 

por modelos que eles conhecem. Mesmo que existam outros modelos mais avançados 

desenvolvidos e fornecidos por institutos de pesquisas ou empresas. Os modelos preferidos 

são aqueles que possuem dados que eles confiam e que são baseados na experiência desses 

profissionais. Um exemplo citado é a gestão de áreas transfronteiriças. Cada país prefere ter 

seu próprio modelo. Para tentar superar esse tipo de problema várias pesquisas envolvendo 

sistema de modelagem aberta estão em fase de desenvolvimento na Europa e nos Estados 

Unidos. Devido a complexidade e quantidade de países diferentes da União Européia a 
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implementação da WFD estimulou a criação da tecnologia OpenMI (European Open 

Modelling Interface and Environment) dentro do projeto HarmonIT. Esta tecnologia permite 

que os participantes do processo decisório incluam seus próprios modelos em um SSD. 

Blind e Gregersen (2005) comentam que para se conseguir realizar a gestão integrada de 

bacias hidrográficas também é necessário que a modelagem seja integrada. Para isso vários 

modelos precisam trabalhar juntos (modelo hidrológico, modelo de qualidade de água de água 

subterrânea e outros). A tecnologia OpenMI foi desenvolvida para fornecer um método padrão 

para conectar modelos matemáticos. Das várias partes dos modelos (interfaces, arquivos de 

entrada e de saída, código principal) A OpenMI só atua no código principal e essa tecnologia 

é baseada no acesso direto ao código do modelo no momento das simulações e portanto não é 

preciso criar arquivos para troca de dados. Em resumo, a OpenMI fornece um protocolo 

completo para a troca de dados, em determinado período de tempo, entre diversos 

componentes dos modelos. Um exemplo seria que um usuário ou instituições diferentes 

trabalhassem com dois modelos, um de qualidade da água e outro de quantidade. Com a 

OPenMI os modelos poderiam trabalhar integrados. E isso é um grande avanço já que os 

usuários normalmente preferem trabalhar com seus próprios modelos. 

Essa tecnologia permite: conectar modelos de diferentes áreas (hidráulica, hidrologia, 

ecologia, qualidade de água, econômia, atmosfera, água doce, marinhos urbanos), conectar 

modelos baseados em diferentes conceitos (determinístico, estocásticso), com diferentes 

dimensões (0, 1, 2, 3-D), conectar modelos que trabalham em diferentes escalas (modelo 

regional de clima com modelo hidrológico da bacia) e conectar modelos com diferentes 

plataformas (Windows e Linux), e conectar os modelos com outras bases de dados. 

O primeiro teste desse novo conceito envolveu a simulação da propagação de uma onda 

em um canal com dois modelos interligados cada um representando metade do canal. Esse 

teste foi bem sucedido e mostrou que essa conexão não afetou os resultados finais e nem 
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prejudicou o desempenho dos aplicativos. Em outro teste realizado 3 modelos foram ligados: 

um modelo hidrológico, um modelo de águas residuárias e um modelo de rio. Estes modelos 

representaram processos diferentes e eram usados por 3 instituições diferentes. 

Para fazer que um modelo de simulação possa utilizar a tecnologia OpenMI existem 

várias ferramentas que farão a conversão ser mais fácil. O processo de adaptação dos modelos 

existentes leva de algumas semanas até alguns meses dependendo da organização do código 

computacional do aplicativo (Blind e Gregersen, 2005). 

Uma iniciativa similar a OpenMI também está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. 

Alguns trabalhos publicados sobre esse assunto foram apresentados por Whelan e Nicholson, 

(2002) e por Lepoire et al. (2002). 

 

 

2.2.7 Aplicações de SSD para recursos hídricos 
 

 

No contexto internacional são várias as pesquisas relativas a SSD e suas aplicações em 

bacias hidrográficas. Fredericks, Labadie e Altenhofen (1998) apresentaram um sistema de 

suporte a decisão para o gerenciamento integrado de águas superficiais e subterrâneas. Para a 

análise das águas subterrâneas foram utilizados os modelos MODFLOW e MODRSP. O SSD 

utiliza informações geográficas através da interface gráfica presente nos modelos. São 

demonstradas as capacidades do SSD em um estudo de caso para a parte baixa da bacia do rio 

“South Platte”, Colorado (EUA). 

Krejcik e Vanecek (2000) desenvolveram um sistema de suporte a decisões na 

República Tcheca com o propósito de apoiar o desenvolvimento e avaliação de políticas e 

estratégias eficientes para satisfazer as exigências legais da União Européia no setor hídrico, 

além disso, o SSD foi usado para o desenvolvimento dos planos nacionais de recursos 
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hídricos. O usuário tem acesso ao banco de dado (WINbase) e ferramentas de modelagem 

através de uma interface gráfica SIG (ArcView GIS) que permite especificação amigável dos 

cenários a serem investigados como também uma fácil recuperação dos resultados gerados 

pelos modelos. Para a análise das condições da qualidade da água foi utilizado o modelo de 

simulação MIKE BASIN 2000. Para apresentar os benefícios ambientais de todos os cenários 

analisados, mapas de qualidade da água são gerados automaticamente pelo SSD. 

Dolling e Varas (2005) apresentaram um sistema de auxilio a tomada de decisão que 

integra simulação contínua, técnicas de redes neurais e otimização para fornecer regras 

operacionais para sistemas de reservatórios. O sistema utiliza os índices de confiabilidade, 

resiliência e vulnerabilidade (Hashimoto, Stendiger e Loucks, 1982) para avaliar os resultados 

da operação de um conjunto de reservatórios com múltiplos objetivos. Além disso, também 

foi desenvolvido um índice global que combina os índices anteriores para avaliar o 

comportamento do sistema como um todo. Um estudo de caso foi apresentado para a bacia do 

rio San Juan na Argentina e os resultados mostraram conclusivamente os benefícios de utilizar 

a simulação e a otimização em conjunto com outras técnicas para estudos de sistemas de 

reservatórios com usos múltiplos. 

Dois exemplos de projetos de pesquisa que desenvolveram SSD ambientais citados por 

Denzer (2005) são o GIMMI (Geografic Information and Mathematical Models 

Interoperability) que tem como objetivo preencher a lacuna na avaliação de impactos 

causados por pesticidas entre cientistas e usuários finais. Esse sistema pretende implementar 

três tipos de serviços: acesso on-line aos dados, simulações também online e estudos offline 

para tarefas mais complexas para especialista, incluindo grande quantidade de dados e longo 

periodos de tempo. O outro sistema dados como exemplo e o I-MARQ (Information System 

for Marine Aquatic Resource Quality). Esse SSD será utilizado para apresentar informações 

em tempo real sobre a qualidade da água em áreas costeiras para diferentes usuários utlizando 
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um sistema baseado em SIG. O sistema irá auxiliar a tomada de decisões para vários grupos 

incluindo pessoas comuns interessadas na qualidade da água para recreação, autoridades 

locais interessadas no turismo e na proteção da saúde pública, empresas interessadas em 

assuntos ambientais e interessadas em evitar acidentes com poluição. 

As autoridades de meio ambiente da Inglaterra têm desenvolvido várias iniciativas para 

atender as solicitações das Diretrizes Européias da Água (WFD, 2001). Essas iniciativas 

incluem uma abordagem sustentável da bacia hidrográfica que tem como objetivo equilibrar 

as necessidades humanas e ambientais, atuais e futuras dentro da bacia. 

No trabalho de Holmes et al. (2005), um SSD que utiliza o aplicativo Low Flows 2000 

foi desenvolvido e utilizado para resolver problemas reais associados à implementação da 

WFD. Esse SSD oferece aos decisores um modelo flexível para a determinação dos regimes 

de vazões naturais e do regime de vazões depois de incluídos os usuários. Isso permite que 

sejam feitas comparações entre o regime natural e o regime modificado de vazões nas bacias 

hidrográficas. O SSD também possibilita a análise de cenários com o aumento das demandas. 

Esse SSD foi desenvolvido para ser utilizado em bacias sem dados e possui um SIG, no 

entanto, ele ainda não possui um modelo de qualidade de água que será incluído em breve. De 

acordo com os autores esse sistema representa um avanço significativo em direção à 

integração de sistemas de suporte a decisão para recursos hídricos e para meio ambiente. 

Scheubrein, e Zionts (2006) desenvolveram um aplicativo baseado em técnicas 

multicriteriais (Repertory Grid Technique e Aspiration-level Interactive Method) para 

identificar importantes critérios para o processo de tomada de decisão. Esse SSD foi 

implementado em Microsft Excel 2002 que é parte do pacote Office XP. O sistema foi 

denominado ExcelAIM e os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas do Excel 

enquanto que as funções foram implementadas na linguagem de programação VBA. Segundo 

os autores uma das vantagens principais desse aplicativo, baseado em planilhas eletrônicas, é 
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que atualmente os usuários finais têm alguma familiaridade com essas planilhas e, portanto 

são capazes não só de utilizá-las com facilidade, mas também alterá-las de acordo com suas 

necessidades. Além disso, as planilhas eletrônicas podem ser facilmente inseridas em 

ambientes de trabalho. Atualmente as novas versões do Excel fornecem funções para acessar 

dados no formato XML e HTML e isso e muito útil para sistemas de decisões dentro de 

empresas, pois muitas informações estão disponíveis na internet ou na rede interna das 

empresas. Ao final da pesquisa os autores decidiram avaliar a facilidade de uso do SSD e 

realizaram uma pesquisa onde os usuários tinham que responder questões utilizando uma 

escala de um até cinco (variando de 1 - ruim até 5 - excelente). Os resultados gerais 

mostraram que as questões receberam, em média, nota 4 com um desvio padrão de somente 

0.27, o que indica um alto grau de aceitação. O SSD é fácil de ser entendido mesmo por 

usuários não especialistas e isso é uma característica crucial para a aceitação de sistemas de 

suporte a decisão em ambientes de trabalho. 

O SSD “Riverhelp!” também foi implentado em Excel com o propósito de ser 

relativamente fácil de usar e de ser endendido pelos decisores. 

Hirschfeld, Dehnhardt e Dietrich (2005) acreditam que a implementação da WFD é um 

desafio não só para pesquisadores como também para as autoridades envolvidas no 

planejamento e para os participantes em geral. Os autores apresentaram os resultados do 

projeto Werra River, uma pesquisa realizada na Alemanha que teve como objetivo principal 

avaliar medidas e estratégias para atingir condições ecológicas adequadas até ano de 2015. 

Como ferramenta utilizou-se modelos de simulação para analisar as conseqüências que 

diferentes medidas causariam na hidrologia e nos sistemas ecológicos. As conseqüências 

econômicas e sociais também foram levadas em consideração incluindo um modelo para o 

setor agrícola e análises de custo-benefício. Para a realização do projeto foram desenvolvidas 

pesquisas por diferentes equipes para 6 assuntos: hidrologia, ecologia, qualidade da água, 



 73

sistemas de informação com base am SIG, sistemas de suporte a decisão e socioeconomia. 

Todos esses aspectos foram integrados para fornecer uma ferramenta de suporte a decisão que 

permita que os participantes do processo decisório possam analisar as alternativas para a 

implementação da WFD. 

Na pesquisa citada anteriormente foi desenvolvido um sistema de suporte a decisões 

espacial para unir e avaliar os resultados de todas as áreas de maneira geral. As fases de 

planejamento e tomada de decisão tiveram que ser separadas em aplicações diferentes, pois a 

tecnologia utilizada nas fases não era compatível. Os autores alegam que os planejadores 

precisam de ferramentas especiais como modelos numéricos, sistemas de avaliação. Já os 

tomadores de decisão precisam de ferramentas mais simples e fáceis de usar. O SSD 

desenvolvido também não permite a criação e avaliação de novos cenários. Só as alternativas 

disponíveis no banco de dados podem ser alteradas e analisadas. 

O SSD possibilita análise de custos e benefícios que foram integrados ao sistema na 

forma de matrizes de avaliação. Técnicas multicriteriais também fazem parte do sistema, e 

permitem que várias soluções, para o mesmo problema, sejam comparadas. 

Os autores concluem que para a utilização prática de tipo de ferramenta é fundamental 

aproximar os planejadores e os tomadores das decisões para que esses compartilhem 

informações sobre as alternativas e seus custos totais e beneficios. 

Os SSD permitem que o processo de tomada de decisão seja mais transparente o que 

ajuda os participantes chegarem a um consenso sobre as estratégias e medidas que tem que ser 

implementada para alcançar os objetivos propostos. Algumas dúvidas sobre a contínua 

utilização do SSD desenvolvido são: Qual o preço e a dificuldade de manter o sistema e 

atualizar o banco de dados e os modelos de simulação? Qual é a trasparência dos métodos 

utilizados? Essas questões serão respondidas com o desenvolvimento e utilização prática 
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desses sistemas para resolver um grande número de problemas reais em sistemas hídricos e 

com a participação direta dos participantes para o aperfeiçoamento desses SSD. 

Para atender os princípios básicos da gestão hídrica atual, como uso sustentável, 

condições ecológicas adequadas, planejamento integrado e participação pública, são 

necessárias mudanças no processo de tomada de decisão. Ênfase deve ser dada aos sistemas 

socioeconômicos e suas relações com o meio ambiente. 

Ainda dentro do contexto da WFD, Giupponi et al. (2004) apresentaram o SSD 

MULINO. Esse sistema integra modelagem ambiental com análises de fatores sociais, 

econômicos, com sistemas de informações geográficas e com técnicas multicriteriais. O SSD 

MULINO utiliza a bacia hidrográfica como unidade administrativa e sua estrutura é baseada 

em 5 itens: forças externas, pressão, estado, impacto e respostas. Essa estrutura foi dividida 

em 3 partes: a primeira parte compreende as forças externas, pressão e o estado que 

identificam os efeitos das atividade humanas no meio ambiente. Essa parte e representada por 

um conjunto de modelos de simulação capaz de fornecer análises espaciais e temporais de 

atividades humanas e fenômenos naturais e suas relações na bacia hidrográfica. Essa fase e 

pré-requisito para simular os efeitos de alternativas para solucionar os problemas do item 

“Respostas”. Na segunda parte representada pelo item Impacto os resultados das simulações, 

que são representados por indicadores, são covertidos índices de avaliação utilizando matrizes 

matemáticas e técnicas Multiobjetivo. A última parte representa o item “Respostas” e inclui 

ferramentas para auxiliar no processo de tomada de decisão como técnicas que identificam 

preferências, ferramentas para comuniçao eficiente e trasparente, possibilitando a tomada de 

decisão em grupos e a análise de sensibilidade. O SSD MULINO está em fase de 

aperfeiçoamento e representa um grande avanço dos SSD utilizando várias ferramentas 

importantes para o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos como um SIG, 
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modelos de simulação de quantidade e qualidade de água, modelos de água subterrânea e 

técnicas multicriteriais. 

No plano nacional também vêem sendo realizadas diversas pesquisas em relação aos 

SSD. Uma das pesquisas pioneiras sobre SSD no Brasil foi realizada por Lanna (1993). O 

autor desenvolveu um modelo de simulação quantitativa de bacias hidrográficas denominado 

SAGBAH. O SAGBAH é um sistema computacional de apoio à decisões gerenciais voltado à 

analisar a adequação de políticas de gerenciamento em bacias hidrográficas. A bacia era 

considerada como sendo composta por sub-bacias unidas por cursos de água, nas 

extremidades dos quais encontram-se os pontos característicos que representam, de forma 

segmentada, a rede de drenagem. A estrutura desse sistema já era modulada permitindo sua 

adaptação às necessidades de análise e ao processamento em micro-computadores. Os 

seguintes módulos faziam parte do sistema: (a) geração de vazões em sub-bacias; (b) 

contabilização das contribuições de pontos característicos da rede de drenagem; (c) 

regularização, propagação de vazões e atendimento as demandas hídricas. Segundo o autor 

esse sistema possuia várias características para ser um SSD aplicado à recursos hídricos 

incluindo não só modelos mas também aplicativos para trabalhar com os dados hidrológicos. 

Braga, Barbosa e Nakayma (1998) apresentam uma aplicação de um SSD para o 

gerenciamento da outorga de direito ao uso da água para a bacia do rio Corumbataí. O SSD 

considerado constava de um sistema gerenciador, baseado em regras de coordenação, que 

prevêem assistência na preparação dos dados e interface com diferentes programas 

executáveis, como o do modelo matémático (SIMOX II) e do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG/Idrisi 4.0) para a apresentação e pré-processamento dos dados espaciais. Os 

aspectos institucionais e as metas de outorga são partes do sistema gerenciador no processo de 

decisão, envolvendo investigação e exame das regulamentações, regras e leis relevantes para a 
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implementação do instrumento de outorga. O sistema permite analisar em tempo-real a 

viabilidade de autorização de captação e lançamento de efluentes na bacia daquele rio. 

Azevedo et al. (2000) apresentaram um SSD que leva em consideração os aspectos 

qualitativos e quantitativos das águas superficiais. O objetivo desse sistema é auxiliar os 

tomadores de decisão na difícil tarefa de avaliar as respostas das várias alternativas de 

planejamento estratégico. Para a simulação das alternativas de planejamento foram usados em 

conjunto os modelos matémáticos MODSIM e QUAL2E-UNCAS. A utilização do SSD em 

um estudo de caso na bacia do rio Piracicaba mostrou que é necessário aumentar os níveis de 

tratamento de águas residuais e aumentar as vazões para atender as crescentes demandas da 

bacia além de manter a derivação de água para a cidade de São Paulo. Foram propostas 

medidas como programas de conservação, reuso da água e construção de novos reservatórios. 

A empresa SABESP (Saneamento Básico do Estado de São Paulo) utiliza atualmente 

um SSD para a operação dos grandes sistemas produtores que abastecem a Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP. Segundo Castro e Porto (2001) o atual quadro de 

relativa escassez hídrica da bacia do Alto Tietê, aliada à complexidade operacional dos 

sistemas produtores que fornecem água para o abastecimento público da RMSP e devem 

atender também a usos múltiplos das regiões a jusante desses sistemas, impõem a necessidade 

de utilização de ferramentas que permitam uma avaliação sistêmica, rápida e confiável dos 

recursos hídricos, auxiliando no processo decisório. 

Alcoforado e Cirilo (2001) desenvolveram um SSD em tempo real para análise, 

previsão e controle de inundações utilizando um modelo de simulação hidrodinâmica do 

escoamento fluvial associado a técnicas de geoprocessamento e de redes neurais. Para isso 

foram utilizados o modelo HEC-RAS e o SIG ArcView com as extensões para análise 

espacial e análise em três dimensões. O estudo de caso foi realizado na Região Metropolitana 

do Recife (RMR) nos rios Capibaribe em Pernambuco. O SSD é capaz de prever as vazões de 
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chegada à cidade e visualizar a área inundada em mapas. Segundo os autores o sistema poderá 

auxiliar os órgãos de Defesa Civil do Estado e de operação dos reservatórios a adotarem 

medidas que minimizem os efeitos das enchentes. 

Esse tipo de SSD foi desenvolvido para previsões de vazão e controle de inundações e 

deve ser utilizado para estudos específicos dentro de uma área da bacia hidrográfica. 

Zamprogno et al. (2005) desenvolveram um SSD chamado de Sistema de Apoio a 

Gestão das Águas (SAGA/GEARH). De acordo com os autores esse sistema computacional 

pode controlar de maneira integrada diversas informações e ferramentas utlizadas na gestão 

de recursos hídricos como modelos de simulação de qualidade e quantidade de água. O SSD é 

constituído do módulo Geo-Mapas responsável pela geração de informações geográficas, o 

SisCad que é um sistema de informações que permite o controle sobre o cadastro dos usuários 

de água o SisGest que tem como objetivo gerenciar as estações hidrometeorologicas e o 

SisOutorga que permite controlar informações referentes ao processo de outorga. Os módulos 

estão divididos de acordo com duas pespectivas: a primeira, uma perspectiva de ordenamento 

e gestão onde existem ferramentas de cadastro de usuários, acompanhamento de outorgas, 

estações hidroclimatológicas e um módulo que permite a visualização das informações 

georeferenciadas. Já a segunda aborda a modelagem hidrológica com ferramentas de 

simulação quali-quantitativa de água. O sistema ainda está em fase de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento. No entanto, verifica-se que o sistema não inclui ferramentas para análise de 

cenários e nem para otimização e operação de reservatórios. 

Carvalho et al. (2005) adaptaram o modelo de reservatório superficial do SSD 

ModsimLS para funcionar como armazenamento de água no solo. O novo SSD foi chamado 

de ModsimLSA. Esse sistema permite determinar as quantidades adequadas de água para 

diferentes culturas. A demanda de água para irrigação é calculada internamente pelo próprio 

modelo. 
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Barros et al. (2005) citam que estão desenvolvendo um SSD para o gerenciamento de 

recursos hídricos em bacias urbanas. O estudo de caso está sendo realizado na bacia do 

Cabuçu de Baixo A linguagem utilizada é o Visual Basic e o sistema é composto por três 

módulos. Uma interface gráfica para controlar diferentes funções e aplicativos. O segundo 

módulo contém os modelos matemáticos para simulação de diferentes cenários. O terceiro 

módulo compreende o banco de dados. Em relação ao SIG está sendo utilizado o programa 

Spring do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Esse SSD pode ser conectado a 

outros sistemas de gerencimento da infra-estrutura urbana como do Sistema de Alerta a 

Inundações de São Paulo. Os autores mencionam que para que seja possível efetuar as 

análises e estudos técnicos através dos diversos modelos matemáticos é fundamental ter uma 

rede adequada de coleta e armazenamento de dados. Atualmente existe certa distância entre os 

trabalhos acadêmicos e as atividades de gerenciamento realizadas pelas instituções 

responsáveis pelo gerenciamento e planejamento de recursos hídricos. 

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISÃO DE LITERATURA. 
 

 

Nesta revisão de literatura puderam ser identificados alguns fatores que são comuns na 

maioria dos sistemas de suporte a decisão. Entre eles merecem destaque: os modelos de 

simulação e otimização, os sistemas de informações geográficas, as técnicas multicriteriais e 

as técnicas para análises de fatores sócioeconômicos. Também verificou-se que a participação 

do usuários finais na fase de desenvolvimento é muito importante para o sucesso e utilização 

prática desses sistemas. Outro ponto importante verificado é a participação e acesso da 

sociedade nas etapas de uso do SSD (via reuniões e/ou via Internet quando possível). Na 

literatura revista muitos dos SSD apresentavam um ou mais desses componentes, no entanto 
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poucos possuíam todas essas ferramentas citadas. Sendo que a maioria dos SSD estudados 

para auxiliar decisões na escala da bacia hidrográfica ainda está em fase de desenvolvimento 

devido à complexidade dos assuntos envolvidos no processo de tomada de decisão. Todos os 

trabalhos apresentados concordam com a importância dessas ferramentas de análise no 

planejamento e gerenciamento não só para área de recursos hídricos de maneira isolada, mas 

para a gestão ambiental. Devido à importância e necessidade desses sistemas verifica-se, 

atualmente, um grande número de pesquisas em relação aos SSD. 

Dos modelos analisados, o escolhido para ser utilizado nessa pesquisa foi o MIKE 

BASIN. Entre as principais razões para a escolha do MIKE BASIN pode-se citar: integração 

do modelo com a tecnologia OpenMI, integração total do modelo com o SIG ArcMap, e 

familiaridade do autor com esse aplicativo que foi utilizado em sua dissertação de mestrado 

(Lima, 2002). 

Apesar dos avanços tecnológicos em relação aos modelos de planejamento de bacias 

hidrográficas e aos SSD não existe ainda um sistema genérico suficiente para ser utlizado 

como padrão para o planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas. A esse respeito, 

Droogers, Mantel e Kauffman (2006) acreditam que existem duas razões para isso. A primeira 

é que o desenvolvimento desses sistemas ainda esta em fase inicial e que apesar do tempo e 

esforços envolvidos ainda é possível desenvolver um SSD para competir com os atuais e esse 

é o objetivo de inúmeras pesquisas científicas. A outra razão é que devido a complexidade dos 

processos relacionados com a água cada caso precisa de um conjunto específico de modelos e 

técnicas. 

Até agora diversos modelos foram desenvolvidos para realizar diferentes tarefas 

relacionadas ao planejamento de recursos hídricos. Apesar disso muitos projetos identificaram 

a necessidade de utilizar dois ou mais modelos diferentes. Por isso o desafio e a tendência das 
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pesquisas futuras é a integração dessas diferentes ferramentas em sistemas que possam ser 

utlizados para auxiliar a gestão de bacias hidrográficas. 

Nesse sentido a atual pesquisa traz contribuição científica para a área já que não visa 

desenvolver um SSD do começo e sim integrar e utilizar os modelos, técnicas e ferramentas, 

que já estão disponíveis, em um só SSD. 

É importante relatar que o foco dessa pesquisa não é desenvolver novos modelos 

matemáticos, pois já existe uma enorme quantidade de trabalhos a esse respeito. No presente 

trabalho prefiriu-se utilizar toda a tecnologia desenvolvida até agora de maneira integrada 

para desenvolver um SSD que possa realmente ser utilizado para auxiliar a gestão de bacias 

hidrográficas e propor metodologia para que isso ocorra fazendo com que as ações sejam 

corretas em direção ao desenvolvimento sustentado, com melhorias para a vida das pessoas e 

respeito pelo meio ambiente. 

 

 


