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3 METODOLOGIA 
 

 

O texto a seguir apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento do SSD 

“Riverhelp!”. Este capítulo foi divido em duas partes principais. A primeira apresenta a 

estrutura do SSD, seus componentes e suas ferramentas e técnicas. E a segunda parte 

apresenta a metodologia sugerida para o uso do sistema. 

 

 

3.1 ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO SSD “RIVERHELP!” 
 

 

O SSD é composto basicamente por quatro módulos. O módulo 1 é a interface principal 

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

verificar os resultados sem precisar utilizar nenhum dos outros módulos. 

O módulo 2 é uma interface comum de banco de dados. Todas as entradas de dados 

podem ser feitas diretamente em planilhas do Excel não sendo necessário utilizar o sistema de 

informações geográficas e nem o modelo de planejamento para entrada de dados. 

Cabe destacar que o SIG e o MIKE BASIN (módulos 3 e 4) têm suas próprias bases de 

dados. O que os módulos 1 e 2 fazem é armazenar novos dados, alterar alguns arquivos das 

bases de dados e acessar e transformar os resultados dos módulos 3 e 4. 

O módulo 3 é composto pelo sistema de informação geográfica. Esse módulo não 

precisa ser nem visualizado e nem operado. Só os usuários mais avançados e com 

familiaridade com SIG irão utilizar este módulo. Nesse caso escolheu-se o software Arcview 

9.1 (ESRI) que é líder de mercado em seu segmento e apresenta inúmeras vantagens sobre 

outros softwares dessa categoria. 
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O módulo 4 é composto por uma base de modelos de simulação e otimização 

incluindo modelos de quantidade e qualidade de água, águas subterrâneas, operação de 

reservatórios, análises estatísticas, preenchimento de falhas etc. O software escolhido para 

isso foi o MIKE BASIN. Nesse caso também não é necessário saber operar e nem abrir esse 

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

interface principal ou na interface de banco de dados do “Riverhelp!”. 

Os módulos 1 e 2 foram desenvolvidos em Visual Basic para Excel (VBA) sendo de 

fácil utilização. Essa mesma linguagem de programação também foi utilizada para relizar a 

integração dos quatro módulos. 

A figura 1 mostra a estrutura do SSD e as relações entre os diferentes módulos. 

 
Figura 1 – Estrutura do SSD 

Esse tipo de estrutura foi desenvolvida com base na idéia de que a maioria dos 

usuários não precisam entender de, e nem aprender a trabalhar com sistemas de informação 

geográficas e com modelos de simulação e otimização para usar o “Riverhelp!”. No entanto 
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os usuários mais avançados precisam dessas ferramentas para análises mais detalhadas. 

Portanto, esse SSD fornece tanto uma ferramenta simples e fácil de usar quanto ferramentas 

poderosas para especialistas. No endereço eletrônico da pesquisa pode ser encontradas mais 

informações sobre o SSD (http://www.riverhelp.com.br). 

A seguir são descritos os quatro módulos do SSD “Riverhelp!”. 

 

 

3.1.1 Módulo 1 – Interface principal 
 

 

A interface principal tem a função de integrar todos os outros módulos. É nela que o 

usuário comum irá trabalhar, fazer alterações, realizar simulações e/ou otimizações, analisar 

cenários diferentes, ver os resultados etc. Esta interface é formada por um conjunto de 

planilhas em Excel com comandos e opções simples. 

 
Figura 2 – Telas de abertura e tela principal do SSD Riverhelp! 
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A figura 2 mostra a tela de abertura do SSD. Essa tela possui opção para mudar o 

idioma para Inglês ou Português. Essa primeira versão do sistema não está totalmente 

disponível em Inglês, mas algumas telas podem ser visualizadas em Inglês, como é o caso da 

tela inicial do módulo 1 e módulo 2 e do aplicativo WRIAM. 

A figura 3 mostra a janela principal do SSD “Riverhelp!” com todas as funções 

disponíveis. É com essas funções que o usuário comum irá trabalhar. Atividades como: 

simulações, otimizações, alterações de dados e visualização de resultados podem ser 

realizadas a partir dessa tela principal sem a necessidade de acessar outros aplicativos. 

 

 
Figura 3 – Telas de abertura e tela principal do SSD Riverhelp! 

A seguir são explicadas as funções e ferramentas disponíveis na interface principal do 

SSD “Riverhelp!”. 
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3.1.1.1 – Função WRIAM 
 

 

A idéia geral do processo de gerenciamento integrado de recursos hídricos é 

estabelecer um balanço entre as necessidades relacionadas à água, os fatores econômicos e 

sociais e os efeitos das atividades humanas nos recursos hídricos. Esse balanço pode ser 

alcançado através de um sistema de gerenciamento que possa prevenir e resolver problemas 

de recursos hídricos de acordo com sua importância para a sociedade. 

O método WRIAM (Water Resource Issues Assessment Method) é uma nova 

metodologia para a identificação e classificação de problemas hídricos. A metodologia 

utilizada é semelhante às técnicas usadas para a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA). O 

método WRIAM é uma variação do RIAM ou Rapid Impact Assessment Method (Pastakia e 

Jensen, 1998) que tem como objetivo principal preparar uma avaliação semi-quantitativa, 

identificar e classificar os impactos de projetos específicos. Uma descrição detalhada do 

RIAM bem como exemplos de aplicação podem ser encontrados em Jensen (1998). 

O método WRIAM foi desenvolvido para permitir a atribuição de valores 

razoavelmente quantitativos para assuntos subjetivos oferecendo ao mesmo tempo uma 

avaliação de um impacto e um registro que pode ser usado no futuro para reavaliação ou para 

comparação com outro impacto. Esse método é baseado na identificação e classificação das 

principais causas e efeitos decorrentes de problemas relacionados com os recursos hídricos. 

Para isso, pontuação é atribuída aos diferentes tipos de problemas e cada um deles pode ser 

avaliado independentemente de acordo com alguns critérios pré-definidos. A metodologia do 

WRIAM foi desenvolvida como parte de um projeto de gerenciamento integrado de recursos 

hídricos em Burkina Faso pela DHI Water and Environment e pelo UCC-Water (UNEP 

Collaborating Centre on Water and Environment). A metodologia utilizada nos relatórios do 
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grupo Global International Water Assessment (GIWA) (GIWA, 2001) tem como base a 

mesma técnica utilizada pelo WRIAM. 

Para integrar o método WRIAM no SSD foi desenvolvida uma planilha em Excel que 

pode ser acessada da interface pricipal do “Riverhelp!”. O WRIAM está disponível em Inglês 

e Português. (Figura 4) 

O WRIAM é baseado na identificação e classificação das principais causas e efeitos 

decorrentes de problemas relacionados com os recursos hídricos. 

O primeiro passo para usar esse método é identificar os problemas relacionados aos 

recursos hídricos que acontecem na bacia hidrográfica. Na fase de identificação é necessário 

informar a possível causa do problema, os seus efeitos, se afeta a qualidade e/ou quantidade 

da água, o tipo de manancial (supericial/subterrâneo) e o tipo do problema. 

 
Figura 4 – Tela inicial do WRIAM 

Para a identificação da causa e do efeito existe uma lista de exemplos. O usuário pode 

optar por escolher uma causa ou efeito das listas ou colocar uma nova causa ou efeito que não 

esteja disponível nas listas. Além disso, as listas auxiliam o usuário a entender como os 
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problemas devem ser classificados em relação a suas causas e efeitos. Um exemplo para a 

classificação de um problema em relação a sua causa pode ser visto na figura 5. 

Também é necessário idetificar se o problema afeta a qualidade e/ou a qualidade da 

água. Para essa classificação existem três opções: afeta só a qualidade, só a quantidade ou a 

qualidade e quantidade. 

O próximo passo é identificar o tipo de manancial que pode ser classificado em 

superficial, subterrâneo ou superficial e subterrâneo. 

Depois disso deve-se identificar o tipo de problema. Para isso o método possui quatro 

opções: Impacto, Demanda, Mobilização e Risco. 

 
Figura 5 – Tela principal do WRIAM 

Um problema identificado como de impacto é aquele que é resultado das conseqüências 

das atividades humanas diminuindo a quantidade e qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis. Exemplos desses tipos de problema são: Lançamentos de esgotos domésticos in 

natura em cursos de água, alteração de usos do solo, agricultura, reservatórios, etc. 

A identificação como problema de demanda é feita quando a demanda dos recursos não 

corresponde às necessidades dos usuários. Esses problemas envolvem todos os usos da água 
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que causem alguma conseqüência negativa para o sistema hídrico. Um exemplo seria a 

demanda para uso na irrigação e a demanda urbana. 

É importante comentar que o mesmo problema pode ser identificado como de impacto e 

de demanda. O que irá definir qual é o mais grave serão as notas atribuídas na fase de 

classificação. 

Os problemas de mobilização são aqueles relacionados com a infraestrutura. Nesse caso 

podem até existir recursos disponíveis, mas não existe possibilidade de fazer estes recursos 

chegarem aos usuários. Um exemplo é a falta de rede de coleta de esgotos. 

Já os problemas classificados como de risco estão relacionados com os efeitos negativos 

para a população devido à presença de água em quantidade ou qualidade não adequada. Como 

por exemplo, a proliferação de doenças, as perdas de vidas e de bens e serviços devido a 

inundações e outros. 

Depois dessa fase de identificação é necessário realizar a classificação destes 

problemas. Para isso pontuação é atribuída aos diferentes tipos de problemas e cada um deles 

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

Os critérios de avaliação são divididos em dois grupos: 

 

(A) Critérios relacionados com a importância do problema ou do efeito, os quais 

podem modificar a pontuação consideravelmente. 

 

(B) Critérios relacionados com detalhes de cada problema os quais tem menor efeito 

na classificação dos problemas. 

 

Para o grupo A, o sistema de pontuação é baseado na multiplicação da pontuação 

obtida para cada critério. Essa multiplicação é de grande importância uma vez que garante que 

o peso dos sistemas de pontuação em cada critério seja levado em consideração. Uma soma 
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simples dos pontos poderia resultar em resultados idênticos para critérios com sistemas 

pontuação diferentes. 

Para o grupo B, os resultados são a soma da pontuação de cada critério. Isso garante 

que a pontuação de um determinado critério não possa ter muita influência no resultado final. 

Mas por outro lado a soma também garante que a importância coletiva de todos os critérios do 

grupo B seja levada em consideração. 

O resultado final (OS) para um determinado problema é calculado pela multiplicação 

do resultado do grupo A pelo resultado do grupo B. 

 
(A1) e (A2) representam critérios individuais para o grupo A 
(B1) + (B2) + (B3) representam os critérios individuais para o grupo B 

 
Para cada problema identificado são feitos os seguintes cálculos: 

 
(A1) x (A2) = AT 
(B1)+(B2)+(B3) = BT 
AT x BT = OS 

 
Onde: 

AT é o resultado da multiplicação dos critérios do grupo A 
BT é o resultado da soma dos critérios do grupo B 
OS é o resultado final da importância do problema considerado 

 

Nas matrizes de avaliação de impactos ambientais tradicionais os critérios do grupo A 

possuem uma escala que começa com valores negativos, passa pelo zero e vai até valores 

positivos. Porém, no WRIAM a comparação dos impactos negativos é realizada usando uma 

escala só com valores positivos. O valor zero é evitado no grupo B, pois se todos os valores 

individuais do grupo B (B1, B2 e B3) forem zero, o resultado final também seria zero o que 

seria uma falha no método. Por essa razão os valores no grupo B variam de 1 a 3 com o valor 

1 representando uma situação neutra. 
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Os critérios devem ser definidos para os dois grupos (A e B) e devem ser baseados em 

condições que podem ser afetadas pela mudança introduzida pelas atividades consideradas. É 

teoricamente possível definir vários critérios, mas eles devem sempre satisfazer dois 

princípios: 

 
- a universalidade e importância do critério; 

 
- a natureza do critério a qual determina se ele deve pertencer ao grupo A ou ao grupo 
B. 

 
Por enquanto o método trabalha com 5 critérios, 2 para o grupo A e 3 para o grupo B. 

Esses 5 critérios representam as mais importantes condições para a avaliação do problemas. 

Esses critérios e seus sistemas de pontuação são apresentados a seguir. 

 

Critérios do Grupo A 
 

- Extensão Geográfica dos usuários afetados (A1): é uma estimativa da importância da 

extensão geográfica do problema e dos interesses que o problema pode afetar. 

 

A1 = 4 -Internacional; 

A1 = 3 -Nacional; 

A1 = 2 -Regional (Bacia, Estado); 

A1 = 1 -Local (Sub-bacia, Municipio); 

A1 = 0 -Nenhuma/Pouca; 

 

- Gravidade do problema/Necessidade de ação (A2): Qual é a sériedade do problema? 

Qual é a necessidade de medidas para corrigir o problema?  

 

A2 = 3 -Alta; 

A2 = 2 -Média; 

A2 = 1 -Baixa; 

A2 = 0 -Nula; 
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Critérios do Grupo B 
 

- Freqüência do problema. Quantas vezes o problema ocorre por ano? É freqüente? 

 

B1 = 3 -Contínuo; 

B1 = 2 -Freqüente; 

B1 = 1 -Algumas vezes; 

 

- Ações Mitigadoras.  O problema pode ser reduzido, alterado ou evitado por ações 

corretivas?  

 

B2 = 3 -Sem possibilidade de correção; 

B2 = 2 -Possível reduzir, alterar; 

B2 = 1 -Pode ser evitado, N/A; 

 

- Caráter Evolucionário do problema. Os efeitos serão mais importantes com o passar 

do tempo? Como irão se comportar no futuro?  

 

B3 = 3 -Forte; 

B3 = 2 -Moderado; 

B3 = 1 -Baixo, N/A; 

 

Além dos critérios do grupo A e B o WRIAM também leva em consideração a 

quantidade de informação existente sobre o problema. A classificação do problema em 

relação ao nível de informação está apresentaa na tabela 02. 

Tabela 02 – Classificação do WRIAM para o nível de informação 
Classificação 

0 Sem Informação 

1 Pouca Informação 

2 Com Informações (Insuficientes) 

3 Bem Documentado (Suficientes) 
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Esta pontuação não é levada em consideração na matriz de avaliação, mas é importante 

como registro. 

Os resultados da matriz de avaliação são utilizados para classificar os problemas em seis 

categorias, como pode ser visto na tabela 3. 

Tabela 03– Classificação final do WRIAM 

OS Classificação 

0 0 Sem Importância/Não se aplica 

1 - 9 1 Baixa Prioridade 

10 - 18 2 Prioridade 

19 - 35 3 Impacto Moderado 

36 - 71 4 Significante 

72 - 108 5 Prioridade Máxima 

 

No SSD “Riverhelp!” os resultados podem ser vistos em tabelas ou em gráficos. A 

figura 6 mostra os resultados do WRIAM utilizando um gráfico de barras. 

 
Figura 6 – Tela de apresentação dos resultados do WRIAM 
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3.1.1.2 Função “Simular/Otimizar” 
 

 

A caixa de diálogos “Simulação” permite ao usuário iniciar uma simulação ou 

otimização. Fazendo isso, o usuário estará acionando os módulos 3 e 4, que irão realizar as 

operações e enviar os resultados para a interface principal (módulo 1). 

O campo “Identificação” deve conter o nome que a simulação ou otimização irá receber. 

O campo “Período” determina a data de começo e de final da simulação ou otimização. A 

simulação pode ser de dois tipos “Contínua” ou “Estocástica”. Na primeira opção a simulação 

começa na data de início e só termina na data final. Já a segunda opção permite a análise de 

Monte-Carlo. A simulação começa na data inicial e para após X anos (X é determinado na 

função “Condições Hidrológicas”), recupera as condições e parâmetros iniciais, recomeça de 

onde parou e para depois do tempo estipulado, e assim por diante. 

O campo “Atualizar” serve para enviar as informações da interface principal para o 

modelo de simulação. Portanto, antes de cada simulação é necessário clicar no botão 

“Atualizar”, figura 7. 

 
Figura 7 – Janela de Simulação e Otimização 
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3.1.1.3 Função “Condições Hidrológicas” 
 

 

A função “Condições Hidrológicas” oferece opções extras para as simulações. O 

usuário pode escolher simular todo o período que possuem dados, ou apenas anos, secos, 

normais ou anos úmidos. A opção “Anos em Seqüência” só pode ser usada para Simulações 

Estocásticas e representa o número de anos que serão simulados na análise de Monte-Carlo. A 

opção “Run-off Original” serve para que o usuário escolha entre simular com os dados 

originais de vazões nos rios ou alterar o escoamento em uma porcentagem devido a alguma 

alteração no uso do solo. A opção “Alterar Run-off” altera os dados da bacia inteira. Para 

alterar os dados de sub-bacias ou regiões especificas o usuário tem que acessar o Módulo 2 

(Banco de dados do “Riverhelp!”) 

 
Figura 8 – Janela para alterar as Condições Hidrológicas 

 

3.1.1.4 Função “Demandas / Usuários” 
 

 

Nessa janela é possível utilizar as demandas atuais, que foram estipuladas no módulo 2 

ou alterar as demandas de toda a bacia utilizando um fator de correção. Essa opção também 

altera os dados de toda a bacia em estudo. Se o usuário quiser alterar demandas para regiões 
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específicas ele pode acessar o módulo 2 ou pode clicar no botão “Avançado”. Fazendo isso o 

usuário pode alterar os valores das demandas por grupos de usuários ou por regiões. 

 
Figura 9 – Janela para alterar as demandas de água 

 

 

3.1.1.5 Função “Lançamentos / Qualidade” 
 

 

Essa função permite que o usuário faça alterações rápidas para os lançamentos, 

aumentando ou diminuindo as vazões de lançamento e a carga de DBO em toda a bacia. 

 
Figura 10 – Janela para alterar os lancamentos e a DBO 

O usuário também pode utilizar os lançamentos atuais determinados no módulo 2. Esta 

opção também altera os dados de toda a bacia em estudo. Se o usuário quiser alterar 

lançamentos para regiões específicas ou para um determinado usuário ele tem que clicar no 

botão “Avançado” ou alternativamente acessar o módulo 2. 
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3.1.1.6 Função “Reservatórios” 
 

 

Nessa opção o usuário pode indicar os níveis iniciais para os reservatórios da bacia 

hidrográfica bem como suas vazões mínimas a jusante e retiradas para outros usos. Esta opção 

é útil para realizar a otimização de sistemas de reservatórios. Devido ao código aberto do 

“Riverhelp!” outros reservatórios podem ser adicionados ou retirados dessas janelas. Mas para 

isso ainda são necessários pequenos ajustes na macro em VBA dessa função. 

 
Figura 11 – Janela para alterar os níveis dos reservatorios 

A figura 11 mostra exemplo da janela para entrada dos níveis iniciais dos reservatórios, 

e a figura 12 apresenta a janela com as vazões mínimas que devem ser liberadas dos 

reservatórios e a demanda de um determinado usuário. Algumas funções dessa primeira 

versão do SSD são exclusivas para o estudo de caso em que o sistema foi utilizado como é o 

caso da operação e otimização do sistema de reservatórios. 

 
Figura 12 – Janela para alterar as vazões mínimas e as tranferencias para a RMSP 
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3.1.1.7 Função “Links” 
 

 

Essa janela contém links para acessar as outras ferramentas e módulos do “Rivehelp!”. 

O botão “Banco de Dados” abre o módulo 2 do sistema. O segundo botão acessa o modelo de 

planejamento e o SIG. O botão “WRIAM” leva o usuário para a planilha eletrônica em Excel 

do WRIAM, para identificar e classificar os principais problemas da bacia hidrográfica. A 

opção “Ferramenta Cobrança” dá acesso à ferramenta para calcular os valores a serem pagos 

por cada usuário de água da bacia em estudo. Essa função ainda não está disponível nesta 

primeira versão do SSD. 

 
Figura 13 – Janela para abrir outras ferramentas 

 
 

O botão “Equipe” mostra detalhes sobre as pessoas que trabalharam no 

desenvolvimento do SSD e permite acesso ao endereço eletrônico da pesquisa. Já o botão sair 

fecha o SSD “Rivehelp!” 

 

 

 

 



98 

 
Figura 14 – Janela mostrando a equipe de desenvolvimento do “Riverhelp!” 

 

 

3.1.1.8 Função “Resultados” 

 

 

Esta função filtra e resume os resultados do SIG e do modelo de planejamento 

(módulo 3 e 4) tranformando-os em valores principais e gráficos simples para facilitar a 

análise das simulações e otimizações pelos usuários do SSD. A figura 15 mostra as opções de 

resultados disponíveis nesta primeira versão do SSD “Riverhelp!”. 

 
Figura 15 – Janela para visualização dos resultados 

 



 99

Os usuários com conhecimento avançado em SIG e em modelagem são capazes de 

interpretar os resultados dos módulos 3 e 4. No entanto a maioria dos usuários que não são 

especialistas nestes assuntos precisam visualizar os resultados de maneira simples em gráficos 

e tabelas. Além de facilitar a interpretação pelo usuário esta abordagem aproxima os usuários 

comuns dos SSD. 

Ao invés de apresentar um gráfico com uma série histórica de 70 anos mostrando as 

vazões de um determinado local é preferível mostrar a vazão média, mínima e máxima para 

vários locais com localização sobre um mapa, (ver figura 16). 

O SSD possui atualmente oito opções diferentes para a visualização dos resultados. A 

primeira opção, “Resultados (Indiv.)”, permite visualizar em um mapa os valores dos 

resulatdos para cada grupo de usuários (sub-bacia). Os resultados disponíveis são “Déficit 

Maximo, Déficit Médio, DBO, Vazões Medias, Máximas e Mínimas”. 

 
Figura 16 – Janela para visualização dos resultados com números 

Estes mesmos resultados podem ser visualizados em gráficos ao invés de números. A 

figura 16 mostra os resultados em gráficos de barra. 
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Figura 17 – Janela para visualização dos resultados com gráficos de barras 

A segunda opção, “Resultados (Regiões)”, possui os mesmos tipos de resultados, mas 

não para sub-bacias e sim para regiões maiores. Nesse caso os resultados das sub-bacias são 

transformados em valores médios para estas regiões. 

 
Figura 18 – Janela para visualização dos resultados resumidos 

Todos os tipos de resultados também podem ser visualizados em gráficos do Excel que 

mostram os valores para todo o período simulado. A figura 19 apresenta as vazões simuladas 
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para uma das sub-bacias. Todas as funções do Excel podem ser utilizadas para alterar e 

analisar os resultados dos gráficos, como por exemplo, mudar o tipo de gráfico, incluir linhas 

de tendência (ex. media móvel), realizar cálculos estatísticos etc. 

Vazao no Rio Atibaia (Sub-bacia 19 / Itatiba)
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Figura 19 – Visualização dos resultados em gráficos do Excel 

Para a análise da qualidade da água os resultados são mostrados em mapas com os rios 

principais em cores que representam as concentrações de poluentes. No momento só está 

disponível no SSD a visualização da concentração da DBO (figura 20). Os resultados para 

outros parâmetros como OD, Nitrogênio e Fósforo estão disponíveis no módulo 4 mas ainda 

não foram incluídos no SSD. 

Na função resultados também é possível ter acesso à função “WRIAM”, a função 

“Cobrança” (ainda não disponível) e a função “Análise de Cenários”. 

Outra opção é a visualização dos resultados para os reservatórios. Para essa opção estão 

disponíveis os seguintes resultados para os reservatórios: “Nível, Volume, Vazão Liberada, 

Vazão de Entrada, Vertimentos, Tranferências, Déficits e Índices de Desempenho”. 
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Figura 20 – Visualização dos resultados para a qualidade da água 

 
Figura 21 – Visualização dos resultados para os reservatórios 

Alguns dos resultados desta opção podem ser visualizados em gráficos do Excel ou no 

formato do módulo 4. A figura 22 mostra um exemplo de resultados para os reservatórios 

utlizando gráficos do Excel. 
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Figura 22 – Resultados em gráficos do Excel para os reservatórios 

Já a figura 23 mostra os resultados da transferência otimizada de água de um 

reservatório no formato do módulo 4 com os valores no canto esquerdo e o gráfico no canto 

direito. 

 
Figura 23 – Resultados no formato original do modulo 4 

A função Resultados também tem a opção MIKE BASIN que dá acesso direto ao 

modelo de planejamento. O usuário pode utilizar todas as funções e ferramentas desse módulo 

para visualizar os resultados. A figura 24 mostra um exemplo de resultado deste módulo. 
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Figura 24 – Resultados visualizados no SIG 

Nos resultados dos reservatórios, além dos déficits, níveis e volumes também foram 

incluídos índices de desempenho que permitem avaliar a operação destes sistemas. A seguir 

são descritos os índices de desempenho disponíveis no SSD “Riverhelp!”. 

 

 

3.1.1.8.1 Índices de desempenho 

 

 

Para Lima, Mauad e Salla (2003), uma importante característica de sistemas de 

reservatórios é sua capacidade de atender as demandas de maneira satisfatória diante das 

incertezas futuras. Em períodos críticos como secas severas e enchentes ou em caso de 

aumentos significativos nas demandas esses sistemas podem não atender de maneira 

satisfatória a todos os usuários. A esse respeito Srinivasan et al. (1999) comentam que falhas 

em operação de sistemas de reservatório de abastecimento de água são freqüentemente 

inevitáveis durante períodos hidrológicos muito críticos. 
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De acordo com Viana Junior e Lanna (2002), para determinar o desempenho de um 

sistema de recursos hídricos é necessária a adoção de critérios que representem o grau de 

atendimento aos objetivos desse sistema. Entre os vários critérios que existem os índices de 

confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade fornecem uma boa descrição do comportamento 

do sistema e podem ser utilizados para avaliar os efeitos causados por diferentes regras de 

operação para reservatórios. 

A análise através dos índices de confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade tem como 

foco principal o estudo das falhas a que um sistema está sujeito. Estes índices medem o 

desempenho de um sistema hídrico quando em um estado insatisfatório. Com esses 

indicadores é possível analisar o desempenho de um sistema hídrico de três maneiras: (1) qual 

é a freqüência de falhas do sistema (confiabilidade), (2) como o sistema retorna ao seu estado 

satisfatório depois de uma falha (resiliência) e (3) quais as conseqüências que uma falha pode 

provocar (vulnerabilidade). 

Uma representação matemática desses parâmetros foi apresentada por Hashimoto 

Stedinger e Loucks (1982). Segundo os autores, as definições destes critérios foram 

formuladas baseadas na hipótese de que um sistema hídrico pode ser representado por um 

processo estocástico e estacionário. Considerando uma variável discreta de resposta do 

sistema como X no tempo t (Xt) e admitindo que os valores de Xt podem ser divididos em um 

conjunto de valores satisfatórios (S) e um conjunto de valores insatisfatórios (F) este último 

representando as “falhas” a resposta do sistema em qualquer tempo t será um elemento de um 

desses dois conjuntos. 

A confiabilidade representa a porcentagem do tempo em que um sistema permanece em 

estado satisfatório, ou seja, com êxito no atendimento às demandas durante o intervalo de 

tempo estudado. 



106 

Esse índice também pode ser definido como a probabilidade de que não ocorram falhas 

em um determinado horizonte de planejamento. A confiabilidade é considerada o oposto do 

risco e pode ser representada pela seguinte equação: 

[ ]SXop t ∈= Prα   (1) 

Onde α é a probabilidade ou freqüência de um sistema estar em estado satisfatório. 

O tempo que um sistema permanece em um estado de falha tem implicações sérias para 

os usuários. Segundo Viana Junior e Lanna (2002) um sistema que tenha muitas falhas, mas 

que tende a se recuperar rapidamente é, em alguns casos, preferível a um sistema com poucas 

falhas, mas que demore mais tempo para se recuperar. 

A resiliência descreve como um sistema recupera-se ou retorna de uma falha, uma vez 

que esta tenha ocorrido. A resiliência pode ser matematicamente representada por: 

{ }
{ }FXop

SXeFXop
y

t

tt

∈

∈∈
= +

Pr

Pr 1  (2) 

A vulnerabilidade mede a severidade das falhas a que o sistema está sujeito, ou seja, a 

magnitude das falhas. Para definir o índice de vulnerabilidade atribuiu-se um indicador 

numérico de severidade (sj) para cada variável discreta de Xt ∈ F. Além disso, admitiu-se 

uma probabilidade “ej” de que “sj” seja o resultado mais severo dentro do conjunto de valores 

do estado insatisfatório. Então a vulnerabilidade foi representada com a seguinte equação: 

∑
∈

=
Fj

ejsjv .. (3) 

Algumas aplicações e outras definições sobre esses e outros índices de desempenho 

podem ser encontradas na literatura internacional, entre elas merecem destaque as pesquisas 

de Loucks (1997), de Matheson, Lence e Furst (1997) e de Azevedo et. al. (2000). No Brasil 
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merecem destaque as pesquisas de Silva et. al. (2002), Vieira e Vieira (1995). E também as 

pesquisas de Mauad (2000), Peixoto (2002) e Lima, Mauad e Salla (2003). 

A figura 25 apresenta os resultados utilizando gráficos para representar os índices de 

desempenho no SSD. 
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Figura 25 – Gráficos com os resultados para os índices de desempenho dos reservatórios 

 

 

3.1.1.9 Função “Análise de Cenários” 

 

 

Essa função permite que as várias alternativas simuladas possam ser avaliadas sob o 

ponto de vista dos envolvidos no processo de tomada de decisão. Para isso é ideal utilizar 

metodologias mutliobjetivos como AHP, Electre, Método dos Pesos e Programação de 

Compromisso. 

Nessa primeira versão do SSD somente a técnica AHP está disponível. Uma descrição 

resumida desta técnica é realizada a seguir. 
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Figura 26 – Janela de acesso para a Análise de Cenários 

 

 

3.1.1.9.1 Método AHP (Analytical Hyerarchy Process) 

 

 

A metodologia AHP (Analytical Hierarchy Process) foi desenvolvida por Saaty 

(1980) e, de acordo com o autor, o método fornece um meio efetivo de resolver problemas 

complexos de tomada de decisão. O AHP é uma técnica matemática de tomada de decisão que 

permite considerar tanto de aspectos qualitativos como quantitativos. Esse método reduz 

decisões complexas a uma série de comparações em pares até chegar ao resultado global. 

AHP e muito útil quando o processo de tomada de decisão é muito complexo e tem que 

levar em consideração vários critérios os quais são baseados em escolhas de valores 

múltiplos. Essa técnica é utilizada para auxiliar o processo de tomada de decisão que envolve 

a organização e classificação de diferentes critérios. Para isso são avaliadas as importâncias 

relativas de cada critério, comparando as alternativas e determinando uma classificação geral 

das alternativas. 

A técnica AHP possui três funções principais: estruturar problemas complexos, medir 

relações, combinar diferentes aspectos de um processo decisório. O objetivo do método é 

dividir problemas complexos em sub-problemas que podem ser analisados mais facilmente. 
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Para fazer isso deve-se começar a organizar os critérios mais gerais e depois os critérios mais 

específicos em uma rede de hierarquia. Seguindo essa hierarquia de cima para baixo o AHP 

consegue avaliar o processo por partes, identificando pesos, compromissos e parâmetros e 

atribuindo pesos relativos para cada critério baseado em sua importância dentro do seu 

subgrupo. 

Com isso pode-se comparar alternativas por pares começando com os critérios dos 

subgrupos e depois indo para os grupos e assim por diante até selecionar a alternativa que 

melhor se adapta as preferências dos usuários. 

Se comparada a outras técnicas a metodologia AHP usa a habilidade humana para 

comparar propriedades simples das alternativas. Isso não somente ajuda os decisores escolher 

a melhor alternativa, mas também fornece base clara para a escolha final. 

 

O método AHP baseia-se em 3 princípios fundamentais: 

 

- a preferência por alternativas diferenrentes depende de critérios individuais os quais 

podem ser atribuídos valores de maneira independente; 

 

- a pontuação para um determinado critério pode ser calculada de um subcriterio. Pois 

os critérios podem ser organizados em uma rede de hierarquia e a pontuação para cada 

nível pode ser calculada utlizando a soma ponderada da pontuação dos níveis 

anteriores; 

 

- em certo nível, pontuação apropriada pode ser calculada somente com a comparação 

de pares de alternativas. 
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Uma das vantagens desse método é que ele permite a avaliação de processos objetivos 

e subjetivos fornecendo um mecanismo útil para verificar a consistência da avaliação de 

alternativas sugeridas por um grupo. AHP mimiza erros comuns do processo de decisão como 

falta de foco, falta de planejamento, e falta de organização, o que pode levar a decisões 

equivocadas. Além disso, esse método é caracterizado pelo seu fácil entendimento e 

utilização. 

A metodologia AHP tem como base uma estrutura matemática bem definida de matrizes 

com vetores não nulos chamados de autovetores e seus pesos. Essa técnica compara critérios 

ou alternativas de dois em dois de acordo com suas prioridades. 

Essa técnica de comparação em pares consiste basicamente em atribuir valores para dois 

critérios Ci e Cj utizando duas perguntas: Qual critério é mais importante? E Quantas vezes 

esse critério é mais importante que o outro? Para responder essa pergunta estes critérios são 

avaliados com uma escala de 1 a 9. As respostas são usadas para gerar uma matriz quadrada 

normalizada (matriz A). Como cada critério tem a mesma importância em relação a si mesmo 

a diagional da matriz é representada por valores unitários. Se Ci e Cj têm a mesma 

importância o valor aij também é igual a 1. Mas se Ci é mais importante que Cj então aij será 

maior que 1 e se Ci for menor que Cj, aij será menor que 1. A estrutura da matrix A pode ser 

representada  como na equação X. 

1...

1...

...1

1

21
1

313
1

212
1

11312

na
q

na

na

na

n

a

a

aaa

A =  (4) 

A escala utilizada para definir os valore da matriz A que correspondem as preferências 

entre os critérios analisados tem basicamente 5 níveis: 
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1 – mesma importância 

3 – moderadamente mais importante 

5 – fortemente mais importante 

7 – muito mais importante 

9 – extremamente mais importante 

Os valores 2, 4, 6 e 8 podem ser utilizados para situações onde a preferência entre os 

dois critérios está entre um valor e outro. Algumas vezes pode haver algumas inconsistências 

na atribuição de valores para isso existe um índice que mede o nível de consistência das 

respostas. 

O primeiro passo para usar a AHP é definir o objetivo, depois é necessário definir os 

critérios e as alternativas. Com isso pode-se atribuir valores para comparar os critérios e 

depois as alternativas. Por exemplo: Assumindo que o objetivo é escolher o melhor cenário 

para a operação de um sistema de reservatórios e os critérios utilizados para isso poderiam ser 

os índices de desempenho (Confiabilidade, a Resiliência e a Vulnerabilidade) do sistema. As 

alternativas poderiam ser Cenário 1, Cenário 2, Cenário 3 e Cenário 4. Cada cenário com uma 

característica própria (um com confiabilidade maior mas vulnerabilidade alta, outro com 

confiabilidade menor mas vulnerabilidade baixa e assim por diante). A figura 26 apresenta a 

estrutura para utilizar a AHP, com o objetivo, os critérios e as alternativas. 

Com o objetivo, os critérios e as alternativas estabelecidas pode-se então atribuir valores 

e comparar as opções em pares. Começando pelos critérios pode-se assumir que a 

Confiabilidade é 2 vezes mais importante que a Vulnerabilidade, que a Vulnerabilidade é 3 

vezes mais importante que a Resiliência e que a Confiabilidade é 4 vezes mais importante que 

a Resiliência. A matriz resultante é apresentada na tabela 4. 
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Figura 27 – Estrutura para a análise utilizando a tecnica AHP 

Tabela 04– Matriz inicial AHP 

 Vulnerabilidade Confiabilidade Resiliência 

Vulnerabilidade 1/1 1/2 3/1 

Confiabilidade 2/1 1/1 4/1 

Resiliência 1/3 1/4 1/1 

 

Convertendo os números para decimais e multiplicando a matriz por ela mesma (ex. 

valor 1/1 muda para 1.0000 com quatro casas decimais e depois somando a multiplicação da 

linha pela soma da coluna 1.0000 x 1.0000 + 0.5000 x 2 + 3.0000 x 0.3333 = 2.9999) então a 

matriz fica conforme a tabela 5. 

Tabela 05– Matriz inicial AHP com valores decimais 

 Vulnerabilidade Confiabilidade Resiliência 

Vulnerabilidade 3.0000 1.7500 8.0000 

Confiabilidade 5.3332 3.0000 14.0000 

Resiliência 1.1666 0.6667 3.0000 

 

Somando-se as linhas e normalizando seus valores (ex. para a primeira linha 3 + 1.75 + 

8 = 12.75 dividido pela soma de todas as linhas 12.75/39.9165 = 0.3194) encontra-se o vetor 

da matriz inicial (tabela 6) cuja soma é igual a 1. 
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Tabela 06– Vetor da matriz inicial 

Vulnerabilidade 0.3194 

Confiabilidade 0.5595 

Resiliência 0.1211 

 

O próximo passo é elevar novamente a matriz ao quadrado e determinar um novo vetor, 

o procedimento só termina quando o vetor anterior e o vetor final forem iguais e isso depende 

do número de casas decimais utilizados. Neste exemplo com quatro casas decimais e duas 

interações a diferença seria insignificante e o vetor final encontrado seria: 

Tabela 07– Vetor final da matriz 

Vulnerabilidade 0.3196 

Confiabilidade 0.5584 

Resiliência 0.1220 

 

Os resultados mostram que o critério de Confiabilidade é o mais importante de acordo 

com as prioridades estabelecidas. A Vulnerabilidade é o segundo critério mais importante e a 

Resiliência o terceiro. 

Agora é necessário fazer o mesmo procedimento para as alternativas de cada critério. 

 

Tabela 08– Vetor inicial para as alternativas (Vulnerabilidade) 

Vulnerabilidade Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Cenário 1 1/1 1/4 4/1 1/6 

Cenário 2 4/1 1/1 4/1 1/4 

Cenário 3 1/4 1/4 1/1 1/5 

Cenário 4 6/1 4/1 5/1 1/1 
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Tabela 09– Vetor inicial para as alternativas (Confiabilidade) 

Confiabilidade Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Cenário 1 1/1 2/1 5/1 1/1 

Cenário 2 1/2 1/1 3/1 2/1 

Cenário 3 1/5 1/3 1/1 1/4 

Cenário 4 1/1 1/2 4/1 1/1 

 

Tabela 10– Vetor inicial para as alternativas (Resiliência) 

Resiliência Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Cenário 1 1/1 1/2 4/1 1/3 

Cenário 2 2/1 1/1 5/1 1/4 

Cenário 3 1/4 1/5 1/1 1/2 

Cenário 4 3/1 4/1 2/1 1/1 

 

Resolvendo-se as matrizes os vetores finais para cada cenário em relação aos critérios 

são: 

 

Tabela 11– Vetor final para as alternativas (Vulnerabilidade) 

Vulnerabilidade  

Cenário 1 0.1160 

Cenário 2 0.2470 

Cenário 3 0.0600 

Cenário 4 0.5770 

 

Tabela 12– Vetor final para as alternativas (Confiabilidade) 

Confiabilidade  

Cenário 1 0.3790 

Cenário 2 0.2900 

Cenário 3 0.0740 

Cenário 4 0.2570 
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Tabela 13– Vetor final para as alternativas (Resiliência) 

Resiliência  

Cenário 1 0.1782 

Cenário 2 0.2550 

Cenário 3 0.0912 

Cenário 4 0.4755 

 

Com todos os valores individuais encontrados pode-se resolver a matriz final unindo os 

critérios e as alternativas. 

 
Figura 28 – Resultados individuais para os critérios e para as alternativas 

Tabela 14– Matriz final para as alternativas 

 Vulnerabilidade Confiabilidade Resiliência 

Cenário 1 0.1160 0.3790 0.1782 

Cenário 2 0.2470 0.2900 0.2550 

Cenário 3 0.0600 0.0740 0.0912 

Cenário 4 0.5770 0.2570 0.4755 

 

Tabela 15– Vetor final para os critérios 

Vulnerabilidade 0.3196 

Confiabilidade 0.5584 

Resiliência 0.1220 
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Multiplicando a matriz final para as alternativas pelo vetor final dos critérios, os 

resultados finais são então encontrados: 

Tabela 16– Resutados finais 

Resultado Final Classificação  

Cenário 1 3º. Lugar 0.2704 

Cenário 2 2º. Lugar 0.2720 

Cenário 3 4º. Lugar 0.0716 

Cenário 4 1º. Lugar 0.3859 

 

Embora a metodologia AHP seja amplamente utilizada para tomada de decisões em 

várias áreas devido sua facilidade de entendimento e potencial para resolver problemas 

complexos existem algumas considerações que têm que ser feitas: 

 

- a comparação por pares pode levar muito tempo para ser feita se existirem um grande 

número de alternativas e critérios para serem avaliados; 

- muitas vezes os critérios não são totalmente independentes e estas relações podem ser 

prejudicadas com a atribuição de valores; 

- muitas vezes as pessoas podem não saber diferenciar os valores da escala utilizada e 

não conseguirem relacionar esses valores as suas preferências. Por isso a atribuição de 

valores precisa ser realizada com análises de sensibilidade para que se possa entender 

como alterações nos valores refletem nos resultados; 

- a AHP tem sido largamente utlizada para fornecer base para a tomada de decisões. 

Mas essa metodologia assume hipóteses que em determinados casos podem ser 

incosistentes e, além disso, algumas pessoas podem querer manipular os resultados e 

não atribuirem valores verdadeiros as suas preferências. 

Apesar de algumas desvantagens esta técnica permite que os participantes do processo 

de tomada de decisão utilizem seus conhecimentos e experiências para poder fornecer uma 
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visão geral dos compromissos entre os participantes do processo de tomada de decisão. AHP 

não deve ser utilizada sozinha, mas sim com outras metodologias para comprovar os 

resultados. 

Devido a natureza multiobjetivo da área de recursos hídricos a AHP fornece uma 

metodologia fácil de entender e de usar e pode ser usada de maneira geral para determinar as 

preferências dos participantes do processo decisório. No SSD “Riverhelp!” foi desenvolvido 

um conjunto de planilhas para resolver problemas utilizando a técnica AHP. Os resultados 

podem ser vistos em gráficos ou tabelas. 

 
Figura 29 – Tela incial da AHP 
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Figura 30 – Gráficos com resultados para a AHP dentro do SSD Riverhelp! 
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3.1.2 Módulo 2 – Interface para gerenciamento de dados 
 

 

O módulo 2 é uma interface para o gerenciamento dos dados. Todas as entradas de 

dados podem ser feitas diretamente em planilhas do Excel não sendo necessário utilizar o 

sistema de informações geográficas e nem o modelo de simulação e otimização. 

Esta interface armazena novos dados e altera arquivos das bases de dados dos módulos 

3 e 4. As funções deste módulo serão descritas a seguir. 

 
Figura 31 – Janela de abertura do Módulo 2 

 
Figura 32 – Janela principal do Módulo 2 
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3.1.2.1 Função “Postos Fluviométricos” 

 

 

Nesta função todos os postos fluviométricos envolvidos na modelagem podem ser 

acessados e seus dados podem ser alterados. Para cada posto os dados podem ser vistos em 

tabelas ou em gráficos e os dados originais podem ser recuperados a qualquer momento, caso 

o usuário apague ou cometa algum erro na edição dos dados. 

 
Figura 33 – Tabelas com dados de postos fluviometicos do Módulo 2 

 
Figura 34 – Visualizacao dos dados dos postos fluviométricos em gráficos 
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3.1.2.2 Função “Usuários” 

 

 

É nesta função que estão todos os dados de demanda de água, cadastro de usuários, 

localização, vazões retiradas, tipos de usos, parâmetros de lançamento de esgoto, vazão de 

lanacemento etc. A qualquer momento podem ser feitas novas inclusões de dados. 

 

 
Figura 35 – Janela do cadastro de usuários do Módulo 2 

 

 

3.1.2.3 Função “Reservatórios” 
 

 

A função Reservatórios permite que todos os dados relativos ao reservatórios sejam 

alterados. Por exemplo: pode-se alterar as regras operacionais, a relação cota x área x volume 
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para se analisar um possível assoreamento futuro, as taxas de evaporação, infiltração e 

precipitação sobre os reservatórios etc. Os dados podem ser vistos como tabelas ou gráficos. 

 
Figura 36 – Janela das informações sobre os reservatórios 

 

 

3.1.3 Módulo 3 – Sistema de informações geográficas (SIG) 
 

 

Este módulo é formado pelo SIG ArcGIS 9.1. Esse sistema de informações geográficas 

é o mais avançado do mercado atualmente e possui diversas ferramentas para análise de dados 

espaciais. O Módulo 4 é completamente integrado com esse sistema. A modelagem do 

sistema hídrico a ser estudado é toda feita com base nesse software. A definição dos rios, das 

bacias hidrográficas, a entrada de dados principal, a localização de usuários, o escoamento das 

bacias hidrográficas e todos os outros dados para a modelagem computacional são 

primeiramente fornecidos com o auxílio desse módulo. Esse software é utilizado na fase de 

processamento das informações e também na fase de pós-processamento com a criação de 

mapas e apresentação de resultados. 
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Entre as ferramentas que são importantes para o uso em conjunto com o Riverhelp! 

merecem destaque: a delimitação de bacias hidrográficas e a definição da hidrografia, a 

criação de mapas de precipitação, mapas de poluição difusa, a determinação da direção do 

escoamento, e a análise estatística do Temporal Analyst. 

 
Figura 37 – Janela principal do SIG 

ArcGIS é um dos aplicativos mais populares para SIG. Esse sistema foi desenvolvido 

pela ESRI nos Estados Unidos (www.esri.com). A primeira versão do aplicativo, o ArcInfo 

foi desenvolvida em 1981 e depois de muitas versões e melhoras significativas foi lançada a 

versão ArcGIS em 2001. Nesta pesquisa foi utilizada a versão ArcGIS 9.1. 

O ArcGIS 9.1 é um conjunto completo de ferramentas para SIG. Esse sistema permite 

criar, editar e analisar dados espaciais. Também é possível visualizar dados em mapas e 

analisar padrões, relações e tendências que não podem ser identificadas em dados tabulares. 

Este SIG pode armazenar informações espaciais em formato matricial e raster. No 

formato raster um conjunto de dados espaciais é representado por células retangulares 

conhecidas como “pixels”. As dimensões x e y de cada pixel definem a resolução dos dados 

raster. Já os dados matriciais usam uma série de valores x e y para armazenar informações 

baseadas em objetos vetoriais (pontos, linhas e polígonos). Tanto na abordagem raster ou 
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matricial a informação sobre a localização de um ponto no espaço é realizada utilizando 

coordenadas de valores x e y e algumas vezes z, para a altura. Os dados são georefenciados 

para uma localização específica na Terra usando um sistema de coordenadas. O conjunto de 

informações armazenados em função da posição é chamado de atributos. 

O ArcGIS fornece diferentes níveis de funcionalidade com a mesma interface. Esse SIG 

possui diversos módulos entre eles merecem destaque o ArcMap que é utlizado para mostrar, 

analisar e editar dados espaciais, o ArcCatalog que é uma ferramenta para controlar arquivos 

com dados espaciais, o ArcToolBox que é uma interface para diversas funções e ferramentas 

incluindo conversões de projeções, análises de dados. 

Também existem diferentes módulos e aplicativos que podem ser adquiridos 

separadamente. Os dois mais importantes para esta pesquisa são o Spatial Analyst e o 3D 

Analyst. 

O módulo Spatial Analyst fornece ferramentas poderosas para analisar superfícies 

complexas e identificar padrões ou características que não estão aparentes nos dados originais. 

Essas ferramentas podem ser usadas para combinar dados de diferentes fontes, modelagem de 

superfícies, interpolação de dados, análises hidrológicas e análises estatísticas. 

O Spatial Analyst inclui vários métodos para realizar a interpolação de superfícies. 

Entre os métodos disponíveis estão: Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging, Spline 

Polynomial Trend. Usando essas funções o usuário pode criar superfícies para analisar dados 

como índices de precipitação, elevações, declividades e temperatura. 

Este módulo também fornece funções para análises de distâncias como distâncias 

medidas em linha reta (Euclidian Distance), distâncias medidas levando em consideração 

fatores como declividade, estradas e uso do solo e distâncias com menor custo. 

Também existem diversas ferramentas para análises estatísticas de dados espaciais e 

para conversão entre diferentes tipos de dados. 
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O Spatial Analyst possui ferramentas especiais para analisar dados hidrológicos. 

Incluindo funções para determinar características hidrológicas e ferramentas para calcular a 

direção do escoamento, elevações das superfícies, delimitar bacias hidrográficas e a rede 

hidrológica. 

Esse módulo é ideal para responder questões como: “Qual é o melhor local para 

determinada atividade?” levando em consideração critérios como distâncias população, uso do 

solo, hidrologia, rede de transportes etc. Utilizando vários mapas temáticos e cruzando as 

informações é possível responder esse tipo de pergunta. 

Outro módulo importante é o 3D Analyst que permite a visualização e a análise de 

dados de superfícies em três dimensões. Esse módulo permite criar perspectivas 

tridimensionais usando os dados do SIG. O 3D Analyst fornece uma grande quantidade de 

funções para visualizar e analisar dados geográficos em três dimensões. Com este módulo 

pode-se transformar características bidimensionais em tridimensionais usando atributos, 

modelar processo como água subterrânea, calcular declividades, áreas e volumes, determinar 

a visibilidade de um determinado ponto e calcular perda da força de sinais, etc. 

 

 

3.1.4 Módulo 4 – Modelo de planejamento de bacias hidrográficas 
 

 

O módulo quatro constitui a base de modelos matemáticos do SSD e tem como objetivo 

representar os processos hidrológicos na escala da bacia hidrográfica. O aplicativo (software) 

utilizado para isso foi o modelo de planejamento de bacias hidrográficas MIKE BASIN 2005 

desenvolvido pela DHI Water and Environment. A seguir é apresentada uma descrição 

resumida do modelo, contendo suas principais suposições e aproximações. Os manuais com 
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informações detalhadas sobre os modelos matemáticos utilizados pelo aplicativo estão 

disponíveis no endereço eletrônico da pesquisa (www.riverhelp.com.br). 

 
Figura 38 – Janela principal do SIG 

 

 

3.1.4.1 Características principais do MIKE BASIN 
 

 

O MIKE BASIN é um modelo de planejamento para alocação de água em bacias 

hidrográficas que permite representar os processos hidrológicos no tempo e no espaço. Esse 

aplicativo utiliza vários modelos matemáticos e técnicas de análise para simular as condições 

gerais de um sistema hídrico. 

Tecnicamente o MIKE BASIN é um modelo de rede de fluxo, no qual os rios e seus 

principais afluentes são representados por de uma rede de “arcos” e “nós”. Os nós 

representam reservatórios, demandas, reversões, confluências e outros pontos importantes de 

um sistema, os arcos são as ligações entre os nós e representam trechos de rios, adutoras, 

canais e outras estruturas. 
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O conceito matemático do software é baseado nas equações da conservação da massa e 

conservação de energia. O MIKE BASIN simula o desempenho do sistema global aplicando o 

balanço de massa em toda rede de nós e arcos encontrando, interativamente, soluções 

estacionárias para cada intervalo de simulação. O algoritmo utilizado é modificado para os 

reservatórios, de forma que considere as informações das regras operacionais. 

As simulações levam em consideração os múltiplos usos da água de pontos específicos 

do sistema bem como as prioridades definidas pelo usuário para derivações e usos da água do 

rio e dos reservatórios. 

 
Figura 39 – Janela principal do MIKE BASIN 

Os dados de entrada para o modelo consistem basicamente de séries históricas, que 

podem ser de diferentes tipos e para diferentes intervalos de tempo. Outros tipos de dados de 

entrada incluem informações sobre operação de reservatórios, condições hidráulicas de rios e 

canais, características de hidroelétricas e de aqüíferos e outras informações relevantes para a 

modelagem. 

Outra particularidade importante que merece destaque é que o MIKE BASIN possui 

completa integração com o Sistema de Informações Geográficas ArcGIS e isso permite a 
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inclusão da dimensão temporal nas informações espaciais armazenadas no SIG o que 

transforma esse conjunto em um avançado banco de dados. A grande vantagem dessa 

integração com um SIG é que isso fornece fácil acesso a dados importantes de diferentes 

fontes (imagens de satélite, dados socioeconômicos, mapas temáticos, etc.), acesso às 

ferramentas de análises de dados geográficos (delimitação de bacias hidrográficas, distâncias, 

declividades, etc.) e acesso a diferentes opções para apresentação e comparação de resultados 

dentro do ambiente do SIG. O modelo utiliza as ferramentas do ArcGIS não só na fase de 

análise dos resultados mas também na fase de processamento de informações que servem 

como dados de entradas para os modelos matemáticos disponíveis no MIKE BASIN. 

 
Figura 40 – Interface do MIKE BASIN com o ArcMap 

Devido a tecnologia OpenMI, o MIKE BASIN permite acesso ao seu código 

computacional. Isso dá grande flexibilidade aos usuários que podem programar novas funções 

e/ou alterar simulações para atender suas necessidades. Os usuários podem programar macros 

em Visual Basic para Excel ou utilizar a linguagem de programação do ArcGIS. Outras 

linguagens que suportem a tecnologia Microsoft COM podem ser utilizadas para acessar o 

código do MIKE BASIN (Visual C++, Delphi, etc), ou qualquer outra linguagem .Net 

(C#,Visual Basic .Net, etc). 



128 

O MIKE BASIN pode realizar entre outras as seguintes atividades: análise de 

disponibilidade de água (uso integrado de águas superficiais e subterrâneas com otimização), 

planejamento de infra-estrutura (avaliação do potencial de irrigação, análise do desempenho 

de reservatórios, análise da capacidade de abastecimento de água, avaliação de exigências 

para o tratamento de águas residuais), análises multiobjetivo (uso doméstico, industrial, 

agricultura, geração de energia hidroelétrica e navegação), e estudos de ecossistemas 

(qualidade da água, exigências de vazões mínimas, desenvolvimento sustentável, efeitos das 

mudanças globais, análise de possíveis outorgas de usos de água, definição de prioridades, 

etc.). 

 

 

3.1.4.2 Dados de entrada 
 

 

Existem dois tipos de dados no MIKE BASIN: (1) dados de estado, e (2) dados de 

fluxo. Um exemplo de dado de estado é o nível da água e um exemplo de um dado de fluxo é 

a vazão. Em princípio dados de estado são entendidos como válidos para o momento exato do 

intervalo de simulação. Já os dados de fluxo são considerados como um valor médio 

começando no início do intervalo de simulação e terminando no início do outro intervalo de 

simulação. 

Quando o intervalo de simulação é diferente dos intervalos dos dados o modelo realiza a 

simulação com base em um valor médio ponderado pelo intervalo de tempo. Por exemplo, se 

os dados são 15/02/2000 : 1 e 16/02/2000 : 2 e 17/02/2000 : 3 e o período de simulação 

desejado é 12:00 de 15/02/2000 até 12:00 16/02/2000 o valor médio usado será 0.5*1 + 0.5* 2 

= 1.5. Deve-se mencionar que esse tipo de abordagem é apropriada para fluxos mas não 

necessariamente para dados de estado. Essa aproximação, baseada em soluções estacionarias 
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se torna menos precisa quando a escala de tempo de um processo é menor que o intervalo de 

simulação. Um exemplo típico acontece na simulação de reservatórios. Nesse caso há 

necessidade de realizar a simulação para pequenos intervalos de tempo, pois o nível de água 

no reservatório pode mudar muito dentro de um intervalo de tempo grande (por exemplo, no 

intervalo mensal) e isso faz com que os resultados sejam aproximados. Para evitar esse 

problema na operação de reservatórios é possível estabelecer o intervalo de simulação maior, 

mas solicitar ao aplicativo que subdivida cada intervalo de simulação em N intervalos. 

(Exemplo: o intervalo de simulação pode ser mensal com 60 subdivisões. Isso significa que o 

modelo irá apresentar os resultados mensais, mas os cálculos serão realizados de 12 em 12 

horas o que ajuda a melhorar a precisão dos resultados). 

 
Figura 41 – Exemplo de entradas de dados no modelo 

Normalmente dados hidrológicos apresentam muitas falhas e não cobrem um período de 

tempo comum para o qual a simulação é desejada e isso resulta na falta de dados. O MIKE 

BASIN supera esse problema considerando que o os processos hidrológicos são cíclicos. O 

modelo utiliza automaticamente os dados de anos anteriores para uma série histórica 

incompleta. Se existem dados diários de chuvas para um período de 40 anos, mas só existem 
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dados de evaporação para cinco anos esses cinco anos serão utilizados para realizar a 

simulação completa para os 40 anos. No entanto é necessário pelo menos um ano de dados 

para que essa rotina seja realizada automaticamente. Variações de fevereiro em anos bissextos 

também são consideradas automaticamente. 

O intervalo de tempo de simulação pode ser qualquer unidade de tempo (dias, meses, 

horas etc.). O intervalo de tempo dos dados de entrada pode ser diferente do intervalo de 

tempo de simulação. Além disso, as séries históricas não precisam estar todas com o mesmo 

intervalo de tempo. Por exemplo, em simulações com intervalo diário, dados de demanda 

podem ser dados em intervalos mensais e vice-versa. 

Todos os dados podem ser importados de arquivos ASCII ou diretamente do Excel 

usando a funções “Copiar” e “Colar”. Os resultados também poder ser exportados para esses 

formatos. 

 

 

3.1.4.3 Delimitação de bacias hidrográficas 
 

 

Para a delimitação das áreas (sub-bacias) que devem ser modeladas existem três opções. 

A delimitação pode ser feita automaticamente utilizando um modelo digital de terreno (MDT) 

que pode ser obtido, sem custos, no endereço eletrônico da Agencia Espacial Americana 

(NASA - Shuttle Radar Topography Mission). Estes MDT apresentam resolução espacial de 

90 por 90 metros e as possíveis falhas na topografia podem ser corrigidas com as ferramentas 

do SIG. Para isso é necessário que o SIG tenha o módulo Spatial Analyst. 

Com o MDT a área é calculada automaticamente para os pontos definidos pelo usuário e 

fica disponível para alteração caso a área calculada com o MDT não represente a realidade ou 

precise ser alterada. 
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Outra opção é utilizar uma rede de rios digitalizada para delimitar as sub-bacias. Para 

isso existe uma ferramenta chamada de “pseudo DEM” que a partir de um mapa da hidrologia 

traça linhas no divisor de águas entre os cursos d’agua. Nesse caso as áreas também são 

calculadas automaticamente e podem ser modificadas. 

A última opção é digitalizar a rede de rios com base em uma imagem ou figura. Se não 

houver figuras ou imagens as áreas das sub-bacias podem ser calculadas externamente e 

depois incluídas no modelo. 

Os rios também podem ser definidos automaticamente usando um MDT ou 

manualmente. 

 
Figura 42 – Delimitação de sub-bacias utilizando um MDT 

Os dados de escoamento superficial para cada sub-bacia também podem ser definidos 

como séries históricas de vazões naturais ou utilizando o modelo hidrológico NAM. Neste 

caso os valores do escoamento superficial são enviados diretamente para o MIKE BASIN. 
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3.1.4.4 Escoamento em rios e canais 
 

 

Para a simulação do escoamento em rios e canais não é necessário especificar 

detalhadamente as seções dos rios. Se for necessário levar em consideração o tempo de 

propagação da onda o software oferece opção para o uso de três métodos: o método do 

Reservatório Linear apresentado inicialmente por Zoch (1934), o Método Muskingum 

(McCarthy, 1939) e um método de translação da onda onde um parâmetro em dias, que 

representa o atraso da chegada da onda, é diretamente fornecido pelo usuário. Se o intervalo 

de simulação foi mensal esses métodos não precisam ser usados. 

Na opção de Reservatório linear a equação usada é: 

)/(1))/)/((1( KdtexcomsxqiKdtxqo −−=⋅+⋅−=  (5) 

Onde qo é a vazão de saída do nó, dt é intervalo de tempo, qi é a vazão de entrada no 

nó, s é o armazenamento subsuperficial, e K é o parâmetro de tempo de atraso da onda. Esse 

método pode ser escolhido como um caso especial do Método Munkingum quando x = 0. 

Para um determinado período de tempo o armazenamento no trecho é atualizado com 

base nas seguintes equações: 

 

))/((0.1 DelayKT
eT

∆−=  (6) 

ntoArmazenameTadaVolumeEntrKTTaVolumeSaid ⋅+⋅∆−= ))//(0.1(  (7) 

)()( aVolumeSaidadaVolumeEntrS −=∆  (8) 

 

O método Muskingum é um método usado para a simulação do escoamento em rios. 

Esse método tem como base a equação da continuidade. Para usar esse método o usuário tem 



 133 

que definir os parâmetros K e x para cada trecho. O parâmetro K representa o tempo médio de 

passagem da onda de cheia pelo trecho estudado e o parâmetro x é um fator de ponderação 

das vazões e depende do armazenamento. 

A equação para o armazenamento é dada pela Eq. (5) que representa o modelo linear 

para a simulação do escoamento em rios. 

 

[ ]QXXIKS )1( −+=  (9) 

 
Utilizando a Eq. (5) o armazenamento para o tempo inicial e final pode ser escrito como: 

 

[ ]jjj QXXIKS )1( −+=  (10) 

[ ]111 )1( +++ −+= jjj QXXIKS  (11) 

 
Usando as Eq. (6) e Eq. (7) a mudança no armazenamento pode ser calculada como: 

 

[ ] [ ]jjjjjj QXXIQXXIKSS )1())1(1(111 −+−−+++=− ++  (12) 

 

O nível de água em rios e canais também pode ser calculado. Essa opção é importante 

para a inclusão da modelagem da qualidade de água nos rios. Para isso o modelo tem a opção 

de usar uma curva-chave fornecida pelo usuário ou de usar a equação de Manning para o 

cálculo do nível Eq.(9). Nesse caso a seção transversal é considerada retangular e parâmetros 

como largura, declividade e coeficiente de Manning têm que ser informados pelo usuário para 

cada trecho. 
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Onde: Q é a vazão, n é o coeficiente de rugosidade, A é a área da seção transversal, S é 

a declividade do trecho e R é o raio hidráulico. 

Assumindo a seção transversal como retangular de largura B, o nível de água pode ser 

representado pela Eq.(10). 

 

)5/3()2/1( ))/()(( SBNQh ⋅⋅=  (14) 

 

O modelo permite que valores limites para o nível de água sejam definidos para garantir 

resultados aceitáveis no uso da equação de Manning. 

Perdas por infiltração e evaporação nos rios em canais também podem ser levadas em 

consideração. Também pode ser indicada a capacidade máxima (vazão máxima) dos trechos 

de rios e canais. 

 

 

3.1.4.5 Reservatórios 
 

 

O modelo computacional tem grande capacidade para simular a operação de 

reservatórios, incluindo a simulação de um sistema de vários reservatórios em série e/ou 

paralelo com usos múltiplos. Existem três possibilidades para a representação dos 

reservatórios, “Rule Curve Reservoir”, “Allocation Pool Reservoir”e “Lakes”. 

Na opção “Rule Curve Resevoir” o reservatório é considerado como um 

armazenamento físico e todos os usuários retiram água do mesmo armazenamento. As regras 
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de operação são as mesmas para todos os usuários que competem entre si para retirar água do 

armazenamento total do reservatório (armazenamento principal). 

Na opção “Allocation Pool Reservoir” o armazenamento principal é dividido em 

quatro armazenamentos físicos: armazenamento de controle de inundação, armazenamento de 

distribuição comum, armazenamento de conservação e armazenamento para sedimentos. O 

armazenamento de conservação é dividido em 4 volumes, certo volume é para manter a 

qualidade da água e os outros são volumes para os vários usos da água definidos pelo usuário, 

estes volumes são armazenamentos conceituais usados no interior do programa e não devem 

ser considerados como armazenamentos físicos. 

Para cada etapa de tempo (por exemplo, cada dia) na simulação, são consideradas as 

seguintes etapas: (1) a vazão a montante do reservatório é acrescentada ao armazenamento 

principal; (2) o nível do reservatório e a área de superfície são calculados com base nas curvas 

de “cota x área” e “cota x volume” do reservatório; (3) a precipitação é acrescentada ao 

armazenamento principal (com base na área superficial do reservatório); (4) perdas por 

evaporação são retiradas do armazenamento principal (baseado na área superficial do 

reservatório); (5) perdas por infiltração de fundo, (baseado na área de superfície do 

reservatório e na velocidade de infiltração definida pelo usuário), são extraídas do 

armazenamento principal; (6) uma parte da vazão a montante é acrescentada aos volumes para 

abastecimento de água e volumes de manutenção da qualidade da água através de fatores 

definidos pelo usuário; (7) se houver água no armazenamento de distribuição comum, essa é 

distribuída ao armazenamento de conservação (se estes já não estiverem supridos), o 

armazenamento comum será usado para cumprir exigências de qualidade de água; (8) para 

manter a vazão mínima a jusante, primeiro retira-se água do armazenamento comum (se 

possível), então se for preciso, retira-se água do volume de qualidade de água; (9) para cada 

usuário individual em ordem de prioridade, o modelo tentará atender a demanda de água. 
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Primeiro é utilizado água do armazenamento comum e então dos volumes destinados aos usos 

múltiplos, extrações de água para os diversos usos podem ser reduzidas devido a fatores de 

redução especificados pelo usuário; (10) se o nível de água do reservatório, depois de liberar 

água para assegurar as vazões mínimas e água para todos os usos, ainda for maior que um 

nível de controle de inundação, água será liberada para abaixar o nível do reservatório. A taxa 

de liberação total do reservatório, porém, não excederá o máximo especificado pelo usuário 

(normalmente igual a vazões que não causem prejuízos). Além disso, se um nó de controle a 

jusante está definido, o modelo tentará manter uma vazão pré-estabelecida neste nó. 

O outro tipo de reservatório é o “Lakes” onde o reservatório não possui nenhum tipo 

de regra operacional e funciona como um reservatório a fio d’água. 

Na simulação da operação de reservatórios também é possível manter vazões máximas 

e mínimas a jusante e para outros usuários prioritários. Como na maioria das vezes sistemas 

de reservatórios têm regras operacionais complexas, o software permite o desenvolvimento de 

códigos computacionais na linguagem Visual Basic. (Microsoft Excel) ou em outras 

linguagens computacionais para levar em consideração estas regras na simulação. 

Existem várias ferramentas para modelar sistemas de reservatório. Como por exemplo, 

uma opção para reservatórios em paralelo que permite inverter o fluxo de uma transferência 

entre reservatórios com base no nível de água e uma para reservatórios em série onde o 

reservatório a montante só libera água quando o reservatório a jusante estiver em um 

determinado nível. Limites para os vertimentos máximos e para as vazões liberadas podem ser 

definidos pelo usuário. 

A qualidade da água de reservatórios também pode ser modelada. Nesse caso o modelo 

assume mistura completa nos reservatórios com a modelagem de fósforo descrita pela 

equação de Vollenweider (1976). 
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3.1.4.6 – Usos de água 
 

 

Captação de água e lançamentos de efluentes são representados, levando-se em 

consideração a relação entre a variação temporal da extração e o retorno da água para o rio. 

As demandas podem ser determinadas explicitamente, baseadas em informações agrícolas, ou 

baseada em informações de usos setoriais. Usos para a irrigação incluem perda por transporte, 

armazenamento sub-superficial e outras perdas. 

 
Figura 43 – Representação de usuários de água nas sub-bacias 

Se um usuário estiver retirando água de um nó, o modelo de simulação permitirá a 

derivação de água, contanto que a água esteja disponível ao nó, e conseqüentemente retorno 

de água restante para o rio, no nó especificado pelo usuário. Durante períodos de escassez de 

água, toda água disponível é extraída, não deixando nenhum escoamento a jusante além do 

fluxo mínimo que for especificado. Se forem identificados vários pontos de derivação para 

um usuário particular, será retirada água em ordem de prioridade dos pontos de derivação 

contanto que a água esteja disponível. Reciprocamente, se um dos pontos de derivação 

particular tiver vários usuários, estes receberão água em ordem de prioridade. Ordens de 
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prioridades são definidas pelos usuários para todas as conexões. Para as demandas de água 

subterrânea, todos os usuários tem a mesma prioridade e, portanto todos recebem a mesma 

proporção da demanda. 

A modelagem da geração de energia elétrica em conexão com reservatórios também 

pode ser realizada. 

 

 

3.1.4.7 Modelo de qualidade da água 
 

 

O modelo de qualidade de água é um módulo separado do MIKE BASIN que pode 

simular a qualidade da água superficial e subterrânea para fontes de poluição pontual e difusa. 

Com o módulo WQ, o MIKE BASIN pode simular transporte e degradação das 

substâncias mais importantes que afetam a qualidade de água dos rios: amônio, nitrato, 

oxigênio, fósforo total, nitrogênio total e matéria orgânica dissolvida. Os processos de 

degradação incluem as transformações amônio – nitrato, oxigênio – DBO. A modelagem da 

qualidade pode simular de maneira aproximada Oxigênio Dissolvido (OD) levando em 

consideração a reaeração. O usuário pode especificar os parâmetros ou usar os valores padrão. 

Poluição difusa também pode ser representada. Porém a modelagem da qualidade pretende 

somente fornecer uma visão geral das fontes e processos de degradação. O modelo de 

qualidade da água simula somente o transporte de poluentes por advecção. Para a modelagem 

completa da qualidade, incluindo processos de dispersão/difusão, outros softwares são mais 

adequados. As equações que descrevem os processos de qualidade da água são baseadas no 

modelo de Streeter-Phelps (Streeter e Phelps 1925) e são resolvidas numericamente pelo 

método de Runge-Kutta de 5a ordem com algumas modificações. A seguir são apresentadas as 

equações principais: 
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- Consumo de oxigênio por degradação de matéria orgânica: 

dd

d DBOk
dt

dDBO
⋅−= 3  (15) 

- Amônia: 

343
3 NHkDBOkY

dt

dNH
ddd ⋅−⋅⋅=  (16) 

- Nitrato: 

3634
3 NOkNHk

dt

dNO
⋅−⋅=  (17) 

- Balanço de oxigênio: 

( )
d

BPR
NHkYDBOkODck

dt

dOD
dds

−+
−⋅⋅−⋅−−⋅= 34132  (18) 

- F total, COD, “E. Coli” ou outra substância definida pelo usuário: 

Xk
dt

dX
X ⋅−=  (19) 

- Taxa de variação com a temperatura: 

( ) ( ) ( )CT
rCkTk

°−
⋅°=

2020  (20) 

Parâmetros: 

- 3dk : coeficiente de degradação da DBO a 20ºC [dia-1]; 

- 2k : coeficiente de re-aeração a 20ºC [ℓ/dia] 

- 4k : coeficiente de nitrificação a 20ºC [dia-1] 

- 6k : coeficiente de des-nitrificação a 20ºC [dia-1] 
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- Xk : coeficiente de degradação para a substância X (COD, E. coli, ou outra definida pelo 

usuário) a 20ºC [dia-1] 

- sc : concentração de saturação para o oxigênio [mg O2/ℓ] (para água a 20ºC => sc  = 9,02 

mg/ℓ) 

- BPR ,, : demanda de oxigênio para a respiração, fotossíntese e transporte de sedimentos [g 

O2/m²/dia] 

- d : profundidade da água [m] 

- dY : nitrogênio contido na matéria orgânica [mg de NH3-N / mg de DBO] 

- 1Y : fator de produção: quantidade de oxigênio produzida durante a nitrificação (g O2 / g de 

NH3-N) 

- ( ) rTkT ,, : temperatura, taxa de re-aeração a temperatura T, coeficiente de Arrhenius 

(padrão: 1,07). 

Para auxiliar a modelagem da qualidade da água o MIKE BASIN possui uma 

ferramenta chamada de “Load Calculator”. Essa ferramenta permite a integração de dados do 

SIG para o cálculo automático de cargas de poluição. Por exemplo, o “Load Calculator” 

permite processar informações de uso do solo para agricultura ou população por municípios e 

determinar as cargas para cada sub-bacia. Esta ferramenta pode ser usada para calcular 

valores médios de poluentes para diferentes regiões (kg/sub-bacia/ano). Dados do SIG são 

necessários para realizar os cálculos. Os resultados são utilizados como dados de entrada no 

modelo de qualidade de água do MIKE BASIN. 

O “Load Calculator” pode ser utilizado para calcular cargas de poluição pontual e 

difusa. Todas as cargas são inicialmente calculadas como fluxos de massas constantes para 

cada sub-bacia (kg/ano), porém quando os resultados são utilizados pelo modelo de qualidade 

do MIKE BASIN, esses valores são transformados em séries históricas de acordo com o 

escoamento de cada sub-bacia. O decaimento das cargas devido à distância e devido à 

retenção de poluentes no solo é levado em consideração. 
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O usuário pode classificar as fontes de poluição em quatro tipos: fertilizantes, animais, 

domésticas e pontuais. Em todos os casos informações como áreas, número de animais, e 

populações devem ser especificadas no SIG. Também é necessário definir as cargas 

individuais de contribuição para cada tipo de fonte de poluição ou a quantidade utilizada por 

unidade de área no caso dos fertilizantes. 

Para as fontes de poluição pontual deve ser informado a quantidade de cada poluente 

lançada nos pontos especificados. O “Load Calculator” irá somar todas as cargas para cada 

poluente dentro de cada sub-bacia individualmente. 

 
Figura 44 – Tela da ferramenta “Load Calculator” 

Com o “Load Calculator” também é possível incluir eficiências de tratamento para as 

diferentes sub-bacias e para as diferentes fontes de poluição. 
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3.1.4.8 Modelo de água subterrânea 
 

 

O MIKE BASIN é capaz de analisar uso de água superficial e subterrânea de maneira 

integrada. Para a simulação do escoamento subterrâneo o modelo assume que os limites entre 

águas subterrâneas e águas superficiais são os mesmos. O modelo de águas subterrâneas 

simplesmente pode ser acrescentado à simulação de águas superficiais. O MIKE BASIN 

inclui um modelo físico simples de um aqüífero, considerando: infiltração (rio para aqüífero), 

recarga subterrânea (bacia para aqüífero), descarga subterrânea (aqüífero para rio). Enquanto 

os primeiros dois fluxos devem ser especificados pelo usuário (como série históricas), a 

descarga de água subterrânea é uma resposta hidráulica e, como tal, é computada dentro do 

MIKE BASIN. O modelo hidráulico conceitual usado para a modelagem de águas 

subterrâneas é o modelo de reservatório linear (Zoch, 1934) com um ou dois aqüíferos, 

representando respostas rápidas e lentas respectivamente. No modelo de reservatório linear, a 

vazão de saída é proporcional ao armazenamento. A solução matemática para o modelo de 

reservatório linear simples, leva em consideração entradas simultâneas, (recarga e infiltração) 

e saídas simultâneas. A modelagem da qualidade da água subterrânea também pode ser 

realizada. O modelo assume mistura completa para cada aqüífero e utiliza uma taxa de 

decaimento de primeira ordem. 

Além dos processos subterrâneos naturais, podem ser efetuadas retiradas através de 

bombeamentos, bombeando uma vazão adicional que entra nos cálculos do modelo de 

reservatório linear. A magnitude desta vazão e a taxa de bombeamento desejada devem ser 

especificadas pelos usuários. Vários usuários podem bombear água de um mesmo poço. 

Taxas de bombeamento altas podem reduzir um armazenamento subterrâneo, eliminando a 

descarga para o rio. 
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Figura 45 – Representação conceitual do modelo de água subterrânea 

 

 

3.1.4.9 Modelo hidrológico - NAM 
 

 

O MIKE BASIN possui um modelo concentrado e conceitual de transformação chuva 

– vazão chamado NAM (Havnø, Madsen e Dørge 1995 e DHI, 2000). A sigla NAM vem de 

"Nedbør-Afstrømnings-Model" que significa modelo de precipitação - escoamento superficial 

em Dinamarquês. Este modelo foi originalmente desenvolvido pelo Departamento de 

Hidrodinâmica e Recursos Hídricos da Universidade Técnica da Dinamarca. 

O NAM pode ser utilizado para estimar o escoamento superficial da bacia de maneira 

independentemente ou ser usado para representar uma ou mais bacias de contribuição que 

geram escoamento lateral na rede. Baseado em dados meteorológicos o NAM produz o 

escoamento superficial da bacia bem como outros componentes do ciclo hidrológico como 

evapotranspiração, umidade do solo e nível de água subterrânea. 
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Esse modelo simula o escoamento superficial, sub-superficial e subterrâneo como uma 

função da água armazenada em um dos seus quarto tipos de armazenamentos (neve, 

superficial, sub-superficial e subterrâneo) os quais representam a capacidade total de 

armazenamento da sub-bacia. Além disso, o NAM permite que ações que interfiram no ciclo 

hidrológico, como irrigação e bombeamento de água subterrânea, sejam levadas em 

consideração nas simulações. 

Para facilitar o uso do modelo existe uma ferramenta para a calibração automática do 

NAM (Madsen, 2000). O usuário pode escolher até nove parâmetros diferentes para serem 

calibrados automaticamente. Para cada parâmetro é possível definir um valor máximo e 

mínimo. Para encontrar o melhor ajuste entre os hidrogramas observados e simulados a 

ferramenta de autocalibração é baseada em quatro objetivos (balanço hídrico, forma do 

hidrograma, vazões de pico e vazões mínimas). 

 
Figura 46 – Estrutura e componentes do modelo NAM 

A otimização dos parâmetros é realizada por um algoritmo de otimização global 

conhecido como Shuffled Complex Evolution Algorithm (SCE) desenvolvido por Duan, 
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Sorooshian e Gupta (1992) e aperfeiçoado por Duan, Sorooshian e Gupta (1994). Este 

algoritmo é baseado em uma estratégia de cálculo que permite a otimização de diferentes 

objetivos simultaneamente. Geralmente são necessárias até 2000 interações para conseguir 

uma boa calibração o que pode ser realizado em poucos minutos pelo NAM. 

Os dados de entrada do modelo são: os parâmetros, as condições iniciais, os dados 

meteorológicos e os dados de vazões observadas. Os dados meteorológicos mais importantes 

são as séries históricas de precipitação e evaporação potencial. Para a simulação com neve, 

dados de temperatura e radiação também são necessários. Os dados de vazões observadas são 

necessários para a calibração e validação do escoamento simulado. 

 

 

3.1.4.10 Otimização 
 

 

A otimização no MIKE BASIN é de propósito geral, ou seja, permite que qualquer 

resultado do modelo possa ser parte do objetivo. O modelo de otimização utiliza um 

algoritmo não-linear baseado na Programação Seqüencial Quadrática. Nesse aspecto, o 

software apresenta uma grande vantagem que é a de permitir a avaliação de regras operativas 

geradas na fase de otimização por meio da sua aplicação num modelo de simulação, sem 

mudança de ambiente de processamento. A interface de otimização permite que sejam 

formuladas funções para minimização, maximização, atingir meta ou combinações dessas 

funções. Para a formulação de objetivos mais personalizados o modelo também permite que 

outros algoritmos de otimização sejam integrados ao seu código (Excel Solver, Matlab, 

GAMS, etc.). Diferente de muitos outros modelos de recursos hídricos a otimização no MIKE 

BASIN não é limitada a funções lineares que encontram o caminho mais barato em um 
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modelo de rede. A metodologia de otimização numérica utilizada é descrita em detalhes por 

Spellucci (1998). 

Numericamente a otimização no MIKE BASIN é resolvida da seguinte maneira: 

ultsf xxxx
x

≤≤..)(min  (21) 

Onde x é um vetor dos valores de entrada da otimização, xl e xu são os limites inferiores 

e superiores desse valores e f é a função objetivo. 

Para facilitar a redução do número de elementos em x, o MIKE BASIN permite que o 

usuário agrupe várias entradas em só um valor a ser otimizado. Ou seja, qualquer elemento xs 

de x pode ser transformado em várias entradas y: 
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Onde w são pesos adimensionais. Os pesos para uma variável S não precisam somar 

uma unidade. Estes pesos só representam o impacto relativo que uma mudança em xs tem em 

ys. 

As entradas y podem ser qualquer variável do MIKE BASIN: parâmetros, séries 

históricas, tabelas e etc. E a função objetivo f pode ser definida para levar em consideração 

qualquer resultado da simulação. 

O algoritmo de otimização utiliza a Programação Quadrática Seqüencial (Spellucci, 

1998) para encontrar os resultados da função objetivo. Esse algoritmo requer um valor inicial 

x0 para começar a busca pelo ótimo. Esse valor inicial pode ser computado automaticamente 

pelo modelo. 
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Quando é feito o agrupamento de variáveis os valores dos limites e dos valores iniciais 

também são agrupados. Nesse caso o valor de xs é a media ponderada pelos pesos individuais 

{ys,1, ys,2, … , ys,n}. As equações a seguir representam matematicamente o agrupamento dos 

limites e dos valores iniciais. 

}/,,/,/max{ ,,,2,2,,1,1,,, nsnslsslsslsl wywywyx K=   (23) 

}/,,/,/min{ ,,,2,2,,1,1,,, nsnsussussusu wywywyx K=  (24) 
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A função objetivo f é computada como: 

∑
=
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Onde φφφφj é um dos resultados das simulações, gj é o valor ideal para o resultado, pj e vj 

são pesos. Os valores dos pesos vj podem ser separados em: 
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3.1.4.11 Apresentação dos resultados 
 

 

Os resultados do modelo podem ser visualizados e armazenados como séries históricas 

em gráficos ou tabelas (inclusive no formato HTML, prontas para a Internet), em mapas de 

visualização dos resultados graduados com diferentes cores. Incluindo animações que podem 
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ser salvas como filmes do Windows (*.avi) e importadas para apresentações no software 

Power-Point; ou em banco de dados usando o software Microsoft Access. Todos os resultados 

podem ser visualizados utilizando as opções do SIG ArcGIS e as opções do Temporal 

Analyst. 

 

Figura 47 – Exemplos de apresentação de resultados no MIKE BASIN 

 

 

3.1.4.12 Análise de séries históricas – Temporal Analyst 
 

 

O MIKE BASIN possui uma ferramenta chamada “Temporal Analyst” que é uma 

extensão para ArcGIS. Esse aplicativo permite o controle e manipulação das séries históricas. 

Essa ferramenta permite que os dados históricos sejam analisados espacialmente. 

Todos os dados de entrada como séries de vazões ou níveis de água podem ser associados 

com a localização das estações de medição em rios ou estações de monitoramento de água 

subterrânea. As estações podem ser reconhecidas por atributos como nome, tipo, proprietário, 

etc. As séries históricas podem ser visualizadas e processadas no ambiente SIG. Por exemplo, 

uma série de vazões pode ser vista graficamente se a estação mostrada no SIG for 

selecionada. Da mesma maneira as estatísticas dos dados podem ser calculadas e então podem 
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ser associadas com as estações. Isso faz com que seja simples e rápido produzir mapas como, 

por exemplo, mapas de precipitação ou mapas de escoamento superficial. A seguir são 

apresentadas algumas funções dessa ferramenta. 

Um dos primeiros passos na análise de séries históricas ou no processamento das 

mesmas é selecionar os dados para depois processá-los. O “Temporal Analyst” possui funções 

de procura espacial e procura por atributos. Uma procura simples pode envolver a busca por 

estações com determinadas características (por exemplo: estações que possuem dados de 

vazões) ou a busca por estações localizadas dentro de determinadas áreas. Buscas espaciais 

podem ser combinadas com buscas por atributos (por exemplo: selecionar as estações que tem 

dados de vazão localizadas dentro de uma determinada área). A figura 47 mostra como as 

opções de busca são atualmente realizadas no “Temporal Analyst”. 

Outra função muito importante é a projeção dos resultados em mapas. Elementos 

espaciais armazenados no sistema (como por exemplo, estações) são visualizados na área de 

mapas do “Temporal Analyst”. Esta opção é realizada pelo ArcGIS e oferece os padrões 

gráficos do ArcGIS. Atributos de estações ou dados de séries temporais são mostrados como 

tabelas simples ou gráficos. 

 
Figura 48 – Tela principal do Temporal Analyst 
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Valores das séries históricas podem ser visualizados no mapa usando funções padrões 

do ArcGIS. Por exemplo, textos, nomes de poços, podem ser visualizados no mapa enquanto 

que valores numéricos podem ser representados por legendas coloridas ou vários outros 

métodos de apresentação de dados. 

O “Temporal Analyst” contém um grande número de funções para análises estatísticas 

e processamento de dados. As seguintes funções estão disponíveis: preenchimento de falhas, 

análise de dupla massa, gráfico de dispersão dupla, transformações de séries temporais (por 

exemplo, de valores diários para valores mensais ou de valores horários para valores diários) 

sincronização de séries temporais em múltiplas séries temporais, união de séries temporais 

etc. 

Uma característica muito útil e única que realmente combina características temporais 

e espaciais é a habilidade de calcular estatísticas para séries temporais individuais e então 

associar os valores das estatísticas calculadas com a estação no mapa. Usando esta função 

pode-se gerar mapas de água subterrânea ou precipitação ou visualizar estatísticas de 

qualidade da água ou estatísticas de vazões mínimas em mapas. As figuras a seguir mostram 

exemplos de telas para análises estatísticas. 

 
Figura 49 – Visualização de estações e seus atributos no Temporal Analyst 
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Figura 50 – Opções para visualização de séries históricas em mapas 

 

 
Figura 51 – Visualização dos mapas com valores interpolados das séries históricas 

A figura 52 apresenta as opções de cálculos estatísticos disponíveis na ferramenta 

“Evaluate2Scalar” no “Temporal Analyst”. Todas as estatísticas podem ser visualizadas em 

mapa ou imprimidas. 

 

 



152 

 

 

Figura 52 – Opções de cálculo estatísticos do Temporal Analyst 

 

 

3.1.4.13 Referências de projetos e publicações 
 

 

O modelo tem sido e citado em diversas publicações científicas. Entre elas merece destaque: 

Ershadi, Khiabani e Lørup (2005), Stedman, (2004), Jha e Das Gupta (2003), Jørgensen 

(2002), Babel et al. (2001), Kjeldsen e Rosbjerg (2001), Lima, et al. (2001a, 2001b), 

Ammentorp (2001), Dyrbak (2000), Larsen et al. (2000), Jensen (2000), Krejcik e Vanecek 

(2000), Storm (1999) e Macdonald (1999). 

O MIKE BASIN também tem sido utilizado em diversos projetos de engenharia de 

recursos hídricos. Alguns exemplos de projetos em que o modelo foi utilizado são: (1) Projeto 

da Hidroelétrica de Baba, Equador 2007, (2) Gerenciamento de águas superficiais, Idaho, 

USA 2003-2004, (3) Sistema de Suporte a Decisão em tempo real para a operação de 

reservatórios e geração de energia hidroelétrica, Peru 2003, (4) Plano de Ação de Recursos 

Hídricos Piemonte, Itália 2002-2004, (5) Sistema de Suporte a Decisão para Recursos 
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Hídricos, Honduras 2001-2002, (6) Plano de Bacia do Rio Yangtze, China 2001, (7) Plano da 

Bacia do Rio Cape Fear, Carolina do Norte, USA 1998-2000, (8) Estudo do Rio Kok, 

Tailândia 1998-2000. 

 

 

3.2 – METODOLOGIA PARA USO DO SSD “RIVERHELP!” 
 

 

Esta pesquisa propõe metodologia inovadora para o uso do SSD “Riverhelp!”. O 

primeiro passo é identificar e classificar os principais problemas da bacia hidrográfica. Essa 

etapa permite que todos os envolvidos no processo decisório participem diretamente das 

etapas seguintes. Assim é posível criar diferentes possibilidades (cenários) para resolver os 

problemas encontrados na 1a. fase. O segundo passo é realizar a modelagem da região 

estudada. Após essa etapa é possível utilizar o SSD “Riverhelp!” para simular e analisar os 

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

iniciado novamente com a alteração de preferências, prioridade e cenários. Cabe-se destacar 

que o usuário comum utiliza as fases 1 e 3 enquanto que a segunda fase é destinada somente 

aos usuários especialistas. 

A metodologia de utilização e aplicação do Sistema de Suporte à Decisões 

“Riverhelp!” é baseado em 3 fases: 

 

Fase 1 - Identificação dos principais problemas de recursos hídricos com WRIAM; 

 

Fase 2 - Modelagem computacional do sistema hídrico estudado; 

 

Fase 3 – Uso da interface do “Riverhelp!” para simulações, otimização, visualização 

de resultados principais e análises de cenários. 



154 

 
Figura 53 – Fases da metodologia para utlização do SSD “Riverhelp!” 

 

 

3.2.1 Primeira fase (1ª. Fase) 
 

 

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

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

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

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

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

utilizar o método WRIAM para identificar e classificar os problemas principais da bacia 

hidrográfica. O usuário pode utilizar o WRIAM a qualquer momento através da interface 

principal do Riverhelp!. Os dois softwares foram desenvolvidos em Excel. 
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3.2.2 Segunda fase (2ª. Fase) 
 

 

Essa fase do projeto é a modelagem computacional do sistema hídrico estudado, 

utilizando os softwares Mike Basin e o ArcGIS 9.1. Esta etapa do projeto é feita por usuários 

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

ou saber utilizar essas ferramentas. 

 

 

3.2.3 Terceira fase (3ª. Fase) 
 

 

Esta fase compreende a utilização da interface principal do sistema “Riverhelp!” Esta 

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

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

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

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

alterar preferências ou mudar dados criando novos cenários. Os resultados principais das 

diferentes simulações e/ou otimizações podem ser vistas na interface do Riverhelp! e as 

diferentes possibilidades podem ser estudadas com técnicas de análise de cenários. No final o 

melhor cenário, de acordo com as preferências dos usuários, é apresentado. 
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3.2.4 Proposta para uso “online” do SSD “Riverhelp!” 
 

 

O quadro abaixo mostra um exemplo hipotético com a estrutura para o uso do sistema 

“on-line”. Nesse caso o SSD é dividido em duas catégorias a primeira (em azul) representa os 

modelos principais e a segunda os sub-modelos. 

 
Figura 54 – Exemplo de Uso “on line” do SSD Riverhelp! 

Os modelos principais foram definidos na segunda etapa deste projeto. Esses 

representam os sistemas hídricos da maneira mais detalhada possível através de banco de 

dados, modelos de simulação, otimização, sistemas de informações geográficas, dados em 

tempo real, etc. Esses softwares são instalados somente no servidor principal. No exemplo, o 

servidor ficaria na Agência Nacional de Água. 

A segunda categoria seria composta pelos sub-modelos que são interfaces que 

possuem ferramentas específicas para as necessidades dos usuários. Esses sub-modelos são 

diretamente ligados com os modelos principais e os usuários podem utilizar conexões de 

internet ou intranet para acessar os softwares e as informações armazenadas no servidor. Por 
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exemplo: Os softwares MIKE BASIN e ArcGIS estão instalados no servidor e o software 

“Riverhelp!” está instalado na agência do comitê de bacia. Os usuários do comitê poderiam 

então utilizar o “Riverhelp!” para analisar a nova operação de um sistema de reservatórios 

visando minimizar os problemas de abastecimentos futuros de água para uma determinada 

região. Isso é possível, pois o “Riverhelp!” poderia se comunicar com o servidor principal, e 

enviar as alterações de dados feitas pelo comitê e acionar os modelos de simulação/otimização 

que irão realizar as operações no servidor e enviar os resultados de volta para o comitê 

imediatamente, usando apenas uma conexão com a internet. Então os usuários do comitê 

podem analisar os resultados na interface do “Riverhelp!”. 

É importante mencionar que ainda não é possível utilizar o SSD Riverhelp! “online”. Para que 

isso ocorra ainda é necessário o desenvolvimento de ferramentas especificas. 
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