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RESUMO

O presente trabalho demonstra o potencial da utilização dos sistemas integrados de análise

hidrológica nos processos de planejamento e tomada de decisão no gerenciamento dos

recursos hídricos. Foi utilizado um Sistema de Suporte a Decisão - SSD - para o qual novas

ferramentas foram desenvolvidas à medida em que foram se tomando necessárias no decorrer

do trabalho. Como estudo de caso foi utilizada a bacia do Rio São Francisco para a qual foram

realizadas diversas simulações usando o potencial do sistema em relação aos modelos de

simulação integrados e obtenção de dados por meio de Sistemas de Informações Geográficas

- SIG. São descritas as formas de integração entre sofhvares GIS e aplicativos específicos de

recursos hídricos e os benefícios obtidos como facilidade de uso, rapidez nos processos e

maior precisão dos resultados.
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ABSTRACT

The present work shows the potential of the utilization of integrated hydrological analisys

systems for the plaiming and taking decision in water resources management. A Decision

Support System - DSS - was used and new tools were developed as they were needed

throughout the work. The Sao Francisco river basin was used as a case study. Several

simulations were performed using the potential of the system related to the integrated

simulation models and data obtaintion through Geographic Information Systems - GIS. The

ways of integration between GIS softwares and specifíc water resources softwares are

described and highlighting benefits like the easiness of use, the speed up of the processes and

the augumation ofaccuracy in the results.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O principal objetivo da gestão dos recursos naturais é alcançar o

desenvolvimento sustentável, na busca da harmonia entre as variáveis econômicas e

sociaise preservação dos recursos naturais, atendendo às necessidades do homem atual,

sem comprometer o atendimento das gerações futuras.

Dentre os recursos naturais existentes no planeta, a água é talvez o mais

importante deles. A águaé um bem escasso, tanto em qualidade quanto em quantidade,

sendo apontada como a causa mais provável de guerras no próximo milênio.

Dos recursos hídricos dependem todas as atividades humanas. O homem

precisa da água para transporte, geração de energia, atividades agrícolas, industriais,

lazer, dentre outras. A economia de diversas regiões e até de países inteiros depende dos

recursos hídricos, o que toma a água um bem de alto valor econômico.

Com o aumento populacional e o desenvolvimento das diversas regiões, a

exploração dos recursos naturais, e em especial a dos recursos hídricos, cresce,

provocando a degradação mais rápida dos mananciais e gerando conflitos entre os

diversos usos. Se a exploração não é feita de forma racional e bem planejada, há

maiores riscos de perdase de poluição dos corpos dágua.

Em outras situações, o excesso de água (em locais inadequados) também pode

ser prejudicial, como no caso das inundações, em função do mau dimensionamento dos

sistemas de drenagem mas tendo como motivo básico a falta de racionalidade do uso e

ocupação do solo. As cheias podem ter efeitos danosos sobre plantações,

empreendimentos econômicos e também sobre a população, que migra das zonas rurais

para as grandes cidades e ocupa locais baixos, sujeitos a inundação, gerando problema

social e econômico para a área atingida.

O nosso país sofre com as duas situações: escassez e cheias. Em todas as

regiões do país, sazonalmente ocorrem eventos que deixam cidades em estado de

calamidade pública e centenas de desabrigados. No caso da seca, pessoas vivem em

condições miseráveis semáguapara plantar ou para beber, semter como retirar da terra

o que comer ou o que comercializar, garantindo o seu sustento. No caso das cheias.



populações ribeirinhas ficam desabrigadas, doenças são disseminadas,

empreendimentos industriais ou agrícolas são prejudicados. Quando ocorrem chuvas

fortes, as zonas urbanas se tomam um caos, mas alagadas, casas invadidas, barreiras

deslizam e ocorrem surtos de doenças de veiculação hídrica causadas pela água suja e

empoçada e pelaproliferação de insetos e outros transmissores de doenças.

Além dos prejuízos econômicos, esses eventos causam perdas humanas muitas

vezes em situações trágicas.

Outro problema iminente no Brasil, e ligado à questão hídrica, diz respeito ao

exaurimento das fontes de potencial hidroenergético . A região Nordeste, por exemplo,

já tem praticamente todo o seu potencial aproveitado, devendo passar a dependermuito

em breve de outras fontes de energia e da importação de outras regiões, o que já ocorre

face à interligação dos sistemas.

Devido a todas as razões expostas anteriormente e outras, a boa gestão dos

recursos hídricos, ou seja , a correta escolha das ações em relação à utilização e

preservação da água se toma vital ao homem e ao meio ambiente, deixando bastante

evidente a necessidade de se tratar o gerenciamento dos recursos hídricos de maneira

integrada com os diversos aspectos econômicos, sociais e físicos, sem esquecer que a

qualidade da água deve ser sempre levada em consideração. Perda de qualidade,

significa também perda na quantidade de água que pode ser aproveitada para diversos

fins.

Nos últimos anos, vários modelos de gestão vêm sido sugeridos e

implementados no Brasil. O poder público é encarregado da gestão, seja no nível

estadual ou federal. Como apoio, leis foram criadas, as agências de bacia estão "na

pauta do dia" e comitês de bacia proliferam pelo país, visando garantir a participação

da sociedade no processo de gestão.

Um dos instrumentos mais importantes na gestão dos recursos hídricos é a

outorga do direito de uso da água. A toda hora chegam novos pedidos de outorga para

serem analisados pelos órgãos encarregados, exigindo uma maior agilidade no processo

de avaliação de disponibilidade hídrica da bacia e na avaliação de impactos que este

novo uso causarána disponibilidade.

Os estudos dos recursos naturais envolvem problemas bastante complexos

devido à multidisciplinaridade do assunto. Representar os fenômenos naturais em
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equações matemáticas é um trabalho difícil. Os fenômenos naturais originam-se de

processos quase aleatórios, e para quantificar e analisar tais fenômenos pode-se contar

com ferramentas como estatística, pesquisa operacional, redes neurais, fractais e outros

caminhos. Muitos fatores influenciam no comportamento do meio ambiente e uma

quantidade muito grande de dados é necessária para a sua análise integrada e devido à

gravidade da situação, grande se toma a importância do tempo utilizado pelos órgãos

gestores no sentido de tomar as decisões necessárias para solucionar os problemas

existentes, fazendo com que "a existência de informações sistematizadas, e sobretudo

sistemas gestores dessas informações seja de suma importância" (Ciriloet al, 1997b).

Cada vez que se desenvolvem pesquisas no estudo dos recursos naturais, mais

fatores são incluídos na análise e mais informações são requeridas, tomando mais difícil

o processamento dos dados. O desenvolvimento dos computadores e o fato de estarem

cada vez mais acessíveis, fez com que fossem desenvolvidas muitas ferramentas

computacionais para agilizar o estudo dos recursos hídricos, mas "a falta de conexão

entre as várias ferramentas, tais como modelos de simulação e programas para

tratamento e gerenciamento de dados hidrometeorológicos, gera uma grande perda de

tempo e trabalho considerável" (Cirilo et al, 1997b).

Com a finalidade de integrar todas as ferramentas necessárias como modelos e

banco de dados em um mesmo ambiente computacional e servir de comunicação entre

eles, agilizando os processos de análise, surgiram os Sistemas de Suporte à Decisão - os

SSD - sistemas que se tomam cada vez mais poderosos à medida em que a tecnologia

dos computadores cresce e novos softwares especializados são desenvolvidos. Além de

automatizar os processos, agilizando as análises e poupando trabalho, os SSD fornecem

resultados mais precisos, uma vez que analisam os recursos de forma integrada com

todos os"atores" envolvidos no problema. Tomam-se assim, ferramenta bastante útil no

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.

Uma ferramenta que vem sendo incorporada aos SSD nos últimos anos são os

Sistemas de Informações Geográficas - SIG, que possibilitam a obtenção de dados

cartográficos de maneira automática e precisa, e que portanto representam de

representar rica fonte de dados para os modelos distribuídos de simulação. Os SIG

também servem para melhor visualização da situação espacial do problema, e para a

visualização das soluções geradas a partir das várias alternativas simuladas. A



visualização de forma clara e objetiva dos diversos cenários constitui-se um forte

subsídio para o processo de tomada de decisões.

Como tema da pesquisaapresentadaneste trabalho têm-se o aprimoramento de

um sistema de análise integrada para suporte ao planejamento dos recursos hídricos cuja

principal finalidade foi unir, em um mesmo ambiente computacional, as diversas

ferramentas utilizadas, para que sirvam de apoio no processo de tomada das decisões

necessárias no sentido de solucionar os conflitos entre usos e evitar os maiores riscos de

degradação da qualidade dos corpos d'água. Como estudo de caso foi escolhida a bacia

do rio São Francisco, da qual foi necessário reunir o maior número de informações

possível. Novas ferramentas foram desenvolvidasneste projeto de pesquisae integradas

ao sistema, à medida que elas foram se tomando necessárias.

A montagem do sistema para a bacia do rio São Francisco, estudo de caso do

presente trabalho, inclui uma base de dados hidrometeorológicos (chuva, vazão,

evaporação, temperatura e umidade do ar), dados cadastrais (barragens, poços, postos

hidrométricos, municípios e outros) e dados geográficos, entre eles mapas digitais e

imagens de satélite, além de um gmpo de modelos de simulação.Para o sistema descrito

neste trabalho também foi estabelecida uma integração com o software de

geoprocessamento ArcView, que foi alimentado com uma base cartográfica mais rica

em detalhes.

Como resultado, tem-se um sistema de suporte ao planejamento dos recursos

hídricos aplicado à bacia do rio São Francisco, porém adaptável a qualquer unidade

territorial de gerenciamento.

O capítulo 2 deste trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre o uso de

SSDem recursos hídricos utilizados pelo mundo, dando uma ênfase aos SSD integrados

a SIG. No capítulo 3, faz-se umadescrição generalizada da estrutura dos SSD aplicados

a recursos hídricos, apresenta-se umaabordagem sobre a utilização de SIG neste tipo de

sistema e também mostra-se os SSD como ferramenta na gestão dos recursos hídricos.

No capítulo 4, o sistema objeto deste trabalho é descrito segundo as suas

potencialidades; apresenta-se a montagem dos bancos de dados aplicados à bacia em

estudo, a do rio São Francisco, assim como os modelos de simulação hidrológica

integrados ao sistema. No capítulo 5, encontra-se uma breve descrição da bacia do rio

São Francisco e finalmente no capítulo 6 é apresentada uma breve introdução teórica

sobre redes neurais e são mostrados os resultados de algumas simulações realizadas com



o apoio das ferramentas do sistema. No capítulo 7 encontram-se as conclusões e as

sugestões paraaprimoramento deste trabalho.



CAPITULO n

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

AGU (1995), cita vários trabalhos realizados em todo mundo entre 1991 e

1994 cujo tema foi integração de SIG em SSD para Recursos Hídricos. O relatório

contemplou as diversas áreas de gerenciamento em recursos hídricos: gerenciamento de

bacias hidrográficas e estuários, controle de cheias, gerenciamento de lagos e

reservatórios, fontes de poluição não pontuais, gerenciamento de água subterrânea e seu

uso em conjunto com a superficial, tratamento de água e sistemas de distribuição e

aindaexperiências institucionais - uso dos SSDpelasautoridades de gestão.

Beavers(1994) criou o Arc/HEC2, uma interface que conecta o HEC-2

(Modelo de simulação de escoamento desenvolvido pelo Hydrologic Engeneering

Center - HEC) ao Arc/Info (Software de geoprocessamento desenvolvido pela

Environmental SystemsResearch Institute - ESRI).

Fedra (1995) fez uma revisão sobre o uso de SSD integrados a SIG no

gerenciamento de recursos naturais e também citou em seu trabalho diversas aplicações

dos SSDem todo mundo sob os diversos aspectos da gestão ambiental.

Maidment e Reed (1997) desenvolveram um modelo de balanço hídrico

baseado em SIG para determinar a quantidade e a taxa de fluxo nos sistemas de águas

superficiais e subterrâneas. Primeiro é feita a representação física da região no SIG,
depois através do SIG é determinado o sentido do fluxo d'água e no fim utiliza-se um

conjunto de ferramentas para verificar o comportamento do fluxo da água sob diferentes

cenários. Oautor aplicou esse modelo para abacia do rio Niger, na África.

Kyrillos e Cirilo (1997) apresentaram resultados intermediários do sistema

apresentado nesse trabalho.

Cirilo et al (1997a , 1997c) apresentaram o SIRH - Sistema de Informações

sobre Recursos Hídricos de Pernambuco, desenvolvido para dar suporte à gestão da

água em Pernambuco e caracterizado pelo conhecimento das potencialidades,
disponibilidades edemandas dos recursos hídricos. Oobjetivo maior foi ode subsidiar a
tomada dedecisões político administrativas.
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Cirilo et al (1997b) apresentaram o SGI - Sistema Gerenciai de Informações

Hidrológicas, um sistema integrado de análise hidrológica que inclui banco de dados,

modelos e pós processadores criado para aperfeiçoar o desenvolvimento de estudos

específicos e planos de recursos hídricos para bacias hidrográficas. Esse sistema foi

utilizado na elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de

Pemambuco,

Giansante e Branco (1997) apresentaram experiências na utilização de SIG

para apoiar à gestão do saneamento ambiental.

Alves e Souza (1997) apresentaram o SIG como um instrumento eficaz para a

implementação de alternativas de análise de processos de seleção de áreas para

localização de empreendimentos econômicos. O software utilizado como plataforma foi

o Idrisi (Eastman, 1992ae b, Eastman, 1995).

Fontes e Souza (1997) usaram um SIG desenvolvido no ambiente do Idrisi

como instrumento na execução de diagnósticos e cenários ambientais com a finalidade

de apoiar na conservação de recursos hídricos. Esses autores utilizaram o Idrisi e o

Tosca 2.12 (software para digitalização através de mesa digitalizadora) para geração de

informações.

Freitas e Mendes(1997) usaram ferramentas de geoprocessamento na

determinação de áreas de proteção de aqüíferos fraturados. Usaram um SIG que

combina mapas binários e produz um mapafinal.

Santana et al (1997) apresentaram uma metodologia para obtenção do

hidrograma unitário a partir do histograma Tempo xÁrea, utilizando o Idrisi e algumas
rotinas desenvolvidas em Fortran.

Maison et al (1997) desenvolveram um modelo hidrológico integrado a um

SIG com o objetivo de avaliação da poluição.

Alves (1997) apresentou experiências do DNAEE no uso de fenamentas de

geoprocessamento para a gestão dos recursos hídricos com o intuito de agilizar os

processos de gestão de rede hidrológica, concessão do uso da água para geração de

energia hidráulica, alerta contracheias, entre outros.

Campos (1997) utilizou o SPRING para desenvolver um SIG com a finalidade

de monitorar o entorno da lagoa Jacuné, Serra-ES.



Araújo (1997) apresentou um sistema modularizado por sub-bacia hidrográfica,

com basesde dados georreferenciados, com a finalidade de montar um SIG no qual seja

possível a realização de consultas importantes para a gestão territorial e de recursos

hídricos.

Hellweger e Maidment (1997a) desenvolveram um pré-processador

HECPrePro, no ambiente do Arc/Info, para processar e exportar os dados para o HEC-

HMS(USACE, 1998a)

Oliveira et al (1998) desenvolveram o HECPrePro 2.0, programa que extrai

dados do SIG que servem de "input" para o HEC-HMS, e, sintetizando todos os

preprocessadores desenvolvidos pela ESRI para o mesmo objetivo, foi desenvolvido o

CRWRPrePro em 1999,depois de algumas melhorias (Maidmente Oliveira,1999)

Ferraz e Braga (1998) propuseram um modelo decisório específico para dar

suporte ao gerenciamento e planejamento integrado dos recursos hídricos, no que se

refere ás metas de outorga do uso da água. Na construção do sistema especialista,

utilizaram o VP-Expert, que atua como gerenciador do sistema preparando os dados e

servindo como interface com outros modelos. Para o desenvolvimento do SIG,

utilizaram o Idrisi.

Azevedo et al (1998) desenvolveram um SSD para a interação da análise da

quantidade e da qualidade da água no gerenciamento dos recursos hídricos. Aplicaram o

sistema para abacia do rio Piracicaba, em São Paulo, obtendo resultados que mostraram

a necessidade do aumento dos níveis de tratamento de efluentes urbanos e industriais,

assim como um eventual aumento na oferta d'água.

Silveira et al (1998) desenvolveram um sistema computacional que integrou

um SIG, um módulo de consulta, um módulo de cadastro e um módulo de apoio à

outorga para gerenciamento dos recursos hídricos.

Quenzer (1998) apresentou uma metodologia para determinação de mapas de

vazão anual média e carga de poluentes e para determinar a concentração resultante nos

corpos d'água receptores utilizando SIG. Aplicou a metodologia para a Baía de Corpus
Christi no sul do Texas. Usou modelos digitais de elevação discretizando a área em

células. Nesta mesma região, foram feitos diversos outros estudos utilizando o

BALANCE - modelo de qualidade d'água baseado em mapas, desenvolvido por

Hellweger eMaidment (1997b), no ambiente do ArcView, programado em Avenue,



Akmansoy (1998) utilizou SIG na análise do direito de uso da água entre os

países que têm fronteiras com o marArai. Montou um sistema que avaliava evaporação,

pluviosidade, vazão e degelo para determinar a contribuição de cada país para a bacia.

Reed e Maidment (1998) usaram um conjunto de programas chamado Soil

Balance Modeling System (SWBMS) para avaliar métodos alternativos no uso de

mapas digitais do solo na modelagem chuva-vazão. A performance do SWBMS na

previsão do escoamento foi avaliada usando diferentes níveis de complexidade espacial

para descrever as propriedades do solo e para mostrar até quanto a complexidade de

informações influenciam no resultado.

Martinez e Maidment(1998) utilizaram SIG no estudo da influência da

alteração climática nos recursos hídricos. Aplicaram a metodologia para o aqüífero

Edward no Texas. Usaram um modelo chuva-vazão e um modelo de água subterrânea

sob diferentes condições climáticas. O SIG serviu como apoio no cálculo dos

parâmetros e também comoreferencial espacial.

Canessa (1998) utilizou o SIG para montar um sistema de apoio à decisão para

gerenciamento de áreas costeiras. O SIG tinha a principal função de ilustrar

espacialmente ocenário costeiro sob o efeito de alterações no meio ambiente. Aplicou o

modelo para Barkley Sound, costaoeste da Ilha Vancouver.

Ye et al(1998) desenvolveram um modelo de simulação de fluxo de água

subterrânea no ambiente ArcView, programado em Avenue, o GFlowSim, que integra

mapas, equações e banco de dados.

Melancon (1999) desenvolveu um modelo de qualidade d'água baseado nos

SIG (Arc/Info e ArcView) que pode ser usado como um SSD, usando dados

distribuídos de indicadores de poluição, precipitação e descarga.

Paiva etal (1999) apresentaram o SSDACO, um sistema de análise hidrológica

integrado abancos de dados, modelos e ferramentas desenvolvidas especificamente para
dar suporte à análise e controle da outorga do direito do uso da água.

Souza (1999) desenvolveu um SSD para a alocação da água. Como SIG, o

autor usou o ArcView e o gerenciador de banco de dados foi desenvolvido em Delphi.

Aintegração entre o ArcView e o gerenciador foi feita através pré e pos processadores

de arquivos de entrada. Utilizou-se de programação em Avenue para gerar arquivos de

"input" para os modelos.
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Albuquerque e Silans (1999) desenvolveram um sistema de apoio ao

planejamento dos recursos hídricos que integrava um modelo hidrológico distribuído e

uma inteface gráfica georreferenciada. A programação foi feita em DELPHI. O sistema

tambémteve a finalidade de dar apoio à decisão de outorga.

Euclydes (1999) usou o Arc/Info para desenvolver um SSD empregando

modelos obtidos em estudos de regionalização hidrológica e modelo digital de elevação

hidrologicamente consistente. O sistema também objetivou o apoio à análisede outorga.

No sistema é possível identificar e selecionar o ponto de retirada da água, estimar as

disponibilidades hídricas em qualquer seção da bacia e contabilizar as vazões no ponto

de concessão.

Alcoforado et al (1999) desenvolveram no ambiente do ArcView um SSD para

controle de cheias na bacia do rio Capibaribe em Pernambuco. O Sistema envolveu

cartas altimétricas digitais, topografia da calha do rio e modelo hidrodinâmico - o HEC-

RAS (USACE,1998b), que gera o contorno da cheia prevista e o plota sobre o mapa

digital da cidade permitindo assim a visualização das áreas inundáveis. O sistema pode

receber o "input" através de uma rede telemétrica de monitoramento e realiza as

simulações e previsão em tempo real. A integração entre os componentes é feita através

de pré e pós-processadores.

Carvalho et al (1999) também desenvolveram um sistema para gerenciamento

de cheias no altodo rio Iguaçu na região metropolitana de Curitiba. Usaram o ArcView

como SIG e o Mike II GIS (DHI, 1999), versão do modelo Mike fi integrado ao

ArcView. O código fonte do Mike foi inserido no ArcView aproveitando as fimções

existentes no software. O Mike foi desenvolvido no Danish Hydraulic Institute.

Kruger et al (1999a) usaram o ArcView para determinar as perdas do solo na

bacia hídrica do rio Ivaí. Utilizaram a equação universal de perdas do solo.

Camargo(1999) também desenvolveu um aplicativo para análise dos impactos

ambientais e cálculo do índice ambiental, utilÍ2ando o ArcView e suas extensões Spatial

Analyst e 3D Analyst.

Kruger et al (1999b) empregaram o ArcView integrado ao HEC-RAS através

da extensão Av.Ras para o trecho em que o rio Igauçu corta a cidade de União da

Vitória, com o objetivo de gerar mapas de inundação e sugerir medidas mitigadoras dos

efeitos negativos das inundações.
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Dourado e Zahed filho (1999) desenvolveram uma interface em Visual Basic

5.0 entre o Idrisi e o ABCSwin que possibilitou a troca de arquivos entre esses dois

soítwares, montando um SSD para análise de cheias em bacias complexas. O sistema

foi aplicado para a região de Duartina, bacia do rio Água de Pedra.

Azagrae Maidment (1999) usaram fotografias aéreas como base para criar um

mapa de inundação usando o HEC-RAS e o HEC-HMS para análise de cheia em

Austin, Texas. A aproximação foi baseada numa rede de triângulos irregulares (TIN) no

ambiente do ArcView. A interpretação e importação de dados foi feita através de pré-

processadores como o CRWR-PrePro e o AvRas. Os autores comentam que muitos pré-

processadores têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos devido ao crescimento

do uso do SIG como ferramenta na análise de áreas de inundação.

Hudgens e Maidment (1999) aplicaram um método para determinar parâmetros

de distribuição de vazão da área de drenagem, o númeroCN (CurveNumber, método do

Soil Conservation Service), parâmetro experimental de escoamento superficial, baseado

no uso e ocupação do solo, e precipitação média anual a partir de dados geoespaciais.

Aplicaram a sua metodologia para a bacia do rio Sulphus no nordeste do Texas e

também apresentam uma extensa bibliografia sobre o assunto. Usaram o SIG para servir

de ligação entre o banco de dados e os modelos de avaliação de disponibilidade hídrica.

Modificaram o pré-processador CRWRPrePro parausarno seumodelo.

Romanek et al (1999) empregaram SIG para facilitar a representação espacial

de um conjunto de informações físicas, químicas e geológicas que fornecem o

mecanismo para analisar as fontes de poluição nos corpos dágua receptores em

potencial de forma espacial e avaliar os riscos de contaminação utilizando modelos

computacionais.

Tate et al(1999) também utilizaram SIG, no caso o ArcView, software também

desenvolvido pela ESRI, integrado ao modelo hidrodnâmico HEC-RAS e ao modelo de

simulação chuva-vazão HEC-HMS para mapeamento e análise de cheias. Aplicaram a

metodologia em Waller Creek, Austin, Texas.
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CAPITULO m

SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

3.1. Aspectos Gerais

A integração de ferramentas complexas e poderosas em sistemas

computacionais possibilitam acesso fácil e direto a um grande volume de dados, suporta

a sua análise interativa e ajuda na visualização e interpretação dos resultados de uma

forma compreensível e útil para os processos de tomada de decisão (Fedra. 1995).

O uso dos Sistemas de Suporte a Decisão em Recursos Hídricos foi

intensificado á medida que as tecnologias de computador foram crescendo e novos

softwares foram sendo desenvolvidos. O surgimento de novas linguagens de

programação possibilitou o desenvolvimento de interfaces amigáveis entre o usuário e

osdiversos componentes dos sistemas de análise integrada. A necessidade de rapidez na

tomada de decisões também foi um fator importante para o crescimento na utilização

dos SSD em recursos hídricos.

A principal característica dos SSD modernos é ter uma interface gráfica

amigável facilitando a geração de cenários. O seu principal objetivo é "agilizar os

processos de análise possibilitando o estudo de um número maior de alternativas em um
menor espaço de tempo" (Cirilo et al, 1997b)

Em geral os SSD são formados por uma base de dados, uma base de modelos e
uma interface com o usuário que gerencia e integraos componentes.

O banco de dados é composto de informações cadastrais (obras hidráulicas,

postos hidrométricos, usuários, unidades territoriais, entre outros), dados
hidrometeorológicos (séries históricas de vazao, chuva, evaporação, temperatura,

umidade, etc) e, nos últimos anos, banco de dados geográficos: mapas digitais formando
osSistemas deInformações Geográficas - SIG.

A simulação dos processos físicos é possibilitada por diversos modelos que
sejam necessários ao processo de análise. Esses modelos em geral são do tipo simulação
chuva - vazão, chuva - evaporação, simulação hidrodinâmica do escoamento na calha
fluvial e na planície de inundação, operação de reservatórios, transporte de sedimentos.
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poluentes e modelos de qualidade d'água, fluxo de águas subterrâneas, além de outros

modelos conceituais.

3.1.1. Sistemas De Informações Geográficas

A partir dos anos 90, um novo componente vem sendo integradocada vez mais

aos SSD: os Sistemas de Informações Geográficas, os SIG, devido ao desnvolvimento

tecnológico de computadores e softwares e à facilidade de acesso às novas tecnologias

(AGU, 1995).

Os SIG podem conter informações como geologia, geomorfologia, pedologia,

isoietas, declividades, topografia e hidrografia, além de malha viária, limites

municipais, estaduais etc. (Giansante e Branco, 1997), e os seus recursos permitem que

atividades de cálculo, como por exemplo cálculos de área e perímetro de bacias

hidrográficas sejam efetuados automaticamente, liberando potencial humano para

concentrar-se na análise do processo (Dourado e Zahed Filho, 1999).

Citados por AGU(1995), Weghorst et al (1992) lembram que os SIG não são

usados apenas para gerenciamento de informação mas também para análise espacial e

visualização das saldas dos módulos de processamento.

3.1.1.1. Estrutura dos Sistemas de Informações Geográficas

Giansante e Branco (1997) descrevem os tipos de dados que devem ser

suportados pelos SIG e suas funções típicas:

Tinos de dados;

•Estrutura de dados "raster": as informações são introduzidas como

pequenas unidades de área (pixel), as quais, justapostas, compõem

uma imagem. Este tipo de estrutura é mais recomendado para

figuras que representem superfícies;

• Estrutura de dados vetorial: as informações são pontuais e

referenciadas por vetores sendo mais indicadas para figuras

compostas por linhas.

Funções típicas;

• Entrada de dados que captura e processa dados espaciais de uma

variedade de fontes, incluindo:
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- Informações cartográficas digitais importadas de um

banco de dados preexistente ou obtidas diretamente a

partir de um mapa por digitalização;

- Imagens de fotos aéreas, de satélites e demais sistemas de

sensoriamento remoto;

- Dados georreferenciados como tabelas, sejam de valores

alfanuméricos, sejam vetores ou matrizes.

• Armazenamento e recuperação dos dados, responsável pelas

seguintes funções:

- Organizar os dados para rápida recuperação.

- Permitir rápida e precisa atualização e correção.

•Manipulação e análise, transformando os vários dados numa

forma comum, permitindo subseqüente análise espacial. Dados

tabulares armazenados no sistema, por exemplo, primeiramente

são convertidos para uma escala comum aos demais e, então,

analisa-se conjuntamente todos os dados. Usualmente, essa

análise consiste da sobreposição de vários conjuntos de dados por

interseção, exclusão mútua ou união e, então, são feitos alguns

cálculos estatísticos do conjunto de dados sobrepostos.

• Exibição, mostrando o banco de dados e o resultado de

computações estatísticas, além de produzir mapas híbridos. As

saídas incluem dados tabulares, imagens coloridas, gráficos e

mapas simples ou compostos.

A deficiência dos SIG aparece quando se pretende introduzir a dimensão

temporal do problema. O SIG e um sistema estático, portanto qualquer fenomeno
dinâmico seria representado aproximadamente por uma seqüência de estados
estacionários. Épor isso que para escalas temporais pequenas, em situações transientes,
ouso do SIG toma-se pouco eficiente (Campana, 1997).
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3.1.1.2. Integração dos Sistemas de Informações Geográficas aos Modelos

Hidrológicos

Citado porEid e Campana (1999), Kopp (1996) fez um breve resumo sobre as

formas de integração dos SIG com os modelos hidrológicos:

• Modelagem hidrològica baseadano próprio SIG, isto é, utilizando-se apenas das

funções presentes no SIG são gerados os resultados do modelo. Já existem

diversos módulos especialistas em cálculos hidrológicos, que podem ser

acoplados nos SIG, como a extensão Hydrology para ser integrada ao ArcView.

• Construção de pré e pós processadores que permitam efetuar a conversão dos

dados entre SIG e o modelo (e vice-versa). Este é o procedimento mais comum

de implementação da integração modelo hidrológico - SIG.

• Embutir o código fonte de um programa no código do outro, o que requer

apreciável esforço de programação.

Semelhante a esta terceira maneira enumerada por Kopp(1996) existe a

integração por protocolos de conversação e via DDL -Dynamic Link Library, biblioteca

de subrotinas que podem ser acessadas por diferentes "softwares". No sistema

apresentado nesta dissertação de mestrado, podem ser utilizadas todas as 3 formas de

integração acima citadas, variando entre os módulos integrados. Também foi
estabelecida uma conversação DDE- Dynamic DataExchange.

DDE é um mecanismo cliente/servidor suportado pelo Microsoft Windows. O

DDE permite que dois aplicativos conversem entre si através de troca de dados
automática e contínua. A conversação DDE tem limitação no que diz respeito a

trabalhar em rede. Só é possível se estabelecer esse tipo de comunicação entre dois
aplicativos se esses estiverem "rodando" em um mesmo computador (Esri, 1996).

A ESRI tem desenvolvido controles Active X que podem ser usados como

controles internos dentro de liguagens de programação como Visual Basic ou DELPHI.

Há também apossibilidade de se utilizar esses controles para odesenvolvimento de SIG
fazendo assim uma integração semelhante ao "tipo 3 , de acordo com oresumo feito por
Kopp, 1996, citado anteriormente. Os dois fazem assim parte do mesmo aplicativo.
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3.2. Os Sistemas de Suporte à Decisão Como Ferramenta de Auxílio na

Gestão Dos Recursos Hídricos

Para que o gerenciamento dos recursos hídricos se faça de forma racional e

dinâmica é necessário o controle e processamento adequado das informações sobre

recursos hídricos e fatores intervenientes no processo(Ciriloet al, 1997b).

Uma das principais ferramentas para gestão dos recursos hídricos é a outorga

do direito de uso da água. Para que esta se faça de maneira eficaz, é necessário se levar

em conta a disponibilidade hídrica do corpo d'água do qual se deseja fazer algum uso,

seja de captação ou de lançamento de efluentes, além de fazer a avaliação do impacto

que este uso causará nos demais usos outorgados e no ambiente. Outro aspecto na

concessão de outorga é o tempo. Muitos pedidos de outorga chegam aos órgãos

responsáveis a toda hora e é necessária rapidez para atender à demanda em tempo hábil.

Modelos de gestão de recursos hídricos vêm sendo implementados nos diversos

níveis governamentais. No nível nacional, a lei n° 9.433/97 traz os fundamentos,

diretrizes e instrumentos para a Política de Recursos Hídricos. Entre os fundamentos

destacam-se:

- Gestão participativa;

- Gestão descentralizada;

- A bacia hidrográfica como unidade de gestão;

- Democratização das informações.

Entre os instrumentos da política destaca-se, entre outros:

- Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

3.2.1. A Importância dos Sistemas de Suporte à Decisão

Oprocesso de "Tomada de Decisão" ou escolha do rumo certo aser tomado em
relação aalgum empreendimento compreende as seguintes etapas (Braga, 1998).

- Identificação do problema;

-Organização, desenvolvimento eanálise dos possíveis rumos de açao,

-Escolha do rumo de ação entre osdisponíveis.
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O grande desenvolvimento das comunicações como as redes de computadores

e a Internet agilizou e tomou mais fácil a democratização das informações, um dos

fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Agências regulatórias internacionais usam SIG paraproteger o meio ambiente,

obtendo melhor informação e de forma mais rápida para os órgãos fiscalizadores,

agilizando o processo de penalização. Agências govemamentais gerenciam os recursos

naturais mais sabiamente usando os SIG para planejar, modelar e monitorar atividades

(Esri, 1998).

Os SSD são úteis nas etapas do gerenciamento dos recursos hídricos e na

tomada de decisão, auxiliando no processo de planejamento e geração de altemativas.

Como os processos são agilizados e automatizados, a altemativa escolhida será mais

provavelmente a "ótima" ou mais próxima dela, uma vez que um número maior de

altemativas pode ser analisado em relação aos métodos tradicionais. Com a geração de

cenários para o futuro, mostrando os efeitos dos projetos a serem implantados, pode-se

prever e minimizar os impactos ambientais como: modificação do meio ambiente,

contaminação dos solos e dos recursos hídricos, consumo exagerado de água e

problemas de saúde pública, dentre outros. Desta forma, os SSD se tomam ferramentas

bastante úteis a serem utilizadas pelos órgãos gestores de recursos hídricos no sentido

de tomar as decisões necessárias para solucionar os conflitos entre usos e evitar os

maiores riscos de degradação da qualidade dos corpos d agua (Cirilo et al, 1997b) de

maneira precisa e ágil.

As principais aplicações dos Sistemas de Suporte a Decisão em Recursos

Hídricos são feitas para:

- Abastecimento d'água;

- Outorga dodireito de uso da água;

- Geração de energia;

- Navegação

-Operação de reservatórios para usos múltiplos,

- Sistemas de alerta à inundação;

- Controle de qualidade de água;
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- Planejamento de intervenções nos corpos d'água;

- Planejamento do uso e ocupaçãodo solonas bacias rurais e urbanas.

Braga et al (1998) ressaltam que a maioria dos responsáveis pela gestão dos

recursos hídricos são usuários não-técnicos com pouca experiência com computadores.

Devido a isso, os SSD devem ter interfaces amigáveis, e não oferecerem barreiras ao

seu uso. Distodepende a sua aceitação ou não como ferramenta de gestão. Dentro deste

mesmo raciocínio os SIG se tomam componentes estratégicos na estmtura dos SSD por

sua característica de permitir a formulação de alternativas de projeto e, principalmente,

por servir de cenário para a visualização dos efeitos que seriam causados nos recursos

hídricos com a implementação destas alternativas. Entretanto, a maior parte dos SIG

existentes não é amigável.

Campana (1997) apresenta em seu trabalho uma tabela (Tabela 3.1) elaborada

por Kaden (1993) que mostra o potencial ou benefício de se usar um SIG nas diversas

atividades que compõem o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. Na

tabela observa-se que foi dada maior importância à contribuição do SIG para o

gerenciamento de processos que ocorrem em escala temporal grande.

3.2.2. A Experiência De Pernambuco

Pernambuco foi o Estado pioneiro na utilização dos SIG e SSD no Brasil no

nível governamental para gestão de recursos hídricos. Durante a gestão que

compreendeu operíodo de 1995 à 1998, a Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, então órgão gestor dos

recursos hídricos no nível estadual, envidou grandes esforços no sentido deaprimorar os

de Sistemas de Suporte a Decisão desenvolvidos na Universidade Federal de
Pernambuco. Deste esforço foi gerado um sistema denominado SIRH-PE, concebido
para conter os seguintes componentes (Cirilo et al, 1997a)

- geoprocessamento geral - GEO

- informações cadastrais - CADASTRO

- acesso eprocessamento de dados hidrometeorológicos —SGI

- suporte àdecisão em tempo real —DECISÃO

- informação ao usuário - USUÁRIO
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- macroplanejamento - MACROPLAN

Tabela 3.1 - Atividades em gerenciamento de recursos hídricos

UFPE Biblioteca

Categoria Atividade Carac. temporal Carac. espacial Importância
escala resol. escala resol. doSIG

Proteção e remedia- Controle poluição curta min local relati baixa

ção dos recursos água superficial dias média va

hídricos Proteção água média dias média »m^ alta
subterrânea longa meses km^
Despoluição de rios média dias média »m^ alta

Despoluição água longa meses média m alta
subterrânea anos micro »m^
Recuperação de média meses micro m baixa
lagos anos »m^

Gerenciamento Avaliação recursos média meses média lOOm^ alta

dos recursos hídr. Subterrâneos anos km^
hídricos Avaliação recursos média dias média »m^ alta

hidr. Superficiais meses grande km^
Monitoramento curta horas grande »m^ baixa

Gerenciamento e curta min. local não baixa

uso eficiente d'água média dias média importa

Controle de cheias curta min. média não media

Engenharia Planejamento de re média dias local m baixa

hidráulica servatórios e hidro- anos média »m^ média

Elétricas

Planejamento de média horas média »m^ alta

Estradas dias km^

Fornecimento de média não local
„2
m alta

água a cidades importa média «m^

Planejamento sist. média dias média »m^ alta

irrigação e drenag. km^

Planejamento sist. curta horas local
„2
m média

drenagem pluvial média dias média km^

Outros

Fonte: Kaden, 1993.

GEO: Esse subsistema tem a função de gerar toda a base cartográfica digital do

SIRH, assim como o processamento de imagens de satélite e geração de informações
planialtimétricas utilizadas pelos diversos subsistemas. Oprocessamento é feito com o
suporte de programas computacionais bem conhecidos como o ARC/INFO, ArcView ,
ERDAS-MAGINE, ENVI, AUTOCAD/TRACER eMaxicad, entre outros.

CADASTRO: O subsistema de Informações cadastrais é composto pelo

Cadastro de Usuários de Água, Cadastro de Obras Hídricas, Perfis dos Municípios de
Pemambuco e das bacias hidrográficas. São sistematizadas as informações relativas às
obras hídricas existentes no Estado (11.000 poços, 900 barragens aproximadamente) de
forma aagilizar euniformizar os trabalhos realizados com esses dados.
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SGI: Abase desse subsistema foi concebida e preliminannente desenvolvida na

Universidade Federal de Pernambuco (Cirilo et al, 1997b). O programa foi concebido

com o propósito de gerenciar toda a base de dados hidrometeorológicos do Estado e

vizinhanças e, com pouca interferência do operador, analisar precipitação, escoamento

superficial, evaporação e outra variáveis, simulando o processo chuva-vazão e operação

de reservatórios. Esse sistema foi utilizado extensivamente no desenvolvimento do

Plano Estadual de Recursos Hídricos.

MACROPLAN: Esse subsistema abrange o banco de dados do Plano Estadual

de Recursos Hídricos (PERH-PE), cuja finalidade é atender um dos fundamentos

básicos do Plano: o seu caráter dinâmico. Com a contínua atualização das informações

cadastrais, projeções de população e interferências no meio ambiente ter-se-á sempre

um plano atualizado.

DECISÃO: É um sistema de previsão de cheias em tempo real. Envolve um

sistema complexo de comunicação e tem por objetivo possibilitar que ações sejam

tomadas em tempo hábil, na ocasião de cheias do rio Capibaribe para que se proteja a

população de uma eventual catástrofe natural. Esse módulo foi recentemente

aprimorado por Alcoforado (2000).

O USUÁRIO é um subsistema que serve como instrumento de divulgação de

informações. Foi a princípio instalado em órgãos relacionados com o setor de águas no

estado, bem como em municípios do interior. Nele encontram-se todas as informações

sobre recursos hídricos do Estado, como também informações sócio-econômicas dos

diversos municípios. Por seu caráter geral, o subsistema USUÁRIO é o mais utilizado
entre os subsistemas.

OUSUÁRIO tem um módulo deInternet, podendo ser acessado diretamente da

Secretaria de Secretaria de Recursos Hídricos - SRH-PE ou via site da Associação

Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH: http://www.abrh.org.br. Este módulo inspirou

aequipe da UFPE adesenvolver o lARHA, uma especie de portal para integrar dados
dos recursos hídricos de todo o país, podendo também ser acessado via Internet no site
da ABRH.

O Decreto 20.269 de 24 de dezembro de 1997 se refere ao Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos de Pernambuco, no Art. 34, eatribui àsecretaria
executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos acoordenação do sistema.
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CAPITULO IV

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE SUPORTE AO PLANEJAMENTO

4.1. Estrutura do Sistema

O sistema apresentado nessa dissertação de Mestrado tem a seguinte estrutura

(Figura 4.1):

SIGMA

Sistema Especialista

1 1 1 1

Módulo de Sistema de Módulo Módulo de

Cadastro Informações de Análise Análise e

Geográficas HIdrológica Controle de

Outorga

1 1 1 1

Importação e
Gerenciamento

de Tabelas

Elaboração
de Telas

de Visualização
de Cadastro

1 1

Ferramentas Emissão

de de

Consulta Relatórios

SIG interno ARCVIEW Módulos

Gerenciadores

de Dados

Hidrológicos

Modelos Geração de Análise

de Simulação Cenários Disponibilidade

Demanda

Figura4.1. Estrutura do sistema de suporte aoplanejamento.

Com a finalidade de melhor identificação, o sistema recebeu a denominação de

SIGMA - Sistema de Informações para Gestão do Meio Ambiente, que será adotada

neste texto.

o Sistema especialista, chamado SIGMA, é uma interface amigável com o
usuário, ao mesmo tempo que é o gerenciador dos bancos de dados não espaciais e
espaciais, é o pré-processador de arquivos de entrada para os diversos modelos
integrados e também é quem estabelece a ligação do sistema ao ArcView, onde está
montado o SIG mais robusto. O sistema também possui um SIG interno, porém o
ArcView possui ferramentas mais poderosas para tratar ainformação geográfica.

Arazão pela qual oGrupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de
Pernambuco - GRH/UFPE, desenvolveu nos trabalhos anteriores um SIG próprio,
naturalmente muito mais simplificado que os SlGs existentes no mercado, diz respeito
ao público que se buscou atingir: gestores de recursos hídricos, tomadores de decisão e
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pessoas em geral que normalmente não têm conhecimento para utilizar ferramentas
como AreView, Idrísi, Arc-Info, MicroStation e outros.

4.2. Potencialidades do Sistema

O SIGMA tem as seguintes potencialidades:

a) Escolha de unidade de análise: bacia hidrográfica, sub-bacia, município,
estado, região administrativa ou outra qualquer (Figura 4.2). Embora a bacia

hidrográfica seja a unidade básica de análise e a unidade de planejamento
adotada na política dos recursos hídricos, muitas informações encontram-se

referenciadas em outras unidades de planejamento. Assim, o sistema entende

como unidade territorial:

Unidade Tetifanal Jabda Eite j^gendas gelatMos üidrolDC^ Rio 2
HI3E3

ii.n i.ti nf.*srn4'

Figura 4.2. Bacia do rio São Francisco, unidade territorial utilizada como estudo de

caso.

b) Possibilidade de implantação, consulta e superposição de mapas temáticos,

tipo "raster" ou vetorial. As informações cartográficas e cadastrais podem

aqui ser exibidas através do acionamento de ícones previamente definidos, se
for ocaso, ou por meio de seleção em lista apresentada na tela. Com oacesso
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ao ArcView, todas as potencialidades deste software são disponibilizadas
para geração de informações destinadas aos demais componentes do sistema.

c) Implantação de informações georreferenciadas com consulta superposta aos
mapas temáticos escolhidos (Figura 4.3). No sistema é possível se realizar

consultas em forma de tabelas e gerar relatórios a partir delas, como também

fazer consultas georreferenciadas, obtendo os resultados plotados sobre

qualquer nível implantado.

õi> I idrtci:LU

^nídadeT«TÍÍonal T^beía £Mbr fonsuBss £eg«idas geiatário» gid(oio9a Rn 2

h. Ia|p| i-.n I .ii iir4'n4

Figura 4.3. Visualização de mapas temáticos digitais vetoriais georreferenciados no SIG

interno.

d) Criação de cadastros: obras hidráulicas, usuários d'água, características
íisiográflcas e sòcio-econômicas, outorgas, etc., com geração ou importação
dos bancos de dados respectivos. Esta é uma das ferramentas mais dinâmicas

do sistema (Figuras 4.4). O usuário pode moldar o cadastro que deseje,
qualquer número de variáveis, incluindo figuras, números etextos em geral
definindo nomes, formas, tamanhos e localização dos campos a serem

implantados. Tal formatação pode, aqualquer momento, ser editada erefeita

com

e
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pelo usuário. Isso dá ampla liberdade para estabelecer qualquer tipo de
cadastro.
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Figura 4.4. Exemplo de cadastro personalizado de barragens montado no sistema.

e) Módulos de análise hidrológica; Neste módulo existe uma variedade de

ferramentas utilizadas para analisar e tratar dados como chuva, vazão,

evaporação, temperatura e umidade, alguns modelos de simulação e um

modelo de qualidade de água. O usuário pode inserir outros modelos no

ambiente do sistema de forma automática, de acordo com suas necessidades.

Um exemplo testado foi o Visual Modflow, para águas subterrâneas, bastante

utilizado no GRH/UFPE.

f) Módulo de análise de outorgai disponibiliza ferramentas para discretização
do rio em trechos aos quais são atribuídas demandas que podem ser

comparadas àdisponibilidade calculada do rio em cada trecho.

g) Módulo de consulta: Acesso ao banco de dados para cruzamentos de
informações e geração de relatórios.



25

4.3. Os Bancos de Dados

4.3.1. ASPECTOS Gerais

O bancode dados é o alimento do sistema. Da qualidade desses dados, depende

a qualidade das pesquisas, simulações hidrológicas e "outputs" em geral gerados e

obtidos através dele. É necessário que se faça uma crítica rigorosa da confiabilidade dos

dados que serão implementados. Além da confiabilidade, a quantidade e a diversidade

de tipos de dados disponíveis são características importantes para a eficácia do sistema.

Como o alimento para o ser humano, os dados que alimentam o sistema devem ter

qualidade, quantidade e diversidade ótimas, para que sua eficácia seja também
maximizada.

O banco de dados do sistema foi desenvolvido em Access, o qual tem boa

interação com oVisual Basic, eoacesso aos dados é feito via ODBC ou local, variando
entre os diversos módulos integrados.

Quatro bancos de dados integram o presente sistema: o Config.mdb, o

SIRH2.mdb, o Hidrom.mdb e o estatistica.mdb. Este último é um banco apenas

utilizado para cálculos temporários, não tendo maior importância em relação aos dados
nele armazenados. O Config e o SIRH2 são bancos de configuração do sistema. Estes
são responsáveis pela personalização da interface das diversas umdades territoriais que
podem ser incluídas. No Hidrom estão armazenados os dados de cadastros de postos
hidrometeorológicos bem como suas séries históricas. Éobanco mais importante para
as ferramentas de planejamento do sistema, etambém omaior. Para oSão Francisco, o
espaço ocupado em disco éde aproximadamente 40 MB.

Para integração dos dados hidrometeorológicos ao sistema foram
desenvolvidos pequenos programas auxiliares em Visual Basic para fazer aconversão
do formato original para o formato exigido pela estrutura das diversas tabelas do
Hidrom.

Devido à grande quantidade de formatos em que são fornecidos dados
hidrometeorológicos, só foram inseridos no sistema dois desses programas auxiliares
em forma de ferramentas. Oprimeiro importa os dados apartir de arquivo com formato
sih exportado pelo MSDHD (Santos eSimaburgo, 1995). Ooutro lê os dados em um
arquivo ASCII estruturados da mesma forma que as tabelas dos bancos eos inclui no
Hidrom.
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Para os dados cadastrais de postos hidrometeorológicos, o usuário poderá usar

o próprio sistema para digitação dos dados um a um, ou se for um usuário mais

experiente, poderá entrar diretamente no Access e alterá-los ou incluí-los no banco de

dados cadastrais (Figura 4.5). O importante é que as estruturas das tabelas se

mantenham inalteradas para não comprometer o funcionamento do sistema.
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Figura 4.5. Cadastro depostos e dados.

fechar

Para consulta e apenas visualização dos dados, as ferramentas do ArcView
também não se mostraram satisfatórias. Avisualização em forma de tabelas éconfusa e
sem qualidade, e a utilização da extensão Dialog, distnbuída com a versão 3.1 do
ArcView restringe o seu uso a usuários com sólidos conhecimentos de Avenue,
linguagem de programação utilizada no ArcView.

Todo acesso ao banco de dados para a geração de arquivos de entrada,
necessários aos modelos de simulação hidrológica. também éfeito com ferramentas do
SIGMA.
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4.3.2. Processamento de Dados Geooiáficos

Conforme citado, o sistema disponibiliza duas possibilidades de SIG. O

interno, desenvolvido no SIGMA, e o montado em ArcView. Ousuário pode escolher

qual SIG usar de acordo com os seus objetivos. O SIG interno do sistema ocupa pouco

espaço na memória e não é necessário que seja instalado qualquer software extra. Para

efeito de visualização, ele é mais rápido porém menos preciso que o SIG montado em

ArcView. Isso se deve aos formatos de arquivos suportados por ele e á inexistência de

inúmeras ferramentas disponíveis nos SIGs conhecidos.

O SIG interno utiliza arquivos vetoriais e imagens "raster". No SIGMA, os

arquivos vetoriais são classificados como níveis (Figura 4.6), enquanto que os arquivos

"raster", como temas (Figura 4.7).

O formato do arquivo vetorial utilizado nesta opção é o .wmf ("Metafíle" do

Windows). São arquivos na maioria das vezes pequenos, e, por serem vetoriais,

permitem uma quantidade de "zoom", para efeito de melhor visualização, porém essa

quantidade é limitada para evitar distorções na imagem. Os arquivos do formato
"raster", podem ser do tipo jpg, gif e bmp. Também são arquivos que podem ser

gerados de forma a ocuparem pouco espaço na memória, porém, dependendo da
resolução, perdem bastante informação ao serem ampliados. No SIGMA, não foi
disponibilizado aferramenta de "zoom" para esse tipo de arquivo. Outra diferença entre
esses dois tipos de arquivos do SIG interno, éque odo tipo vetorial égeorreferenciado,
enquanto que os do tipo "raster" não. Ao incluir um novo nível no sistema, também são
requeridas as informações sobre as latitudes elongitudes máximas emínimas.

O cadastramento desses mapas digitais é feito a partir do próprio sistema
(Figura 4.8). Os arquivos ficam armazenados em algum diretório do computador,
escolhido pelo próprio usuário de acordo com suas necessidades, eocadastro do titulo e
do caminho do arquivo éarmazenado no banco de dados, dentro do perfil da bacia em
estudo. Ao ser carregado osistema, operfil da bacia escolhida émostrado. Com menus
"dinâmicos", todos os cadastros feitos pelo usuário, dentro do perfil da bacia são
carregados nos menus, sendo acessados facilmente.
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Figura 4.6. Níveis - Mapas temáticos digitais em formato vetorial visualizados no
SIGMA
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Também podem ser incluídos no SIG interno do sistema temas cadasPais, que
podem ser representados por pontos georreferenciados. CadasPos usuais são de obras
hidráulicas, sedes municipais com os dados sobre os municípios, postos
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hidrometeorológicos, usuários das águas, entre outros. Para cadastrar esse tipo de tema,
o sistema importa tabelas montadas previamente pelo usuário em banco de dados do
ACCESS. As informações que devem constar imprescindivelmente nessas tabelas são a
latitude e a longitude do ponto. Só assim, os dados podem ser exibidos
georreferenciados.
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Figura 4.8. Tela de cadastro de novos mapas digitais para o SIG internodo sistema.

Para este tipo de tema, o sistema disponibiliza uma ferramenta bastante

interessante, que é a montagem do formulário de estruturação e visualização dos

cadastros pelo próprio usuário. Aqui ele escolhe os campos das tabelas que devem
aparecer na exibição do cadastro, como eles devem ser exibidos, divididos em grupos,

em páginas diferentes, associados a outras tabelas de dados, fotos e figuras (Figura 4.9).

Omais importante é que ousuário não precisa ter omenor conhecimento da linguagem
de programação usada no sistema, que é o Visual Basic. Aelaboração só seria possível
ser desenvolvida no ArcView, se o usuário tivesse grande conhecimento em Avenue,

que éa linguagem de programação utilizada nesse software.
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Figura 4.9. Montagem de tela do cadastro de barragens.

A Integração com o ArcView é feita via DDE ou através de pós processadores.

Via DDE, o sistema instrui o ArcView a tomar temas cadastrais ativos. Ao ser

selecionado um item no sistema, o mesmo é ativado no ArcView simultaneamente. Foi

desenvolvido em Avenue, dentro do ArcView, um "script associado a um botão de

identificação para que ousuário possa visualizar as tabelas de cadastro montadas por ele
no sistema. Os comandos são transfendos também via DDE. Acionando-se o ArcView a

partir do SIGMA (Figura 4.10), são disponibilizadas fenamentas poderosas no
tratamento de dados cartográficos, como medição de áreas, volumes, perímetros e
distâncias. NO SIG interno do sistema, isto não é possível.

OArcView suporta arquivos do tipo vetorial e "rastef, em formatos mais
flexíveis que os suportados pelo SIG interno do sistema. São formatos como: .dwg, .dxf
(vetoriais), cujos arquivos podem ser bastante ricos em detalhes, eque, na maioria das
vezes ocupam mais espaço na memória em relação aos .wmf. Além dos formatos
"raster" suportados pelo STG interno, oArcView também suporta arquivos do tipo .img,
geralmente usados para imagens de satélites. Esses arquivos sem exceção ocupam
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bastante espaço na memória, mas contém bastante informação, possibilitando uma
ampliaçao para visualização de detalhes ainda mantendo qualidade da imagem, No
ArcView todas as informações são georreferenciadas automaticamente para os formatos
.dwg, dxf, .img entre outros, eas do tipo .jpg, .bmp, .gif podem ser georreferenciadas a
partir da criação de um arquivo externo com algumas informações como coordenadas
dos "pixels" extremos.
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Figura 4.10. Ambiente integrado do SIGMA com o ArcView.

A partir do ArcView, pode-se digitalizar o contorno da bacia em estudo e

exportá-lo em formato vetorial ou "raster". Foi desenvolvido no SIGMA um módulo de
importação do arquivo do tipo cgm-PIain Text, arquivo vetorial em formato ASCII
exportado pelo ArcView. OSIGMA importa esse arquivo eotransforma para oformato
que é utilizado no módulo pluviométrico. Com isso, evita-se a necessidade de utilizar
uma mesa digitalizadora e outros softwares para obter o contorno desejado para
aplicações como ocalculo da chuva média na bacia. No ArcView, aobtenção de dados
cartográficos pode ser feita automaticamente para os temas gerados como poligonos
(áreas eperímetros) e linhas (perímetros). Se existe ainformação de altitude, pode-se
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obter também ovolume de uma região limitada, útil, por exemplo, para avaliação de
curvacota volume de reservatório.

4.3.3. Estruturade Dados ImplantadaparaABaciado Rio São Francisco

Um acervo considerável de dados foi levantado junto a muitas instituições
envolvidas com a bacia em estudo:

Imagens de Satélite

• 12 cenas de imagens de satélite da bacia do Rio São Francisco nas extensão IMG

para o ArcView (Figuras 4.11 e 4.12) e em JPG para o SIG interno. Alistagem é
apresentada na tabela 4.1.

Tabela 4.1. Lista de imagens de satélite isenridas no SIG no sistema.

CÓDIGO DATADA IMAGEM

216_066 (15/10/1996)

216_067 (29/07/1997)

217_066 (23/09/1997)

217_067 (15/05/1996)

218_072 (26/06/1997)

218_073 (31/05/1999)

218_074 (15/05/1999)

219_067 (04/08/1997)

219_072 (15/02/1999)

219_073 (15/02/1999)

219_074 (22/07/1998)

220_071 (26/03/1999)

Com essas imagens no ArcView podem ser feitas combinação de bandas,
mudanças na combinação de cores e toda sorte de operações que proporcionam a
melhor visualização dos diversos recursos edos diferentes aspectos detectáveis.
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-igura 4.11. Localização de 7 das 12 imagens de satélite do sistema e contomo da bacia

io rio São Francisco, mostrados no ArcView

Entenda-se por temas cadastrais, os mapas gerados pela plotagem de
iformações pontuais como postos hidrometeorológicos, obras hidráulicas, municípios,
suários, etc. As tabelas de informação para os temas cadastrais no ArcView são
;eradas apartir do banco do sistema, portanto, ao atualizá-la no sistema, ela éatualizada
utomaticamente no ArcView.
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Mapas Temáticos

• 10 Mapas temáticos, no formato vetorial, SHP, obtidos junto àANEEL, eem WMF
no SIG interno.

• Sub-bacias

• Municípios

• Hidrografia

• Hipsometria

• Hidrografia

• Malha viária

• Solos

• Vegetação

• Altimetria

• Reservas da FUNAI

• 17 Mapas temáticos, no formato "raster", .jpg, obtidos no site da CODEVASF,

implantados no SIG interno:

Regiões Fisiográficas

Divisão Municipal

Clima

Precipitação

Rede hidrográfica

Hipsometria

Solos

Risco de salinização

Declividade

Classes de terra para a irrigação

Vegetação

Rede elétrica
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Para dados de chuva, foram obtidos a partir do site da ANEEL séries de 316

postos pluviométricos. Séries de até 87 anos formam um banco de 102.372 meses de

dados de chuva diária.

Também foram cadastrados no sistema 14 postos evaporimétricos, 15 de
medição de temperatura e 6 de medição de umidade com séries históricas menores. A

fonte desses dados foi a SRH-PE.

O ArcView apresenta-se como excelente banco de dados geográficos para

visualização e interação com mapas e imagens digitais, estejam eles no formato "raster"

ouvetorial. Porém, no que diz respeito a banco de dados não espaciais muito grandes,

como o banco de dados hidrológicos onde são armazenadas séries históricas de dados de

chuva,vazão, evaporação, temperatura e umidade, este software não apresenta a rapidez

e flexibilidade necessárias (Kyrillos e Cirilo, 1997) e, principalmente, a visualização dos

resultados de forma amigável. Por essa razão optou-se por deixar o gerenciamento do

banco de dados cargo do SIGMA.

4.4. Módulos De Análise Hidrológica

4.4.1. Aspectos Gerais

O trabalho apresentado neste item é uma modernização do SGI (Cirilo et al,

1997a). Alguns modelos de simulação foram integrados ao SIGMA, e foram
desenvolvidos módulos onde são tratados os dados e gerados os inputs dos modelos,

bem como a visualização dos resultados. Estes modulos incluem preenchimento de
falhas, extensão de séries e visualização de dados de chuva e vazão. Para outros dados
como evaporação, umidade etemperatura, osistema não conta com muitas ferramentas,
apenas com visualização de dados e geração de arquivos para alimentar os modelos.
Segue-se neste capítulo adescrição dos modelos integrados eos módulos de apoio.

4.4.2. Modelos Utilizados

Os modelos de simulação são utilizados nos estudos dos processos hidrológicos
já há bastante tempo. "Essa técnica é particularmente importante para ageração de
séries simuladas de vazão nos rios onde os registros históricos são insuficientes para
desenvolver adequadamente as análises eprojetos de intervenções" (Cirilo et al. 1997a).

Os modelos implantados no SIGMA são:
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SMAP diário; Modelo de simulação chuva-vazão a nível diário, do tipo
concentrado, desenvolvido na USP (Lopes et al, 1981) eaplicado amuitos lugares
no Brasil.

GRH . modelo de simulação chuva-vazão a nível mensal, adaptado ao semi-árido,
do tipo concentrado. Este modelo foi utilizado no processo de avaliação de
disponibilidades e potencialidades hidncas das bacias pernambucanas, por ocasião

da elaboração do plano Estadual de Recursos Hídricos de Pemambuco - PERH, e

mais recentemente a outras regiões do Nordeste. Documentação a seu respeito deste

modelo encontra-se no Anexo I deste trabalho.

IPH diário e Mensal: Modelos Chuva-Vazão concentrados a mVel diário e mensal,

respectivamente, também bastante utilizados pelos técnicos da área, dispensando

mais detalhamento. Esses modelos foram esenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas

Hidráulicas daUFRGS (Tucci et al, 1981)

EVAPOR: Modelo de simulação chuva-evaporação, também a nível mensal,

utilizado parasuprir as deficiências na quantidade disponível deste tipo de dado. Da

mesma forma que o GRH, também foi utilizado na elaboração do PERH. Maiores

detalhes sobre este modelo, pode ser obtida no trabalho de Araújo Filho e Cirilo

(1994).

QNET: Modelo de redes neurais utilizado neste trabalho para previsão de vazões em

tempo real. Uma breve introdução à redes neurais será feita no capítulo 6 deste
trabalho. Para este modelo foi desenvolvido no SIGMA um pré processador com o

qual gera-se oarquivo contendo os neurônios que fazem parte da arquitetura da
rede. Estes neurônios podem ser dados de vazão e/ou de chuva num período
especificado, conforme será visto adiante.

BALRES: Modelo de operação de reservatórios, desenvolvido na SRH-PE, baseado
na equação da conservação da massa através do qual podemos simular reservatórios
em grupos, em paralelo ou em série, gerando cenários de operação de reservatórios
para as bacias, possibilitando a simulação de situações diversas onde pode ser
avaliado orisco de colapso dos reservatórios existentes ou projetados, permitindo o
estabelecimento de níveis de alerta eracionamento tfágua. Omodelo foi integrado
em forma de DLL ao SIGMA. Documentação arespeito deste modelo encontra-se
no Anexo II deste trabalho.
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- Qual2E: modelo de qualidade d'água, bastante conhecido, para oqual ainda não
foram desenvolvidos pré ou pós-processadores (EPA, 1995).

Para todos os modelos citados, com exceção do modelo de qualidade dágua,
foram desenvolvidas interfaces para geração dos arquivos de entrada evisualização das
saídas.

As figuras 4.13 e4.14 mostram as telas de interface com alguns dos modelos
citados. As telas de interface com os demais modelos serão apresentadas em figuras no
capítulo 6deste trabalho, onde serão mostradas algumas simulações.
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Em especml para omodelo de operação de reservatórios, foi incluída uma
ferramenta de importação dos dados de saída em foima de posto fictício eem forma de
cenário de operação de reservatórios. Oobjetivo épossibilitar aformação de parte do
banco com dados gerados, além dos registros históricos, para fins diversos, como
geração de cenários.

Para integrar outros modelos ao ambiente do sistema, foi desenvolvida uma
ferramenta com a qual o usuário pode incluir um "link" para o seu aplicativo apenas
indicando o caminho onde o mesmo está instalado. Isto permite o uso de qualquer
programa chamado a partir do SIGMA, embora sem interfaces deentrada e saída.

4.4.2.1 Breve Introdução à Modelagem Utilizando Redes Neurais

Sem a pretensão de ser uma abordagem teórica completa acerca das redes

neurais artificiais, apresenta-se uma breve introdução do que vem a ser essaferramenta.

Apesar de ser uma técnica relativamente nova, um bom número de trabalhos utilizando

redes neurais na simulação hidrológica já foi realizado.

As redes neurais vêm sido utilizadas como ferramenta bastante útil no

gerenciamento dos recursos hídricos. Elas constituem uma poderosa alternativa na

modelagem matemática de sistemas que envolvem transformações lineares e em

comparação com os modelos estocásticos, produzem resultados no mínimo em igual

nível (Sarmento, 1996).

Uma das dificuldades encontradas nos estudos hidrológicos, principalmente

naqueles de previsão de fenômenos, reside na não linearidade das variáveis envolvidas,
um ponto crítico para os enfoques tradicionais (modelos numéricos eestatísticos). Para
as redes neurais, a codificação do conhecimento empírico nada mais é do que um
mapeamento do comportamento apresentado pelos parâmetros físicos associados ao
problema, independentemente de sua natureza linear. Ou seja, as redes neurais possuem
acapacidade de aprender opadrão de comportamento de certos fenômenos, apartir de
dados empíricos ou de observação (Sperb, 1999).

A rede neural artificial é um sistema constituído por elementos de
processamento interconectados, chamados de neurônios, os quais estão dispostos em

j ..rvio rkii várias intermediárias e uma de saída) e são
camadas (uma camada de entrada, uma o

Ha rpde através do processamento interno de certasresponsáveis pela não lineandade da rea , .
J «i-iirnnios artificiais funcionam de maneira analogafunções matemáticas. As redes de neurônios aninc



42

ao cérebro humano que é um sistema de processamento de informação altamente
complexo, nao hnear e paralelo (Valença. 1999), Recebem um estímulo que está
associado aos dados de entrada da rede e geram uma resposta, que sâo os dados de
saída. Nas conexões entre os neurônios artificiais (Sperb, 1999) existem as ftmções de
ativação ou fimções de transferência de forma análoga à energia de ativação que
ocorrem nas sinapses (conexões biológicas).

O neurônio matemático é constituído basicamente de uma função de
combinação, e como o próprio nome diz, é responsável por compor a informação de
entrada do sistema. No caso de ser linear, passa a representar uma soma das entradas,
ponderadas pelos respectivos pesos sinápticos, que representam a importância de cada

informação com relação a um dado neurônio. A função de ativação é responsável pela

intensidade do sinal a ser transmitida pelas conexões para os neurônios das camadas

adjacentes. Ela é responsável pela não linearidade da rede, o que a toma uma ferramenta

poderosa. Várias funções são utilizadas com essa finalidade; entre elas citam-se a

sigmóide e a gaussiana (Valença, 1999). Algumas das funções são:

Sigmóide: 1/(1 + exp(-x)) (6.1)

Gaussiana: exp(-x''x) (6.2)

Tangente Hiperbólica: tanh(x) (6-3)

Secante Hiperbólica: sech(x) (^-4)

O que caracteriza estas redes são a sua arquitetura e função de ativação
utilizada no processamento do sinal (Sarmento, 1996). Ballini (1997) acrescenta
também anatureza das séries temporais como fator que afeta os desempenho das redes.
Cita Tang e Fishwick (1991), na demonstração da existência de uma arquitetura de
unidades escondidas ótima para cada diferente tipo de série temporal.

Oaprendizado de uma rede neural envolve amodificação do seu padrão de
• ' „ nnA/' Qpr feita de três maneiras distintas(Valença,interconexão, que, em pnncipio, pode ser rena ac u»

1999);

—estabelecimento de novas conexões;

—amputação de conexões existentes,

—alteração dos pesos das conexões.
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Dentre as diferentes regras de aprendizado destacam-se;

gr Hebb Se um neurônio recebe um estímulo de outro neurônio,
ese ambos sao altamente ativos, opeso entre estes neurônios deve ser
fortalecido.

- Aregra de delta - Os pesos sinápticos são modificados de modo que o
erro entre uma salda desejada e a fornecida pela rede éminimizado.

- Aregra de Hopfield - se a saída desejada e a entrada são ambas ativas ou

inativas, deve-se incrementar o peso pela taxa de aprendizado, caso
contrário, decrementa-se.

- A regra de Kohonen - baseada no processo de competição, de tal forma

que só o neurônio mais ativo, dito vencedor, fomece uma saída, e só ele

e seus vizinhos têm os pesos ajustados.

As regras de aprendizado podem ser divididas em duas categorias básicas:

- Aprendizado supervisionado - Aqui são fornecidos na etapa do

treinamento os dados de resposta. A diferença entre a resposta

calculada e a real serve para calcular a correção dos pesos da rede. As

redes Perceptron (as entradas estão ligadas a uma única saída através

dos pesos sinápticos) são um exemplo de redes que utilizam esse
aprendizado.

Aprendizado não supervisionado - O algoritmo deste tipo de
aprendizado não requer o conhecimento dos dados de saída. Arede é
auto-organizável, isto é, ela se organiza internamente de tal forma que
cada elemento de processamento de resposta responda estrategicamente
a um diferente conjunto de entradas. Um exemplo de rede que utiliza
esse processo de aprendizado éaKonohen.

Nas simulações mostradas no capítulo 6desta dissertação, foi utilizado o
programa QNET. Oalgoritmo de aprendizado utilizado éo"backpropagation". que
consiste na minimizaçao da função de erro entre valores de entrada esaída, em relaçao

j PITO édefinida como asoma quadrática dos erros, sendoaos pesos da rede. A função de erro e ae
• » j ^ ^..adrático médio conduz ao correto mapeamento da funçãoque a mimmização do erro quaaranco r
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(Sperb, 1999). Oaprendizado foi supervisionado eafunção de ativação utilizada foi a
sigmóide, em todos os casos.

4.4.3. MÓDULOS DE AnálisedeDados Hidrometeorològicos

Alguns subsistemas de análise e geração de dados foram desenvolvidos para
auxiliar a utilização dos modelos integrados. Como principais, tem-se o Módulo
Pluviometrico, Modulo Fluviométrico e o Módulo Evaporimétrico. Este último é um

pouco mais simples, destina-se à geração e tratamento de informações como
temperatura e umidade. Para ele não foram desenvolvidas ferramentas mais elaboradas

como nos demais módulos. Desenvolveu-se apenas uma interface para geração de séries
mensais ou diárias em períodos estipulados pelo usuário, no formato requerido. A

seguir, procede-se uma descrição mais detalhada sobre a metodologia de utilização dos

Módulos Fluviométrico e Fluviométrico na geração de dados de entrada para os

modelos integrados e para outras análises.

4.4.3.1. Módulo Pluviométrico

Neste Módulo, são tratados e analisados os dados de chuva, obtidos através de

observações nos postos pluviométricos, com objetivos como a geração da chuva média

para umadeterminada região.

O ponto de partida para o início das operações neste módulo é o contomo
georreferenciado da bacia em estudo. Dispensando mesas digitalizadoras emapas, pode-
se gerar esse contomo a partir do ArcView. Escolhida abase cartográfica, digitaliza-se
facilmente o contomo da área em estudo apenas com o mouse, obtendo-se
automaticamente dados de área, perímetro e coordenadas geográficas (Figura 4.15), A
partir do ArcView exporta-se ocontomo digitalizado no formato .cgm (Plain Text), para
oqual foi desenvolvida uma ferramenta de importação no Módulo Pluviométrico.

De posse do contomo edas coordenadas geográficas, pode-se visuaiiza-lo na
tela de forma georreferenciada eplotar sobre ele os postos pluviométricos cadastrados
dentro desta região. Clicando sobre os postos, pode-se obter mais informações sobre
cada um deles, bem como visualizar suas séries mensal ou diária cadastradas. Dessa
forma, escolhem-se (também com cliques de mouse) os postos que vão fazer parte do
cálculo da chuva média da bacia (Figura 4.16).
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Figura 4.15. Digitalização do contorno da bacia utilizando oArcView

Escolhidos os postos, parte-se para a geração dos polígonos de Thiessen,

método mais tradicional de espacialização do cálculo de chuva representativa sobre uma

região. Foi integrado ao Módulo Pluviométrico um programa para geração dos
polígonos desenvolvido pelo Grupo de Recursos Hídricos da UFPE em Pascal. O
Módulo Pluviométrico, através de sua ferramenta "polígonos de Thiessen" gera os
dados de entrada necessários para este aplicativo (Figura 4.17). Oprograma fornece
como resultado todos os postos que tem influência na chuva média da área em questão
bem como os seus pesos (considerando como unidade de área o"pixel"). Para avaliar a
precisão do programa, foram realizados testes com áreas regalares tomando possível
uma comparação entre os coeficientes de Thiessen reais eos calculados. Os erros

. ÍXÍ Aa nrHpm de o 1%. O Módulo Pluviométricocometidos na geração dos polígonos foi da
,, j /^v»ii\/5i média seia diana ou mensal,

usa esta saída para geraçao da chuva mea , j
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Figura 4.16 - Visualização espacial dos postos pluviométricos dentro da bacia.

Figura4.17-Polígonos de Thiessen



47

4.4.3.2. Módulo Fluviométrico

Neste Módulo, são tratados e a ^ jsados os dados de vazão, obtidos através de
observações nos postos fluvrométrieos cujos dados foram implantados no SIGMA.

Apartir do Modulo Fluviométrico, são gerados arquivos de vazões necessários
aos modelos de simulação, mensais ou diários, dentro do período estipulado pelo
usuário.

Aqui também se faz comparação de séries de postos, verificando tempos de
viagem de onda de cheia, diferenças de grandeza entre as vazões e até mesmo
inconsistências. As séries podem ser plotadas com dados mensais, diários e anuais,
podendo ser observados no gráfico os valores máximos, mínimos e médios das séries

(Figura 4.18).
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Figura 4.18. Comparação das séries de vazão de postos fluviometncos

— 43300000

— 44200000

o Módulo Fluviométrico trata os dados de vazão mensais ou diários
considerando diversos cenários. Como exemplos de cenários tem-se. vazões naturais.

u «fuítn Hp determinada operação de reservatórios navazões observadas, vazões sob o efeito de aeierminaua ^ v
. . , • r necessários para a análise que está sendo feita pelobacia e quantos cenanos forem necessari y
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usuário. Entenda-se que, exceto o cenárin

impiantaçao de reservatórios. Com essas séries de
vazões gera-se a partir deste módulo estatístimcestatísticas anuais, mensais e diárias como as
vazões anuais ou mensais com 95 90 85 í- sno/ ^

, . , ' e 80% de probabilidade de ocorrência etambém aQ7,10 (vazao mimma com permanência Hp i ri;.. - . .pciiucinencia de 7 dias e penodo de retomo de 10
anos) (Figura 4.19).

Para as estatísticas com dados diários pode-se separar os dados em classes, eo
sistema sugere onúmero de Sturges como número de classes segundo oqual será
dividida asérie, gerando assim estatísticas baseado na curva de permanência das vazões.
Estas estatísticas vão indicar adisponibilidade hídnca da bacia sob os diversos cenários
em que foram geradas e com dado nível de garantia.
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iLJ • jJ

Figura 4.19 - Geração de estatísticas de vazão

4.4.3,3. Módulo Evaporimétrico

oobjetivo básico deste módulo éageração de arquivo de dados de evaporação
de um determinado posto em um período definido para que sirvam de entrada para os
demais modelos. Este arquivo de dados pode ser composto apenas de dados medidos ou
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com dados calculados em função de outras variáveis envolvendo temperatura e/ou
umidade, utilizando ametodologia desenvolvida por Araújo Filho eCirilo (1994), A
figura 4.20 mostra atela de interface com oMódulo Evaporimétrico,

i.>doi d., i.riido, Lvoi«oriniótiic.r..'
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Figura 4.20 - Módulo Evaporimétrico
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CAPÍTULO V

ESTUDO DE CASO: A«AriA mp sin ^

5.1. Apresentação

Aseguir apresenta-se um resumo da descrição da bacia do Rio São Francisco,
realizada pela CODEVASF, segundo suas características fisiográficas e potenciais
hídricos, a qual pode ser encontrada na íntegra no site da CODEVASF:
http://www.codevasf.gov.br.

5.2. Aspectos Gerais

O Rio São Francisco tem sua nascente no alto da Serra da Canastra, no

município de São Roque de Minas - em Minas Gerais, a uma altitude de 1.428 m, no

local denominadode "Chapadão do Zagaia".

O vale do São Francisco possui uma área de 640.000 km^ e o curso principal

do Rio tem uma extensão de 2.700 km entre as cabeceiras, na Serra da Canastra, em

terras do município de São Roque de Minas, no Estado de Minas Gerais, e a foz, no

Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Tem uma população de 15

milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 23 habitantes/km .

As vazões médias anuais observadas ao longo do rio, entre os anos de 1967 e

1997 são (tabela 5.1):

Tabela 5.1. Vazões médias anuais observadas ao longo do rio.

Barragem de Três Marias ^
_. 768 mVs
Pirapora

1.520 mVs
São Romão

São Francisco

. OI- A 2.800mVsBarragem de Sobradinno
2.980 mVs

Foz

5.3. SuB-BACiAS EPrincipais Tributários
i tributários de porte significativo, dos quaiso Rio São Francisco possui 36 tnbutatios oe p 6

J míiiQ imnortantes sâo os da margem esquerda,
somente 19 são perenes. Os formadore

.2.082 mVs
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onde existem cinco rios com áreas de
• ^ tnn . dnn km' e 76.000 km edesníveis entre 100 e 400 metros, ORio Paraent., ,i ^ •

.. primeiro tnbutário principal, com
46,000 km, com 100 metros de desnível, Na tabela 17 c3„a 5,2, são mostrados os principais
afluentes.

Tabela 5.2. Principais afluentes

Margem esquerda Vazão média Área da bacia

Paracatu 435 j^3/g 46.000 km^

251 mVs 26.000 km^

Carinhanha 150 mVs 18.000 km^

Corrente 251 mVs 35.000 km^

Grande 262 mVs 76.000 km^

Margem direita Vazão média Área da bacia

Paraopeba 115 mVs 12.500 km^

Das Velhas 292 mVs 29.000 km^

Jequitaí 46 mVs 08.830 km^

Verde Grande 19mVs 35.000km^

5.4. Subdivisões; Regiões Fisiográficas

o vale do São Francisco está dividido em 4 regiões fisiograficas (Figura 5,1):
Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, As características principais dessas
regiões são:

Alto São Francisco

desde » eabeeeires, n. Sem. d, C«,»da, me»dpl. de S« Roquede Minas, até àcidade de Pirapora (MG), abrangendo as subdMcias dos nos
, • dos Abaeté a oeste e Jequitaí a leste, quePará e Indaiá, além das sub-bacias do de

,ábransendo a usina hidrelétrica de
conformam seu limite. Situa-se em Mmas » terrenos

liapiramente acidentada, com serras e terrenosTms Marias, e apresenta topogra i ^

ondulados ealtitudes de 600 a1.6 • ^ j^,00 ^
Serra do Espinhaço, estreitas e alongadas na
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1.300 m. Do lado oeste, destaca-se a Serra Gemi -
, ai de Goias, cujas cotas oscilam entre 800. ,» » «.ssaem-se. <,3 e«.,«„an,e„.„, o. 3.p=rt,.„. de e™.. .« .

I,3P„S,0 Sarfhimscana, em d.reçào àcalha do ho edos principais afl^otcs. cuja
cota, em Pirapora, é de cerca de 450 m.

ií

Regiões Fisiográficas
ALTO SÃO FRANCISCO

I—• BAIXO SÃO FRANCISCO
I n MÉDIO SÃO FRANCISCO

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

, uppia do rio São Francisco,
gura 5.1. Regiões fisiográficas da



53

Avegetação éconstúuída de florestas ecerrados. Éuma região de elevada
precipitação (de 1,000 a1.500 mm anuais) rro verão, de novembro aabril, respondendo
por 3/4 do escoamento total do no ao longo do ano. Atemperatura média anual éde 23
»C, havendo áreas onde se registram mínimas inferiores aO°C; aevaporação éde 2.300
nun anuais. As diversas características climáticas classificam a região como tropical
úmida, sendo que em algumas partes é temperada. As principais cidades são as
integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de Patos de Minas.

Médio São Francisco

Compreende o trecho de Pirapora até à cidade de Remanso (BA), incluindo as

sub-bacias dos afluentes Pilão Arcado a oeste, e do Jacaré a leste e, além dessas, as sub-

bacias dos rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente, Grande, Verde Grande e

Paramirím, sítuando-se nos Estados de Minas Gerais e Bahia. Suas condições climáticas

vão se tomando mais características de uma região tropical semi-árida.

Sua altitude varia de 500 a 2.000 m e é onde se localizam as planícies eluvio-

coluvio-aluviais da Depressão Sanfranciscana. O divisor leste é a Chapada Diamantina,

formada por planaltos com altitudes entre 1.000 e 2.000 m, recortados por profundos

vales; observam-se abruptas diferenças de nível devidas à sucessão de camadas de
diferenciadas resistências à erosão. Os vales são encaixados em fraturas com

desenvolvimento de profundas gargantas e canyons. Esse contexto orográfico tem
direção SSE-NNO e penetra no domínio do vale, formando as Serras de Açurua,
Mangabeira eAzul, até praticamente às margens do lago de Sobradinho.

Ametade sul do lado oeste corresponde ao prolongamento da Serra Geral de
Goiás. Na metade norte, ocoroamento latenzado de topografia ondulada formador da

t ' r»c rir»<; São Francisco e Pamaíba e suas cotasSerra da Tabatinga é divisor de aguas entre os
^ ^ nn domínio da Depressão Sanfranciscana, asoscilam entre 800 e 1.000 m. Destacam-se, no domínio ua h

oifítiiHpç; de 800 m e formas alongadas de direçãoserras do Boqueirão e Estreito, com altitudes de wu mc
A tpmneratura média anual é de 24 C e aSSE-NNO e N-S, respectivamente. A temperar

As chuvas ocorrem principalmente de novembro aevaporação é de 2.900 mm anuais. As ^ • a
r de 600 a 1.400 a mm. Avegetação e dos tiposabril, com precipitação media anual

matas serranas. Caractenstica digna de notasalvo .lg™a.p=,u ^

í .«..gen, .s,„o.da do Sd. Fresco ^ ^
..«a. Na

intermitentes e a vegetação e tipi
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flaros e Jíinuána, em Minas Gerais' FormnQn n á r>
Barreiras, Guanambi, Irecê e

Bom Jesus da Lapa, na Bahia, além de Brasília -DF.

Aregião admite a subdivisão em Médio Superior eMerior, sendo que o
primeiro abrange otrecho entre Pirapora eafronteira com aBahia, limitado pelos rios
Carinhanha aoeste, eVerde Grande aleste. OMédio Superior tem características que
mais se assemelham as do Alto que às do Médio propriamente dito

Submédio São Francisco

Abrange áreas dos Estados da Bahia e Pernambuco, estende-se de Remanso até

àcidade de Paulo Afonso (BA), e inclui as sub-bacias dos rios Pajeú, Tourão eVargem,
além da sub-bacia do rio Moxotó, último afluente da margem esquerda. Nesta região, a
altitude varia de 200 a 800 a m. Esse trecho se caracteriza por uma topografia ondulada

comvales muito abertos, devido à menor resistência à erosão dos xistos e outras rochas

de baixo grau de metamorfismo, onde sobressaem formas abauladas esculpidas em

rochas graníticas, gnáissicas e outros tipos de alto metamorfismo. Na extremidade oeste

da fronteira norte tem-se a Chapada Cretácea do Araripe com altitudes de 800 m, que se

prolonga para leste através da Serra dos Cariris esculpida em rochas graníticas e

gnáissicas de idade pré-cambriana. Do lado sul ressaltam-se as formas tabulares do
Raso da Catarina, esculpidas em sedimentos da Bacia de Tucano, com altitude de 200 a
300 m.

Aprecipitação média anual chega a350 mm na região de Juazeiro/Petrolina ea
máxima éde 800 mm, nas serras divisórias com oCeará. Atemperatura media anual e
de 27 "C; aevaporação éda ordem de 3.000 mm anuais eoclima étipicamente semi-
árido. Acaatinga predomina em quase toda aárea. As principais cidades são: Juazeiro e
Paulo Afonso, na Bahia; ePetrolina, Ouricuri eSerra Talhada, em Pernambuco.

Baixo São Francisco

. Aí- «o., a fnz no Oceano Atlântico, compreendendo asEstende-se de Paulo Afonso a toz, no ucea
em áreas dos Estados da Bahia,

sub-bacias dos rios Ipanema e Capivar . , , t mhnra
A«Ititude varia de 200 maté onível do mar, embora,Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Aalti

ua periferia, algumas serras atinjam 500 m.

1 ície costeira com altitude inferior a100 metabuleiros doDestacam-se aplanície c ^temperatura média anual éde 25 °C;
Gtupo Barreiras com altitude entre •^ média anual varia de 800 a
aevaporação é de 2.300 mm anuais, e
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1.300mffl. As chuvas ocorrem de março asetembro ou seia nn
1 u J inverno, enquanto no

do vale as chuvas se verificam no verão. Nessa reaiSn 1
j ot 'u • ~ região ocorre, também, umajltida mudança na distnbuiçao anual das chuvas que nas nrovin,iH ^ ^, que nas proximidades do oceano se

distribuem por todo oano, embora mais concentradas no mitnnn »•uds no outono e inverno, enquanto

que, no seu interior, os meses chuvosos são os de verão.
Avegetação éde dois tipos: caatinga no trecho mais alto, emata, na região

costeira. Oclima e considerado tropical semi-úmido. As principais cidades são:
jeremoabo, na Bahia; Pesqueira e Bom Conselho, em Pernambuco; Propriá eNossa
Senhora da Glória, em Sergipe; eArapiraca ePenedo, em Alagoas.

As figur&s 5.2, 5.3 e 5,4 representam respectivamente a vegetação, clima e
hipsometria da bacia do São Francisco.

5.5. POTENCIAL Hídrico

O potencial hídrico do São Francisco é aqui caracterizado em seus dois

componentes: recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

5.5.1.Recursos Hídricos Superficiais

Orio segue a direção geral sul-norte até à confluência com o Urucuia, onde

inicia um grande arco com direção norte-nordeste até à cidade de Cabrobó (PE),
girando, então, para leste e logo depois, para sudeste, até à foz.

Há uma diferença de 1.000 m entre as cabeceiras e a foz. As maiores
declividades são encontradas nas cabeceiras e nas proximidades da foz. Nos primeir
120 km, há um desnível de 250 m; nos seguintes 360 km, até Três Marias, outros 180
m.DalatéSobradinho,em 1.416 km, desce 176 m. No trecho entre Paulo Afonso (284
km da foz) ePão de Açúcar (171 km da foz), oRio cai mais de 300 m: eotrecho das
gnmdes quedas. Dai' em diante, segue tranqüilo em direção ao Atlântico.





9

Vegetação
ESTEPE

FLORESTA ESTACIONAI DECIDUAL - MATACADUCIFÓLIA
FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL- MATA SEMICADUCIFÓLIA
FLORESTA OMBRÓFILA DENSA
REFÚGIO ECOLÓGICO - CAMPOS DE ALTITUDE
SAVANA

ÁGUA
ÁREAS DAS FORMAÇÕES PIONEIRAS

PI ÁREAS DE TENSÃO ECOLÓGICA - CONTATOS ENTRE TIPOS DE VEGETAÇÃO

Figura 5.2. Mapa de vegetação da bacia do rio São Francisco
s



Figura 5.3. Clima da bacia do rio São Francisco
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Figura 5.4. Hipsometriada bacia do rio SãoFrancisco
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o rio Sâo Francisco tem, entre veredas
n,.,ge„ «.uerda e78 pe,. ÜÍ

^ ,9 â. pe»~s,«^ ^
^ Umc»a. Ca„„h.nh.. Co™,e eo„„d., pe,. ^^
Velhas, Jequitaí eVerde Grande, pela margem direita.

Registre-se que os afluentes mais imcortantes «itnom o»P lanies situam-se na margem esquerda
doAltoe do Médio Sâo Francisco, em territórios dos estados de Minas Gerais eBahia.
Essa característica se deve à existência de grandes áreas de formação sedimentar
naquelas regiões, permitindo maior infiltração das chuvas, as quais, por sua vez, são ali
mais abundantes e regulares do que nas demais regiões do vale.

Com relação às vazões dos afluentes, registra-se que;

- há uma grande diferença, nos meses de cheias, entre a média das máximas e a das

mínimas, cuja razão atinge 11 vezes;

- Orio Grande, cuja desembocadura no São Francisco situa-se a 1.178 km da foz

deste no Atlântico, é, na prática, o último afluente permanente de vazão

significativa; ou seja, as contribuições ao São Francisco concentram-se na metade
inicial do seu curso; e

- os afluentes do rio São Francisco, à jusante do rio Grande são praticamente
intennitentes; situados no Polígono das Secas, secam eproduzem grandes torrentes,
condicionadas pela pluviosidade.

A U .4 • Qan Francisco sâo formadas pela área a montante deAs enchentes do no Sao Francisco bn
^ 1S0A nelo Paracatu, com iv/o e

h|«». <8» .pop. 29%. pelo rio d» Volh». » •
I* ,,%. ,o..„o,ndo 7« 08 -,.n ^̂

Corrente, Cannhanha, Grande, Ver e ^ir^antido um volume de
afinalidade de controlar parcialmente essa ^construção de barragens nos

^Pcta nos reservatórios de Três Marias ede Sob Paracatu eUrucuia, poderá
Quentes de maior porte, notadamente nos nos d pi.j„çipai.
"""ribuir significativamente para aregularizaça Nordeste éihilidade hídrica total da região ín

Segundo oProjeto Áridas, adispon águas superficiais e, esses,
bilbte de ™-/ano. sondo 92.9 bilhíos oriun ^ ,i,p„„n,ilid.do do"•'««fcdovide^.riosporonosOrioSdoFri.ncs .

ao regime,

quais
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de mVan», responderia p„, 69% da disponib,Ud.de de *
^„«d.^b,Udade saperiíera, „da do Nordes», fa«;;:~°

""Tbi blh"' d <"= 'Sa. superfíolal do,.rf*íd. 85,1 brlhoes de mDesses. 50.9 bilhões ou seja. 59.8./.. se locaUeam
,SBtaraolseo. através dos lagos: Sobradiaho (34.1 bilhaes). topane. (,,8 bilhses)

bilhões) eMoxotó (1.2 bilhão). Cabe mforra.r Três MarI» acaraal.
outros 19,3 bilhões de m.

552.RECURS0S Hídricos Subterrâneos

As águas subterrâneas do Vale ocupam diferentes tipos de reservatórios, desde
zonas fraturadas do substrato geológico pré-cambriano até depósitos quaternários
recentes. Foram identificadas 9 províncias, das quais 4, com uma reserva aqüífera

explorável da ordem de 8,7 bilhões de m^/ano, são importantes para o abastecimento

humano eanimal e para o aproveitamento hidroagrícola.

A figura 5.5 mostra a hidrogeologia da bacia do rio São Francisco. As

características dessas principais províncias são;

- Coberturas Detriticas da Depressão Sanfranciscana

SSo aqüíferos livres, contínuos, com porosidade e condutividade hidráulica
dominante intersticial, compreendendo diferentes unidades geológicas. As espess
áo estimadas entre 100 e200 metros, com seção saturada média da ordem de 50 m. A
Kcarga égarantida pela abundante pluviometria média anual que varia e
-.«simdo.,.». nua entre 10 eIS"/.. Nnm. earaclerlzaçâo gemi. de^
rMftnis apresentam um caráter químico muito vanavcl. Os valores d p

a „ /^r.1 Fm 75% das análises disponíveis, sao68eadureza é inferior a 30 mg/l de CaC

fflferioresalOOmg/l.

" Aqüíferas Cársticas „„rrínria
. • •característico do domínio de ocorrência

Este tipo de condição hidrogeológica extensão aflorante é
j j rnuDO Bamtmi, cuj»
®seqüência de rochas carbonatadas do f

e Goiás.
®^ada em 400.000 km^ na Bahia, Mmas

Aliiviõer! pn^in^c Iitfirâneas ^ nfinados, contínuos, com

Os aluviões são aqüíferos livres, as espessuras também
" '̂«sidade econdutívidade hidráulica domman

águas superficiais e
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„„ .,>„r™, .pne„„.™ ,„,„„s e„.„ ,„„ .
^^^das entre 5e1 meniveis estáticos vanando desde subaflorantes até 4-5 mde
ptoftmdidade. Eimportante enfatizar que aexploração do aqüífero aluvial depende, em
g^de parte, das condições de operação dos mananciais de superfície, uma vez que o
fator principal de regularização e/ou ampliação é proporcionado pelo fluxo do rio ao
qual acha-se intimamente ligado.

As Dunas Litorâneas sào as dunas de areias litorâneas. Ocorrem de forma mais

expressiva nas proximidades da foz do rio, recobrindo sedimentos do Grupo Barreiras

sobre uma extensão aproximada de 1.350 km-. As espessuras são desconhecidas,

estimando-se a média da ordem de 15 m. A principal fonte de recarga deste sistema

aqüífero é, naturalmente, a abundante precipitação, cujas médias anuais variam entre

1.200 e1.400 mm. As taxas de recarga estimadas variam entre 0,3 e 0,5 x 10 '̂ m^/km^

ou seja, 30% da precipitação pluviométnca.

- Chapadas Areniticas

Constituem aqüíferos livres, contínuos, de porosidade e condutividade
liidráulica dominante intersticial, média e baixa. Sào sedimentos arenosos, m'
finos, com siltitos, argilas econglomerados intercalados ou misturados em proporções
variadas pertencentes ao Grupo Barreiras, coberturas aluvionares qua ,
im silKos com ,„„o»laçõ.s de folhelto, .csd.", c.lciri.s econglomemdc»,

X.. • oi Tlnicuia e Areado. Ocorrem formandoconstituintes das formações Exu, Manzal, eminentes
/ ^KiítPrados relativamente proeminentes

chapadões delimitados por "cuestas" vivas eou Altiolanos das
. ^ . T.hnlciros do Grupo Barreiras, Altiplanos aas10 relevo atual, a seguir relacionados. Ta Araríne

Bacias Tucano-Jatobá, Planaltos do São Francisco eChapa a
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Figura 5.5. Hidrogeologia da bacia do rio São Francisco
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jPffiENCiAL Hidrelétrico

Ovale do São Francisco dispõe de 5fontes de ener, petróleo e turfa. Dispõe de vári. ' hidráulica, lenha, cana-
vdrias usinas híH i'icas, uma refinaria de petróleo, 14 usinas de álc ^ ®algumas

ipal potencial energético éohidráulico " ^numerosas carvoarias.
De acordo com o SIPOT - Sistema

^e^,doGCPC -Grupo Coordenador do Plane^d!:
S^OBRAS. ovale dispõe de um potencial hidrelétrico total da orrem r;;':
MW,sendo que, em 31/12/1996, apresentava-se: 9.356 MW instalados; 1000 MW em
«^çlo;e 16.079 MW remanescentes. Acapacidade instalada (9.356 MW) decorre
pàcipalmente. de grandes obras construídas no leito do São Francisco: são 14 usinai
cmpotência igual ou superior a 10 MW e29 usinas com menos de 10 MW cada uma.
Opotencial remanescente, num total de 16.079 MW, corresponde a 164
aproveitamentos classificados pelo setor elétrico como em projeto, em viabilidade,
inventariado, individualizado ou remanescente, sendo 18 com potencial superior a 100
MW, totalizando 12.635 MW, outros 102 com potencial entre 100 e 10 MW,

totalizando 3.243 MW; e 44 com potencial inferior a 10 MW, totalizando 201 MW.

No decorrer de 1997, foram instaladas as 2 últimas máquinas em Xingó. A

sfiBÇâo, então, em 30/09/97, era:

- potencial total - 26.435 MW;

" potencial instalado - 10.356 MW; e

P®tencial remanescente - 16.079 MW.

Há cerca de 16 milhões de hectares no vale recomendáveis para asilvicultura,
podem ser utilizados como recurso energético. Existe ainda, principalmente no
Wano, grandes quantidades de turfa: estima-se que hajam cerca de 200 milhões

tdas, representando um potencial de 1.500 MW.

. Com relação ao suprimento elétrico, aárea mineira ^3
Sul/Sudeste/Centro-Oeste ea restante, ao sistema ^

dos municípios do vale estão conectadas au represa de Três Marias e
de transmissão érelativamente elevada asul ealest
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jdj usina de Sobradinho, observando-se uma ei
Ujtwpolitana de Belo Horizonte. ^ *^°"centraçã,'Çao de linhas na

Otande parte dos municipios situados no noroeste de M'
^éatendida por linhas de baixa capacidade '•^ ®
ij. Também, neste caso, adensidade de línko •i ®^*">^das ou próximas à

""nas e bem mennr

lento de 90% das sedes municipais éprecário ^

o,»*. .^Lzados pelo PLANVASF englobai â,ea ,o«l de
,|i,l* de ha), Essa é,ea se «fere à«hdade do .errirOrio dos „e„ielpi„s
j^odaquelesparcialmente inseridos na bacia enão inclui áreas do Distrito Federal i
ffloiás. Para aárea assim definida, tem-se os seguintes usos: área de proteção
gfatal de Piassabuçu, reserva ecológica do Raso da Catarina, região metropolitana
díMoHorizonte, águas internas e terras. As áreas de preservação atingem 0,1 milhões
àha (0,1% da área estudada); a área metropolitana de Belo Horizonte ocupa 0,4
ilh3esdeha(0,6%); as águas internas ocupam 0,6 milhões de ha (0,9%) e as terras

ppriamente ditas ocupam 68,0 milhões de ha (98,4%).

No que se refere à aptidão das terras para agricultura irrigada, esses estudos

que 44,6% (30,3 milhões de ha) são aptos, ocorrem 1,3 milhões de ha da

e29,0 milhões de ha da classe 3; cerca de 0,9% (0,6 milhões de ha da classe 4)

ter utilização específica (arroz irrigado), outros 6,0% (4,1 milhões de ha da
^) são terras que requerem estudos mais aprofundados, eos restantes 48,5
milhões de ha da classe 6) são inaptos. Essa classificação não considerou o

ou seja, os solos foram classificados exclusivamente quanto àaptidão para
^ ' Ac fimiras 5.6 e 5.7 mostram o

independentemente de haver ou não agua. &

"•sMlos e(te classificação dc tenas quanlo àimgaçao da bacia respe
««idmndo as ..™s apcs cdc uso especifico paia a'i''—

,,ma elevação de ate i/"
máxima de 60 km da fonte de água e milhões de ha

identificou um potencial irrigável na bacia da cr em
<le terra 2, 3 e 4, segundo a classificação

ores, opotencial éda ordem de 3,0
Considerando distâncias e elevações m eelevação de água) aos

hectares. Aliando-se os fatores restritivos
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rec™ hídricos do SSo Fraocisco

IK'*"«Sdas",I »«te.^ . 4,9% das «n» aptas » J'« «IXKM. agricol.
|̂ ».acolabo,açâod.CHESFde.o™;„„,^^ " «««vol,,^

»"«» fFviMo da esttutttt, gerador, ate ' ««»
„inf(«área superior a800 mil ha (2oo mp „e L° ^'«,«1, de
.JKDipassariaainfluir no atendimento ao mercadrd" ™l
Aítilía*.ademanda unitária prevista pelo PLANOAslTràr".
rtd—rimn 11.7 btlhOes de m3/a„o. já eousidetudo oreto,! ü

«> Tal vazáo corresponde a cerca de i25./ a *
rraipu. 'l" São

hntoü. aanálise econômica, verificou-se pue ovalor adiconado pelo
(Pideaniaçao supetava. largamente, tanto os custos das perdas d, geraçao
na,.»*» anuais de operaçáo das soluções energéticiB propostas. Esse'
mmto levou oPLANVASF a estabelecer, no que concerne ao programa de
^ivimento da irrigação, com um total de 1.336 mil ha, as metas parciais de 594
ilíopeiiodo 89/2000 ede 742 mil ha após oano 2000.

Amobilização do potencial total depende da melhoria dos processos

Ws, nas áreas de engenharia, de agronomia e de irrigação, sendo necessário,

PISSO se concretize, a regularização do rio e, principalmente, de seus afluentes.



Figura 5.6. Solos dabacia do rio São Francisco

^GU^
\ 1A.M - AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DlSTRÓFltAS

AQ - SOLOS ARENOQUARTZOSOS PROFUNDOS
^AR - AFLORAMENTOS DE ROCHA

areias QUARTZOSAS HIDROMÓRFICAS
BRUNO NÃO CÂLCICO

Q3 CAMBISSOLOS
PO LATOSSOLO FERRÍFERO HÜMICO
•• LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO
1 1LATOSSOLO VERMELHO AMARELO
1 1LATOSSOLO VERMELHO ESCURO
gH PLANOSOL
1 IPODZOL
\ 1PODZÒLICO VERMELHO AMARELO
m PODZÓLlCO VERMELHO ESCURO
mi REGOSOL

SOLOS HALOMÓRFICOS

mi SOLOS HIDROMÓRFICOS (GLEYZADOS OU ORGÂNICOS)
\ \ SOLOS UTÓUCOS
^•iMERT\SOE

s
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Figura 5.7. Classesde terra para irrigação

Classe

RIO SÃO FRANCISCO
TERRAS IRRIGÁVEIS COM APTIDÃO MODERADA

pi| TERRAS IRRIGÁVEIS COM APTIDÃO RESTRITA
TERRAS IRRIGÁVEIS DE USO ESPECIAL
TERRAS NÃO IRRIGÁVEIS

s
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üjia política visando ao desenvolvimento sustentável
.Jíiisiclerar amultiplicidade dos ecossistemas ^ ^ Francisco
^ ^^í^ílitos seiam e^]_iais, entre os interesses dos vários setores íecnn-' •

conservacionista, etc). conom.co, social, cultural.

«*=n,e. ^sao «s os conflòos pso.<«»<,«» p.,o

t " '""""..«nbemj. ha o. o„„„„o3 p,,, •
ewiâo hldpca eeólica, assoreamemo e poiulçío . p„ fenlIiaaoK •das

toadOBS dos corsos dágua provocados por um processo rápido de ocupaçáo
^toíialcom intensos plantios de grãos.

Autilização das águas do São Francisco tem sido, há muito, discutida. Antes, o
iciigia-se ao conflito irrigação versus geração de energia. Hoje, com o projeto de
i^siçâo de aguas, a matéria toma outra configuração, já que surge um novo

Éto,qual seja abastecer, gerar energia e irrigar também fora da bacia.
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capítulo VI

â£LIÇA£ÕES

geração De Cenários paraa Bacia

jll aspectos Gerais

Para gerenciar abacia sob diversas situações e verifíppr. •
^ de alterações^.asaadisponibilidade, osistema conta com ferramentas de criação de cenários O

^pacipalédiscretizado em trechos aos quais são associadas disponibilidades. As
[jamentas descntas aseguir podem ser de grande ajuda no processo de concessão de
oiiorga do direito de uso das águas.

SJIDISCRETIZAÇÃO DO RiO EM TRECHOS

Contesta ferramenta pode-se discretizar o no principal da bacia, no caso o rio

SloFrancisco, e atribuir a cada trecho valores estatísticos indicadores da vazão neste do

Leclio,comoQ7,io, Q95%, etc. Para isto são usadas estatísticas calculadas para os postos

iiiviométricos mais próximos. Para um ponto intermediário são atribuídos "pesos",

iimbolizando a influência de cada posto no trecho em questão. Esses pesos são dados

^osimadamente em relação à distância de cada posto ao trecho. (Figura 6.1) Orio São
fsncisco foi assim discretizado em 239 trechos, e 30 postos foram utilizados para

^cterizar adisponibilidade do Rio (Figura 6.2).

Trecho

posto 1

^ Atribuição de pesos aos postos
etizado.

Posto 2

em
relação à sua

distância ao trecho



70

ura6.2, Detalhe da discretização do rio em trechos

Geração DE "Cenários de Rio"

Depois de gerados cenários para os postos fluviométncos e para os
^atónos, cnam-se os cenários de rio, escolhendo postos fluv.ométricos e

. , >.T r o At é mostrada a ferramenta de geração de/aíonos para representa-lo. Na figura 6.3 e mo
• c listados são escolhidos os cenários quelosderio. Para os postos e reservatórios listado

apresentar o rio.
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RT0 3Marias100?sF[T0

Cenátios paia este tesetvalório

G-TrèsManaslo5^::;;::SlGn\'r^°-217-Très Marias 1005Í retirando im í' "
3-Três Marias 95^ rSnSÍsDO =;^1
l'n 'etirando 100 => llSho 21
hl-Tres Mana. 95^ retirando O=> Tr^o 2^

Sobradinho

Qk Fechar

12

4

IHlRe^o de 'CCTiário deRio" nC^ro: • M

[ura6.3 -Ferramenta de configuração de cenários para o rio. Aqui, o usuário escolhe

postos, os reservatórios e os cenários destes que vão representar o cenário geral do

que pretende-se criar.

LiAÇÃo DA Disponibilidade X demanda

om os dados de demanda e disponibilidade representados pelas esta
.partt, do Módulo Flnvtotnétrtco sob os vartados e.na.tos^ pode-se toedas,to.od.r.oemte,.óaoasrto^^^^^^^^^^^^
da uma ferramenta no sistema para es

)rnovas captações. neRecu.sosHid.,co»doMin,ster,odoMe,o
3ram obtidos junto àSecretaria a ^ Francisco, os
dados georreferenciados de uso dágu ^̂ trechos. Cada ponto de
ĉadastrados como "pontos de retira representa ademanda neste.
relacionado aum trecho, easonia d ^sistema gem gráficos que

das estatísticas edas demandas em ca variado
acomparação disponibilidade provoca sobre todo ono. Assim,
'Verifica oefeito que uma nova P
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^fflódulo" representa uma ferramenta bastante t i
' "o processo de análise de

para exibir todas as informações, também é •
riGCGSS9.riO SG íítriVNtriçâo (ecológica, navegação egeração de e trechos

ão do cenário da bacia do rio São Francir^vair*''̂ ' ^
,ilidade em 95% do tempo sob o cenário "v ~ a
significa as vazões de restrição em cada trecho ave!2 '̂ ^

. , a . ' verde, a disponibilidade, a„.dm«.dae .«:»l. soma d. vomelha eda amarela (demarA . msmçto) ^
«actenaa-se com a Ifnha verde esrando acima d. aaul, indicadora d.

hinentre oferta e demanda.

aiilidade

I Uma observação aser feita na figura 6.4 éque estão sendo considerados todos
j|(8100% ativados simultaneamente, oque não ocorre na prática, principalmente em
ípSDiio dô imga.ção, c|ue é uso consuntivo preponderante na bacia do São Francisco,

iimular cenários reais de uso, o analista do sistema pode indicar coeficientes de

e de ativação dos projetos consumidores da água. O usuário fornece

acordo com sua experiência na área. Além disso, nesta figura, os dados

que estão sendo considerados começam a partir do reservatório de Três

jjs eas vazões de restrição foram inseridas com base em valores médios de

Ição das águas do rio pela CHESF para geração de energia. Nos trechos entre Três
peSobradinho eajusante da cascata da CITESF foram atribuídos,a título
po, vazões de restrição de 500 mVs e 1200m^/s, respectivamente.
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Figura 6.4. Disponibilidade x Demanda no rio São Francisco sob o cenário de vazões naturais.
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2̂. UTILIZAÇÃO DOS Módulos Hidrológicos
Neste item, são mostradas apl,cações apenas atítulo de
utilizados são mmto conhecidos ejá foram bastante utd, 7""

Utilizados por técnicos dani'

área.

6.2.1. SIMULAÇÃO Chuva-Evaporaçào

Ctac de».,o .nte,io™e„K, esse „„del„ »s«,„ o„„
de .mpl,.r o„ ger.r séries de ev.por.ça, e„™

ohuva-vazão. Calibrou-se omodelo EVAPOR (Araújo Füho eCinlo, 1994), para a
bacia do rio da Brígida, sub-bacia do rio São Francisco em Pernambuco, com oapoio da
interface desenvolvida para este modelo no SIGMA. Os parâmetros e resultados da
calibração podem ser vistos nas figuras 6.5 e 6.6.
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figura 6.5. Interface com oEVAPOR -resultados da cahbraçao.
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CRH/UFPE - Gr-Afíco t'e SÍHulacAO Hi.írologíca
Intervalo [ 1

I irr '"7''
288 1

GmÁà
— Precip.

Figura 6.11. Gráfico comparativo da calibração ~modelo IPH diano

6-2.3. Aplicações para APrevisão

Foram feitas algumas simulações para abacia do no São Francisco utilizando
^edes neurais para demonstrar os benefícios que são obtidos em relação àagilidade na
obtenção dos dados erapidez na formulação eanálise de alternativas

'•".1. Pr.vM. d. .««»R«.rv.,6ri» d. Trfe M.™. •S.br.dM.
U.i,l»„d= o«d.o d. -ed., .e-l. f.™ p,™»»

Trpc Manas e 0 de boDraainnu
rio São Francisco, no trecho entre oresematono de
(Figura 6.12). Foram utilizados dados diános e v
iudicados na tabela 6.1:

da onda de cheia entre os
Oprimeiro passo foi determinar otempo ^1992 - períodos de

postos. Ajialisou-se omês de fevereiro dos número de dias de
grandes vazões. A partir dos hidrogramas (Tabelas 6.2,
deslocamento do pico das cheias entre os postos (Figuras 6.13,6.14
6-3, 6.4 e6.5).
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Locafízação do5 reservatórios de Três Marías e Sobradinho e dos 4 postos utilizados nas simulações.

MORPAR

CARINHANH

300

Sobradinho

BOM JESUS DA LAPA

SAO FRANCISCO

Três Mâfias

600 MHes

• Usinas4.shp
• Postosflu

/\/Hidrografia4.shp
Sub_bacias4.shp

43

(44
145
]46
147
^48

^349

Figura 6.12. VisualizavSlü do irechü sinmlado milizando o modelo de redes nemais
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Figura 6.16. Tela do pré-processador desenvolvido para oQNET

6.2.3.1.1. Arquiteturas e Resultados
Aseguir descrevem-se as arquiteturas de rede utilizadas eos resultados obtidos

nos processos de treinamento e validação. Foram testadas 7 arquiteturas de rede
diferentes, modificando ora onúmero de neurônios, ora os dados de entrada.

Arquitetura 1: 2 neurônios (entrada) para o posto São Francisco e 1 neurônio para o
posto Morpará (saída). 2neurônios na camada escondida (Figura 6.17). Previsão de 14
dias a frente. Os 2 neurônios de entrada significam as vazões históricas nos tempos t e
t+1 (a mesma série histórica defasada de 1dia) no posto de montante. Ode saída
corresponde àsérie t +15, do posto de jusante, t=1,2,...N-15, sendo Nonúmero de
dias da séries utilizada. Os resultados são mostrados na tabela 6.6 e nas figuras 6.18,
6.19 e6.20. Ogrupo de testes éum subconjunto de dados da série do neurônio de saída,
não necessariamente sequenciados, que não éutilizado para cahbração.

Datas iniciais:

-São Francisco -1/10/47 e 2/10/47

-Morpará -16/10/47

«•S NhIwiiiV. llfMijr

-• (Neurônios deentrada)

(Neurônio de saída)

mmfa
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Figura 6.17. Rede composta de 5 neurônios: 2 de entrada, 2 na camada escondida e 1
neurônio de saída.

Tabela 6.6. - Resultado das simulações-arquitetura 1

Arquitetura 1 - SF MP 3 NEU PREV 14
Coef. De Correlação Coef. De Correlação: Grupo ae xeste

Treinamento: 1947 - 1951 93,32% 92,02%

Validação: 1977 - 1981 92,94%

Validação: 1990 - 1994 93,85%

Arquitetura 2: 4neurônios de entrada -2para oposto Sâo Francisco edois para oposto
Moiparà (Figura 6.21), onde será simulada avazao, porém no mesmo tempo de entrada,
dois neurônios na camada escondida e um neurônio de saída com a séne do posto
Morpatá. Previsão de 14 dias. Os resultados podem ser visualizados nas figuras 6.22,
6.23 e 6.24 e na tabela 6.7.

Datas iniciais:

São Francisco -1/10/47 e 2/10/47

Morpará - 1/10/47 e 2/10/47

Morpará-16/10/47 •

(Neurônios de entrada)

Neurôniode saída.
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neurônio de saída.

Tabela 6.7. - Resultado das simulações arquitetura 2
Ã55»Z3E5ElJÍú^g

rnrf pr

96.36%rnpf np Correlação

Treinamento: 1947 - 1951
Validação: 1Q77 - 1981
Validação: 1990 - 1994.

94,18%

99.01%
94,86%

ao:

Hn ainserção dos dados do próprio posto ajusante, no mesmoComo era esperado, sensivelmente aprevisão. Isso énatural,mpo dos dados do posto amontante, melhora sensive
d. por .«mplo, P»«..
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Datas iniciais:

-São Francisco - 2/10/47

-Carinhanha- 7/10/47

-Bom Jesus da Lapa - 11/10/47

-Morpará-16/10/47
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d,„ os
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(Neurônios de entrada)
Datas iniciais:

São Francisco -1/10/47 e 2/10/47

Carinhanha - 6/10/47 e 7/10/47

Morpará-16/10/47 > (Neurônio de saída)

Tabela 6.11 - Resultado das simulações - arquitetura 6
Arquitetura 6 - SF CR MP 5 NEU !*REV 9

Coef. ne Correiacão
96.75%

Coef. De Correiacão: Giudo de Teste
97.07%

Treinameptr»- ^947 - 1951
Validação: 1977 - 1981
Validação: 1990 - 1994

98.85%

98.67%

Arquitetura 7: 2neurônios para os postos São Francisco, Carinhanha eBom Jesus da
Lapa e um neurônio para o"alvo" Morpará. Dois neurônios intermedtános ou
escondidos (Figura 6.34). Previsão com 5dias de antecedência Os resultados são
mostrados na tabela 6.12 enas figuras 6.35 e6.36.

Datas iniciais:

São Francisco -1/10/47 e 2/10/47

Carinhanha - 6/10/47 e 7/10/47

Bom Jesus da Lapa - 9/10/47 e 11/10/47

Morpará -16/10/47

(Neurônios de entrada)

(Neurônio de saída)
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Tabela 6.12 - Resultado das simulações - arquitetura 7

Araultetura 7 - SF CR BJ MP 7 MEU PREV 5

Coef. De Correlação Coef. De Correlação: Grupo de Teste

Treinamento: 1947 - 1951 98,90% 98.24%

Validação: 1977 - 1981 99.02%

Validação: 1990 - 1994 94.09%

M NelwniK
BEÍD

1»

Outputs

• 6 de entrada, 2 na camada escondida e 1
Figura 6.34. Rede composta de 9neurônios
neurônio de saída.
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6.2.3.2. Previsão de Vazões Usando Também Dados de Chuva

Foi escolhida a bacia do rio das Velhas para realizar simulações utilizando dados

de chuva, usando o modelo de redes neurais. A partir do ArcView foram escolhidos os

postos mais a jusante e o mais a montante cadastrado no banco do sistema (Tabela 6.13

e Figura 6.37). Os postos escolhidos foram:

Tabela 6.13, Postos fluviométrícos utilizados nas simulações

^ y Nome Latitude Longitude
Jusante 41990000 VÁRZEA DA PALMA -17 35 39 -44 42 51

Montante 41199998 HONORIO BICALHO-MONTANTE -20 01 26 -43 49 22

AirVtow IjlS Ví-tíMin

Bb Ed» ^iew Iheme aap«cs íaôndow H«*

FKraiom•trieas4i«hp<—|

' V«g*(aojo6rt>4.ahp

Ĵ.Í Üíin«i4jhp

l'V I.

Tilèmètrie3s4.5hp —.

j *
'Itt H(d>«>giafia4.<hp

Roh. Catt'ibã

yA^Reh. da Brigtd
/ , Rch. do Doim
y •./ Roh. d» Narlo

Roh. do Rojo
•/\/Hch. do RtoHt
j Roh. do» Boi»

Roh. 9Mnd«
MaeuruN

[/'•,/Reb. SSoPod
,/"s/"Riaoho da* ©i
' /"-./Rló Abaeté

j Rio Araguaii o
Rio Arrojado

/\/Rio CaniBdá
y Rk» Capivara

Rio Carhftanh
Ria Cerrent*

Rio Coxá

C) Rb CuragS
• -Ti-i ii r

Wt

6.37. Escolha dos postos fluviométricos da simulação.

Scale 1:11281.eS4 •44.39 *.
•17,W t

No módulo pluviométrico do sistema, escolheram-se os postos pluviométncos
geração da chuva média, como pode ser visto na figura 4.16, no capítulo 4. Os
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postos escolhidos estão listados na tabela 6.14. e foram escolhidos por possuírem uma

série mais extensa de dados.

Também no módulo pluviométrico foram gerados os polígonos de Thiessen

jutilizando os 6 postos escolhidos para logo depois ser gerada a chuva média para o
período de 1971 a 1992, como pode ser visto na figura 4.17, no capítulo 4.

Escolheram-se os períodos para treinamento e simulação através do gráfico de
máximas anuais gerado no módulo fluviométrico do sistema (Figura 6.38) período de
1978 a 1980, incluindo o período de altas vazões em 1979, este escolhido para o
treinamento, eoperíodo de 1984 a 1986 para validação, incluindo operíodo de altas
vazões em 1985. Verificou-se que a defasagem entre os picos de cheia no posto a
montante eno posto ajusante variava entre 4e5dias. Esses tempos foram utilizados
para adefasagem entre os neurônios nas simulações.

Tabela 6.14. Postos pluviométricos utilizados para calibração evalidação.
CODlGO ANO I !?
1843000 1941 1993
1843002 1941 1993
1844001 1941 1993
1943004 1941 1993
1943023 1942 1993
1943024 1944 1993 ^ a a

Foi feita uma simulação chuva-vazão. utilizando asegumte arquitetura de rede.

. 2neurônios de entrada formados pelos dados de chuva média diária da bacia, o
primeiro defasado 5dias eosegundo 4dias dos dados de saída.

. 1neurônio de saída formado pelos dados de vazão diária do posto Várzea da Palma.

• 2neurônios na camada escondida.

AFigura 6.17 representa graficamente aarquitetura da rede descrita acima.

Operíodo de treinamento, como já foi dito, compreendeu os anos de 1978, 1979
„• „ ../.WnHn entre 1984 e 1986. Os resultados obtidose1980, eavalidação foi feita para openodo entre

podem ser visualisados na tabela 6.15 enas figuras 6.39 e6.40.
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Figura 6.38. Gráfico das vazões máximas anuais nos postos Honório Bicalho e Várzea

da palma, no período de 1973 a 1992

Tabela 6.15. Resultados obtidos na simulação chuva-vazão.

Treinamento: 1^78 - 1980
ValidacaQ: 1984 - 1986_

rHiJVA - VA7Ã0 Bacia kiq das Velhas
rnpf ne Correlação

70.71%

rnpf Dft Correlação: Grupo de Teste
66.91%

65.27%

Ut,lizou-se amesma estrutura de rede para previsão de vazões no posto Varzea
lima Os neurônios de entrada neste caso foram substituidos pelos dados de vazao
,sto Honório Bicalho com 4e5dias de defasagem em relação aos dados em Váizea
rima. Os períodos simulados foram os mesmos. Os resultados são mostrados na
j 6.16 e nas figuras 6.41 e6.42.

Ia 6.16. Resultados obtidos na previsão de vazões.

amento: 1978 - 1980^
íção: 1984 - 1986

- \/A7Ã0 Bacia do Rio das Velhas

Coef. De Correlação '
- 73,25%

veiiiús

Coef. De Correlação: Grupo de Teste
70,73%

71,89%
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Como terceira tentativa. Incluiu-se na rede anterior os dados do posto de

Várzea da Palma com 4 e 5 dias de defasagem como neurônios de entrada, resultando

assim numa rede com 5 neurônios: 4 de entrada e um de saída (Figura 6.21). Os

resultados obtidos podem ser verificados na tabela 6.17 enas figuras 6.43 e6.44. Houve
um significativo ganho naqualidade do ajuste.

Tabela6.17. Resultados obtidosna previsão de vazões.

VAZÃO - VAZÃO Bacia do Rio d as Velhas

Coef. De Correlação Coef. De Correlação: Grupo de Teste

Treinamento: 1978 - 1980 99,90% 99,95%

Validação: 1984 - 1986 85,65%

Aquarta arquitetura do modelo chuva-vazío contemplou mais neurônios de
entrada. Incluiram-se mais dois neurônios na rede anterior, compostos pelos dados de
chuva. Assim, arede ficou composta de 7neurônios (Figura 6.34) setóo 6de entrada
divididos em 2neurônios com dados de chuva média na bacia, 2neurômos com dados
de vazão no posto Honório Bicalho e2com dados de vazão no posto Várzea da Palma,
defasados em 4e5dias em relação ao neurônio de saída, composto pelos dados de
vazão no posto Várzea da Palma. Os resultados podem ser observados na tabela 6.18 e
nas figuras 6.45 e 6.46.

Tabela 6.18. Resultados obtidos na previsão de vazões utilizando dados de chuva.

Treinamento: 1978 - 1980
Validação: 1984 - 1986

rHiiVA - VAZÃO Bacia do Rio das Velhas
roef. De Correlação Coef. De Correlação: Grupo de Teste

82,92%87,04%

89,10%
vaiioaçao: , , ,

» . f«tou-se também 4neurônios na camada escondrda porem oresultadoPara este caso, testou-se

lão apresentou mudança signifícante.
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Figura 6.39. Fase de Treinamento(1978 - 1980) Simulação Chuva-Vazâo na Baciado Rio das Velhas. (Dadosdiários)
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Figura 6.42. Validação (1984 - 1986) Simulação Vazão-Vazão com 3 neurônios na Bacia do Rio das Velhas. (Dados diários)
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Figura 6.43. Fase de Treinamento (1978 - 1980) Simulação Vazão - Vazão com 5 neurônios naBacia do Rio das Velhas. (Dados
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Figura 6.44. Validação (1984 - 1986) Simulação Vazão - Vazão com 5neurônios na Bacia do Rio das Velhas. (Dados diários)
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Figura 6.45. Fase de Treinamento (1978 - 1980) Simulação de Vazão utilizando dados de chuva e vazão. Rede com 7 neurônios. Rio

das Velhas.
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De todas as arquiteturas concebidas, obviamente levaram a melhores resultados

uelas que se destinavam a simular para um horizonte mais próximo e aquelas que
regavam mais neurônios de entrada. Em ambas as situações existia uma quantidade
tíor lie infomações para otreinamento do modelos.

De uma forma gerai, os resultados refletem a adequação da metodologia à
svi^o de vazões no rio São Francisco. As arquiteturas que relacionavam apenas
zõesl apresentaram ajustes excelentes. Aintrodução da chuva como "input", como
jerado, trouxe mais ruído à simulação, mas mesmo assim os resultados foram
soávèis.



CAPITULO vn

rONCT TTSÕKS E SUGESTÕES

7.1. Conclusões

A necessidade dos Sistemas de Suporte a Decisão -SSD, ferramentas que
subsidiam atomada de decisões, tomou força com osurgimento de conceitos como ode
desenvolvimento sustentável, fazendo com que a análise e planejamento dos recursos
naturais se tomasse uma questão multidisciplínar ede formulação complexa.

O barateamento e difusão de computadores cada vez mais capazes e o
«nálisc dos recursos hídricos e também novassurgimento de softwares dedicados a anaiise uuü

linguagens de coniputação que possibilitam odesenvolvimento de sistemas especialistas
com interface gráfica eamigável fez com que odesenvolvimento eautilização dos SSD
entre os técnicos etomadores de decisão crescessem rapidamente nos últimos 10 anos.

Os SSD unem os "atores" do processo, armazenam eacessam informações em
cpinm de otimização ou de simulação, unindo em

banco de dados e integram modelos sejam ae oum v
. ferramentas necessárias ao processo deum mesmo ambiente computacional as terrame

íi visualização de resultados de forma grafica eplanejamento e também permitindo a visuaiizaç
. í» tomada de decisões. Os SSD nao servem apenas

clara, apoiando imensamente assi
. Hpterminado problema mas também para dar apoio

para achar a solução ótima para um

vi™ f..„ d. S». difinitdo =<1° P™""

OSIOMA. Sfs,.™. dd I.ft-.Çdd' P»» O»"". sistemas de informações sobre recursos hidncosdessa pesquisa como apninma^^^^^^^^ desenvolvidos na UFPE. Diversas ferramentas
esistemas de suporte a SIGMA, como aconstrução de pré epós-
foram desenvolvidas e/ou incorpora ^ ArcView software que
processadores para modelos de -SIG epara omodelo de redes

.

neurais. A integração dessas

melhora aqualidade dos resultados.
_ fotam feitas neste trabalho para a bacia do no São

Algumas aplicaç ^ desenvolvido, com maior ênfase
p™™., ^ o. „d™ ji

molelos de ie<le>
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foram aplicados em larga escala para diversas regiões do Brasil, e assim não se

dispensou maior atenção aos mesmos.
j

i O maior mérito do SIGMA é a integração dos processos em um mesmo

íiente, desde à obtenção de dados cartográficos até os processos de análise e tomada

decisão. Imagens de satélite, mapas, dados sobre o uso dos recursos hídricos,
características físicas e dados hidrometeorológicos podem ser processados, sempre no

mesmo ambiente, para ajudar no desenvolvimento de projetos ena tomada de decisão.
I

1 Oaperfeiçoamento e desenvolvimento de novas ferramentas para o SIGMA
não deve parar, devido aos inúmeros aspectos do processo de planejamento dos recursos
hídrícos. Novas ferramentas deverão ser incorporadas àmedida em que as necessidades
as justifiquem.

7.2Sugestões para Trabalhos Futuros

Como sugestões para apróxima etapa de desenvolvimento do SIGMA podem
ser citadas:

- Melhoramento da interface com os modelos de qualidade dágua:
desenvolvimento de sub-rotinas que acessem o banco de dados de
qualidade de água, gerando assim arquivos necessários para aexecução dos
modelos eque sirvam como pré-processador destes.
Desenvolvimento de um módulo gerenciador de dados de sedimentometria.

- Inclusão de novas sub-rotinas de importação de dados hidrometeorológicos.
para os diversos formatos fornecidos pelos órgãos de monitoramento.

- Desenvolvimento de um módulo de reparos aos bancos de dados,
detectando dados nulos, falhos ou absurdos, que são os maiores
responsáveis pelo acontecimento de "bugs" durante a execução do
programa além de representarem falha na análise. Outra função deste novo
módulo seria ade correção de dados como anos inicars e finars de
observação de séries ealerta para dados importantes que não foram
cadastrados pelo usuário como os dados de latitude elongitude dos postos
ou dos pontos que formam os temas cadastrais. Outras ferramentas que
^dem sTr incluídas neste módulo podem ser ade execução de backup

de



121

dos bancos, salvando a alimentação do sistema e e a de compactação dos
bancos, diminuindo aquantidade de memória utilizada.

Desenvolvimento de uma ferramenta que possibUite acriação pelo próprio
usuário de telas de interface com os modelos de simulação incluídos por
ele. Semelhantemente à ferramenta de montagem de telas de cadastro no
sistema, esta ferramenta faria com que osistema deixasse de ser apenas um
vínculo'com qualquer novo modelo incluído para servir também como
interface com os pré-processadores destes.

Maior exploração das ferramentas fornecidas pelo ArcView e suas
extensões como por exemplo exportação de dados de uso do solo
automaticamente a partir de imagens de satélite, fornecendo assim
informações valiosas para os modelos.

Seguindo oexemplo de alguns trabalhos desenvolvidos na Universidade do
Texas já citados, usar as ferramentas e os dados geográficos para

diversas informações como chuva, evaporação,fornecimento de diversas

» w mMo 0.1. . ~ o*™.- P»
utilização desses dados.

^ . p«ira..a.
digitais do terreno.

Miras so™»ic«i. DCE.
do pw».» a. P" •
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MODELO GRH

I

Trata-se de um modelo de simulação hidrológíca mensal do tipo conceituai,

caracterizando-se pela combinação de dois reservatórios lineares e funções de
I
I

transferencia.
)

I Aseparação do escoamento superficial efeita através de uma eQuaçao nao-linear
eni função da precipitação. Assim, para uma mesma taxa de umidade do solo, o
escoamento superficial vana com maior ou menor intensidade em função do montante
precipitado, a depender dos parâmetros definidos. Obalanço de umidade do solo é
realizado utilizando-se dois reservatórios que representam, respectivamente, azonas não

saturada e saturada do solo.

Separação do Esco^m^p*^ Superíiciai

Acada evento de precipitação (P) é feito um balanço de massa. Inicialmente,
obtém-se aprecipitação efetiva (Pef) resultante da diferença entre aprecipitação total e
a interceptação superficial (IS). Aparcela da precipitação efetiva que resulta em
esóoamento superficial (ES) éobtida apartir da seguinte expressão;

ES =Pefx(C4 +TU^)

sendo,

E = C1-C2xPef

Onde Cl C2 são parâmetros ajustados pelo usuário que caracterizam o

Mcpendc„«» d. »!<. («s» "1— » »» d.
mpermeabilização da bacia). ^ . j

Avariável Eregula a variação do escoamento superficial em fimção do
• : n .idio intensivo deste modelo mostrou ser suficiente paraMontante precipitado. O uso intensivo „ „ , „ on o

t nc nrocessos hidrológicos do semi-ándo valores de Eentre 0,1 e2,0. Oepresentar os processos muiu 5 ^ . 1 c a
j orâmi-trft-3 Cl €2 para esta faixa de valores de e

iomínio de variação dos parâmetros Ci, P
«haixo Para um mesmo valor de Pef (dado que a taxa deipresentado na fígw^ abaix .
oe1) valores de Eentre 0,1 e1resultam em um escoamentounidade, TU, vana entre Oe 11, vaioiw

.. . • intenso Para valores de E entre 1e 2 obtém-se um escoamentoluperficial mais intenso, rar p

upertldid mcn» m.»» O. p.rí™«.s Cl. Cl defin» . «ns.MAd. d. ..m«l í
™,.kç»> a.«WS» 1» 'Sf ^p.~lpiWí° r» '
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partir da qual avariável Ealcança seu valor mínimo epermanece constante. Ovalor de
Po éobtido tomando-se E= 0,1 na equação(2).

, Tomando-se Ci= Ona equação (2), oescoamento superficial, equação (1), toma-
se linear em relação aprecipitação efetiva (Figura I.l).

2,0

0.1
I I " Pef

Po

Figura 1,1. Vanação do escoamento superficial comaprecrpitação.
nfilfrarãn C PerCOlaçjO

ro f FSl é adicionada aoreservatóno que representa aAlâmina restante ( e - ^ ,atualizada acada evento
;amada não saturada do solo. Neste res êvaporação potencial (EP) ea
itravés das perdas por evapotranspiraçao, p ^pigcionamento do mesmo para

j l/^ rTíJI Ocorre tamoem umaxa de umidade do so ^ ^ Como écaracterístico
•ecarga do reservatono que rp ^ ^ selo, o
io semi árido, somente uma parte .«im arecarga da camada saturada é•estante se perde sem gerar escoamento básico. Assim
"epresentada pela seguinte equaçã ( ) ocon/iS) (3)

,o T//C''EC2xCRÊC1xO-''eRDASJRSOLO.ru ^ e
onde: RSOLO éonivel d ^ ĉomportamento da recarga e

CREC2 são parâmetros ajustados pelo usua indicados para estes
afração da recarga que se perde no •

parâmetros são;

0<CR£C1<1; 0<CR - ' ema-se mais sensivelà taxa dea. rHEa menores que Iarecarga
Para valores de C que 1.

A se inverte para
umidade do solo. A situaç
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O nível do reservatório da camada saturada, RSUB, por sua vez, sofre um
deplecionamento auma taxa constante RKl, gerando um escoamento de base, EB. dado

i

por (equação 4):

EB = RSUB x(^- RKV

Perdas Dor Evaporação ^ Potencial

Acada ciclo oequlíbrio do excedente de evaporação potencial (EI), resultante da
«« • "•!»»««» I»™""' °

,cd.çâ„ <10 nlveí í.

(equação 5):

RSOLO =RSOLO -EI^O

rnndícões dr Tir"*"''""

- -«• ::r—rrni:
zr:r;: - - <™«'•-—"
(EBini). . . •, . da abstração potencial do solo determina-se a

A partir da umidade imcia saturada, dada por
<.p.oi<l«le * »»»«« (SAT) í» "
(equação 6)

associados ao ciclo chuva vaza .™ reservatório da camada não saturada.
Conhecido o nível máximo (SA ' cidade inicial (TUini). O

o nW "•" «<««..»««» O» —°
nível inicial do reservatório ^

base inicial (EBini) pela seguinte equaçao
PRini X2592

RSUB =

0„a.: =A-*j ^ ow«0

descrito neste texto par^ ^
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ANEXO II

MODELO DE OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIO
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ARQUIVO DE DADOS

DADOS DE ENTRADA

ARQSAI.OUT

TITULO-1

AREAREF, VOLREF, NREG, NRES(l),...,

NRES(NREG)

MESi, ANOi, MESj, ANOj

TITULO-2

BETAREG, CFLU, CEVA, CPLU

ARQFLU.FLU

ARQEVAEVA

ARQPLU.PLU

TÍTULO-3

GRUPO, NGRUPOM

GRUPO(l),.

COD, IPRINT

QADUZ

PERFLHA

ArqVazAduz

Qmont(1^
ÃLFÃ:ÃíHNmCÃíTÃn^^
ãvjbvmM
ARQARVÕL^AV

FIM

ÍRIJPO 1; contém os dados
referentes àárea em estudo:

Observações

Se ICOD— O

Se ICOI> 1

SeIC0D=2

Se AV=BV=AA=BA= -

[Jltima linha do

arquivo.
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ARQSAI.OUT - este éonome do arquivo de saída que se deseja, omesmo tem
pformato texto para MS-DOS, e contém todos os resultados obtidos com aoperação,
além dos dados contidos no input (Ex.:Sobradinho.out).

i

TÍTULO 1- Éonome da Bacia total em que se está trabalhando. (Ex :Bacia do
^io São Francisco).

ÁREAREF - É um valor de referência para a bacia que está se estudando,

podendo ser a área total desta bacia. Este valor deve ser em m^. Ex.: (Área de drenagem
déSobradinho: 498.425E9m^).

VOLREF - É também um volume de referência. Geralmente adota-se 1000000.

NREG - É o número de regiões hidrologicamente homogêneas dentro da Bacia

total.

NRES(l) a NRES(NREG) - número de reservatórios contidos dentro de cada
região.

MESi,ANOi,MESj,ANOj - Éoperíodo em que se deseja realizar aoperação dos
eservatórios. Ex: 1,1998,12,1999.

ÍRPPO 2-. deve —-^p'-ríH« até encerrarem todas a.s regiões em que foi dividida a
Lacia. temng nsseguintes inputs ..

TÍTULO 2- Título da região em estudo.

nue a região em estudo ocupa no total da
BETAREG - é o valor percentual que a rcg

ÍBETAREG =ÁmA DA REGIÃO/ÁREA DE REFERENCIA).

rPi„ TFVA CPLU - Sao coeficientes que multiplicam os valores dosde acordo com 0 que se deseja, vanam
íuivos de vazão, evaporaçJo epluviometna, de aco
Oal.
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ARQFLU.FLU - é um arquivo no formato texto, que contém os dados de vazão

afluentes ao reservatório em mVs.
]

I

ARQEVA.EVA - é um arquivo no formato texto, que contém os dados de

evaporação média mensal em mm.

ARQPLU.PLU - é um arquivo formato texto, que contém os dados de

pluviometriamédia mensal em mm.

GRUPO 3: Deve ser repetido até se encerrarem todos os reservatórios de cada

gruDO (os reservatórios de um mesmo gruno devem ser introduzidos de montante

para jusante)

)V3
•4

(lí
íi

i
f
(i

I
I
iI

i

i

TÍTULO 3-nome do reservatório em estudo.

IGRUPO - grupo em que está contido oreservatório.

NGRUPOM -número de grupos de reservatórios amontante.

IGRUPO(i) - são os números dos grupos amontante.

ICOD - opção que oprograma possui para diferentes situaçeies que se deseje
izar aoperação do reservatório, pode assumir os valores ; 0,1,2 e3, eserão

plicados à seguir:

QADUZ - se ICOD=0
Onde QADUZ =vazão aduzida que se deseje para operíodo.

PERFLHA - se ICOD = 1 _

Cfc PERFLHA - í m P»»-
mtório.

QADUZ(l),...,QADUZ(12)-seICOD =2
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í Onde QADUZ(l) a QADUZ(12) - vazões aduzidas mês a mês que se deseja na
operação.

ArqVazAduz - se ICQD = 3

Onde : ArqVazAduz é um arquivo texto comvazões aduzidas desejadas.

Ou seja:

ICOD, BPRINT

QADUZ SeICOD=0

PERFLPÍA SeICOD=l

QADUZ(1),...,QADUZ(1

2)

SeIC0I>2

ArqVazAduz SeIC0D=3

IPRINT - modo de impressão (=1 resumo da simulação, =Operação mês a mês)

Qmont(l),Qmont(12) - São os valores de vazões médias mensais retiradas a
lontante do reservatório (m^/s).

ALFA - é um coeficiente obtido da equação: ALFA = Volume do
^servatório/Volume de Referência,

ALFAMIN - é um coeficiente obtido da equação: ALFAMIN = Volume Mínimo
•Reservatório/(ALFA *Volume de Referência).

ALFAINI - éum coeficiente obtido da equação: ALFAINI = Volume Inicial do
servatório/(ALFA *Volume de Referência).

BETA - é um coeficiente obtido da equação: BETA = Área da bacia
pibtíinte do reservatório/Área de referência da região.






