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Contexto do SIG na Gestão dos Recursos Hídricos

O Contexto do Estado do ParanO Contexto do Estado do Paranáá na Gestão dos Recursos Hna Gestão dos Recursos Híídricosdricos

O O EstadoEstado do Parando Paranáá, no final de 1999, , no final de 1999, aprovouaprovou suasua lei de lei de recursosrecursos hhíídricosdricos (Lei n.(Lei n.ºº 12.726, de 12.726, de 
29/11/99). A lei 29/11/99). A lei paranaenseparanaense, , diferentediferente dada lei federal e lei federal e tambtambéémm dasdas leis de leis de outrosoutros estadosestados, , ddáá umauma
grandegrande ênfaseênfase nana participaparticipaççãoão dos dos usuusuááriosrios. . 

SãoSão osos usuusuááriosrios, , atravatravééss dada AssociaAssociaççãoão de de UsuUsuááriosrios dada baciabacia ((umauma dasdas formasformas dada UnidadeUnidade
ExecutivaExecutiva DescentralizadaDescentralizada –– UEDsUEDs), ), queque têmtêm funfunççõesões de de proporpropor prepreççosos unitunitááriosrios parapara a a cobrancobranççaa
de de usouso de de recursosrecursos hhíídricosdricos, , proporpropor planoplano de de aplicaaplicaççãoão de de taistais recursosrecursos e e apapóóss aprovaaprovaççãoão do do 
ComitêComitê dada BaciaBacia, , implementarimplementar o o referidoreferido Plano.Plano.

Os Os instrumentosinstrumentos dada PolPolííticatica EstadualEstadual de de RecursosRecursos HHíídricosdricos sãosão osos mesmosmesmos descritosdescritos nana lei lei 
federal. federal. NovamenteNovamente, , apareceaparece ((incisoinciso VI do VI do ArtigoArtigo 66ºº) o ) o SistemaSistema EstadualEstadual de de InformaInformaççõesões sobresobre
RecursosRecursos HHíídricosdricos..

Sistema Estadual de Informações sobre
Recursos Hídricos.



A SUDERHSA antes do Sistema de Informações 
para Gestão dos Recursos Hídricos

Com o passar dos anos, a falta de evoluCom o passar dos anos, a falta de evoluçção de alguns ão de alguns 
sistemas instalados na SUDERHSA, em funsistemas instalados na SUDERHSA, em funçção das suas ão das suas 
restrirestriçções tecnolões tecnolóógicas e das novas funcionalidades gicas e das novas funcionalidades 
disponibilizadas em outros produtos disponibilizadas em outros produtos ““desktopdesktop”” (Excel, (Excel, 
Access, etc) motivaram iniciativas departamentais e atAccess, etc) motivaram iniciativas departamentais e atéé
mesmo pessoais, com objetivo de suprir as novas mesmo pessoais, com objetivo de suprir as novas 
necessidades.necessidades.

Fatores desta natureza contribuFatores desta natureza contribuííram para adoram para adoçção de uma ão de uma 
estrutura hestrutura hííbrida onde as informabrida onde as informaçções passaram a ser ões passaram a ser 
armazenadas e manipuladas de forma isolada, ou seja, armazenadas e manipuladas de forma isolada, ou seja, 
existiam diversos sistemas satexistiam diversos sistemas satéélites operando com bases lites operando com bases 
de dados distintas, replicadas e não integradas.de dados distintas, replicadas e não integradas.



A SUDERHSA antes do Sistema de Informações 
para Gestão dos Recursos Hídricos

Planilha dePlanilha de
ICMS EcolICMS Ecolóógicogico

Cadastro de usuCadastro de usuááriosrios
de recursos hde recursos híídricosdricos
CRHCRH

InformaInformaççõesões
hidrolhidrolóógicasgicas

Cadastro de Cadastro de 
PoPoççosos



Sistema de Informações para Gestão dos 
Recursos Hídricos

Com o desenvolvimento do Sistema de InformaCom o desenvolvimento do Sistema de Informaçções para ões para 
Gestão de Recursos HGestão de Recursos Híídricos, estes sistemas alfanumdricos, estes sistemas alfanumééricosricos
passaram por um processo de reengenharia onde:passaram por um processo de reengenharia onde:

Receberam uma abordagem corporativa,Receberam uma abordagem corporativa,

PadronizaPadronizaçção operacional,ão operacional,

UnificaUnificaçção de banco de dados, ão de banco de dados, 

EliminaEliminaçção de redundância,ão de redundância,

Foram reestruturados de maneira a associar as informaForam reestruturados de maneira a associar as informaçções ões 
alfanumalfanumééricas aos elementos grricas aos elementos grááficos com representaficos com representaçção espacial ão espacial 

Os sistemas passaram a fazer parte de um Os sistemas passaram a fazer parte de um úúnico ambiente nico ambiente 
INTEGRADOINTEGRADO



ArcVIEW ArcVIEW CustomizadoCustomizado

CCáálculo de disponibilidade hlculo de disponibilidade híídricadrica

CCáálculo de vazão outorgadalculo de vazão outorgada

Monitoramento qualidade de Monitoramento qualidade de ááguagua

SimulaSimulaçção de cenão de cenáários para uso rios para uso 
do solo e ando solo e anáálise ambientallise ambiental

Estimativa de Estimativa de ááreas de inundareas de inundaççãoão

PublicaPublicaçções de ões de 
dadosdados
via Internetvia Internet

SISTEMA CRHSISTEMA CRH
UsuUsuáários derios de
RecursosRecursos
HHíídricosdricos

SIHSIH
Sistema deSistema de
InformaInformaççõesões
HidrolHidrolóógicasgicas

ICMS EcolICMS Ecolóógicogico

SDESDE -- Spatial Database EngineSpatial Database Engine

OracleOracle

Arquitetura do Sistema de Informações para 
Gestão de Recursos Hídricos

DADOS
ALFANUMÉRICOS

DADOS
GEOGRÁFICOS

RELACIONAMENTOS



Bacia do Alto Iguaçu no Estado do Paraná

Paraná

Produção da Base Cartográfica

Cartas topográficas do IBGE e DSG 
no estado do Paraná

Escalas 1:50 000 e Escalas 1:50 000 e 
1:100 0001:100 000



Cobertura aerofotogramCobertura aerofotograméétrica de trica de 
3.200 Km3.200 Km²²

Produção da Base Cartográfica

Fotografias coloridas, escala 1:30 000Fotografias coloridas, escala 1:30 000Fotografias coloridas, escala 1:30 000



RestituiRestituiçção digital para geraão digital para geraçção de base ão de base 
cartogrcartográáfica,  com mapeamento em escala 1:10 000.fica,  com mapeamento em escala 1:10 000.

Produção da Base Cartográfica

•• Conversão de dados existentes no IPPUC e Conversão de dados existentes no IPPUC e ParanacidadeParanacidade, para , para ááreas reas 
urbanas em escala 1:2000urbanas em escala 1:2000
••AlimentaAlimentaçção do Banco de Dados ORACLE / SDE com base cartogrão do Banco de Dados ORACLE / SDE com base cartográáficafica



Mapeamentos Temáticos
Mapeamento em escala 1:10000 sobre Mapeamento em escala 1:10000 sobre ortofotosortofotos digitaisdigitais



Mapeamentos Temáticos
Declividade obtida a partir do Modelo de ElevaDeclividade obtida a partir do Modelo de Elevaççãoão



Mapeamentos Temáticos

•• Mapeamento GeolMapeamento Geolóógico gico 
em escala 1:20000, em escala 1:20000, 
seguindo metodologia seguindo metodologia 
utilizada pela MINEROPARutilizada pela MINEROPAR

•• Conversão do Conversão do mapeamenmapeamen--
toto geolgeolóógico jgico jáá existente da existente da 
MineroparMineropar para o banco de para o banco de 
dados ORACLE / SDEdados ORACLE / SDE

•• Mapeamento geolMapeamento geolóógico gico 
integrado para toda a bacia integrado para toda a bacia 
do Alto Iguado Alto Iguaççuu



Mapeamentos Temáticos
Mapa de AdequaMapa de Adequaçção ao Uso Urbano do Soloão ao Uso Urbano do Solo

Adequação ao Uso Urbano do SoloAdequação ao Uso Urbano do Solo



Mapeamentos Temáticos

•• CaptaCaptaçção e ão e reservareservaççãoão de de ááguagua

•• Adutoras, interceptoresAdutoras, interceptores

•• EstaEstaçções de tratamento de ões de tratamento de áágua e esgotogua e esgoto

•• Aterros sanitAterros sanitáários, rios, ááreas de coleta de lixo, unidades de triagemreas de coleta de lixo, unidades de triagem

•• Linhas de transmissão de energia elLinhas de transmissão de energia eléétricatrica

•• Dutos (Dutos (óóleo e gleo e gáás)s)

•• OcupaOcupaçções irregularesões irregulares

•• Unidades Territoriais de Planejamento (UTP)Unidades Territoriais de Planejamento (UTP)

•• Unidade de ConservaUnidade de Conservaçção (UC)ão (UC)

•• Zoneamento MunicipalZoneamento Municipal

•• Setor CensitSetor Censitááriorio

LegislaLegislaçção e são e sóócio economiacio economia

Infraestrutura e ServiInfraestrutura e Serviççosos



SDESDE -- Spatial Database EngineSpatial Database Engine

OracleOracle

Sistema de Cadastro e Controle e sua interface 
com o SIG
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Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

OBJETIVO:OBJETIVO:

Acompanhar todo o trâmite do processo de solicitaAcompanhar todo o trâmite do processo de solicitaçção de ão de 
outorga e fornecer informaoutorga e fornecer informaçções relativas a usuões relativas a usuáários que rios que 
captam captam áágua ou langua ou lanççam efluentes, mas que não possuem am efluentes, mas que não possuem 
outorga.outorga.



Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

Cadastro de UsuCadastro de Usuááriosrios

Armazena informaArmazena informaçções ões 
sobre o ususobre o usuáário, tais rio, tais 
como dados cadastrais, como dados cadastrais, 
vazão (solicitada e vazão (solicitada e 
outorgada), tipo de outorgada), tipo de 
usuusuáário (abastecimento rio (abastecimento 
domdomééstico, industrial, stico, industrial, 
irrigairrigaçção, lazer, ão, lazer, 
retificaretificaçção, etc.) e ão, etc.) e 
demais informademais informaçções ões 
necessnecessáárias ao processo rias ao processo 
de  outorga e  controle de  outorga e  controle 
dos usudos usuáários.rios.



Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

ManutenManutençção de Outorgaão de Outorga

Permite acompanhamento da Permite acompanhamento da 
tramitatramitaçção do processo de ão do processo de 
outorga.outorga.



Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

AnAnáálise de lise de ÁÁguagua

Armazena e manipula dados Armazena e manipula dados 
analanalííticos de qualidade de ticos de qualidade de 
áágua.gua.



Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

Cadastro de PoCadastro de Poççosos

Realiza consultas detalhadas Realiza consultas detalhadas 
de pode poçços com cruzamento de os com cruzamento de 

informainformaçções geolões geolóógicas, gicas, 
fisicofisico--ququíímicasmicas, , 

bacteriolbacteriolóógicas e vazões.gicas e vazões.



O processo de outorga com o uso do Sig
SolicitaSolicitaçção de outorgaão de outorga



O processo de outorga com o uso do Sig
Cadastro espacial do ponto de captaCadastro espacial do ponto de captaççãoão



O processo de outorga com o uso do Sig
Conclusão do cadastroConclusão do cadastro



O processo de outorga com o uso do Sig
Disponibilidade hDisponibilidade híídricadrica



O processo de outorga com o uso do Sig
Consulta sobre vazão outorgadaConsulta sobre vazão outorgada



SDESDE -- Spatial Database EngineSpatial Database Engine

OracleOracle
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Sistema de Informações Hidrológicas

ObjetivoObjetivo

Armazenar e manipular  dados hidrológicos como precipitações, cotas 
sedimentos, vazões e análises laboratoriais.

Histórico

Estações

Análise da Água

Fluviometria

Análise Laboratorial

Pluviometria

Sedimentologia

Seção Transversal

Medição de Descarga

Curva Chave

SIH

Histórico

Estações

Análise da Água

Fluviometria

Análise Laboratorial

Pluviometria

Sedimentologia

Seção Transversal

Medição de Descarga

Curva Chave

SIH



Sistema de Informações Hidrológicas

EstaEstaçções de Monitoramentoões de Monitoramento
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OBJETIVO:OBJETIVO:

De todo o ICMS arrecadado no Estado do ParanDe todo o ICMS arrecadado no Estado do Paranáá, 25% , 25% éé redistribuidoredistribuido aos aos 
municmunicíípios e 1/5 deste montante pios e 1/5 deste montante éé destinado ao programa do ICMS destinado ao programa do ICMS 
EcolEcolóógico. Este programa contempla municgico. Este programa contempla municíípios que abrigam em seu pios que abrigam em seu 
territterritóório unidades de conservario unidades de conservaçção, ou que sejam diretamente influenciados ão, ou que sejam diretamente influenciados 
por elas. por elas. 

O programa considera ainda municO programa considera ainda municíípios situados em pios situados em ááreas de mananciais reas de mananciais 
utilizados para atender o abastecimento putilizados para atender o abastecimento púúblico de sedes urbanas de blico de sedes urbanas de 
municmunicíípios vizinhos.pios vizinhos.



Mananciais de abastecimentoMananciais de abastecimento

Cadastro dos mananciais inscritos Cadastro dos mananciais inscritos 
no programa de ICMS Ecolno programa de ICMS Ecolóógico gico 
com os respectivos municcom os respectivos municíípios pios 
contempladoscontemplados..



Interface para Pesquisa e Análise
GeraGeraçção de perfil topogrão de perfil topográáficofico
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