
Geoprocessamento e Infraestrutura 
de Dados Espaciais como 

Ferramentas de Suporte a Decisão 
na Gestão de Recursos Hídricos



A Agência
Criada pela Lei 10.143 de 16 de dezembro de 2013 e vinculada
diretamente à SEAMA, a AGERH é uma Autarquia que tem por
finalidade executar a Política Estadual de Recursos Hídricos,
regular o uso dos recursos hídricos estaduais e realizar o
monitoramento hidrológico no Estado do Espírito Santo.
Integrante do SIGERH, é responsável pela gestão da água no
estado juntamente com a SEAMA, CERH e os Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado.



Histórico
• Mais de 12 anos de pesquisa e desenvolvimento

• Desafio inicial: A disponibilização de uma base cartográfica em
um ambiente corporativo

• Decisão no sentido de se utilizar um Software de Banco de
Dados para organizar e disponibilizar todas as informações
cartográficas vetoriais e um Software WebMap para
publicação da base cartográfica, seja por navegadores web
seja através de WebServices de mapas para disponibilização de
dados Raster como Ortofotos, por exemplo



Histórico
• Softwares de Banco de Dados como estruturas sofisticadas,

seguras e robustas para o armazenamento e recuperação de
informações

• Utilização de WebServices para disponibilização eficiente de
dados raster em ambientes corporativos

• Arquitetura baseada em Softwares Livres:
• Altíssimo nível de interoperabilidade entre aplicações;
• Opção por soluções estáveis e bem documentadas; e
• Baixo custo de implementação



Histórico
• Interesse dos usuários em produzir suas próprias informações.

Vantagens e desvantagens

• Necessidade de se controlar e/ou ordenar os demais processos
de edição de dados em ambientes corporativos

• Mudança de paradigma. Banco de Dados como repositório de
informações e unidade de inteligência

• Envolvimento de outras áreas do conhecimento tais como
Tecnologia de informação



Sistemas de Suporte à Gestão de 
Recursos Hídricos
• Cooperação entre as Coordenações de Outorga e Geomática do

IEMA/ES, iniciadas em 2010, buscando soluções para gestão de
recursos hídricos baseadas em sistemas

• Criação de uma Inteligência Hidrológica e Espacial – IHE como
parte integrante do Banco de Dados
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• Modelos matemáticos 
para cálculo de vazões, 
capacidade de 
regularização de 
barramentos, etc.

• Parâmetros de 
Equações de 
Regionalização de 
Vazões

• Modelos específicos de 
análise espacial

• Estrutura de 
relacionamento de 
trechos da Rede de 
Drenagem

• Índice de 
comprometimento da 
disponibilidade hídrica

• Parâmetros 
hidrológicos de 
viabilidade 
operacional de 
barramentos 
simulados



Sistemas de Suporte à Gestão de Recursos 
Hídricos



Sistema de Controle de Balanço 
Hídrico - SCBH
• Ferramenta de Balanço Hídrico Padrão utilizada como recurso

de suporte à análise de outorga

• Considerando um ponto (Interferência) na rede de drenagem, o
SCBH analisa as condições de disponibilidade hídrica a
montante bem como os impactos causados às demais
interferências a jusante



Sistema de Controle de Balanço 
Hídrico - SCBH
• Apresenta Relatórios de Análise, Mapas de Comprometimento

(Individual e Coletivo), Recursos de Análise Coletiva de
Interferências, Índices de Redução de Vazões, etc., utilizando
como interface de interação o software Quantum GIS

• Aguarda implementação do módulo de balanço hídrico de
Água Subterrânea, já em andamento

• Aguarda implementação do módulo de Diluição de Efluentes



Sistema de Controle de Balanço Hídrico -
SCBH



Sistema de Simulação e Análise de 
reservatórios - SSAR
• Cooperação entre as Gerências GPRH e GGER, em 2015, para

buscar soluções que oferecessem suporte à prospecção de
locais ideais para instalação de barragens no Estado do Espírito
Santo

• Simula as condições de instalação de uma barragem estimando
o volume reservado, área do reservatório, impactos causados à
obras de infraestrutura, projeções sobre o dimensionamento e
posicionamento da barragem, parâmetros hidrológicos, etc.



Sistema de Simulação e Análise de 
reservatórios - SSAR
• Utiliza recursos da IHE e um MDT para determinação das cotas

de inundação à montante do ponto de instalação da barragem

• Embora tenha apresentado resultados significativos, o SSAR
encontra se em sua primeira versão de desenvolvimento e
requer melhorias em alguns aspectos principalmente no que
diz respeito à performance na obtenção dos resultados e
melhoria na qualidade da base de dados cartográficos que
utiliza



Sistema de Simulação e Análise de 
reservatórios - SSAR



Situação Atual

• IDE com foco principal na modernização e atendimento às
demandas internas da instituição

• Outros serviços prioritários

• Sistema Online para Requerimento de Outorga para
Irrigação

• Sistema de Informações Sobre a Qualidade das Águas
Interiores – IQA

• Monitor de Vazões em Tempo Real



Situação Atual

• IDE com foco principal na modernização e atendimento às
demandas internas da instituição

• Outros serviços prioritários

• Sistema Online para Requerimento de Outorga para
Irrigação

• Sistema de Informações Sobre a Qualidade das Águas
Interiores – IQA

• Monitor de Vazões em Tempo Real



Sistema Online para Requerimento 
de Outorga para Irrigação
• Sistema desenvolvido especificamente para atendimento às

solicitações de outorga em corpo hídrico superficial para
finalidades de irrigação

• Iniciativa impulsionada, em caráter de urgência, tendo em
vista a previsão das consequências que a pandemia poderia
trazer com relação ao acesso do requerentes à AGERH

• Irrigação corresponde a uma grande parcela dos pedidos de
outorga pelo uso da água no Estado do Espírito Santo



Sistema Online para Requerimento 
de Outorga para Irrigação
• Perspectiva de uma nova versão com componentes de pesquisa

e análise espacial sofisticados bem como pré-análise de
outorga a ser realizada de forma automática
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Sistema de Informações Sobre a 
Qualidade das Águas Interiores –
IQA
• Desenvolvido pelo Núcleo de TI, Geomática e Hidrologia

juntamente com a equipe do Programa de Monitoramento de
Águas Interiores da AGERH/ES

• Permite o acesso dos usuários às informações sobre a
qualidade da água nos pontos de monitoramento

• Sistema de uso interno da AGERH porém logo em breve poderá
ser acessado pelo público geral



Sistema de Informações Sobre a Qualidade 
das Águas Interiores – IQA
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Monitor de Vazões em Tempo Real
• Desenvolvido pelo Núcleo de TI, Geomática e Hidrologia por

solicitação da equipe de Gerenciamento da Rede
Hidrometeorológica da AGERH/ES

• Permite o acesso dos usuários à situação de disponibilidade
hídrica, em tempo real, nas estações de monitoramento do
estado, incluindo dados disponibilizados pela ANA através de
um WebService

• Sistema de uso interno da instituição que ainda se encontra em
fase de desenvolvimento com a perspectiva de se incluir os
dados das estações de monitoramento da própria AGERH



Monitor de Vazões em Tempo Real



Projetos e Perspectivas Futuras

• Cadastro Geral de Usos e Usuários de Recursos Hídricos do
Estado do Espírito Santo

• SSRB : Sistema de Simulação de Rompimento de Barragens

• Sistema de Simulação de Inundação por Eventos Climáticos
Extremos

• Portal de serviços da AGERH para acompanhamento de
processos, disponibilização integrada de informações, etc.



Obrigado !


