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Banco de Dados 
Geoespaciais



Implementação da Modelagem Conceitual 

e Lógica do Banco de Dados

Elaborado no pgModeler - PostgreSQL 

https://ufprbr0.sharepoint.com/sites/BDG_ANA/Documentos%20Partilhados/000_documentosProjeto/08_apresentacoes/001_equipeGeoprocessamento/003_2020/2020-12-03%20-%20NT05/Modelo%20logico%20ANA.png


Preenchimento 
dos Metadados



Restrições ao 
Uso da Terra

APP’s (6 categorias)

Unidades de Conservação (US e PI) e suas Zonas de 

Amortecimento

Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade

Terras Indígenas 

Tombamento Paisagístico Cultural

Mananciais de Abastecimento Público

Assentamentos do INCRA 

Classes de Restrição







Grau de conservação/degradação das 

áreas com restrições ao uso da terra



Perfil Topológico

Síntese de informações estratégicas preponderantes (IEP) 
disponibilizadas por ottobacias



Perfil Topológico



Modelagem de rios e 
estimativa de remoção de 
cargas

Danieli M. Ferreira



Simulação nos rios

• Trechos dos rios Paranapanema e 
Itararé com tempo de residência < 40 
dias: 624 km

• Modelagem hidrodinâmica e de 
qualidade de água:
• Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
• Oxigênio dissolvido (OD) 
• Fósforo total (PT) 
• Nitrogênio total (NT)

• Monitoramento em estações de 
referência 

• Análises por blocos em cenário base e 
futuros



Processo de modelagem

Modelo SihQual para rios:

• Transforma “Foto” em “Filme”

• Integra informações da bacia e dos reservatórios



Curva de permanência



Redução de cargas nos rios



Redução de cargas nos rios



Redução de cargas nos rios

Cenário Acelerado 2035



Considerações finais

• Em geral, os rios assimilam matéria orgânica e nutrientes, pela ação natural 
e por efeito dos reservatórios

• O aumento do aporte de cargas em cenários futuros pode causar 
deterioração da qualidade de água, diminuindo a capacidade de mitigação 
e compatibilidade com classes 2 e 3 

• Controle do aporte de cargas: 

• Proteção de trechos a montante dos reservatórios

• Locais das ações: bacia hidrográfica
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Classificação



Classificação

Chavantes

Capivara Jurumirim



Esquema de alocação de cargas



Esquema de
alocação de cargas

CLUSTERSSATÉLITEDELFT

Sentido do Fluxo de Água



Esquema de
alocação de cargas
• redução de carga nas áreas contribuintes do 

setor 2 com objetivos de redução em curto prazo 

para aliviar o braço afetado;

• ou manter a situação do setor 2 e focar ações 

num bom estado do reservatório como um todo, 

já que o setor 2 é relativamente pequeno;

• redução de carga nas áreas contribuintes para 

os demais setores, com mais intensidade no 

setor 3 (Taquari) sendo em princípio da ordem 

dos aumentos das cargas previstas nas 

projeções e assim medidas de médio prazo 

acompanhando os crescimentos.



Integração, interação e contribuição

• Integração dos resultados no “portal” interativo;

• Contribuição para 

• zoneamento de reservatórios para 

melhor gestão para redução de cargas;

• Alinhar monitoramento;

• Interação futura, disponibilizando todos os 

dados e modelos



https://sites.google.com

/view/paranapanema-

openmodels

Paranapanema
OpenModels

#AÁguaÉUmaSó

https://sites.google.com/view/paranapanema-openmodels
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até a próxima.
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