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Resumo: O presente trabalho visa conhecer alguns aspectos da modelagem dinâmica voltada para 
recursos hídricos através do levantamento de informações bibliográficas, e manipulação do modelo 
Arc Hydro, desenvolvido dentro da abordagem dinâmica (modelagem geoespaço-temporal), 
explorando algumas das ferramentas existentes e aplicando-as a Bacia Santa Maria da Vitória que se 
localiza no Estado de Espírito Santo. 
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INTRODUÇÃO 
 
De acordo com a Declaração de Dublin 
(Irlanda, jan./92, referendada pela ECO-92, 
Agenda 21, cap. 18), “a água é um recurso 
natural finito, estratégico, essencial à vida, ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento 
econômico e social, sendo necessário 
controlá-la e preservá-la” (FREITAS, 2000). 
Por isso, existe uma preocupação geral e 
crescente da sociedade quanto à exploração e 
utilização desse recurso fundamental a 
sobrevivência das comunidades no mundo. 
A hidrologia e o Sistema de informações 
geográficas (SIG) por muito tempo co-
existiram de forma segmentada. Sendo a 
hidrologia baseada no tempo e o SIG baseado 
no espaço, portanto surgiu a necessidade de 
estruturas de trabalho que fossem capazes de 
representar as informações espaciais e 
temporais em SIG. Uma dessas estruturas é o 
modelo de dados ArcHydro. 
O Arc Hydro é um modelo de dados 
geoespacial e temporal, desenvolvido para 
recursos hídricos. Esse modelo é associado a 
um conjunto de ferramentas que permite a 
formação de uma rede de dados, interconecta 
feições em diferentes camadas de dados, e 
propicia análises hidrológicas e foi 
desenvolvido para atender a descrição 
hidrológica e hidrográfica de águas superficiais 
(MAINDMENT, 2002). 
Para o entendimento dos complexos 
processos envolvidos no gerenciamento da 
água, existe a necessidade de levantamento e 
análise de muitos dados, e às vezes, da 
modelagem de processos, o que requer a 
utilização de sistemas que propiciem maior 

agilidade, precisão, eficiência e flexibilidade na 
manipulação desses dados, do que a 
oferecida por uma análise manual 
(ZAMPROGNO, 2004). Assim, vários sistemas 
têm sido desenvolvidos visando atender essas 
necessidades, como por exemplo, o ArcGIS e 
o Arc Hydro. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Primeiramente, como explicitado na 
metodologia, o modelo foi aplicado na Bacia 
de Guadalupe, sendo assim foram obtidos os 
resultados abaixo apresentados. 
Construção do banco de dados realizada no 
Arc Catalog. 
 

 
 
Figura 1 - Geodatabase gerado da Bacia de 
Guadalupe. 
 
Após a elaboração do banco de dados aplicou 
as ferramentas do modelo. O HydroID foi 
calculado automaticamente a partir da seleção 
do ponto a jusante. Além do tamanho de cada 
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comprimento de trecho também foi calculado a 
área de drenagem de cada subacia, partindo 
de seus respectivos exultórios como mostrado 
na Figura 4. 
 

 
 

Figura 2 - Mapa com as junções e tabela com 
área de drenagem e comprimento do trecho.  

 
O modelo permitiu uma fácil inserção das 
tabelas com séries temporais para que os 
dados temporais pudessem ser trabalhados, 
foram geradas as tabelas abaixo mostradas. 
Após a obtenção desses resultados da Bacia 
de Guadalupe, iniciou-se a aplicação do 
modelo na Bacia Santa Maria com os dados 
obtidos através da metodologia já mostrada. 
Os dados iniciais foram: hidrografia, bacia de 
estudo dividida em subacias e os pontos de 
monitoramento. 
 
Foi criada a base de dados completa da Bacia 
Santa Maria da Vitória com sucesso.  
 

 
 

Figura 5 - Geodatabase gerado da Bacia 
Santa Maria da Vitória. 
 
Este modelo permitiu obter respostas de uma 
maneira mais simplificada e rápida. Visto que 
nele podem ser gerados dados como: os 
pontos de junções, os comprimento de trechos 
da hidrografia, localização dos exultórios, área 

de drenagem, tabelas de séries temporais.De 
forma geral, o modelo possibilitou conhecer 
parâmetros para o gerenciamento e 
planejamento de bacias hidrográficas. 
Mesmo com todas as facilidades já 
apresentadas, a numeração do HydroID foi um 
dificuldade encontrada na aplicação do 
modelo pois, segundo o tutorial o HydroID 
pode ser determinado de maneira automática 
como manual, sendo assim optou-se no 
trabalho pela numeração automática. 
Entretanto, a numeração não foi realizada 
como a prevista no livro dificultando o 
entendimento do modo de numeração do 
HydroID. 
 

CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho pode mostrar que o 
modelo de dados Arc Hydro é muito eficiente 
para aplicações em Recursos Hídricos, pois 
possui ferramentas específicas para essa área 
obtendo resultados de uma maneira mais 
didática e direta. Além disso, esse modelo 
possibilita uma interligar as informações 
geoespaciais com as temporais, o que é de 
extrema relevância para análises em Recursos 
Hídricos.  
O desenvolvimento do trabalho também 
apontou para a necessidade de aprimorar os 
estudos tanto na área da modelagem dinâmica 
como na utilização do modelo de dados Arc 
Hydro. 
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