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Resumo: O respectivo projeto está relacionado na gestão de recursos hídricos para a bacia 
hidrográfica do Rio Doce a qual possui área de aproximadamente 83.400 km2, dentre os quais 86% 
está distribuído no estado de Minas Gerais e 14% da mesma está localizada no estado do Espírito 
Santo. Sua  finalidade, é de elaborar um banco de dados é permitir a capacitação e a difusão de 
conhecimentos e práticas em recursos hídricos, voltados para membros de comitês de bacias, 
organizações da sociedade atuantes, funcionários de prefeituras municipais e órgãos gestores 
estaduais, que atuam na gestão dos recursos hídricos, estimulando a formação de equipes 
multidisciplinares, para atuarem de forma mais consciente na gestão das águas.  
 
Palavras-chave: Banco de dados; Sistema de Informações Geográficas; Gestão de Recursos 
Hídricos. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Os fenômenos ambientais são 
complexos e estão correlacionados com um 
conjunto de parâmetros de natureza física, 
química e biológica. O conhecimento e 
aquisição destes parâmetros são de 
fundamental importância para trabalhos 
relacionados com o meio ambiente tais como, 
recuperação de áreas degradadas, 
capacidade hídrica, previsão de chuvas e 
enchentes, abastecimento de água, avaliação 
de impacto ambiental, entre muitos outros 
(Batista et al., 2005). 
 Diante deste fato, o agrupamento 
dessas informações em um único sistema de 
banco de dados é quase inexistente. 
 Com a função de preencher esta 
lacuna, realizando uma estruturação e 
disponibilização de um banco de dados 
ambientais contendo um agrupamento de 
dados coletados em diferentes fontes. Tendo 
como exemplo: dados hidrológicos, 
geológicos, topográficos, pedológicos, e de 
uso e ocupação do solo. A ferramenta 
computacional utilizada no desenvolvimento 
deste banco de dados é o sistema de 
informações geográficas (SIG).  
 Os SIG são sistemas baseados em 
computador, usados para armazenar, 

manipular, analisar, recuperar, modelar e 
visualizar informações geográficas 
(BURROUGH, MCDONNEL, 1998). Eles 
permitem reunir uma grande quantidade de 
dados espaciais, estruturando-os 
adequadamente, de modo a aperfeiçoar o 
tratamento integrado de seus três 
componentes: posição, topologia e atributos 
na execução de análises e aplicações 
gráficas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O primeiro método utilizado na 
pesquisa foi a aquisição de dados. Nesta 
etapa, houve maior foco em trabalhos 
científicos relacionados com a gestão dos 
recursos hídricos do Estado, merecendo 
particular atenção às monografias, 
dissertações, teses e relatórios técnicos 
disponíveis em bibliotecas, órgãos públicos 
tais como: ANA, IEMA, ANEEL, IBAMA, 
INCAPER, IBGE, Instituto Jones dos Santos 
Neves) e na internet. 
 Também é relevante observar que 
paralelamente, foram buscadas bases de 
dados que permitiam a descrição de diferentes 
características físicas do estado do Espírito 
Santo, bem como a localização das diferentes 
estações voltadas para o monitoramento de 
fenômenos ambientais.  
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 Vale salientar que o território brasileiro 
e, por conseqüência, também para o estado 
do Espírito Santo, a Agência Nacional de 
Águas (ANA), a Empresa Brasileira de 
Agropecuária (EMBRAPA), o IBAMA, o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), disponibiliza bases de 
dados, para poderem ser processados. 
 Em seguida foi desenvolvido e 
sistematizado um banco de dados espaciais 
no Software relacionado ao Sistema de 
Informações Geográficas, o  ArcGIS®. Os 
quais  foram agrupados e analisados. 
 O respectivo banco de dados, quando 
é processado dentro do software, gera mapas 
relacionado a ele, tais como: Estações 
Fluviométricas; Estações Pluviométricas 
Pontos cotados; Hidrografia da bacia do Rio 
Doce; Hidrografia do Estado do Espírito Santo; 

Curva de nível; Mapa político do Estado do 
Espírito Santo; Massas de água; Municípios 
do Estado do Espírito Santo; Mapa de áreas 
alagadas; Sub bacia Rio Doce; Sub bacias 
Espírito Santo; Tipos de Solo; 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Esta pesquisa gerou uma sistematização 
de um banco de dados que pode auxiliar em 
estudos futuros aplicados na gestão dos 
recursos hídricos para o estado do Espírito 
Santo. Também pode se relacionar outros 
tipos de estudos, tendo como exemplo a 
quantidade de sedimento que foi erodida em 
uma determinada área de uma bacia 
hidrográfica realizando a elaboração dos 
mapas. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Estações Fluviométricas, exemplo de  um dos dados presente no banco. 
 
CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que a elaboração do 
respectivo banco nos possibilita uma grande 
manipulação dos mesmos  e novas fontes de 
pesquisa, tendo como exemplo análises de 
impactos negativos tais como degradação de 
certas áreas e  monitoramento possibilitando 
uma maior informação de como está a 
situação ambiental no estado do Espírito 
Santo. 
 
Agradecimentos 
A Deus, pela vida e capacidade, à família, 
amigos e ao orientador, pelo grande apoio que 
me deram no desenvolver desta pesquisa. 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
ANA, Agência Nacional de Águas, Hidroweb. 
http://hidroweb.ana.gov.br/  

BATISTA, G. T., TARGA, M. S., DIAS, N. W., 
CATELANI, C. S. Modelo de banco de dados 
ambientais georeferenciados voltados a 
recuperação e preservação de recursos 
hídricos de uma bacia de médio porte, o 
modelo da bacia do rio Uma, Paraíba do Sul. 
SP. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos, 2005.   

BURROUGH, P. A.; MCDONNELL, R. A.. 
Principles of Geographical Information 



 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

Systems. Oxford University Press, England, 
336 p. 1998. 

IBGE,Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística. http://www.ibge.gov.br/  

IEMA. Instituto Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – 
http://www.meioambiente.es.gov.br/   

IJSN - Instituto Jones Dos Santos Neves - 
http://www.ijsn.es.gov.br/  

 
 


