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RESUMO 
 
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visando buscar a melhoria das condições de vida da 
população, a preservação ambiental e atendendo as diretrizes do Plano Diretor Municipal 
(1996), desenvolveu a primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDBH), 
entre os anos de 1999 e 2001. 
 
A complementação do PDDBH passa necessariamente pelo entendimento da dinâmica 
funcional do sistema de drenagem  cadastrado na primeira etapa. A maior deficiência, em 
se tratando da efetivação do PDDBH, diz respeito à atual carência de dados hidro-
meteorológicos. 
 
Para suprir esta deficiência, a PBH/SUDECAP pretende instalar e operar uma rede hidro-
meteorológica constituída de estações medidoras de intensidade de chuva e de vazão 
instaladas em diversos pontos da cidade, sendo responsáveis pela aquisição de dados de 
medição. Estes dados serão transmitidos para uma central que irá realizar o tratamento e 
sua inserção em um Banco de Dados Hidrológico - BDH. O BDH será incorporado ao 
atual banco de dados do SIG-DRENAGEM, desenvolvido na primeira etapa do PDDBH. 
Todos os dados inseridos serão manipulados por ferramentas específicas dentro do SIG-
DRENAGEM e servirão de base para os estudos das etapas subseqüentes. 
 
Esta próxima etapa de aquisição, instalação e operação da rede hidro-meteorológica é 
chamada de “Programa de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte”. 
 
O presente trabalho procura fazer uma primeira abordagem na modelagem de dados 
geográficos para o futuro BDH, através da definição de quais dados farão parte do BDH, 
seu relacionamento com as demais informações existentes no SIG-DRENAGEM , além 
das regras de consistência e restrições de integridade geográficas a serem adotadas. 
 
Vale salientar que ainda não existem pesquisas aprofundadas no que diz respeito a 
modelagem de dados para monitoramento hidrológico dos municípios brasileiros, portanto 
este estudo possibilita um importante avanço nessa área de conhecimento. 
 
A metodologia empregada consistiu em desenvolver um projeto preliminar de banco de 
dados geográficos abrangendo as duas primeiras etapas de um projeto completo, ou seja, 
projeto conceitual e lógico. No estudo foram desenvolvidas as etapas de levantamento e 
escolha dos dados; modelagem conceitual dos dados utilizando o modelo OMT-G; 
definição das regras de consistência dos dados e restrições de integridade geográfica; 
definição da plataforma SIG e do banco de dados. 
 
O projeto preliminar desenvolvido servirá de ponto de partida para a modelagem final dos 
dados e fornece subsídios importantes para o desenvolvimento futuro do projeto completo 
do BDH. 
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1) INTRODUÇÃO 
 
A cidade de Belo Horizonte sofre, há várias décadas, com problemas de inundações. Há 
registros históricos de fortes tempestades causando enchentes catastróficas e deslizamentos 
de encostas desde a fundação da cidade, em 1897. As condições topográficas da cidade, 
aliadas: 
 
 

• à urbanização desordenada; 
• à insuficiência de manutenção, de reabilitação e de desenvolvimento dos 

sistemas de drenagem; 
• ao lançamento de lixo e esgotos sanitários e industriais na rede de drenagem; 
• às interferências de outras redes de serviços de concessionárias; 
• a processos erosivos intensos 

 
contribuíram para que a situação se agravasse ao longo dos últimos anos. 
 
Visando buscar a melhoria das condições de vida da população, a preservação ambiental e 
atendendo as diretrizes do Plano Diretor (1996), a PBH, por intermédio da 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, deu início ao Plano 
Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte - PDDBH, em 1999.  
 
A PBH criou em 1999 o Grupo Gerencial do Plano Diretor (GGPD) com o objetivo de 
coordenar todo as etapas do PDDBH. 
 
No período de 1999 a 2001 foi realizada a primeira etapa do PDDBH, compreendendo as 
seguintes atividades: 
 

• análise integrada do sistema de drenagem; 
• levantamento cadastral da rede de drenagem (micro e macrodrenagem); 
• caracterização das bacias hidrográficas elementares; 
• caracterização estrutural da rede de macrodrenagem; 
• implantação de um sistema de informações geográficas (SIG-DRENAGEM). 

 
As figuras 1.1 e 1.2, a seguir, ilustram algumas  atividades desenvolvidas na primeira etapa 
do plano. 
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Figura 1.1 –– Cadastro de Micro e Macro Drenagem - 1a. Etapa do PDDBH 
Fonte: Informativo da 1a. Etapa do PDDBH, SUDECAP/GGPD 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.2 – Telas do cadastro - SIG-DRENAGEM - 1a. Etapa do PDDBH 
Fonte: Informativo da 1a. Etapa do PDDBH, SUDECAP/GGPD 
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A complementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte passa 
necessariamente pelo entendimento da dinâmica funcional do sistema de drenagem  
cadastrado na primeira etapa. A maior deficiência, em se tratando da efetivação do 
PDDBH, diz respeito à atual carência de dados hidro-meteorológicos da região 
metropolitana. A insuficiência destes dados impossibilita a simulação do comportamento 
do sistema como um todo, correlacionando a interdependência do conjunto.  
 
Para suprir esta deficiência, a PBH/SUDECAP pretende instalar e operar uma rede hidro-
meteorológica constituída de estações medidoras de intensidade de chuva (Pluviométricas) 
e de vazão (Fluviométricas) instaladas em diversos pontos da cidade, sendo responsáveis 
pela aquisição de diversos dados de medição. Estes dados brutos serão transmitidos para 
uma central que irá realizar o tratamento e sua inserção em um banco de dados hidrológico 
- BDH. O BDH será incorporado ao atual banco de dados do SIG-DRENAGEM, 
desenvolvido na primeira etapa do Plano. Todos os dados inseridos serão manipulados por 
ferramentas específicas dentro do SIG-DRENAGEM (visualização, consistência, 
exportação, simulações) e servirão de base para os estudos das etapas subseqüentes. 
 
Esta próxima etapa de aquisição, instalação e operação da rede hidro-meteorológica é 
chamada de “Programa de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte”. 
 
Esta pesquisa, ainda em caráter preliminar, aborda os aspectos relativos à criação do BDH, 
principalmente a sua modelagem.  
 
A figura 1.3, a seguir, apresenta alguns exemplos de equipamentos (sensores de chuva, 
nível d’água e velocidade), que poderão ser instalados. Já a figura 1.4, também a seguir, 
apresenta um fluxograma básico do funcionamento da rede e o foco a ser estudado neste 
trabalho. 
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Figura 1.3 – Exemplos de infra-estrutura a ser instalada - (sensores de chuva, nível d’água e velocidade) 

Fonte: Catálogos de fabricantes fornecidos pelo GGPD 
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Figura 1.4 – Fluxograma básico do funcionamento da rede e o foco da pesquisa. 
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1.1) Justificativa 
 

A formatação dos dados brutos coletados é definida principalmente pelas características 
técnicas dos equipamentos utilizados nas medições e pelo software de gerenciamento 
destes dados. Dependendo do equipamento, podemos obter configurações de saídas de 
dados completamente diferentes. Estas configurações devem ser escolhidas previamente 
pelo operador da rede e serão muito importantes para implementação da interface com o 
software de gerenciamento e para a sua inserção no BDH.  
 

Tendo como ponto de partida esta realidade, surge a necessidade do tratamento dos dados 
brutos de tal maneira que seja possível a inserção automática, no BDH, de todas as 
informações relevantes. Este tratamento, no caso do programa de monitoramento, será 
realizado por um programa externo ao BDH que irá gerenciar todos os dados brutos 
coletados pelas estações e irá importá-los para o formato de banco de dados adotado pelo 
BDH. 
 
Vale salientar que ainda não existem pesquisas aprofundadas no que diz respeito a 
modelagem de dados para monitoramento hidrológico dos municípios brasileiros, portanto 
o presente estudo possibilita um importante avanço nessa área de conhecimento. 
 
Como principal justificativa para este estudo observamos a necessidade de definir quais os 
dados que farão parte do BDH e seu relacionamento com as demais informações já 
existentes no SIG-DRENAGEM, bem como as regras de consistência e restrições 
geográficas a serem adotadas. 
 
Outro aspecto importante é o grande volume de dados gerados nas medições e o controle 
de qualidade dos mesmos (controle de consistência). Os equipamentos de medição são 
capazes de produzir um grande volume de dados que necessitam de uma transmissão e um 
pós-processamento (tratamento) rápido e consistente. 
 
Outro obstáculo é a capacidade de processamento e inserção dos dados na central do SIG-
DRENAGEM, passando pela configuração do hardware utilizado, software de tratamento,  
inserção e pelo banco de dados adotado.  
 

A partir destes desafios, surgiu a idéia de realizar um estudo, ainda preliminar, de todos os 
aspectos relativos à criação do BDH, abordando principalmente a sua modelagem.  
 
A modelagem dos dados tentou sistematizar as informações no BDH visando atingir 
futuramente as seguintes possibilidades: 
 

• consulta mais rápida às informações; 
• integração com outras informações existentes; 
• planejamento das ações de intervenção futuras; 
• integração e disponibilidade das informações para os setores internos e externos 

à PBH (Defesa Civil, Regionais, entre outros); 
• outros usos afins. 

 
A pesquisa contou com o apoio e acompanhamento da coordenação do GGPD / 
SUDECAP. 
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2) OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
2.1) Gerais 
 
Modelagem do banco de dados para o “Programa de Monitoramento Hidrológico da cidade 
de Belo Horizonte” através da elaboração de um “Projeto de Banco de Dados Geográficos 
- Projetos Conceitual e Lógico” , considerando a existência do SIG-DRENAGEM. 
 
2.2) Específicos 
 
Elaboração de um projeto conceitual e lógico de forma a possibilitar: 
 

1. levantar os diversos dados provenientes do “Programa de Monitoramento 
Hidrológico de Belo Horizonte” e existentes no SIG-DRENAGEM, escolhendo 
quais os mais importantes para a modelagem; 

 
2. modelar o Banco de Dados Hidrológico – BDH, utilizando o modelo OMT-G; 

 
3. definir as regras de consistência dos dados e restrições de integridade geográfica; 

 
4. definir a plataforma do SIG e o banco de dados (BD) e suas características básicas. 
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3) CONCEITOS BÁSICOS 
 
A seguir, algumas definições de termos hidrológicos para o melhor entendimento do 
trabalho: 
 
BACIA HIDROGRÁFICA : Área de drenagem de um curso d'água ou lago. Área com um 
único exutório comum para o escoamento de suas águas superficiais. 
 
BACIA ELEMENTAR : Unidade de planejamento adotada no Plano Diretor de Drenagem 
de Belo Horizonte. 
 
CABECEIRAS:  Sinônimo nascentes. Parte superior de um rio, próximo à sua nascente. 
 
CANAL: Conduto  onde  o escoamento das águas ocorrerá pela ação da força da gravidade 
e em uma  seção transversal qualquer haverá pelo menos um ponto em que a pressão será 
igual à pressão atmosférica. 
 
CANAL EM LEITO NATURAL: Calha ou leito natural de um curso d'água. 
 
CANAL REVESTIDO ABERTO: Calha de um curso d'água, revestida artificialmente. O 
revestimento pode ser apenas nas paredes, ou nas paredes e no fundo. 
 
CANAL REVESTIDO FECHADO: Calha de um curso d'água, revestida artificialmente 
nas paredes e fundo, e coberta por uma laje. 
 
CANALIZAÇÃO: Conjunto formado por canais e dispositivos auxiliares de drenagem. 
 
CHEIA: Elevação temporária e móvel do nível das águas de um rio ou lago. Enchente de 
um rio causada por chuvas fortes ou fusão das neves. 
 
CHUVA: Precipitação de água líquida seja sob a forma de gotas de diâmetro superior a 
0.5mm, seja sob a de gotículas menores, largamente dispersas. 
 
CONFLUÊNCIA: Junção, ou ponto de junção, de dois ou mais cursos de água. 
 
COTA : Número que exprime a altitude de um ponto em relação a uma superfície de nível 
de referência. 
 
COTA DE CURVA : Valor numérico aposto numa curva de nível, a fim de indicar a sua 
altitude relativa a um datum, geralmente o nível médio do mar.  
 
CURSO DE ÁGUA: (1) Massa de água escoando geralmente num canal superficial 
natural. (2) Água que escoa num conduto aberto ou fechado, jato de água que flui de um 
orifício ou massa de água corrente subterrânea. 
 
CURVA DE NIVEL : Linha traçada sobre um mapa, indicando o lugar geométrico dos 
pontos para os quais uma determinada propriedade é constante (por exemplo, altitude, 
salinidade). 
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DECLIVIDADE (da superfície livre da água): Inclinação da superfície da água, expressa 
pelo desnível por unidade de comprimento horizontal. 
 
DRENAGEM:  Remoção de água, superficial ou subterrânea, de uma área determinada, 
por bombeamento ou por gravidade. 
 
DRENAGEM PLUVIAL: Sistema formado por  dispositivos artificiais e/ou meios 
naturais que captam e conduzem as águas provenientes das precipitações pluviais. 
 
EIXO DO CURSO D'ÃGUA: Lugar geométrico dos pontos médios tomados na 
superfície d'água, segundo as seções transversais levantadas na calha principal. Linha que 
liga os centros de seções transversais sucessivas de um rio. 
 
ESCOAMENTO: Parte da precipitação que escoa para um curso d'água pela superfície do 
solo (escoamento superficial) ou pelo interior do mesmo (escoamento subterrâneo). 
 
ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO: Local de um rio onde são determinados regularmente 
valores hidrométricos. 
 
ESTAÇÂO HIDROMÉTRICA: Estação onde são obtidos os seguintes dados relativos às 
águas de rios, lagos ou reservatórios: nível d'água, vazão; transporte e depósito de 
sedimentos, temperatura e outras propriedades físicas e químicas da água, além de 
características da cobertura de gelo. 
 
EXUTÓRIO, DESEMBOCADURA, FOZ: Ponto mais baixo no limite de um sistema de 
drenagem. 
 
GALERIA:  Canalização de seção prismática, aberta ou fechada. 
 
HIDRÁULICA: Ramo da mecânica dos fluídos que trata do escoamento da água (ou 
outros líquidos) em condutos ou canais abertos. 
 
HIDROGRAFIA:  (1) Ciência que trata da descrição e da medida de todas as extensões de 
água: oceanos, mares, rios, lagos, reservatórios, etc. (2) Em particular, cartografia das 
massas expostas de água, visando as necessidades da navegação. 
 
HIDROLOGIA: (1) Ciência que trata das águas da terra, sua ocorrência, circulação e 
distribuição, suas propriedades químicas e físicas e sua reação com meio ambiente, 
incluindo sua relação com os seres vivos. (2) Ciência que estuda as variações dos recursos 
hídricos naturais da terra em função das diferentes fases do ciclo hidrológico.  
 
HIDROLOGIA URBANA: Ramo da hidrologia que estuda as áreas urbanas e 
metropolitanas onde o relevo é modificado pelas construções e a maior parte do solo acha-
se coberto por revestimento artificial, tornando-o praticamente impermeável.  
 
HIDROMETEOROLOGIA: Estudo das fases atmosféricas e terrestres do ciclo 
hidrológico, com ênfase em suas inter-relações. 
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HIDROMETRIA: Ciência da medida e da análise das características físicas e químicas da 
água, inclusive dos métodos, técnicas e instrumentação utilizados em hidrologia.  
 
INUNDAÇÃO:  Sinônimo cheia. Transbordamento de água de calha normal de um rio ou 
acumulação de água, drenagem, em áreas não habitualmente submersas.  
 
JUSANTE, À JUSANTE: Na direção da corrente, rio abaixo. 
 
LEITO DE UM RIO: Parte mais baixa do vale de um rio, modelada pelo escoamento da 
água, ao longo da qual se deslocam, em períodos normais, a água e os sedimentos. 
 
LINÍGRAFO: Instrumento registrador de níveis de água em função do tempo. 
 
LINÍMETRO: Medidor ajustável de nível d'água utilizado para as determinações precisas 
da altura da superfície líquida. 
 
MACRODRENAGEM:  Sistema natural e/ou artificial  formado pelo conjunto de 
dispositivos de captação  e escoamento de  águas originadas pelo escoamento superficial e 
subterrâneo. É formado pela  hidrografia natural, pelos talvegues ou pelas canalizações de 
cursos d’água . Também é denominada de Drenagem Principal. 
 
MEDIÇÃO DE VAZÃO, DE DESCARGA OU DE CAUDAIS: Operação de medição 
de velocidades, de profundidades e de larguras para determinar a descarga. 
 
MEDIDOR DE DESCARGA:  Instrumento para medir a descarga em um conduto ou 
canal aberto. 
 
MICRODRENAGEM:  Sistema formado por um conjunto de dispositivos de captação e 
escoamento de águas pluviais superficiais, a exemplo dos pavimentos das vias, das 
sarjetas, das bocas-de-lobo, das redes tubulares e das descidas d’água. Também é 
denominada de Drenagem Secundária. 
 
MONTANTE: Direção oposta à corrente. 
 
NIVEL DE ÁGUA: Altura da superfície livre de uma massa de água em relação a um 
plano de referência. 
 
PLUVIÓGRAFO: Instrumento que contém um dispositivo para registro do tempo durante 
a medida de uma precipitação. 
 
PLUVIÔMETRO: Instrumento para medir a altura da chuva de distribuição horizontal 
supostamente homogênea e não submetida à evaporação. 
 
PLUVIÔMETRO TOTALIADOR: Pluviômetro usado nas estações que não podem ser 
visitadas freqüentemente. 
 
PRECIPITAÇÃO: (1) Produtos líquidos ou sólidos da condensação do vapor d'água  que 
caem das nuvens ou depositados pelo ar úmido sobre o solo. (2) Quantidade de 
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precipitação caída (conforme a, definição em 1) sobre uma superfície horizontal durante 
um dia, um mês ou um ano e designada como precipitação diária, mensal ou anual. 
 
RECURSOS HÍDRICOS: Numa determinada região ou bacia, a quantidade de águas 
superficiais ou subterrâneas, disponíveis para qualquer uso. 
 
REDE DE DRENAGEM: Disposição dos canais de drenagem de uma certa área. 
 
REDE HIDROGRÁFICA: Conjunto de rios e outros cursos d'água permanente ou 
temporários, assim como dos lagos e dos reservatórios de uma dada região. 
 
REDE HIDROLÓGICA: Conjunto de estações hidrológicas e de postos de observação 
situados numa dada área (bacia de um rio, região administrativa) de modo a permitir o 
estudo do regime hidrológico. 
 
REDE HIDROMÉTRICA: Rede de estações dotadas de instalações para a determinação 
de variáveis hidrológicas, tais como: (1) descargas dos rios; (2) níveis dos rios, lagos e 
reservatórios; (3) transporte de sedimentos e sedimentação; (4) qualidade da água; (5) 
temperatura da água; (6) característica da cobertura de gelo nos rios e nos lagos, etc.  
 
RIO: Curso de água de grande dimensão que serve de canal natural para a drenagem de 
uma bacia. 
 
SEÇÃO TRANSVERSAL (DE UM CURSO D'ÁGUA):  Seção de um curso d'água 
perpendicular à direção principal (média) do escoamento. 
 
SENSOR: (1) Recurso técnico destinado a aumentar os sentidos naturais do homem. Ex.: a 
bússola, a lente, o termômetro, o auto-falante etc. (2) Dispositivo ou aparelho sensorial que 
capta e registra, sob a forma de imagem, a energia refletida ou emitida pela configuração 
do terreno, objetos e acontecimentos, incluindo os acidentes artificiais e os fenômenos 
físicos, incluindo os acidentes artificiais e os fenômenos físicos, bem como as atividades 
do homem. A energia pode ser nuclear, eletromagnética (com inclusão das partes visíveis e 
invisíveis do espectro), químico, biológica, térmica, mecânica, e, ainda, os ventos, os sonos 
e a vibração da terra.  
 
SISTEMA DE DRENAGEM : Por sistema de drenagem entende o conjunto da infra-
estrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final 
das águas pluviais superficiais. Inclui, também, o sistema natural de drenagem, ou seja, a 
hidrografia e os talvegues. Este sistema pode ser dividido em dois subsistemas, que são a 
microdrenagem e a macrodrenagem.  
 
TELEMETRIA:  Registro à distância de informações fornecidas por instrumentos de 
medição. 
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4) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Este capítulo encontra-se dividido em itens para o seu melhor entendimento. Inicialmente 
comenta-se sobre a importância do planejamento na drenagem urbana, bem como os 
principais desafios e soluções para o PDDBH, e a utilização do geoprocessamento em 
planos diretores de drenagem urbana. No segundo momento, passa-se aos conceitos de 
modelagem de banco de dados tradicionais e geográficos.  
 
No desenvolver da pesquisa, foi constatado a escassez de bibliografias sobre os temas de 
monitoramento hidrológico, plano diretores de drenagem, drenagem e hidrometria em 
áreas urbanas, além da dificuldade de encontrar trabalhos de geoprocessamento que 
abordassem assuntos relativos a hidrologia.  
 
4.1) Importância do Planejamento na Drenagem Urbana 
 
Em [Cham99] é ressaltada a importância da implantação de planos municipais ou mesmo 
regionais de Drenagem Urbana. Estes planos podem estabelecer meios de conhecimento 
real do fenômeno dos eventos das cheias nos espaços urbanos e criar formas de controle 
das relações que são freqüentemente conflitantes entre o ciclo hidrológico e a cidade. O 
esforço de superação destes conflitos terá, necessariamente, que incorporar os novos 
conceitos científicos, mas terá também que levar em conta as novas exigências 
estabelecidas pelo mundo moderno, que deseja um saneamento das cidades com respeito 
pelo meio ambiente. A implantação completa do Plano Diretor de Drenagem de Belo 
Horizonte insere-se nesta busca de mudança propondo a inserção de novos e atualizados 
métodos científicos para  a política municipal de controle das inundações ocorrentes na 
cidade. Contribuirá também para o planejamento da utilização urbanística dos mananciais 
de  água existentes no município respeitando-os enquanto parte do meio ambiente. 
 
O Plano Diretor de Drenagem é um instrumento primordial de planejamento para o serviço 
de drenagem pluvial prestado pela municipalidade à cidade, devido a sua integração com 
diversas ocorrências urbanísticas, como o planejamento da ocupação urbana, o uso do solo, 
a poluição das águas, o serviço de coleta de resíduos sólidos, a erosão do solo, a geologia,  
a geotecnia, a morfologia e a pedologia, enfim todos os fatores que de alguma forma 
interferem em algum dos componentes do ciclo hidrológico no espaço da cidade. 
[Cham99] 
 
Segundo [ChPF01], no Brasil, os modelos de gestão dos serviços municipais de drenagem, 
quando existentes, funcionam de forma precária. Assim, cabe a quem planeja a drenagem 
propor ampla e profunda reestruturação deste importante segmento da administração 
municipal. A tarefa inicial do planejador é encontrar formas de gestão deste serviço, dado o 
alto custo de sua implantação, manutenção e, quando for o caso, de sua operação. As 
formas de gestão, entre outras providências, incluem: 
 
• Bacia hidrográfica como unidade geográfica de planejamento;  
 
• Sistema de Alerta contra tormentas e inundações apoiado em uma rede hidrométrica; 
 
• Sistema de Suporte a Decisão;  
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• Sistema de Gestão da Crise;  
 
• Manejo de dados e informações através de sistemas de geoengenharia do tipo SIG. 
 
Cabe salientar que dentre os itens citados anteriormente, esta pesquisa contempla 
principalmente aspectos ligados à implantação da rede hidrométrica e aperfeiçoamento do 
SIG. 
 
4.2) Principais desafios e soluções para implantação efetiva do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana de Belo Horizonte  
 
CARÊNCIA DE DADOS 
 
Segundo [MagA00], um dos principais fundamentos do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana de Belo Horizonte é o conhecimento do funcionamento real do sistema. Somente a 
partir do conhecimento real do funcionamento do sistema, podem ser propostas soluções 
específicas e adequadas a cada caso, assim como a obtenção de dados hidrométricos 
(medições simultâneas de chuva e vazão) para calibração de modelos matemáticos 
hidrológicos e hidráulico. 
 
[ChPF01] também reforçam que o conhecimento real da hidrologia de uma região 
proporciona o conhecimento do regime de chuvas associado às reais condições de 
escoamento dos canais. É, portanto, uma condição para o adequado dimensionamento das 
estruturas de drenagem. 
 
Os registros gerados por uma rede hidrométrica são a  principal fonte de dados sobre 
eventos chuvosos. Na falta destes, outra fonte é a imprensa escrita, porém são dados 
precários servindo como meras referências. [ChPF01] 
 
Os estudos realizados na primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo horizonte 
identificaram a insuficiência ou pouca disponibilidade de dados climatológicos e 
hidrológicos que possibilitem a calibração dos modelos utilizados a partir de informações 
regionalizadas. [MagA00] 
 
A carência de dados fluviométricos impossibilita: a definição de parâmetros adequados 
para a caracterização das condições hidrológicas e das respostas das bacias e a utilização 
de técnicas mais acuradas de modelagem matemática. [BNRC97]  
 
Dentro destas constatações, torna-se  evidente a necessidade de ações em diversas áreas 
começando pelo aprimoramento científico-tecnológico, através da Implantação de 
programas de monitoramento hidro-sedimentológico e ambiental visando o melhor 
conhecimento dos processos hidrológicos em meio urbano. [BNRC97]  
 
REDE PLUVIOMÉTRICA EXISTENTE 
 
Foi estudado por [MagA00], na primeira etapa do PDDBH, a rede de informações 
pluviométricas (medição de chuva) em funcionamento na cidade de Belo Horizonte, que 
atualmente pertencem a entidades nacionais, estaduais e municipais. Esta rede consiste de 
14 pluviógrafos, dos quais 12 estão em funcionamento. Existem vários outros postos com 
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pluviômetros, nos quais são realizadas leituras diárias de precipitação. Apesar do número 
razoável de postos pluviométricos na cidade, existem áreas com cobertura deficiente de 
precipitação, como na cabeceira do ribeirão Arrudas e no divisor deste com o ribeirão do 
Onça. 
 
Para a continuidade do Plano, entre outros, [MagA00] recomenda: 
 
• Rever a distribuição espacial dos postos pluviográficos, com o objetivo de atender o 

comportamento das bacias de maior interesse na cidade de Belo Horizonte; 
 
• Estudar a ampliação da rede pluviométrica visando ampliar a cobertura espacial da 

cidade. 
 
Com o aumento de postos pluviográficos proposto no Programa de Monitoramento 
Hidrológico, será possível estudar melhor a distribuição temporal e espacial da 
precipitação.  
 
Portanto, fica evidente a necessidade de utilização de ferramentas específicas de 
geoprocessamento para os estudos de distribuição e cobertura espacial das estações no 
território do município. 
 
REDE FLUVIOMÉTRICA EXISTENTE 
 
[MagA00] ainda estudou a rede de informações fluviométricas (medição de vazões) em 
funcionamento em Belo Horizonte. Foi Constatado a existência de apenas 13 postos 
instalados recentemente e possuindo várias limitações quanto aos dados e quanto a sua 
operacionalidade. Nenhum posto possui série fluviométrica na área urbana que permita 
uma avaliação do escoamento ao longo dos últimos anos. 
 
Foram observadas anomalias que podem estar relacionadas com a própria concepção da 
rede de drenagem, portanto os postos necessitam de uma localização mais adequada, bem 
como uma revisão quanto à consistência dos seus dados. [MagA00] 
 
Considerando os postos fluviométricos atualmente instalados, [MagA00] observou, dentre 
outras questões, que: 
 
• Inexistência de dados fluviométricos na bacia do ribeirão Arrudas, sendo que todos os 

postos concentram-se na bacia do ribeirão do Onça; 
 
• Grande parte dos postos atuais possuem apenas duas leituras diárias, que não atendem 

ao interesse do Plano Diretor de Drenagem; 
 
• Insuficiência de medições de vazão para estimativa da curva-chave e definição da série 

de vazão. 
 
Para continuidade do Plano, entre outros, [MagA00] também recomenda: 
 
• Revisão da rede existente; 
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• Complementação da rede existente através da implantação de postos de medição; 
 
• Revisão dos procedimentos e consistência dos dados disponíveis; 
 
• Instalação, em todos os postos, de equipamentos automáticos de registros de vazões e 

níveis. 
 
Nas recomendações anteriores, também fica evidente a necessidade de utilização das 
facilidades do geoprocessamento para a consistência e gerenciamento das informações 
registradas nas estações, de forma a conceber um sistema seguro para a utilização da 
municipalidade.  
 
Outra característica importante no futuro sistema será a funcionalidade para a análise 
temporal dos dados medidos. Esta funcionalidade ainda é recente nos Sistemas de 
Informações Geográficos (SIG), necessitando um maior desenvolvimento. 
 
Entre as diversas atividades a serem desenvolvidas visando a complementação do Plano 
Diretor de Drenagem de Belo Horizonte, [MagA00], prevê: 
 
• realização do programa de medições hidrológicas com a montagem do Banco de Dados 

Hidrológicos incorporado ao SIG-DRENAGEM; 
 
• inserção do módulo hidrológico no SIG-DRENAGEM e desenvolvimento da 

modelagem com utilização dos dados do cadastro, da caracterização de bacias 
elementares e do programa de medições. 

 
Os projetos dimensionados com parâmetros estimados através de uma rede de 
monitoramento adequada, e não de dados de literatura de ambientes com características 
urbanas, geológicas e cobertura diferentes, permitirá a médio e longo prazo reduzir os 
custos relacionados com a drenagem urbana. [MagA00] 
 
Finalmente, [Cham99] considera que serão muitos os desafios a serem enfrentados para a 
implantação do PDDBH. Primeiramente, terá que ser um instrumento de toda a Prefeitura 
para toda a  cidade. Segundo, haverá que se forjar um componente de recursos humanos 
para sua operação, devidamente capacitado técnica e cientificamente. Vencidos os 
desafios, a cidade de Belo Horizonte poderá contar com um instrumento inovador, 
atualizado tecnologicamente e pioneiro no País para o controle das ocorrências de 
enchentes urbanas. 
 
4.3) Geoprocessamento como Instrumento de Gestão de um Plano Diretor de 
Drenagem 
 
Um dos principais objetivos do desenvolvimento de um SIG para drenagem urbana é a 
criação de uma base de dados georreferenciada passível de atualizações e capaz de 
articular informações setoriais dos demais órgãos da administração direta e indireta, e seus 
interferentes. Conseqüentemente, a arquitetura desse sistema torna-se um referência para a 
obtenção, tratamento, modelagem e articulação das informações para o planejamento, 
operação e gestão dos sistemas drenagem. [PeCa02] 
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Os atributos estruturais indispensáveis a um SIG, propostos por [MagC01], são: 
 
ESTRUTURA ESPACIAL 
 
A utilização de um modelo de dados com características espaciais, com condição de 
representar forma, localização geográfica e topologia (relação espacial entre os elementos 
representados) é uma das características mais importantes de uma base de dados, pois a 
mesma permite representar a geografia que está sendo manipulada.  
 
ESTRUTURA TABULAR 
 
O armazenamento dados alfanuméricos (tabulares), com as seguintes características: 
 
• Diretamente vinculados a um objeto geográfico; 
 
• Não vinculados diretamente a um objeto geográfico. Esses dados podem relacionar-se 

com os dados geográficos por processos derivativos. 
 
ESTRUTURA TEMPORAL 
 
Essa característica indica que os dados armazenados na base podem ser vinculados a uma 
dimensão temporal, possibilitando assim a representação de uma realidade geográfica de 
interesse em diferentes momentos históricos, em complemento à visão atual, ou mesmo 
projetá-la, segundo critérios de simulação apropriados, para uma perspectiva futura. A 
estrutura temporal permite a evolução futura e contínua do sistema construído, 
recursivamente conectado à BDG – Base de Dados Geográficos. 
 
4.4) Modelagem de Dados Tradicional - Projeto Tradicional de BD 
 
Existe uma gama enorme de autores que abordam a modelagem e projeto de BD 
convencionais, voltados para os sistemas tradicionais. A modelagem e projeto tradicional 
não apresenta grande variações de abordagens quanto aos diversos autores.  
 
A seguir, são apresentados os principais conceitos segundo o autor [MaAb96], para a 
compreensão das diferenças e semelhanças, entre a modelagem tradicional e a geográfica. 
 
MODELAGEM DE DADOS TRADICIONAL 
 
Inicialmente o autor registra as necessidades de informação de uma realidade, através do 
uso de um modelo, ou seja, algo que mostre como as informações estão relacionadas 
(fatos). E com base no modelo criado, os analistas podem interagir com os usuários 
validando seus objetivos e metas, permitindo a construção de um sistema de informações 
cada vez mais próximo da realidade do usuário. 
 
O Modelo Conceitual consiste na primeira etapa do projeto de um sistema de aplicação 
em banco de dados, e independente das restrições de implementação, representa e/ou 
descreve a realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos 
principais dados e relacionamentos (estruturas de informação).  
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O objetivo do Modelo Conceitual é descrever as informações contidas em uma realidade, 
as quais estarão armazenadas em um banco de dados. É uma descrição em alto nível 
(macrodefinição), mas que tem a preocupação de captar e retratar toda a realidade 
estudada. 
 
O autor ainda salienta que, o Modelo Conceitual não retrata os aspectos ligados à 
abordagem do banco de dados que será utilizado, e tão pouco se preocupa com as formas 
de acesso ou estruturas físicas. 
 
O Modelo Conceitual tem como resultado um esquema que representa a realidade das 
informações existentes, assim como as estruturas de dados que representam estas 
informações. 
 
O Modelo Lógico tem seu início a partir do Modelo Conceitual, levando em consideração 
uma das três abordagens possíveis: Relacional, Hierárquica e Rede. 
 
Sem considerar nenhuma característica específica do BD, o Modelo Lógico descreve as 
estruturas que estarão contidas no banco de dados, de acordo com as possibilidades 
permitidas pela abordagem, resultando em um esquema lógico de dados. 
 
O Modelo Físico detalha o estudo dos métodos de acesso do BD, para elaboração dos 
índices de cada informação colocada nos Modelos Conceitual e Lógico. Consiste na última 
etapa da modelagem tradicional de dados, e descreve, a partir do Modelo Lógico, as 
estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como: tamanho de campos, índices, tipo 
de preenchimento destes campos, nomenclaturas, etc, projetadas de acordo com os 
requisitos de processamento e uso mais econômico dos recursos computacionais. Esta é a 
etapa final do projeto de Banco de Dados, na qual é utilizada a Linguagem de Definição de 
Dados do BD, para a realização da montagem  do Dicionário de Dados. 
 
PROJETO DE BANCO DE DADOS TRADICIONAL 
 
O objetivo da Modelagem de Dados é transmitir e apresentar uma representação única, não 
redundante e resumida, dos dados de uma aplicação. O modelo Entidade-Relacionamento, 
em projetos conceituais de aplicações em banco de dados, é o mais largamente utilizado 
para a representação e entendimento dos dados que compõem a essência de um sistema. 
 
O projeto de um sistema de informações inclui planejamento, especificações e 
desenvolvimento de vários componentes, o que lhe confere uma maior complexidade. 
 
A utilização de uma abordagem correta de metodologia orientada a banco de dados 
envolve a estruturação para execução de um projeto nas etapas: conceitual, lógico e físico. 
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Figura 4.1 - Etapas básicas para execução de um projeto tradicional de Banco de Dados 
Fonte: Projeto de Banco de Dados: uma visão prática, [MaAb96]. 

 
4.5) Modelagem de Dados Geográficos - Projeto de Banco de Dados Geográficos 
 
Durante a pesquisa realizada foi constatado a escassez de livros sobre o tema de 
modelagem de dados geográficos.  
 
Foram encontrados alguns artigos, teses e monografias mais recentes que abordam a 
modelagem e projeto de banco de dados geográficos. A seguir, são apresentadas algumas 
idéias principais para entendimento da metodologia adotada na pesquisa. 
 
Segundo [Mein02], o projeto tradicional de um banco de dados geográficos passa 
necessariamente pelas seguintes etapas consecutivas: 
 
Projeto Conceitual – A etapa do projeto conceitual consiste na representação e no 
relacionamento das entidades que serão utilizadas no produto final, utilizando uma 
linguagem de alto nível. Essa etapa independe do software que será utilizado para como 
SIG. 
 
[Lisb00] acrescenta que, independentes de plataformas de hardware e software, os modelos 
conceituais permitem representar, de maneira abstrata, formal e não ambígua, a realidade 
da aplicação, facilitando a comunicação entre projetistas e usuários. 
 
Também para [MagC01] a modelagem conceitual de um projeto de SIG deve ser o 
primeiro serviço a ser executado, pois dela provêm as definições mestras do projeto. A 
importação de dados é um serviço efetuado em uma fase posterior, seguindo as 
recomendações definidas na fase de modelagem conceitual. 
 
Projeto Lógico – A etapa de projeto lógico, posterior ao projeto conceitual, define como 
cada entidade, antes definida, será armazenada. Esta fase consiste no mapeamento do 
projeto conceitual para o sistema utilizado. Ao contrário da etapa anterior, o projeto lógico 
depende do software de SIG que será utilizado. Ele apresenta, como resultado final, o 
esquema do banco de dados geográfico. 
 
Projeto Físico – Na terceira e última etapa do desenvolvimento de um banco de dados 
geográfico ocorre a implementação dos dados trabalhados anteriormente (aquisição dos 
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dados, criação do projeto, importação dos dados, associação entre dados geográficos e 
alfanuméricos, desenvolvimento de rotinas). 
 
4.6) Adoção do Modelo OMT-G no projeto conceitual 
 
A metodologia da pesquisa utilizou o Modelo OMT-G para desenvolvimento do projeto 
conceitual. Este modelo, desenvolvido por [Borg97], fornece primitivas para modelar a 
geometria e a topologia dos dados geográficos, suportando estruturas topológicas “todo-
parte”, estruturas de rede, múltiplas visões dos objetos e relacionamentos espaciais. 
 
A seguir, são apresentados os principais conceitos, segundo [Borg02], para a compreensão 
do Modelo OMT-G. 
 
O modelo proposto permite, a diferenciação de dados alfanuméricos e geográficos, 
permitindo, também, a especificação de métodos associados às classes. 
 
Podem ser destacados no modelo a sua expressividade gráfica e a sua capacidade de 
representação, já que considerações textuais são substituídas por relacionamentos 
explícitos, representando a dinâmica de interação entre vários objetos de natureza espacial 
ou não. 
 
Os três conceitos principais do modelo OMT-G são: classes, relacionamentos e restrições 
de integridade espaciais. Classes e relacionamentos definem as primitivas básicas usadas 
para criar esquemas estáticos de aplicação com o modelo OMT-G. A identificação de 
restrições de integridade espacial é uma atividade essencial no projeto de uma aplicação, e 
consiste na identificação de condições que precisam ser asseguradas para que o banco de 
dados esteja sempre íntegro. As primitivas de classes e relacionamentos serão apresentadas 
a seguir. 
 
CLASSES BÁSICAS 
 
As classes básicas do Modelo OMT-G são: Classes Georreferenciadas e Classes 
Convencionais (Figura 4.2). Essas duas classes representam os três grandes grupos de 
dados (contínuos, discretos e não-espaciais) encontrados nas aplicações geográficas, 
propiciando assim, uma visão integrada do espaço modelado, o que é de suma importância 
na modelagem, principalmente de áreas urbanas, como é o caso de Belo Horizonte. 
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Figura 4.2- Meta Modelo Parcial do Modelo OMT-G 

Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
O modelo OMT-G divide as Classes Georreferenciadas em classes do tipo Geo-Campo e 
Geo-Objeto. As classes do tipo Geo-Campo representam objetos distribuídos 
continuamente pelo espaço. As classes do tipo Geo-Objeto representam objetos 
geográficos individualizáveis, que possuem identificação com elementos do mundo real, 
como rios, estações de medição, entre outros. 
 
A Figura 4.3 exemplifica os pictogramas de um Geo-objeto. O ponto representa um 
símbolo como por exemplo uma estação de medição, a linha representa segmentos de reta 
formados por uma linha simples, um arco ou por uma polilinha (ex. eixo de córregos) e o 
polígono representa uma área (ex. edificações). 
 

 
 

Figura 4.3 - Pictogramas da Classe Geo-Objeto 
Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
No modelo OMT-G, as classes georreferenciadas são simbolizadas de forma semelhante 
(Figura 4.4a) as classes convencionais, incluindo no canto superior esquerdo um retângulo 
que é usado para indicar a geometria da representação. Os símbolos simplificados podem 
ser usados em ambos os casos (Figura 4.4b). Os objetos podem ter ou não atributos não 
espaciais associados, incluídos na seção central da representação completa.  
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Figura 4.4 - Notação gráfica para as classes do modelo OMT-G 
Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
O modelo OMT-G, através do uso de uma simbologia que distingue geo-objetos e geo-
campos, apresenta um conjunto fixo de alternativas de representação geométrica. O 
esquema final é simplificado significativamente através do uso de pictogramas na primitiva 
que representa as classes georreferenciadas, em vez de usar relacionamentos para descrever 
a geometria dos objetos. 
 
As cinco classes descendentes de Geo-Campo definidas no modelo OMT-G são: Isolinhas, 
Subdivisão Planar, Tessselação, Amostragem e Rede Triangular Irregular. Cada uma 
dessas classes possui um padrão simbólico de representação (Figura 4.5). 
 
As duas classes descendentes de Geo-objeto definidas no modelo OMT-G são: geo-objeto 
com geometria e geo-objeto com geometria e topologia (Figura 4.5). A classe geo-objeto 
com geometria representa objetos que possuem apenas propriedades geométricas, e é 
subdividida nas classes ponto, linha e polígono. A classe geo-objeto com geometria e 
topologia representa objetos que possuem, além das propriedades geométricas, 
propriedades de conectividade topológica, sendo basicamente voltadas para a 
representação de estruturas em rede, tais como redes hidrográficas. 
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Geo-campos 

 

 
 

Geo-Objetos 

 
Geo-objetos com geometria 

 

 
Geo-objetos com geometria e topologia 

 
Figura 4.5 – Geo-campos e Geo-objetos 

Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
RELACIONAMENTOS 
 
Tipos de relacionamentos entre classes no modelo OMT-G (Figura 4.6): 
 
• Associações simples representam relacionamentos estruturais entre objetos de 

diferentes classes, tanto convencionais como georreferenciadas.  
 
• Relações espaciais representam as relações topológicas, métricas, ordinais e fuzzy.  
 
• Relações em rede são relacionamentos entre objetos que estão conectados uns com os 

outros e que podem ser mantidos através de estruturas de dados dos SIGs, sendo 
representadas por nós e arcos conectados.  

 
Através da presente pesquisa observou-se que os córregos cadastrados na primeira etapa do 
PDDBH são exemplos de objetos com relacionamento do tipo rede. 
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Figura 4.6 – Relacionamentos no Modelo OMT-G 
Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
As seguintes relações espaciais entre as Classes Georreferenciadas são consideradas no 
modelo OMT-G: disjunto, contém, dentro de (contido), toca (encontra), cobre, coberto por, 
sobrepõe, adjacente, perto de , acima (mais alto que sobre), abaixo (mais baixo que sob), 
sobre, sob, entre, coincide, cruza, atravessa, em frente a, à esquerda, à direita. As relações 
contém/dentro de (contido) são um tipo de Agregação Espacial. A figura 4.7, a seguir, 
ilustra as possíveis relações espaciais entre as Classes Georreferenciadas. 

 
Os relacionamentos são caracterizados pela cardinalidade que representa o número de 
instâncias de uma classe que pode estar associadas a uma instância da outra classe. A 
notação de cardinalidade adotada pelo modelo OMT-G é ilustrada na figura 4.8. 

 
No atual estudo, também foi utilizado o conceito de agregação que é uma forma especial 
de associação entre objetos, onde um deles é considerado composto por outros. 
 
O relacionamento entre o objeto primitivo e seus agregados é chamado de “é-parte-de” e o 
relacionamento inverso “é-componente-de”. A notação gráfica da agregação pode ser 
observada na figura 4.9. 
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Relacionamentos Espaciais entre polígonos 

 
 

Figura 4.7 – Relacionamentos espaciais 
Fonte: Apostila do curso geoprocessamento, [Borg02]. 

 
 

 
Figura 4.8 – Cardinalidade 

Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 
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Figura 4.9 – Notação Gráfica de agregação 

Fonte: Apostila do curso de geoprocessamento, [Borg02]. 

 
4.7) Organização de um SIG no Microstation Geographics 
 
Segundo [Mein02] o SIG Microstation Geographics organiza os dados geográficos através 
de categorias e feições. 
 
A figura 4.10 apresenta o fluxograma básico da organização dos dados geográficos no SIG 
Microstation Geographics. 
 

 
 

Figura 4.10 - Fluxograma básico da organização dos dados geográficos no Microstation Geographics 
Fonte: Monografia do curso geoprocessamento, [Mein02]. 

 

Em [Mein02] são apresentadas algumas definições utilizadas no SIG Microstation 
Geographics: 
 
Feições - As feições são os objetos reais que estão sendo modelados no projeto. Por 
exemplo, uma feição pode representar um poste telefônico, um imposto territorial, um eixo 
de rua ou uma adutora. A cada feição é atribuída um conjunto de especificações gráficas 
para nível, simbologia e outras características de visualização, e também pode ter 
associado dados do usuário (atributos do banco de dados) e comandos. 
 
Categorias - Uma categoria é um agrupamento de feições similares, freqüentemente 
organizadas segundo uma hierarquia. Os mapas que contém estas feições também são 
associados à categoria. Cada mapa e cada feição pertencem a uma e somente uma 
categoria, mas uma categoria pode ter muitos mapas e um número ilimitado de feições. 
 
Dados do Usuário - As feições podem ter dados do usuário que são guardados em tabelas 
de banco de dados. Eles são associadas às feições individuais dentro de um mapa. O 
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conteúdo específico dessas tabelas de atributos é geralmente definido pelo administrador 
do projeto. 
 
Comandos - As feições podem ter um conjunto de operações associado, chamado 
comandos. Um comando de uma feição tem duas partes: o nome do comando e o comando 
teclado. O nome do comando é definido pelo usuário e pode ser qualquer nome, que seja 
significativo dentro do contexto do projeto. O comando teclado pode ser do MicroStation, 
do MicroStation GeoGraphics, uma macro MicroStation BASIC, um aplicativo MDL ou 
qualquer combinação desses, separados por ponto e vírgula. 
 
Mapas - Um mapa é um arquivo de desenho do MicroStation (.DGN) que foi registrado no 
banco de dados do projeto e pertence à uma determinada categoria. Um mapa contém o 
componente gráfico das feições e pode guardar o mesmo subconjunto de feições como 
outros mapas pertencentes à mesma categoria. 
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5) METODOLOGIA E RESULTADOS 
 
A metodologia utilizada contempla as seguintes atividades: 
 
1. Definir a área de abrangência geográfica; 
2. Definir o escopo do projeto; 
3. Elaborar o Projeto Conceitual que foi subdividido em: 

3.1. Levantar dos dados existentes e novos 
3.2. Escolher dos dados levantados para compor o BDH 
3.3. Definir as Classes Georreferenciadas e convencionais 
3.4. Modelar o banco de dados (modelo OMT-G) 
3.5. Documentar o Projeto Conceitual (Dicionário de Metadados) 

4. Elaborar o Projeto Lógico que foi subdividido em: 
4.1. Definir as regras de consistência dos dados e restrições de integridade geográficas 
4.2. Definir a plataforma SIG e do banco de dados 
4.3. Documentar o Projeto Lógico (Dicionário de Metadados) 

 
A seguir, são apresentadas as metodologias e os resultados encontrados. 
 
5.1) Abrangência Geográfica  
 
O crescimento de Belo Horizonte, inicialmente previsto, deu-se para além da bacia 
hidrográfica do ribeirão Arrudas, abrangendo áreas de contribuição do ribeirão do Onça e 
outras áreas de contribuição direta da bacia do rio das Velhas. A figura 5.1, a seguir, 
caracteriza as bacias hidrográficas do ribeirão Arrudas e Onça. Podemos identificar 
também na figura 5.1 que os sítios hidrológicos, representados pelas áreas contribuintes 
das bacias hidrográficas desses ribeirões, se constituem de terrenos distribuídos nos 
municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará 

 
Figura 5.1 – Abrangência Geográfica –  Bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas, Onça e Limites 

Municipais.  
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A tabela 5.1 apresenta uma síntese da espacialização das bacias hidrográficas de interesse, 
estabelecida na primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte. 
 

Tabela 5.1 – Áreas das Bacias hidrográficas x Bacias hidrográficas x Municípios. 
 

Município 
Ribeirão 
Arrudas 

Ribeirão do 
Onça 

Outras  Bacias Soma 

Belo Horizonte 163,70 158,18 10,5 332,38 
Contagem 28,96 53,45 - 82,41 
Sabará 15,10 - - 15,10 
Soma 207,76 211,63 10,5 429,89 

Fonte: Caracterização das Bacias Elementares, [MagB00]. 

 
A tabela 5.1 indica que frações importantes das bacias de drenagem do ribeirão Arrudas e 
ribeirão do Onça encontram-se localizadas no município de Contagem. 
 
Na primeira etapa do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte as bacias 
hidrográficas receberam uma caracterização apropriada [MagB00]. A bacia elementar 
representa a unidade de planejamento do Plano Diretor de Drenagem. Cada uma das bacias 
citadas (Arrudas e Onça) foi dividida em sub-bacias, obedecendo-se a orientações do 
Grupo Gerencial do Plano Diretor de Drenagem (GGPD) no sentido de manter a identidade 
físico-regional de cada área, bem como discretizar as peculiaridades de uma determinada 
parcela do sistema (ver figura 5.2). A denominação atribuída a cada bacia elementar 
recebeu um sistema de codificação próprio.  
 

 
 

Figura 5.2 –   Divisão  das bacias hidrográficas do Ribeirão Arrudas e Onça em sub-bacias ou bacias 
elementares.  
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As unidades territoriais representadas pelas bacias hidrográficas e suas divisões em bacias 
elementares é a área de abrangência desta pesquisa. 
 
5.2) Escopo do Projeto Desenvolvido 
 
Para o estudo em questão foi proposto apenas o desenvolvimento de um projeto, ainda em 
caráter preliminar, abrangendo as duas primeiras etapas de um projeto completo (projeto 
conceitual e lógico). A proposta de um projeto reduzido deve-se principalmente à 
complexidade do tema escolhido e seu ineditismo. O estudo procurou fazer uma primeira 
aproximação do tema da pesquisa servindo como um ponto de partida para o 
desenvolvimento futuro do projeto completo. 
 
Serão descritos a seguir as etapas do desenvolvimento do projeto preliminar para o BDG 
para o “Programa de Monitoramento Hidrológico de Belo Horizonte”. 
 
5.3)  Projeto Conceitual 
 
Esta etapa inicia a modelagem dos dados geográficos. Na modelagem geográfica foram 
representadas, além das entidades alfanuméricas, as entidades geográficas (ponto, linha ou 
polígono), e o relacionamento espacial entre elas, relativos ao Programa de Monitoramento 
Hidrológico de Belo Horizonte. 
 
5.3.1) Levantamento dos dados relevantes do SIG-DRENAGEM e do “Programa de 
Monitoramento Hidrológico” para a modelagem 
 
Através de consultas diretas ao SIG-DRENAGEM, implantado no GGPD/SUDECAP, 
foram levantadas diversas listagens de dados, provenientes da primeira etapa do PDDBH, 
que poderiam compor o banco de dados a ser modelado. 
 
Foram levantadas também quais as informações provenientes do programa de 
monitoramento que seriam acrescentadas futuramente ao banco de dados, quando da sua 
implantação final. 
 
O item 10 (Anexos) apresentada as listagens de informações existentes no SIG-
DRENAGEM. 
 
5.3.2) Escolha dos dados levantados para compor o BDH: 
 
A partir das listagens de dados foram escolhidas quais informações, existentes e a serem 
obtidas futuramente, eram mais relevantes e quais apenas ajudariam a compor a base de 
dados do BDH. 
 
A seguir, são apresentadas as listagens de dados escolhidos: 
 
Informações existentes no SIG-DRENAGEM mais relevantes: 

��Limite dos municípios de Belo Horizonte, Sabará e Contagem; 

��Hidrografia não cadastrada na 1a Etapa do PDDBH; 

��Canais revestidos abertos cadastrados; 
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��Canais revestidos fechados cadastrados; 

��Canais em leito natural cadastrados; 

��Limites das Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça; 

��Bacias Elementares ou Sub Bacias; 

��Curvas de nível principais; 

��Imagens do Vista Aérea. 

 

Informações existentes no SIG-DRENAGEM que ajudarão a compor o futuro projeto 

completo: 

��Quadras e eixos das vias; 

��Edificações; 

��Bairros; 

��Uso e ocupação do solo; 

��Áreas verdes. 

 

Informações a serem acrescentadas futuramente no BDH: 

��Estações Pluviométricas e os dados medidos (medição de chuva) 

��Estações Fluviométricas e os dados medidos (medição de nível/vazão) 
 
A modelagem dos dados foi elaborada apenas para as informações as existentes, mais 
relevantes e para as informações a serem acrescentadas futuramente no BDH. As 
informações existentes que ajudarão a compor o projeto completo deverão ser alvo de 
modelagem específica. 
 

5.3.3) Classes Georreferenciadas (Geo-classes)  e classes convencionais: 
 
Após a escolha dos dados para a modelagem houve a separação das classes de dados 
segundo o tipo (Georreferenciadas e Convencionais) e a definição de quais classes já 
existiam no SIG-DRENAGEM e quais deveriam ser criadas. 
 
Na Tabela 5.2, a seguir, é apresentada a separação das classes por tipo (Georeferênciadas  
ou Convencionais), existentes ou a serem criadas. 

 
Tabela 5.2 – Separação das classes por tipo e existência 

Geo-classes existentes no SIG-
DRENAGEM mais relevantes 

Geo-classes criadas 
para o BDH 

Classes Convencionais 
criadas para o BDH 

Limite Municipal 
Bacia Hidrográfica 
Bacia Elementar 

Curva 5m 
Canal Revestido Fechado 
Canal Revestido Aberto 

Canal Leito Natural 
Hidrografia não cadastrada 

Imagem Vista Aérea 

Estação Fluviométrica 
Estação Pluviométrica 

Medição Fluviométricas 
Medição Pluviométricas 
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5.3.4) Modelagem Geográfica - Modelo OMT-G: 
 
A modelagem conceitual adotou uma metodologia já consagrada no geoprocessamento – o  
modelo OMT-G desenvolvida por [Borg97]. 
 
Para a elaboração do modelo OMT-G foi utilizado o programa “VISIO Professional 5.0 for 
Windows” e os arquivos modelos do programa, chamados “Stencils”. São eles o OMT-
G.vss e OMT-G.vst também desenvolvidos por [Borg97].  
 
A Figura 5.3, a seguir, apresenta um exemplo de tela capturada no programa VISIO, onde 
pode ser visualizado o modelo OMT-G sendo elaborado a partir dos arquivos “Stencils” 
(esquerda da tela). 
 

 
 

Figura 5.3 - Tela capturada do programa VISIO. 
 
A Figura 5.4, a seguir, apresenta o resultado final da modelagem geográfica utilizando o 
modelo OMT-G (extraído do programa VISIO). 
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Figura 5.4 - Resultado final da modelagem geográfica utilizando o modelo OMT-G 
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5.3.5) Dicionário de Metadados para o Projeto Conceitual:  
 
A partir do esquema do banco de dados utilizando o modelo OMT-G, foi elaborado o 
dicionário de metadados para o projeto conceitual visando a caracterização das diversas 
classes de dados do projeto (nomes, tipos, forma de representação, descrições e atributos). 
 
A seguir é apresentado o dicionário de metadados do projeto conceitual que caracteriza as 
diversas classes de dados: 
 

NOME DA CLASSE:  Limite Municipal 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Polígono 

DESCRIÇÃO:  Limites dos Municípios de BH, Sabará e Contagem 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_Municipio Código do município 

Nome_Municipio Nome do município 

 

NOME DA CLASSE: Bacia Hidrográfica 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Polígono 

DESCRIÇÃO:  Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - Área de Abrangência 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Cod_Bacia Código da bacia Arrudas ou Onça 

Nome_Bacia Nome da Bacia 

Area_ha Área da Bacia em Km2 
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NOME DA CLASSE: Bacia Elementar 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Polígono 

DESCRIÇÃO: Bacias Elementares ou Sub Bacias 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Curso_Dagua Nome do curso d’água principal da bacia 

Municipio Nome do Município que a bacia pertence 

Area_Ha_Ele Área da Bacia Elementar em Km2 

Cod_Bacias_Ele Codificação da bacia elementar 

Comp__Princ_L1 Comprimento do curso d´água principal 

Comp_talv_L Comprimento total do talvegue 

Dif_cota_H 
Diferença de cotas entre a seção de controle e o Ponto 

mais a montante da Bacia 

Declividade_D Declividade total da bacia elementar (H/L) 

Declividade_Media Declividade média da bacia elementar (H/2L) 

Cota_Alt_Mont_Hm Cota altimétrica à montante da Bacia - Cota mais elevada 

Cota_Alt_Jusan_Hj Cota altimétrica à jusante da Bacia 

 

NOME DA CLASSE: Curva 5 m 

TIPO:  Geo_campo FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Isolinha 

DESCRIÇÃO:  Curvas de nível principais (5 em 5 metros) 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Valor_Curva_5 Valor da curva (5 em 5 metros) 

 

NOME DA CLASSE:  Hidrografia não cadastrada 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Linha 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo dos canais não cadastrados na 1ª Etapa 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Data_Origem Data de origem dos dados (PRODABEL) 

Fonte_Dados Nome da fonte de origem do dado (PRODABEL) 
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NOME DA CLASSE:  Canal Revestido Fechado 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Linha direcionada 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal revestido fechado, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_Geral Código de identificação do trecho do canal 

Curso_Dagua Nome do curso d’água conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal Tipo de canal conforme padronização SUDECAP 

Extensao Extensão total do trecho 

Area_Secao_Trecho Área da seção transversal no trecho do córrego selecionado 

Declividade_i Declividade do trecho do córrego 

Nascente Nascente do córrego 

Foz Foz do córrego 

Confluencia Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 
Código(s) da(s) bacia(s) elementar(es) à(s) qual(is) pertence 

o trecho 

Observacoes_trecho Observações do cadastro para o trecho do córrego 

 

NOME DA CLASSE:  Canal Leito Natural 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Linha direcionada 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal em leito natural, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_Geral Código de identificação do trecho do canal 

Curso_Dagua Nome do curso d’água conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal Tipo de canal conforme padronização SUDECAP 

Extensao Extensão total do trecho 

Area_Secao_Trecho Área da seção transversal no trecho do córrego selecionado 

Declividade_i Declividade do trecho do córrego 

Nascente Nascente do córrego 

Foz Foz do córrego 

Confluencia Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 
Código(s) da(s) bacia(s) elementar(es) à(s) qual(is) pertence 

o trecho 

Observacoes_trecho Observações do cadastro para o trecho do córrego 
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NOME DA CLASSE:  Canal Revestido Aberto 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Linha direcionada 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal revestido aberto, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_Geral Código de identificação do trecho do canal 

Curso_Dagua Nome do curso d’água conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal 
Tipo de canal conforme padronização SUDECAP: revestido 

aberto. 

Extensao Extensão total do trecho 

Area_Secao_Trecho Área da seção transversal no trecho do córrego selecionado 

Declividade_i Declividade do trecho do córrego 

Nascente Nascente do córrego 

Foz Foz do córrego 

Confluencia Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 
Código(s) da(s) bacia(s) elementar(es) à(s) qual(is) pertence 

o trecho 

Observacoes_trecho Observações do cadastro para o trecho do córrego 

 

NOME DA CLASSE:  Imagem Vista Aérea 

TIPO:  Geo_campo FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Tesselação 

DESCRIÇÃO:  Fotos aéreas área das sub bacias 

ATRIBUTOS 

 

NOME DA CLASSE:  Estação Fluviométrica 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Símbolo 

DESCRIÇÃO:   Estação Fluviométrica (medição de vazão) 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_estacao_Flu Código da estação 

Codigo_Geral 
Código de identificação do trecho do canal onde a 

estação esta localizada 

Cod_Bacia_Ele Código da bacia elementar que contém a estação 

Nome_Flu Nome de identificação da estação 

Codigo_Tipo_Estacao_Flu Código do tipo de estação 

Area_Ha_Ele Área da Bacia Elementar em Km2 

Responsavel_Flu Código do responsável pela operação 

Operacao_Flu Estação operando - Sim / Não 

Observacoes_Flu Observações específicas da estação 
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NOME DA CLASSE:  Estação Pluviométrica 

TIPO:  Geo_objeto FORMA DE REPRESENTAÇÃO: Símbolo 

DESCRIÇÃO:   Estação pluviométrica (medição de chuva) 

ATRIBUTOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Codigo_estação_Plu Código da estação 

Cod_Bacia_Ele Código da bacia elementar que contém a estação 

Nome_Plu Nome de identificação da estação 

Codigo_Tipo_Estacao_Plu Código do tipo de estação 

Area_Influencia Área de influência da estação em Km2 

Codigo_Area_Influencia Código da área de influência 

Operacao_Plu Estação operando – Sim / Não 

Responsavel_Plu Código do responsável pela operação 

Observacoes_Plu Observações específicas da estação 

 

NOME DA CLASSE:  Medição Fluviométrica 

TIPO:  Convencional FORMA DE REPRESENTAÇÃO: - 

DESCRIÇÃO:   Dados de medição de nível / vazão consistidos. 

Codigo_estacao_Flu Código da estação 

Data_Medicao_Flu Data da medição DD/MM/AAAA 

Hora_Medicao_Flu Hora da medição HH/MM/SS 

Valor_Medido_Flu Cota medida (m) 

Operacao_Flu Estação operando – Sim / Não 
 

NOME DA CLASSE:  Medição Pluviométrica 

TIPO:  Convencional FORMA DE REPRESENTAÇÃO: - 

DESCRIÇÃO:   Dados de medição de chuva consistidos. 

Codigo_estacao_Plu Código da estação 

Data_Medicao_Plu Data da medição DD/MM/AAAA 

Hora_Medicao_Plu Hora da medição HH/MM/SS 

Valor_Medido_Plu Valor da medição (mm de chuva) 

Operacao_Plu Estação operando – Sim / Não 
 
A segunda etapa do projeto preliminar a ser descrita é o Projeto Lógico. 
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5.4)  Projeto Lógico 
 
5.4.1) Regras de consistência dos dados e restrições de integridade geográficas para o 
BDH: 
 
A partir do dicionário de metadados, do projeto conceitual, e do esquema de banco de 
dados foi possível definir claramente quais seriam as regras de consistência do BDH e as 
possíveis restrições de integridade geográficas. 
 
A seguir são apresentadas as regras de consistência e restrições de integridade mais 
importantes para o BDH. 
 
Restrições de integridade geográficas: 
 

��Qualquer estação pluviométrica ou fluviométrica (chuva ou vazão) está  sempre 
contida em uma bacia hidrográfica; 

 
��Qualquer estação pluviométrica ou fluviométrica (chuva ou vazão) está  sempre 

contida em uma sub-bacia ou bacia elementar; 
 

��Qualquer estação fluviométrica (vazão) está sempre sobre um trecho de córrego 
(linha direcionada - eixo); 

 
��Qualquer trecho de córrego está sempre contido em uma sub-bacia ou bacia 

elementar. 
 
Regras de consistência para os dados alfanuméricos: 
 

��Todos os atributos/campos das classes convencionais de medição (chuva ou vazão) 
estão sempre preenchidos com algum valor, mesmo quando o valor de medição for 
nulo (zero); 

 
��Qualquer estação pluviométrica ou fluviométrica (chuva ou vazão) está relacionada 

aos atributos/campos das classes convencionais de medição (chuva e nível) através 
do código de identificação da estação (Código_estação_Plu e Código_estação_Flu); 

 
��Qualquer trecho de córrego está relacionado a sub-bacia ou bacia elementar através 

do código de identificação da sub-bacia (Cod_Bacia_Ele); 
 
��Qualquer estação fluviométrica (vazão) está relacionada ao córrego através do seu 

código de identificação (Codigo_Corrego). 
 
5.4.2) Definição da plataforma SIG e do BD 
 
Devido a existência do SIG-DRENAGEM, implantado na primeira etapa do PDDBH, 
deverá ser adotado no projeto a plataforma SIG MicroStation GeoGraphics 
(www.bentley.com), e o banco de dados Microsoft Access (www.microsoft.com). Ambos 
ainda em uso pelo GGPD. 
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Foram definidas as categorias e feições para o projeto através da modelagem geográfica 
OMT-G e da organização de um projeto no MicroStation GeoGraphics. 
 
Na Tabela 6.2, a seguir, são apresentadas as categorias e feições para o projeto preliminar 
acompanhadas de algumas informações básicas de representação gráfica no Microstation. 
 

Tabela 6.2 – Categorias, feições e representações gráficas básicas 
 

CATEGORIA FEIÇÃO NÍVEL 
ESTILO 
LINHA 

ESPESSURA 
LINHA COR 

LIMITES 
Limite  

Municipal 
10 4 3 6 

Bacia 
Hidrográfica 

15 2 3 0 

Bacia Elementar 
ou Sub bacia 

19 4 2 6 

Canal Revestido 
Fechado 

33 0 0 3 

Canal Leito 
Natural 

31 0 0 7 

Canal Revestido 
Aberto 

32 0 0 2 

MACRODRENAGEM 

Hidrografia não 
cadastrada 

2 0 0 1 

ALTIMETRIA Curva 5m 6 0 0 9 

Estação 
Fluviométrica 

20 0 0 1 
ESTAÇÕES 

Estação 
Pluviométrica 

21 0 0 1 

IMAGENS - - - - - 

 
O item 10 (Anexos) apresentada as categorias e feições existentes no SIG-DRENAGEM. 
 
Foi definida também a utilização do Sistema de Projeção UTM, datum SAD 1969, zona 23 
para o hemisfério sul. A utilização desse sistema se deu ao fato de além de se adequar 
perfeitamente com a escala de trabalho (metros), já é utilizado no SIG-DRENAGEM. 
 
5.4.3) Dicionário de Metadados para o projeto Lógico: 
 
A partir da definição do SIG e do banco de dados foi possível elaborar um dicionário de 
metadados para o projeto lógico com uma caracterização mais completa das tabelas 
(nomes, categorias, feições, atributos, tamanhos de campos, formatos numéricos e alfa 
numéricos, valores, entre outros). 
 
A seguir é apresentado o dicionário de metadados do projeto lógico que caracteriza as 
diversas tabelas do projeto: 
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NOME DA TABELA:  Limite Municipal 

CATEGORIA:  LIMITES FEIÇÃO:  Limite Municipal 

DESCRIÇÃO:  Limites dos Municípios de BH, Sabará e Contagem 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Municipio 2 N 

Código do Município – 01 – 

Belo Horizonte, 02 – Contagem, 

03 – Sabará 

Nome_Municipio 255 C 
Nome do Município – Belo 

Horizonte, Contagem ou Sabará 

 

NOME DA TABELA: Bacia Hidrográfica 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Bacia Hidrográfica 

DESCRIÇÃO:  Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - Área de Abrangência 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Cod_Bacia 3 N 
Códigos da bacia – 001 – 

Arrudas, 002 – Onça 

Nome_Bacia 255 C Nome da Bacia ex. Arrudas 

Area_ha 4,2 D Área da Bacia em Km2 

 

 

NOME DA TABELA:  Hidrografia não cadastrada 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Hidrografia não cadastrada 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo dos canais não cadastrados na 1ª Etapa 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Data_Origem 255 C Data de origem dos dados 

Fonte_Dados 255 C 
Nome da fonte de origem do 
dado 
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NOME DA TABELA:  Bacia Elementar 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Bacia Elementar 

DESCRIÇÃO:  Bacias Elementares ou Sub Bacias 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Curso_Dagua 255 C 
Nome do curso d’água principal 

da bacia 

Municipio 255 C 

Nome do Município que a bacia 

pertence – Belo Horizonte, 

Contagem ou Sabará 

Area_Ha_Ele 3,2 D 
Área da Bacia Elementar em 

Km2 

Cod_Bacia_Ele 8 N Codificação da bacia elementar 

Comp__Princ_L1 5,2 D 
Comprimento do curso d´água 

principal (m) 

Comp_talv_L 5,2 D 
Comprimento total do talvegue 

(m) 

Dif_cota_H 5,2 D 

Diferença de cotas entre a seção 

de controle e o Ponto mais a 

montante da Bacia (m) 

Declividade_D 5,2 D 
Declividade total da bacia 

elementar (H/L) 

Declividade_Media 5,2 D 
Declividade média da bacia 

elementar (H/2L) 

Cota_Alt_Mont_Hm 5,2 D 
Cota altimétrica à montante da 

Bacia - Cota mais elevada (m) 

Cota_Alt_Jusan_Hj 5,2 D 
Cota altimétrica à jusante da 
Bacia (m) 

 

NOME DA TABELA:  Curva 5 m 

CATEGORIA:  ALTIMETRIA FEIÇÃO:  Curva 5m 

DESCRIÇÃO:  Curvas de nível principais (5 em 5 metros) 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Valor_curva 4 N Valor da curva (m) 
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NOME DA TABELA:  Canal Revestido Fechado 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Canal Revestido Fechado 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal revestido fechado, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Geral 8 N 
Código de identificação do 
trecho do canal 

Curso_Dagua 255 C 
Nome do curso d’água 
conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal 2 C 
Tipo de canal conforme 
padronização SUDECAP: 
revest. fechado = CANRF 

Extensao 4,2 D Extensão total do trecho (m) 

Area_Secao_Trecho 3,2 D 
Área da seção transversal no 

trecho (m2) 

Declividade_i 3,2 D 
Declividade do trecho do 

córrego (porcentagem) 

Nascente 255 C Nascente do córrego 

Foz 255 C Foz do córrego 

Confluencia 255 C Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 8 N Codificação da bacia elementar 

Observacoes_trecho 255 C 
Observações do cadastro para o 

trecho do córrego 
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NOME DA TABELA: Canal Leito Natural 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Canal Leito Natural 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal em leito natural, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Geral 8 N 
Código de identificação do 
trecho do canal 

Curso_Dagua 255 C 
Nome do curso d’água 
conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal 2 C 
Tipo de canal conforme 
padronização SUDECAP: 
revest. fechado = CANLN 

Extensao 4,2 D Extensão total do trecho (m) 

Area_Secao_Trecho 3,2 D 
Área da seção transversal no 

trecho (m2) 

Declividade_i 3,2 D 
Declividade do trecho do 

córrego (porcentagem) 

Nascente 255 C Nascente do córrego 

Foz 255 C Foz do córrego 

Confluencia 255 C Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 8 N Codificação da bacia elementar 

Observacoes_trecho 255 C 
Observações do cadastro para o 

trecho do córrego 
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NOME DA TABELA: Canal Revestido Aberto 

CATEGORIA:  MACRODRENAGEM FEIÇÃO:  Canal Revestido Aberto 

DESCRIÇÃO:  Linha de eixo do canal revestido aberto, segmentada em trechos 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Geral 8 N 
Código de identificação do 
trecho do canal 

Curso_Dagua 255 C 
Nome do curso d’água 
conforme toponímia oficial 

Tipo_Canal 2 C 
Tipo de canal conforme 
padronização SUDECAP: 
revest. fechado = CANRA 

Extensao 4,2 D Extensão total do trecho (m) 

Area_Secao_Trecho 3,2 D 
Área da seção transversal no 

trecho (m2) 

Declividade_i 3,2 D 
Declividade do trecho do 

córrego (porcentagem) 

Nascente 255 C Nascente do córrego 

Foz 255 C Foz do córrego 

Confluencia 255 C Confluência do córrego 

Cod_Bacia_Ele 8 N Codificação da bacia elementar 

Observacoes_trecho 255 C 
Observações do cadastro para o 

trecho do córrego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

NOME DA TABELA:  Estação Fluviométrica 

CATEGORIA:  ESTAÇÕES FEIÇÃO:  Estação Fluviométrica 

DESCRIÇÃO:  Estação Fluviométrica (medição de vazão) 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_estacao_Flu 8 N Código da estação 

Codigo_Geral 8 N 
Código do trecho do canal 

onde a estação esta localizada 

Cod_Bacia_Ele 
8 N 

Código da bacia elementar 

que contém a estação 

Nome_Flu 255 C Nome de identificação  

Codigo_Tipo_Estacao_Flu 2 N 
Código do tipo de estação 01, 

02, 03 (a ser definido) 

Area_Ha_Ele 3,2 D 
Área da Bacia Elementar em 
Km2 

Responsavel_Flu 2 N 

Código do responsável pela 

operação 01-SUDECAP, 02-

ANA, 03 – ETC.... 

Operacao_Flu 1 N operando – 1 - Sim / 0 – Não 

Observacoes_Flu 255 C Observações da estação 

 

NOME DA TABELA:  Estação Pluviométrica 

CATEGORIA:  ESTAÇÕES FEIÇÃO:  Estação Pluviométrica 

DESCRIÇÃO:  Estação pluviométrica (medição de chuva) 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_estacao_Plu 8 N Código da estação 

Cod_Bacia_Ele 8 N Código da bacia elementar  

Nome_Plu 255 C Nome de identificação  

Codigo_Tipo_Estacao_Plu 2 N 
Código do tipo de estação 01, 

02, 03 (a ser definido) 

Area_Influencia 3,2 D Área de influência (Km2) 

Codigo_Area_Influencia 5 N Código da área de influência 

Operacao_Plu 1 N operando – 1-Sim/0–Não 

Responsavel_Plu 2 N 

Código do responsável pela 

operação 01-SUDECAP, 02-

ANA, 03 – ETC.... 

Observacoes_Plu 255 C Observações da estação 
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NOME DA TABELA:  Medição Fluviométrica 

CATEGORIA:  - FEIÇÃO:  - 

DESCRIÇÃO:  Dados de medição de nível / vazão consistidos 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Estacao_Flu 8 N Código da estação 

Data_Medicao_Flu 6 N 
Data da medição 

DDMMAAAA 

Hora_Medicao_Flu 6 N Hora da medição HHMMSS 

Valor_Medido_Flu 3,2 D Cota medida (m) 

Operacao_Flu 1 N 
Estação operando – 1 – Sim / 

0 – Não 

 

NOME DA TABELA:  Medição Pluviométrica 

CATEGORIA:  - FEIÇÃO:  - 

DESCRIÇÃO:  Dados de medição de chuva consistidos. 

ATRIBUTOS 

NOME TAMANHO FORMATO  VALOR 

Codigo_Estacao_Plu 8 N Código da estação 

Data_Medicao_Plu 6 N 
Data da medição 

DDMMAAAA 

Hora_Medicao_Plu 6 N Hora da medição HHMMSS 

Valor_Medido_Plu 4 N Valor da medição (mm) 

Operacao_Plu 1 N 
Estação operando – 1 - Sim / 0 

– Não 
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6) DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
A seguir, os resultados são analisados segundo a mesma subdivisão de itens para os 
projetos conceitual e lógico.  
 
6.1) Projeto Conceitual 
 
6.1.1) Levantamento e escolha dos dados relevantes do “Programa de Monitoramento 
Hidrológico” para a modelagem: 
 
A metodologia adotada serviu como um “filtro” para a enormidade de informações já 
existentes e a serem obtidas futuramente dos componentes do “Programa de 
Monitoramento Hidrológico”, possibilitando uma maior organização das etapas deste 
estudo, e um melhor controle dos dados. 
 
Com o levantamento e escolha das informações, o universo de dados foi reduzido para as 
reais necessidades da modelagem do BDH.  
 
6.1.2) Classes Georreferenciadas (Geo-classes)  e classes convencionais: 
 
A divisão dos dados em classes Georreferenciadas e Convencionais possibilitou um melhor 
entendimento do tipo de entidade presente na aplicação. 
 
6.1.3) Modelagem Geográfica - Modelo OMT-G: 
 
O esquema final possibilitou visualizar claramente as relações espaciais dos  elementos 
geográficos possibilitando a diferenciação, também visual, dos dados geográficos e 
alfanuméricos. 
 
O uso Modelo OMT-G também permitiu a definição dos relacionamentos espaciais ou 
convencionais entre as diversas classes. Estes relacionamentos possibilitaram a definição 
das regras de consistências dos dados e das restrições de integridade geográficas dos 
objetos. 
 
Outro ponto importante foi a maior interatividade, rapidez e precisão no desenvolvimento 
do modelo final OMT-G, devido a utilização do software VISION e dos arquivos modelos 
(Stencils).  
 
O projeto físico do BDH poderá ser desenvolvido futuramente em outros trabalhos através 
do esquema final, elaborado nesta pesquisa, a partir do modelo OMT-G. 
 
6.1.4) Dicionário de Metadados para o Projeto Conceitual: 
 
O dicionário de metadados, elaborado a partir do esquema do BDG, permitiu identificar 
com mais detalhes as classes de objetos. Foi possível também definir a forma de 
representação gráfica dos objetos e o significado particular de cada um. 
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6.2)  Projeto Lógico 
 
6.2.1) Regras de consistência dos dados e restrições de integridade geográficas para o 
BDH: 
 
As regras de consistência dos dados alfanuméricos apresentadas irão possibilitar a 
realização de consultas complexas ao banco de dados utilizando a linguagem SQL e 
garantir a qualidade dos dados armazenados. Estas consultas poderão ser implementadas 
no Microstation Geographics de forma direta e transparente para o usuário final, através da 
utilização de “botões’ ou “atalhos” pré-programados. 
 
A partir das regras de consistência definidas será possível também implantar, rotinas de 
controle de qualidade para os dados que serão armazenados. Estas rotinas poderão ser 
desenvolvidas na linguagem de programação própria do Microstation Geographics e 
agregarão mais confiança e segurança ao BDH. 
 
Já as restrições de integridade geográficas apresentadas, permitirão a manipulação do SIG 
por usuários pouco especializados ou desatentos, pois reduz o risco de posicionamento 
indevido dos objetos geográficos, como por exemplo, a inserção de uma estação 
fluviométrica (vazão) fora do eixo do córrego ou fora de uma bacia hidrográfica. Para isso 
será necessário também o desenvolvimento de aplicações especificas. 
 
Todas as consultas, aplicações ou rotinas automáticas serão alvo do projeto físico, que 
poderá ser desenvolvido futuramente em outros trabalhos. 
 

6.2.2) Definição do SIG e banco de dados 
 
No intuito de aproveitar a estrutura existente no SIG-DRENAGEM e dar agilidade aos 
trabalhos desta pesquisa, optou-se pela plataforma SIG MicroStation GeoGraphics e do 
banco de dados Microsoft Access. 
 
6.2.3) Dicionário de Metadados para o projeto Lógico: 
 
O dicionário de metadados do projeto lógico, elaborado a partir do dicionário conceitual, 
do esquema do BDG e das regras de consistência e restrições de integridade, permitiu 
detalhar todas as tabelas que serão implementadas no futuro projeto físico. Foi possível 
definir claramente as categorias e feições para o projeto completo, bem como todos as 
caracterísicas físicas das tabelas. A partir do dicionário lógico será possível criar todas as 
tabelas e rotinas do projeto físico. 
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7) CONCLUSÃO 
 
A monografia em questão atendeu às expectativas e objetivos propostos, possibilitando 
uma abordagem inicial para o Banco de Dados Hidrológicos (BDH). 
 
O levantamento e escolha dos dados relevantes constituiu-se em um importante 
instrumento na otimização do BDH tornando-o mais dinâmico. 
 
Alguns resultados desta pesquisa, tais como: o esquema final (elaborado a partir do 
Modelo OMT-G), as regras de consistência dos dados e as restrições de integridade 
geográficas possibilitam a modelagem de dados para outros programas municipais de 
monitoramento hidrológico em áreas urbanas, com características hidrológicas semelhantes 
às de Belo Horizonte. 
 
Ao final da pesquisa fica evidente a necessidade de sua continuidade através do 
desenvolvimento de algumas atividades, componentes do projeto completo, tais como: 
elaboração do projeto físico, inserção dos dados das estações e manipulação pelo usuário 
final.  
 
Após o desenvolvimento do projeto físico, recomenda-se implanta-lo com a inserção de 
dados fictícios de forma a testar o funcionamento do projeto proposto nesta pesquisa. 
 
Recomenda-se também a substituição do atual banco de dados (BD) por um Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) por motivos de maior segurança e garantia de 
integridade dos dados. 
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9) ANEXOS 
 
Categorias do SIG-DRENAGEM 
 

 

 
Feições do SIG-DRENAGEM 
 

Feição Nível Estilo Espessura Cor Fonte Categoria 
Ponto Cotado Texto 5 0 0 0 0 Altimetria 

Curvas 5m 6 0 0 9 0 Altimetria 
Ponto Cotado 4 0 0 0 0 Altimetria 

Curvas 5m Texto 7 0 0 9 0 Altimetria 
Contagem 2 0 0 0 0 Contagem 
Clientes 1 0 1 4 0 Gasmig 

Rede de Gas 9 0 1 4 0 Gasmig 
Texto Rede de Gas 10 0 1 4 0 Gasmig 

No de Gas 17 0 1 4 0 Gasmig 
Texto No de Gas 18 0 1 4 0 Gasmig 
Texto Clientes 2 0 1 4 0 Gasmig 

Grid 5000 39 0 0 0 0 Grid 
Grid Telemar Texto 42 0 0 0 0 Grid 

Grid 2500 44 0 0 0 0 Grid 
Grid 2000 37 0 0 0 0 Grid 

Grid 2500 Texto 45 0 0 0 0 Grid 
Grid 5000 Texto 40 0 0 0 0 Grid 

Grid Telemar 41 0 0 0 0 Grid 
Grid 2000 Texto 38 0 0 0 0 Grid 

Bairro Texto 14 2 2 6 2 Limites 
Bairro Limite 13 2 2 6 0 Limites 

Regional Texto 12 4 3 6 32 Limites 

Categoria 

Altimetria 

Limites 

Malha Urbana 

Grid 

Microdrenagem 

Macrodrenagem 

Outros 

Gasmig 

Contagem 

Plano de Ação da Macrodrenagem 
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Feição Nível Estilo Espessura Cor Fonte Categoria 
Regional Limite 11 4 3 6 0 Limites 

Sub-Bacias Elementares 19 4 2 6 0 Macrodrenagem 
Sub-Bacias Elementares Texto 20 4 2 6 0 Macrodrenagem 

Bacias Elementares Texto 18 0 0 1 0 Macrodrenagem 
Código Macrodrenagem 22 0 0 0 151 Macrodrenagem 

Bacias Hidrograficas Texto 16 2 3 0 0 Macrodrenagem 
Grelha Engastada 34 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Canal Revestido Fechado 33 0 0 3 0 Macrodrenagem 
Canal Leito Natural 31 0 0 7 0 Macrodrenagem 
Bacias Elementares 17 2 2 5 0 Macrodrenagem 

Canal Revestido Aberto 32 0 0 2 0 Macrodrenagem 
Mudanca Secao 57 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Bacias Hidrograficas 15 2 3 0 0 Macrodrenagem 
Final Cachoeira 51 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Final Degrau 52 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Final Rampa 53 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Inicio Cachoeira 54 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Bueiro Macrodrenagem 49 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Inicio Rampa 56 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Barragem 48 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Passarela 58 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Ponte Macrodrenagem 59 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Ponte Passarela 60 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Rampa 62 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Travessia 63 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Poco de Visita Tamponado Macro 35 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Inicio Degrau 55 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Contribuicoes 41 0 0 71 32 Macrodrenagem 

Hidrografia não cadastrada 2 0 0 1 0 Macrodrenagem 
Nome Macrodrenagem 21 0 0 0 151 Macrodrenagem 

Grelha Tamponada 36 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Fotografia Macrodrenagem 37 0 0 0 32 Macrodrenagem 

Grelha 38 0 0 0 32 Macrodrenagem 
Poco de Visita Macrodrenagem 39 0 0 0 32 Macrodrenagem 

Secao 40 0 0 0 32 Macrodrenagem 
Guia Fotografia 42 0 0 0 32 Macrodrenagem 

Degrau 50 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Guia Texto 43 0 0 2 32 Macrodrenagem 

Ala Macrodrenagem 47 0 0 0 0 Macrodrenagem 
Adutora 46 0 0 0 0 Macrodrenagem 

Rede Macrodrenagem 45 0 0 6 0 Macrodrenagem 
Texto 44 0 0 2 32 Macrodrenagem 
Praca 24 0 0 72 0 Malha Urbana 
Ponte 27 0 2 2 0 Malha Urbana 

Quadra 21 0 0 9 0 Malha Urbana 
Eixo de Vias 23 0 0 0 0 Malha Urbana 

Viaduto 29 0 0 64 0 Malha Urbana 
Logradouro Texto 26 0 0 0 0 Malha Urbana 

Dispositivos Fora do Padrao 52 0 0 6 0 Microdrenagem 
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Feição Nível Estilo Espessura Cor Fonte Categoria 
Ala 49 0 1 2 0 Microdrenagem 

Descida D'Agua 50 0 1 3 0 Microdrenagem 
Fotografia Microdrenagem 51 0 0 0 0 Microdrenagem 

Rede Microdrenagem 56 0 2 2 0 Microdrenagem 
Observacoes Microdrenagem 57 0 0 0 0 Microdrenagem 

Poco de Visita Microdrenagem 55 0 0 3 0 Microdrenagem 
Ponto Baixo 54 0 1 3 0 Microdrenagem 

Areas de Inundacao 53 0 1 3 0 Microdrenagem 
Boca de Lobo 47 0 0 0 0 Microdrenagem 

Meio-Fio/Sarjeta 46 0 1 0 0 Microdrenagem 
Bueiro 48 0 1 3 0 Microdrenagem 
Erosao 63 0 0 0 0 Outros 

Setor Censitario 61 0 0 5 0 Outros 
Cheias 59 0 0 0 0 Outros 

Zoneamento 60 0 0 0 0 Outros 
Unidade Planejamento 62 0 1 6 0 Outros 

Tipo A 3 0 2 3 0 P. de Ação Macro 
Tipo B 8 0 2 2 0 P. de Ação Macro 
Tipo C 25 0 2 4 0 P. de Ação Macro 
Tipo D 28 0 2 5 0 P. de Ação Macro 
Tipo E 30 0 2 6 0 P. de Ação Macro 

Risco Bens e Pessoas 9 0 0 0 0 P. de Ação Macro 
Guia 10 0 0 0 0 P. de Ação Macro 

Legenda 29 0 0 0 0 P. de Ação Macro 
 


