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RESUMO

Este trabalho reúne informações referentes à modelagem de um Sistema de

Informações Geográficas (SIG) para o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo

Horizonte.

É apresentado um modelo para implantação de um Sistema de Informações

Geográficas, onde, com o uso de técnicas de geoprocessamento, tornará possível a

estruturação de um banco de dados, único, georreferenciado, centralizado,

possibilitando desta forma, o compartilhamento, por vários usuários, de dados

existentes.

Com a ajuda deste SIG, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte poderá

monitorar o sistema hidrológico, e ter em minutos, informações como ponto de

estrangulamento de uma rede, situação de bocas-de-lobo e sarjetas e ainda, poderá

simular intensidade de chuvas, para avaliar a capacidade de vazão de todo o sistema ou

de regiões específica, tornando-se assim uma.   De posse desta poderosa ferramenta

gerencial, a Prefeitura saberá onde agir e com que urgência.
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1 – INTRODUÇÃO

Em 1989, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Processamento

de Dados do Município de Belo Horizonte S.A. – PRODABEL, iniciou a implantação

de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), com a execução de um novo

levantamento areofotogramétrico em todo o município.  O objetivo inicial deste

levantamento era a produção de um novo conjunto de mapas urbanos, em escala

cadastral.  De posse de uma tecnologia, que permitia não só gerar mapas em poliéster

mas também arquivos gráficos digitais, evoluiu-se para um projeto mais ambicioso.

Figura 01 – Levantamento aereofotogramétrico de 1989, escala 1:2000, parte de um
conjunto de plantas, elaboradas para a administração municipal, a partir de restituição
aérea digital.  Fonte: www.pbh.gov.br
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A partir de 1992, com equipamentos e software para gerenciar a base de dados

geográfica, o projeto de geoprocessamento tomou corpo.  Dentre as aplicações

concebidas e implantadas, destacam-se:

•  Educação: Aplicativo geográfico que permite determinar a escola mais

adequada para cada aluno da rede pública de ensino municipal e estadual.

•  Transportes e Trânsito: “Onde  Estou e para Onde Vou”, fornece aos

cidadãos pelo telefone, a melhor rota ligando dois pontos quaisquer da

cidade pelo transporte coletivo.

Em 1996, foi elaborado o Plano Diretor de Belo Horizonte.  Os estudos

concernentes à sua elaboração e à construção do Índice de Qualidade de Vida Urbana

(IQVU) foram apoiados pelo SIG.

Figura 02 - Fotografia aérea estereoscópica de BH, escala 1:8000, parte de um conjunto
de 826 fotos de recobrimento aerofotogramétrico realizado em 1994 sobre o município.
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Em 1998, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Superintendência

de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, iniciou a elaboração do Plano Diretor de

Drenagem Urbana de Belo Horizonte, com o objetivo de aprimorar o sistema de

escoamento de água da cidade através da eliminação e/ou minimização dos problemas

causados pelas chuvas.

Tratava-se de um plano ambicioso, inédito no país e visava abordar todos os

problemas relacionados com as enchentes, como erosão, acúmulo de lixo e áreas de

risco.

O Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte foi dividido em duas

etapas.

A primeira etapa, concluída em janeiro de 2001 previa os seguintes serviços:

•  Elaboração dos Estudos Preliminares, denominada “Análise Integrada do
Sistema de Drenagem”;

•  Caracterização das Bacias Elementares;

•  Cadastro do Sistema de Macrodrenagem;

•  Caracterização Estrutural da Rede de Macrodrenagem.

•  Cadastro do Sistema de Microdrenagem;

•  Criação e implantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG);

A segunda etapa, prevista para terminar em 2004 prevê os seguintes serviços:

•  Implantação de uma campanha de medições com a implantação de Estações

Pluviométricas e Fluviométricas;

•  Modelagem Hidrológica e Hidráulica para a verificação do funcionamento do

sistema existente e definição de novas intervenções e obras de drenagem;

•  Apresentação de propostas de gestão do Sistema de Drenagem;
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•  Plano Diretor de Drenagem com a definição das intervenções estruturais e não

estruturais, necessárias ao controle de inundações e à integração dos cursos

d’água no cenário urbano.
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2 - OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é a modelagem de um Sistema de Informações

Geográficas para o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte, apelidado de

BHSIG, uma base digital geo-referenciada, que agrupará informações de interesse do

Sistema de Drenagem Urbana de Belo Horizonte, informações estas de fundamental

importância para o Plano Diretor.
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3 – DADOS GERAIS DE BELO HORIZONTE

Figura 03 – Praça da Liberdade.
Fonte: www.pbh.gov.br

Belo Horizonte nasceu de um pequeno povoado chamado Arraial do Curral Del

Rei.  Em 1879 foi inaugurada, tendo sido planejada para ser a nova capital do estado de

Minas Gerais, em substituição a Ouro Preto.

Inicialmente projetada para 200 mil habitantes, já na década de 40 havia

ultrapassado essa marca. O crescimento desordenado marcou a vida da cidade até 1996,

quando então foi elaborado o seu Plano Diretor, cujo principal objetivo era planejar

o seu crescimento.

O município de Belo Horizonte, atualmente com mais de dois milhões de

habitantes, está localizado na região centro-sul do Estado de Minas Gerais. Capital
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estadual, possui extensão territorial de 335 km2. Integrando a Bacia do rio São

Francisco, tem sua malha hidrográfica composta, principalmente, pelos ribeirões

Arrudas e do Onça, ambos afluentes do rio das Velhas; pelo ribeirão Pampulha, cujo

represamento forma o reservatório de igual nome.

A maior parte da cidade situa-se a 852,19 metros de altitude, possuindo áreas

que podem atingir cotas superiores a 1.500 metros, como no topo da Serra do Curral.

Predomina o clima, pelo regime sazonal de chuvas: estação úmida, chuvosa e estação

seca. A temperatura média anual fica em torno de 20,5º C e há pequena variação de

estações.

De localização privilegiada, tanto no estado como no país, Belo Horizonte, é de

fácil acesso, tanto por via terrestre como aérea. Posiciona-se entre as nove cidades

brasileiras classificadas com o nível de centralidade Máximo, exercendo uma forte

influência sobre Minas Gerais e a região Sudeste.

Entre a capitais do país, é conhecida como uma das que possui menor custo de

vida e melhor qualidade de vida.
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Figura 04 – Imagem de satélite do Município de Belo Horizonte.
Fonte: www.pbh.gov.br
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Figura 05 – Bacias Hidrográficas de Belo Horizonte.
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3 – CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE  UM SIG

“O fato de hoje a informação ser um recurso econômico como outro

qualquer, como dinheiro, equipamentos, recursos naturais ou mesmo pessoais,

leva as organizações a cuidarem cada vez mais e melhor de suas informações.

Para isso, as organizações demandam a criação de sistemas de informação, que

são recursos para organizar, manter e utilizar as informações em conputador.”

(DAVIS, 2001)

Atualmente, é grande a variedade de software na área de SIG, o que pode

dificultar a escolha de um sistema específico.  De um modo geral, cada um destes

produtos, a princípio, foi desenvolvido para atender um tipo de cliente específico, como

empresas de energia, telecomunicações e acabam evoluindo para conseguir novos

mercados.

Não existe nenhum SIG perfeito, alguns são bons em processamento de

polígonos (união, interseção), mas fracos no traçado de rotas.  Outros são bons em

análise de redes mas com poucos recursos na confecção de mapas temáticos.  Portanto,

se faz necessário, um profundo conhecimento das necessidades da aplicação,

classificando-as segundo as sua prioridades.  Uma vez prontas, investigar os sistemas

candidatos, pontuando suas aptidões de acordo com a escala de prioridades da

aplicação.

Segundo DAVIS JR., 2001, existem funções que são características dos SIG, e

que podem ser encontradas  em qualquer software.  O que varia, no caso, é a qualidade e

a confiabilidade da implementação.  De qualquer forma, a disponibilidade  destes tipos

de recursos pode ser suficiente  para garantir o sucesso de muitas aplicações.  Em geral,

qualquer SIG é capaz de:
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•  Representar graficamente informações de natureza espacial, associando a

estes gráficos, informações alfanuméricas tradicionais.  Representar

informações gráficas sob a forma de vetores (pontos, linhas e polígonos) e/ou

imagens digitais (matrizes de pixels).

•  Recuperar informações com base em critérios alfanuméricos, à semelhança

de um sistema de gerenciamento de banco de dados tradicional, e com base

em relações espaciais topológicas, tais como continência e interceptação.

•  Realizar operações aritméticas de polígonos, tais como união, interseção e

diferença.  Gerar polígonos paralelos (buffers) ao redor de elementos ponto,

linha e polígono.

•  Limitar o acesso e controlar a entrada de dados através de um modelo de

dados, previamente construído.

•  Oferecer recursos para  a visualização dos dados geográficos na tela do

computador, utilizando para isto uma variedade de cores.

•  Interagir com o usuário através de uma interface amigável, geralmente

gráfica.

•  Recuperar de forma ágil, as informações geográficas, com o uso de

algoritmos de indexação espacial.

•  Possibilitar a importação e exportação de dados de/para outros sistemas

semelhantes, ou para outros softwares gráficos.

•  Oferecer recursos para entrada e manutenção de dados, utilizando

equipamentos como mouse, mesa digitalizadora e scanner.

•  Oferecer recursos para a composição de saídas e geração de resultados sob a

forma de mapas, gráficos e tabelas, para uma variedade de dispositivos,

como impressoras e plotters.
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•  Oferecer recursos para o desenvolvimento de aplicativos específicos, de

acordo com as necessidades do usuário, utilizando para isto alguma

linguagem de programação,  inclusive possibilitando a customização da

interface do SIG com o usuário.

Segundo DAVIS JR., 2001, outras características que podem ser investigadas em

cada software candidato, de acordo com o interesse, e para testar sua adequação ás

necessidades do projeto, incluem:

•  Possibilidade de customização da interface com o usuário (redefinição da

estrutura de menus e diálogos; inclusão de funções desenvolvidas pelo

usuário).

•  Flexibilidade de modelagem de dados.

•  Existência ou não de linguagem de programação para desenvolvimento de

aplicativos; complexidade e completeza de linguagem de programação.

•  Existência ou não de versão em português; disponibilidade de documentação

e/ou material de treinamento em Português.

•  Armazenamento dos dados em base de dados geográficos contínua ou

necessidade de fracionamento em mapas.

•  Existência ou não de restrições e controles de integridade na conexão

gráfico-alfa.

•  Existência ou não de sistemas de indexação espacial, para recuperação rápida

de informações gráficas; tipo de sistema de indexação espacial.

•  Disponibilidade de aplicações prontas, desenvolvidas por terceiros, na área

de interesse do projeto.

•  Capacidades de importação e exportação de dados.
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•  Possibilidade de operações em redes heterogêneas de equipamentos

(utilização simultânea de equipamentos de diversos fabricantes diferentes).

•  Capacidade de produção de saídas: mapas, cartas, mapas temáticos, gráficos,

relatórios, etc.

•  Recursos para conversão de dados.

•  Capacidades de operação simultânea por diversos usuários.

•  Aderência a padrões de fato ou de direito, principalmente nas áreas de banco

de dados e intercâmbio de informações.

•  Recursos de gerenciamento de backups e recuperação de dados.

•  Existência ou não de linguagem de consulta à base gráfica/alfanumérica.

•  Recursos de processamento de polígonos (operações de união, interseção,

etc.)

•  Recursos de detecção e correção de falhas nos dados gráficos (edge-

matching, eliminação de undershoots, etc.).

•  Confiabilidade comercial e técnica do representante e sua equipe de suporte.

•  Custo.

No caso do SIGBH, a escolha de um  Sistema de Informações Geográficas visava a

atender os seguintes aspectos:

•  Rodar em microcomputador do tipo PC;

•  Operar em rede

•  Desenvolvimento a partir de uma plataforma CAD;

•  Ser um sistema evolutivo;

•  Interface amigável com possibilidade de customização pelo usuário;

•  Fácil atualização;
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•  Flexibilidade na modelagem dos dados;

•  Trocar informações com outros sistemas existentes na Prefeitura de Belo

Horizonte.

•  Custo.
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4  METODOLOGIA UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO
DO SIGBH

A implantação de um Sistema de Informações Geográficas - SIG compreende

duas atividades essenciais, a modelagem conceitual e a importação de dados.  A

modelagem conceitual de um projeto de SIG deve ser o primeiro serviço a ser

executado, pois originará as definições mestras do projeto.  A importação de dados é um

serviço  a ser realizado em uma fase posterior e, deverá seguir as recomendações

definidas na fase de modelagem conceitual.

Na modelagem conceitual do SIGBH, os seguintes passos foram fundamentais:

•  Análise das Necessidades do Projeto;

•  Modelagem do Banco de Dados no Software Oracle;

•  Modelagem do Projeto SIGBH no Software de Geoprocessamento MicroStation

GeoGraphics;

•  Ajuste dos Dados Alfanuméricos ao Projeto de Banco de Dados do SIG;

•  Ajuste do Projeto SIGBH ao Software de Gerenciamento de Recursos Hídricos

MicroStation GeoWasteWater;

•  Revisão do SIGBH;

•  Revisão Final.

A definição desse modelo teve como base os objetivos finais a serem atingidos pelo

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte, levando em conta os seguintes

aspectos:

•  As características da rede pluvial administrada pela SUDECAP;

•  Atender aos requisitos de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) vetorial

com capacidade de manipulação de grandes volumes de dados gráficos e

alfanuméricos condizentes com o tamanho da cidade de Belo Horizonte;
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•  Possibilitar a importação de dados do Sistema de Informações Geográficas (SIG)

da PRODABEL em formato APIC ou IIG;

•  Contar com um módulo de simples consulta à base de dados geográfica;

•  Possibilitar a expansão para prover acesso à base de dados geográfica, via

internet, a clientes remotos;

•  Possuir características típicas de software de CAD para ser utilizado também

como ferramenta de projeto;

•  Possuir funcionalidades especificas para o gerenciamento de um sistema de

drenagem pluvial;

•  Contar com um módulo para análise de bacias hidrográficas e geração de perfis

tridimensionais.

 Considerando o fato da atividade de implantação do SIG envolver nos processos de

montagem e utilização final, meios totalmente informatizados, tornou-se da maior

relevância a definição dos programas computacionais e máquinas indispensáveis para o

desenvolvimento do trabalho. Após avaliações das necessidades do projeto e sistemas

de SIG disponíveis no mercado, decidiu-se que os programas indicados para atender às

necessidades e à dimensão do Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte eram os da

família de produtos MicroStation, cuja fabricante é a Bentley Systems.  A escolha dos

softwares da Bentley Systems, foi baseada nas seguintes considerações:

•  O MicroStation J é um software de CAD padrão na área de cartografia e

mapeamento, líder em grandes projetos de engenharia. Possui poderosas

ferramentas de desenho e digitalização, com uso de mesas digitalizadoras ou na

tela, sobre base de imagens escanerizadas de mapas coloridos, fotos aéreas ou

imagens de satélite.  Devido a sua arquitetura otimizada, o MicroStation opera

em computadores com reduzida quantidade de memória RAM (8MB para versão
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DOS e 16 MB para Windows) e tem facilidade de trabalhar com arquivos de

grande tamanho.  O MicroStation J possui muita flexibilidade para troca de

informações e importa e exporta arquivos vetoriais DWG (nativos do Autocad) e

DXF, CGM, IGES, além, da maioria dos formatos raster (escanerizados) padrão

no mercado (CIT, RLE, TIFF, JPG, BMP, PCX, etc.).  O programa

MicroStation, além de poder ser usado para entrada de dados, possui uma série

de módulos essenciais para a implementação do SIG.

•  O software MicroStation GeoGraphics,  reúne a funcionalidade de programas de

CAD e SIG em um único software. É uma solução de SIG completamente

integrada com CAD (Computer Aided Design) e Banco de Dados, com

sofisticadas funcionalidades de raster e vetor, voltada para o desenvolvimento de

projetos de geo-engenharia e de Sistemas de Informações Geográficas. O

MicroStation GeoGraphics é integrado ao MicroStation J e possui comandos

para entrada, gerenciamento, análise e visualização de informações geográficas.

É compatível com um amplo espectro de formatos de mapas, o que permite aos

usuários ampliarem sua funcionalidade e criarem aplicações customizadas em

diferentes tipos de equipamentos e sistemas operacionais.

•  O software MicroStation GeoOutlook  é um visualizador standalone (não

precisa do MicroStation nem do GeoGraphics), para acesso a dados gráficos e

alfanuméricos. Aceita arquivos de imagem (raster) e possui construtor de

consultas otimizado (Visual Query Builder) para criação de formulários para

consultas a banco de dados e espaciais.  Trata-se de um módulo de baixo custo

que possibilita o acesso à base de dados geográfica.
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•  GeoTerrain é um software para Modelagem Digital de Terrenos (DTM), que

roda no MicroStation J.  Possibilita a geração de modelos de triângulos (TIN) e

de grid a partir  de coordenadas (ASCII), curvas de nível, pé e crista, áreas e

espaços. Possibilita a visualização de drenagens, e bacias hidrográficas.

•  O software MicroStation GeoWasteWater é utilizado em projetos de drenagem,

ampliando as funcionalidades de visualização do banco de dados geográfico e

utilizando diretamente a estrutura de dados do MicroStation GeoGraphics, sem

necessidade de replicação ou conversão de dados, permitindo uma operação

integrada.

•  Compatibilidade com o Banco de Dados Oracle.  O Banco de Dados Oracle

fornece a segurança necessária para a manipulação de grandes volumes de

dados, sendo o único que possui extensão que permite armazenar também dados

gráficos, possibilitando a otimização do gerenciamento.
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5  MODELAGEM DE DADOS GEOGRÁFICOS

“A arte de modelagem consiste em decompor o mundo real em uma série

de sistemas simplificados para alcançar uma visão sobre as características

essenciais de um certo domínio. A representação de modelos pode ser realizada

através de vários tipos de linguagem, quer que seja matemática, lógica, gráfica

ou física (modelo reduzido). Neste processo, passa-se por diversos níveis de

abstração, no qual a realidade é traduzida por uma série de modelos, até que a

solução do modelo possa ser implementada, usando-se do potencial do SIG”

(SOARES-FILHO, 2000)

Segundo DAVIS JR.,  1998, um modelo de dados é definido como sendo um

conjunto de conceitos usados para descrever a estrutura e as operações em um banco de

dados. O modelo de dados procura sistematizar o entendimento que as pessoas tem a

respeito de objetos e fenômenos do mundo real, visando a representá-los em sistema

informatizado.  Acontece que, em geral, os objetos e fenômenos reais são complexos

demais para permitir uma representação exata, completa, principalmente considerando

os recursos atualmente á disposição dos sistemas gerenciadores de bancos de dados

(SGBD).  Assim é necessário desenvolver uma abstração dos objetos e fenômenos do

mundo real, concebendo uma representação simplificada, mas que seja adequada às

finalidades das aplicações que o banco de dados terá.

A abstração de conceitos e entidades existentes no mundo real, é uma parte

muito importante na criação de sistemas de informatização e dela depende o sucesso da
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implementação de um sistema informatizado.  Não deve ser muito simplificada nem

muito complexa.

Ao longo dos anos, vem sendo criadas várias técnicas e metodologias para a

criação de modelos de dados.  Uma delas é a Geo-OMT, inicialmente concebida em

1993 por Karla Borges, para modelar aplicações geográficas, que estavam sendo

desenvolvidas para a prefeitura de Belo Horizonte.

Pelo modelo Geo-OMT de Borges, 1997, as entidades são modeladas em duas

classes: georreferenciadas e convencionais.  A partir destas duas classes pode-se

representar os três grandes grupos de fenômenos que ocorrem em geoprocessamento: os

de variação contínua no espaço, os de variação discreta e os não espaciais.  Os

fenômenos de variação contínua constituem o que se convencionou chamar de geo-

campos.  Como exemplos temos, o relevo e o tipo de solo de uma região.  Os

fenômenos de variação discreta constituem os geo-objetos e como exemplos temos

estradas, postes e lotes.

Figura 06 - Notação gráfica das classes do Geo-OMT. Fonte: OMT-G: resumo.
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Na figura 06, está apresentada a notação utilizada pelo Geo-OMT para as classes

georreferenciadas e convencionais.  Existem espaços próprios para anotar o nome da

classe, seus atributos gráficos (cor, tipo de linha, etc.), seus atributos alfanuméricos e

operações associadas aos elementos.  Nas classes georreferenciadas, no canto superior

esquerdo do retângulo, um pictograma indica a natureza gráfica do dado.  Para os geo-

campos, existem cinco tipos de picitogramas (figura 07): isolinhas, polígonos

adjacentes, tesselação, amostragem e rede triangular (TIN).

Figura 07 – Geo-campos. Fonte: OMT-G: resumo.

Para os geo-objetos, as opções são duas: geo-objetos com geometria  e geo-

objetos com geometria e topologia (figura 08).

Os relacionamentos entre as diversas classes podem ser de vários tipos.  Existem

as associações simples, relações topológicas de rede e relações espaciais.  As relações

simples são representadas por linhas contínuas ligando dois objetos.  As relações

topológicas e de rede são representados por linhas pontilhadas.  No caso das relações de

rede, utiliza-se duas linhas paralelas, com o nome da relação entre elas.
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Os relacionamentos são caracterizados pela cardinalidade, que representa o

número de instâncias de uma classe que podem ser associadas a uma instância de outra

classe (figurta10).

 

Figura 08 – Geo-objetos. Fonte: OMT-G: resumo.

Figura 09 – Relacionamentos. Fonte: OMT-G: resumo.
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Figura 10 – Cardinalidade. Fonte: OMT-G: resumo.

Para o BHSIG, foi proposto um modelo Geo-OMT (figura 11).  Neste modelo

proposto buscou-se representar o maior número possível de entidades/classes e

relacionamentos.  Devido à complexidade da modelagem, não tem a pretensão de ser

um modelo definitivo e sim uma proposta inicial.
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Atributos

Curvas de
Nivel

Atributos

Municipio

Atributos

Regional

Atributos

Bairro

Atributos

Sarjeta
Meio Fio

Atributos

Bacia
Hidrografica

Atributos
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Sobre
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Rede de
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Contém
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Microdrenagem

Atributos

Logadouro

Figura 11 – Modelo Geo-OMT proposto para o BHSIG.
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Seguindo-se a modelagem semântica do MicroStation GeoGraphics, foram

definidas algumas categorias principais no banco de dados Oracle, tais como:

�  Hidrografia

�  Altimetria

�  Malha Urbana

�  Quadras

�  Eixos de Rua

�  Meio-fio

�  Endereços

�  Limites

Para representação de cada uma das entidades de interesse, foi criada uma definição

do dicionário de dados de atributos, objetivando o planejamento e definição das

Tabelas, Categorias e Feições a serem utilizadas no projeto, visando a integração dos

dados cartográficos e alfanuméricos. Sendo assim, as categorias foram definidas com

base nos temas relacionados ao projeto, contendo as seguintes camadas fornecidas pela

PRODABEL:

1 – Categoria Altimetria
- Curva de Nível Mestra
- Curva de Nível Secundária
- Ponto Cotado
- Ponto Cotado Texto
- Nível de Cruzamento Ponto
- Nível de Cruzamento Texto

2 – Categoria Hidrografia
- Canal
- Canal Texto
- Lago
- Lago Texto
- Lago Intermitente
- Lago Intermitente Texto
- Rio
- Rio Texto
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- Bacia Primária Limite
- Bacia Primária Texto
- Bacia Secundária Limite
- Bacia Secundária Texto
- Bacia Terciária Limite
- Bacia Terciária Texto

3 – Categoria Limites Urbanos
- Regional Limite
- Regional Texto
- Bairro Limite
- Bairro Texto
- Lago Intermitente
- Lago Intermitente Texto
- Rio
- Rio Texto

4 – Categoria Malha Urbana
- Centerlines
- Quadras
- Praças
- Logradouro Texto

Definição do sistema de projeção e coordenadas:

- Foi utilizado o Sistema de Projeção UTM, o datum SAD 1969, a zona 23, para o

hemisfério sul.

Definição das unidades de Trabalho:

- Para atender às necessidades do projeto, foi definido como unidade de medida

mínima o milímetro, produzindo uma área de trabalho de 4.294.967m x 4.294.967m.

Devido ao fato de ser utilizado o Sistema de Projeção UTM, na qual todos os valores

apresentam-se positivos, foi determinada uma origem global com coordenadas x,y =

0,0.
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Registro de mapas no projeto:

- Os mapas do projeto foram registrados e indexados. Estes procedimentos visaram

facilitar a localização, seleção, visualização e gerenciamento dos mapas do projeto. O

projeto conta com cinco mapas já registrados e indexados, cujos arquivos receberam

nomes específicos, com extensões que correspondem às categorias às quais pertencem,

segundo as definições realizadas no dicionário de dados de atributos.  São eles:

- Limites Regionais - regionais.lim

- Limites de Bairros - bairros.lim

- Centerlines - centerline.mur

- Quadras - quadras.mur

- Praças - praca.mur.

Para auxiliar a seleção dos mapas foi criado também um mapa índice, denominado

Vicinity.dgn, que possibilita ao usuário interagir de um modo mais amigável com  o

projeto. Foram realizadas limpezas topológicas (Topology Cleanup) dos arquivos

gráficos vetoriais importados, para adequação ao geoprocessamento através de

segmentação de elementos lineares em  suas interseções, eliminação de elementos

duplicados, similares e fragmentados e a conexão de extremidades de elementos

determinando o fechamento de áreas. Foram realizadas limpezas topológicas nos

elementos das seguintes camadas:

•  Limites Regionais

•  Limites de Bairros

•  Centerlines

•  Quadras

•  Praças.
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A tabela 01 mostra de uma forma mais completa as feições incorporadas para Micro

e Macrodrenagem.

PRODABEL Microdrenagem Copasa
Bairro Limite Meio-Fio/Sarjeta Rede água Copasa
Bairro Texto Boca de Lobo Rede Esgoto Copasa
Curvas 1m Bueiro No água Copasa
Curvas 1m Texto Ala No Esgoto Copasa
Curvas 5m Descida D´água
Curvas 5m Texto Fotografias Prefeitura Municipal de Contagem (1)
Eixo de Vias Dispositivos Fora do Padrão Curvas de nível de 10 em 10 metros
Grid 2000 Áreas de Inundação Curvas de nível de 5 em 5 metros
Grid 2000 Texto Ponto Baixo Limites de Municípios
Grid 5000 Poço de Visita Pontos Cotados
Grid 5000 Texto Rede da Microdrenagem Edificações
Hidrografia PRODABEL Quadras e Hidrografia
Logradouro Texto Macrodrenagem Nome dos Bairros
Ponte Nome das vias
Ponto Cotado CANLN
Ponto Cotado Texto CANRA Caracterização de Bacias
Praça CANRF Limites das bacias elementares
Quadra Ponto Notável Limite das bacias do Arrudas, do Onça e do Isidoro
Regional Limite Fotografia Macro Limites das sub-bacias
Regional Texto Grelha Código das bacias elementares
Setor Censitário PV Macro Código das sub-bacias

Unidade Planejamento Seção
Código das Bacias Arrudas, Onça, Isidoro e Direto-
Velhas

Viaduto Contribuições
Zoneamento Guia Foto

Guia Texto
Texto
Rede Tubular
Hidrografia Não Cadastrada

Tabela 01 - Níveis / Feições de representação das informações no SIG

Concluída a modelagem conceitual do SIG, passou-se à importação de dados

gráficos e alfanuméricos provenientes da base da PRODABEL. A base de dados geo-

relacional (BDG) contendo as informações básicas do arranjo urbano constituiu a

plataforma de referência para introdução dos demais dados de interesse. Os dados geo-
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relacionais relativos aos sistemas de Micro e Macrodrenagem foram cadastrados de

forma geo-referenciada e inseridos no SIG, numa fase subseqüente.

Algumas considerações foram importantes para se incorporar a base de dados

PRODABEL no SIG. Tentou-se primeiro utilizar o formato de intercâmbio criado pela

própria PRODABEL, denominado IIG (Intercâmbio de Informações Geográficas).

Alternativamente, poderiam ser gerados arquivos nos formatos DXF e MapInfo.  As

desvantagens destes últimos resultam do fato de que o DXF é um formato de

intercâmbio apenas de elementos gráficos, não conseguindo trazer informações

alfanuméricas, e o MapInfo, apesar de ser um formato de intercâmbio que aceita dados

gráficos e alfanuméricos, não seria um formato muito confiável, pois, poderia haver

perda de dados no processo de conversão.

Iniciou-se a importação de dados geográficos da PRODABEL para o MicroStation

GeoGraphics. O formato IIG se revelou um formato de alto nível, porém de

considerável complexidade, exigindo um processo de importação dividido em diversas

etapas. Como a quantidade de dados requisitados era elevada, tanto na parte gráfica,

quanto na parte alfanumérica, bem como a quantidade de arquivos, o processo

demandava um esforço muito grande e muito de tempo. Decidiu-se, portanto, realizar

uma experiência com o formato MapInfo, de mais fácil importação, fazendo uma

avaliação cuidadosa quanto à possibilidade de perda de dados.

Após a importação dos dados, passou-se  à limpeza topológica dos dados gráficos,

ajuste da simbologia às feições do projeto e ajuste dos defeitos de Linkagem de Banco

de Dados.

Entre as camadas importadas, pode-se citar:

•  Camadas em formato DXF (informações gráficas apenas):

- HIDROG4R2.DXF – Hidrografia
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- MVIAR01.DXF a MVIAR68.DXF - Malha Viária/Quadras com

meio-fio

- LIMITE4R2.DXF - Limites de Bairro, Favelas e das Regiões

Administrativas

 

Figura 12 - Camadas DXF importadas.

•  Camadas em formato MapInfo (informações gráficas e alfanuméricas).

- Centerlines;

- Pontos de Imóveis com seus Endereços;

- Regiões Administrativas de Belo Horizonte.
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Figura 13 -  Camadas importadas do MapInfo.

As camadas gráficas (layers) e respectivas informações alfanuméricas importadas da

PRODABEL, foram as seguintes:

- Quadras

- Meio-fio

- Centerline das ruas

- Pontos cotados de interseção das centerlines

- Pontos dos imóveis

- Números de porta

- Limites de Bairros

- Hidrografia

- Curvas de nível com intervalos de 5 metros e de 1 metro.
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Ajuste da Simbologia às Feições do Projeto

Um procedimento essencial para homogeneização do SIG foi a uniformização das

simbologias, uma vez que o produto do cadastro dos sistemas de micro e

Macrodrenagem introduziram novas representações somando-se àquelas da base geo-

relacional (BGR).  Foi definida uma simbologia baseada então nas Convenções de

Cadastro do Projeto Geométrico e de Drenagem da SUDECAP (figura 13).

Definiu-se também a simbologia dos números e nomes dos níveis a serem incorporados

no SIGBH, como mostra a Tabela 02.

Concluída a importação dos dados geo-relacionais da PRODABEL, iniciou-se a

inserção no SIG dos dados de cadastro. Para esta finalidade, foi definida uma

simbologia das células, baseada nas Convenções de Cadastro do Projeto Geométrico e

de Drenagem da SUDECAP (Figura 13).

Figura 14 – Simbologia de células oriunda das Convenções de Cadastro do Projeto
Geométrico e de Drenagem da SUDECAP.
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Figura 15 - Biblioteca de células baseada nas Convenções de Cadastro do Projeto
Geométrico e de Drenagem da SUDECAP.
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FEIÇÃO CÓDIGO NÍVEL CATEGORIA

Nivel.Cruzamento.Ponto NIVCRUZ 2
Nivel.Cruzamento.Texto TXNODO2TXNOD 3
Ponto.Cotado PTCOTADO 4
Ponto.Cotado.Texto TXPTCOTA2TXPTOCOT 5 ALTIMETRIA
Curva.Mestra CURVAMES 6
Curva.Mestra.Texto TXCURVAM2TXCURMES 7
Curva.Secundaria CURVASEC 8
Regional.Limite REGIONAL 11
Regional.Texto REGIONAL2NOREG 12
Bairro.Limite BAIRROP 13 LIMITES URBANOS
Bairro.Texto BAIRROP2NOBAIPOP 14
Quadra QUADRACT 21
Parque PARQUE 22
Centerline CENTERLINE 23
Praca.Limite PRACA 24
Praca.Texto TXPRACA2TXPCA 25
Logradouro.Texto TXRODOV2TXROD 26 MALHA URBANA
Logradouro.Texto TXVIA2TXVIA 26
Ponte.Limite PONTE 27
Ponte.Texto TXPONTE2TXPTE 28
Viaduto VIADUTO 29
Canal CANAL 31
Canal.Texto TXHIDROG2TXHDR 32
Lago.Limite LAGO 33
Lago.Texto TXHIDROG2TXHDR 34
Lago.Intermitente LAGOINTE 35
Lago.Intermitente.Texto TXHIDROG2TXHDR 36
Rio RIO 37
Rio.Texto TXHIDROG2TXHDR 38 HIDROGRAFIA
Bacia.Primaria.Limite BACIAP 39
Bacia.Primaria.Texto BACIAPTXT 40
Bacia.Secundaria.Limite BACIASEC 41
Bacia.Secundaria.Texto BACIASECTXT 42
Bacia.Terciaria.Limite BACIATER 43
Bacia.Terciaria.Texto BACIATERTXT 44
Todos os Textos Hidrog. TXHIDROG2TXHDR 45
Mapa.Articulacao RASTER5 51
Mapa.Texto RASTER52NOARQXWD 52
Favela.Limite FAVELA 15 MAPAS
Favela.Texto FAVELA2NOFAV 16

CANTEIRO 53
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FEIÇÃO CÓDIGO NÍVEL CATEGORIA

LOTECTM 54
LOTECTM2NULOTCTM 55
MFIONPAV 56 RESERVADAS
MFIOPAV 57
NMFIONPV 58
NMFIOPAV 59
QUADRACT2NUQDRCTM 60

FEIÇÃO CÓDIGO NÍVEL CATEGORIA
AGATEND 63
APOIOHZ 63
ARVORE 63
BAIRROP2ARBAIPOP 63
BAIRROP2NUBAIPOP 63
BAIRROP2PRBAIPOP 63
BAIRROP2QTIMVIPT 63
BAIRROP2QTLOTIPT 63
BAIRROP2VLIPT93 63
BAIRROP2VLTOTIPT 63
CANAL2IDCANAL 63
CANTEIRO2CGCNT 63
CONVSUS 63
COORDGEO 63 NÃO UTILIZADAS
CRECHE 63
CSAUDE 63
CURVAMES2NUCOT 63
ESCOLA 63
FAVELA2CGVIL 63
FAVELA2NOPOPFAV 63
FAVELA2QTPPLFAV 63
HOSPITAL 63
LAGO2ARLAG 63
LAGO2NOLAG 63
LAGO2PRLAG 63
POSTE 63
POSTELUZ 63
PRACA2CGPCA 63
PRACA2NULOGPCA 63
PRACA2TPPCA 63
PTCOTADO2NUNIV 63
QUADRACT2IDZON 63
QUADRACT2TPADE1 63

FEIÇÃO CÓDIGO NÍVEL CATEGORIA
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QUADRACT2TPADE2 63
REGIONAL2ARREG 63
REGIONAL2NUREG 63
REGIONAL2PRREG 63
REGIONAL2QTPPL 63 NÃO UTILIZADAS
RIO2PRRIO 63
SBUEIRO 63
TXCURVAM 63
TXHIDROG 63
TXNODO 63
TXPONTE 63
TXPRACA 63
TXPTCOTA 63
TXRODOV 63
TXVIA 63

Tabela 02 - Simbologia dos números e nomes dos níveis a serem incorporados no
SIGBH.

Procedeu-se em seguida a inserção dos dados provenientes do levantamento da

Microdrenagem no MicroStation GeoGraphics.   Depois iniciou-se a digitalização dos

elementos da Macrodrenagem.
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5 – Resultados Obtidos

A modelagem do SIGBH, de uma forma sintetizada, contemplou a implementação

de duas atividades essenciais, ou seja, a modelagem conceitual e a importação de dados.

No projeto SIG SUDECAP, essa seqüência foi alterada por motivos de urgência,

iniciando a importação dos dados antes de concluída a modelagem conceitual.  Como

etapas essenciais do processo de modelagem, foram desenvolvidas as seguintes

atividades: - análise das necessidades do projeto, modelagem do banco de dados no

software oracle, modelagem do projeto SIG- SUDECAP no software de

geoprocessamento Microstation GeoGraphics, ajuste dos dados alfanuméricos ao

projeto de banco de dados do SIG, ajuste do projeto SIG SUDECAP ao programa de

gerenciamento de recursos hídricos Microstation Geowastewater, revisão do SIG

SUDECAP e revisão final. Para se chegar à definição deste modelo, foram detalhados,

juntamente com a SUDECAP, os objetivos finais a serem atingidos, procurando-se levar

em conta os seguintes aspectos e finalidades:

•  As características da rede pluvial administrada pela SUDECAP;

•  Atendimento aos requisitos de um Sistema de Informações Geográficas (SIG)

vetorial com capacidade de manipulação de grandes volumes de dados gráficos e

alfanuméricos, condizente com o tamanho da cidade de Belo Horizonte;

•  Possibilitar a importação de dados do Sistema de Informações Geográficas (SIG)

da PRODABEL em formato APIC ou IIG;

•  Apresentar um módulo de simples consulta à base de dados geográfica;

•  Ter a possibilidade de expansão para prover acesso à base de dados geográfica,

via Internet, a clientes remotos
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•  Ter características típicas de softwares de CAD para ser utilizado também como

ferramenta de projeto;

•  Ter funcionalidades específicas para o gerenciamento de um sistema de

drenagem pluvial;

•  Ter um módulo para análise de bacias hidrográficas e geração de perfis

tridimensionais.

Com estes objetivos foi criada uma plataforma digital para apresentação e

gerenciamento de informações completas relativas ao Sistema de Drenagem Urbana de

Belo Horizonte. O passo seguinte foi o de importar os dados Geo-referenciados da

PRODABEL, requisitando um documento que descrevesse o formato IIG com um

estudo aprofundado de como importar dados neste formato para o MicroStation

Geographics.  O formato IIG se mostrou um formato de alto nível, porém de

complexidade muito grande, exigindo diversas fases em seu processo de importação.

Como a quantidade de dados requisitados pela SUDECAP à PRODABEL era

considerável, tanto na parte gráfica, quanto na parte alfanumérica, bem como o número

de arquivos, isto exigiria um esforço muito grande com perda de tempo e conseqüente

atraso no início dos trabalhos. Decidiu-se, portanto, realizar uma experiência com o

formato Map Info, de mais fácil importação; o qual foi cuidadosamente avaliado quanto

à possibilidade de perda nos dados. Os dados geo-relacinoais inseridos a partir da base

PRODABEL foram citados ao longo do texto e perfizeram um número significativo de

informações como curvas de nível, arruamentos, leitos de córregos, vegetação, pontos

cotados etc.

Em seguida passou-se ao processo de importar os dados gerados no cadastro e as

informações complementares. Como informação complementar, foi inserida no SIG a
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caracterização preliminar das inundações ocorridas em Belo Horizonte através de uma

série de eventos identificados na imprensa escrita local, possibilitando a sua utilização e

posterior atualização. Foi desenvolvida ainda  uma rotina de consultas dentro SIG-

SUDECAP que possibilita a elaboração de estudos específicos para a gestão do Sistema

de Drenagem Urbana de Belo Horizonte.

Um passo seguinte foi a inclusão dos produtos dos estudos da Primeira Etapa do

Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte. O primeiro trabalho diretamente

incluído no SIG foi a caracterização das bacias elementares. Ao se definir os divisores

topográficos de cada bacia elementar, estabeleceu-se automaticamente a unidade

territorial de interesse para os estudos de drenagem, ou seja, a bacia elementar como

“Unidade de Planejamento” das ações do PDDBH. Cada bacia recebeu um identificador

conforme foi descrito no Volume II – Caracterização das Bacias Elementares.

Concluída a importação dos dados geo-relacionais da PRODABEL, foi iniciada a

inserção dos divisores das bacias com as respectivas caracterizações. Um segundo passo

foi a atualização da toponímia dos córregos e a sua inserção no SIG.

Posteriormente, passou-se à inserção dos dados de cadastro propriamente dito. Do

cadastramento do Sistema de Microdrenagem, resultou a inserção no SIG de uma série

de informações relativas aos dispositivos de Microdrenagem superficial e

Microdrenagem subterrânea, tais como:

o “Lay-out” da rede de Microdrenagem em conjunção com a Macrodrenagem,

atualizados no ano de 2000;

o Bocas-de-lobo

o Descidas d’água em calha;

o Descidas d’água em degraus;
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o Fotografias registrando dispositivos e situações encontradas no campo;

o Meios-fios;

o Sarjetas;

o Poços de visita;

o Rede de Microdrenagem;

o Vias com revestimento poliédrico;

o Vias com revestimento de concreto;

o Vias sem revestimento (terra);

O cadastro de Macrodrenagem foi igualmente inserido no SIG-SUDECAP. Este

cadastro propiciou como resultado a caracterização das respectivas seções geométricas

dos canais revestidos de concreto (fechados e abertos) e canais existentes em leito

natural, possibilitando também as informações altimétricas para a caracterização dos

perfis. Neste processo, foram gerados os seguintes produtos de interesse para o SIG:

•  Fichas Técnicas de Geometria, digitadas e inseridas no SIG, totalizando

2196 (duas mil cento e noventa e seis) fichas;

•  Fichas Técnicas de Patologia, digitadas e inseridas no SIG, totalizando

2196 (duas mil cento e noventa e seis) fichas, conforme modelo do

Anexo 01;

•  Documentário Fotográfico, contendo 4845 (quatro mil oitocentos e

quarenta e cinco) fotos coloridas, das quais 3424 (três mil quatrocentos e

vinte e quatro) foram inseridas no banco de dados do SIG;
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•  Seções Transversais para os CANLN’s, num total de 87 (oitenta e sete)

seções para inserção no banco de dados do SIG;
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos maiores potenciais do SIG é a disponibilização de uma base digital e

computacional para consulta de diversas informações de interesse na gestão do Sistema

de Drenagem Urbana da capital. Tal atributo é importante não só para atender os

objetivos originais do projeto, como a manutenção de dados cadastrais do sistema, mas

também para reiterar a importância do cadastro das obras públicas como um fator

essencial no gerenciamento dos diversos sistemas de infra-estrutura, particularmente o

Sistema de Drenagem Urbana.

As possibilidades são inúmeras e revela a faz-se necessário uma atualização

cadastral constante, requisito fundamental para a manutenção da sua eficiência.

Recomenda-se, além da atualização da base de dados PRODABEL num período

mais próximo possível, que também se mantenham atualizadas no SIG todas as obras

que, de uma forma dinâmica, são realizadas no município. Tais ações

corretivas/preventivas ainda na fase de sua implementação contribuirão para que o SIG

seja um instrumento poderoso para a gestão, não só do Sistema de Drenagem Urbana,

como também da política de ocupação do solo urbano, questão de grande interesse no

contexto multidisciplinar em que se inserem os aspectos da drenagem urbana.
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