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RESUMO

Bacia hidrográfica é uma unidade topograficamente definida, que 
apresenta relações sistêmicas entre seus componentes e sobre a qual 
são realizados estudos de caráter hidrológico, geomorfológico, 
pedológico, geológico, ambiental, social e de uso, manejo e 
cõnservção do solo. Análises nestes campos podem usufruir dos 
benefícios da quantificação das variáveis do relêvo, absolutas ou 
suas relações. Os bancos de dados espaciais digitais, integrados às 
ferramentas disponíveis nos sistemas de informações geográficas - 
SIG - se mostram potencialmente úteis na obtenção de parâmetros 
morfométricos de bacias hidrográficas, seja sob o ponto de vista de 
maximização operacional, seja de qualificação das determinações. 
Este trabalho objetivou investigar as ferramentas operacionais de 
um SIG, visando determinar digitalmente uma série de parâmetros 
morfométricos de bacias hidrográficas, construir um modelo 
relacional consistente para a base de dados não espaciais e 
implementar manipulações integradas às duas bases. Pesquisou-se 36 
parâmetros absolutos e relativos junto ao sistema SGI e ao sistema 
gerenciador de banco de dados dBASE III Plus™, com metodologias 
próprias para cada um. Pelos resultados preliminares alcançados 
constatou-se que o ambiente SGI/dBASE pode ser utilizado na 
determinação dos principais parâmetros morfométricos de bacias 
hidrográficas. Além disso, verificou-se também que certas motodolo-



gias podem ser melhoradas na medida que funções simplificadas sejam 
implementadas nas futuras versões do SGI, tornando-o mais eficiente 
para algumas aplicações desta natureza.
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ABSTRACT

A drainage basin is a topographically well define unit with 

systemic relationships among its components on wich hydrology, 
conservation, of social and environmental studies are carried 

out. In this field, anlysis studies can use the quantitative 

analysis of the relief variables, absolute value or their rela

tionships. Spacial digital database, integrated to the available 
tools in the geographic information systems - GIS, seems to the 

potentially, useful to obtain morphometric parameters of drainage 

basins either under the operational maximization point of view or 

quality of the determinations. The objective of this work was to 

evaluate the GIS operational tools, to determine digitally a 

series of morphometric parameters of drainage basins, to build a 
consistent relational model for a non spacial database and to 

implemented integrated manipulations to the two bases. Thirty six 

absolute and relative parameters from the GIS called SGI and the 

database management system called dBase III P l u s ™ ,  each one with 

its specific methodology, were analysed. Preliminary results 
showed that the SGI/dBase environment can be used to determine 
the main observed that some methodologies can be implemented in 
new versions os the SGI, becoming more efficient to some apllica- 
tions of this subject.

XX i



CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista hidrológico as bacias hidrográficas surgem 
como unidades de áreas para estudos, pela simplicidade que oferecera 
quando das análises sobre o balanço da água. Especificamente, na área 
de recursos hídricos, muitos modelos de estudos consideram este fator 
(VILLELA & MATTOS, 1975, p.6). No estudo do modelado terrestre pela 
geomorfologia, as bacias de drenagem (termo mais preferido neste 
meio) mostram um relacionamento sistêmico entre seus componentes. 
O modelado resulta de uma "...ajustagem dinâmica entre as forças 
erosivas e a resistência do material litológico, coadjuvado pela 
atuação das forças tectônicas.11 (CHRISTOFOLETTI, 1987, p.l). Para 
COOKE & DOORNKAMP (1978, p.8) é no interior de bacias de drenagem 
que muitos fenômenos ocorrem. A começar pela atuação do Homem 
construindo casas, represas e rodovias cuja situação na paisagem está 
relacionada à água. Segundo os autores, a organização das atividades 
humanas se processa sobre bacias de drenagem como, por exemplo, 
organização política. O Homem depende da água para diversas 
finalidades: suprimentos, pesca, recreação, transporte, usinas
geradoras de energia, todos conduzidos no interior de bacias de 
drenagem. Grandes projetos de irrigação conduzem a estruturas 
políticas, sociais e econômicas desenvolvidas no contexto da unidade 
bacia de drenagem. Também a natureza da bacia de drenagem influencia 
as ações do Homem no sentido de impor certas restrições ao seu



avanço. Do ponto de vista da Física, nas bacias de drenagem ocorrem 
diversas trocas naturais de energia, especialmente aquelas induzidas 
pela gravidade, como deslocamento de solo e deslizamentos de terras, 
e pela água atuando nas encostas ou nos rios. Outros eventos naturais 
ocorrem em bacias de drenagem como atividades biológicas relacionadas 
ao sistema fluvial e ciclo hidrológico. (COOKE & DOORNKAMP, 1978) 

Uma bacia hidrográfica pode ser descrita de forma qualitativa 
ou quantitativa. À. N. STRAHLER (1975, p.454) coloca a necessidade 
da quantificação tendo em vista o estreito relacionamento entre a 
geomorfologia, a climatologia e a hidrologia, no sentido de que estas 
últimas fundamentalmente trabalham com valores quantitativos. É o 
caso das mensurações sobre pressão atmosférica, temperatura do ar, 
umidade, precipitação, descarga em canais, etc. Segundo R. U. RUHE 
(1975, p.93) as bacias hidrográficas possuem propriedades geométri
cas, tais que dados hidrológicos, de erosão e de sedimentação podem 
ser relacionados numa análise natural de sistemas. De acordo com o 
autor as dimensões comprimento, largura, altura (altitude), área e 
volume podem ser usados de forma singular ou em combinação na análise 
dimensional de bacias de drenagem. Para GREGORY & WALLING (1976, 
p. 38) é importante considerar não somente as características 
topográficas em si, como também as interrelações dessas característi
cas, denominadas por eles de relações multiforma. Do ponto de vista 
da hidrologia, há uma estreita relação entre o comportamento hidroló
gico de uma bacia hidrográfica e suas características físicas 
(GARCEZ, 1967, p. 39," VILLELA & MATTOS, 1975, p. 12," COOKE & DOORNKAMP, 
1978, p. 9). Cabe à morfometria ,!. . . a mensuração e análise matemática
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da configuração da superfície terrestre e da forma e dimensões de 
sua paisagem.” (CLARKE, 1966, p.235). Tratando-se de possíveis
aplicações COOKE & DOORNKAMP (1978, p.9) afirmam que características 
morfométricas podem ser usadas na inferência sobre prováveis efeitos 
da interferência humana no sistema e nas estimativas das caracterís
ticas dinâmicas de um rio da bacia numa área remota, necessárias ao 
levantamento de recursos naturais, ou em partes não monitoradas de 
áreas já desenvolvidas.

Por outro lado, inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos em 
todo o mundo buscando os benefícios das bases de dados construídas 
sob o conceito de sistemas de informações geográficas - SIG. A título 
de ilustração vale a definição de P. A. BURROUGH (1986, p.6) para 
SIG: "conjunto de ferramentas para captura, armazenamento,
recuperação, transformação e apresentação de dados espaciais 
provenientes do mundo real, para um conjunto particular de propósi
tos". Fundamentalmente tais trabalhos versam sobre pesquisas de 
desenvolvimento de software incluindo modelamento e estruturação de 
dados, e pesquisas de caráter aplicado. SMITH & BLACKWELL (1980) e 
ASTROTH Jr. ; TRUJILLO & JOHNSON (1990) utilizaram SIG com propósitos 
de gerenciamento de recursos naturais em bacias hidrográficas. O 
primeiro descreve os métodos para construir e atualizar a base de 
dados digital (espacial e não espacial) e o segundo analisa a 
evolução da irrigação por pivô central de 1979 a 1987 na sub-bacia 
Umatilla da bacia do Rio Columbia, Estado do Oregon (EUA). São 
notórias as vantagem da informatização com automação de procedimen
tos, em relação às técnicas tradicionais de armazenamento e
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manipulação da informação. A exemplo do que ocorre no mundo, no 
Brasil se tem observado a tendência de setores interessados no 
gerenciamento de informações, migrarem para a tecnologia dos SIG. 
A nível nacional o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 
se encontra na vanguarda do desenvoldimento de softwares caseiros 
nesta área. Seu primeiro produto, hoje muito difundido no Brasil, 
é o Sistema de Informação Geográfica SGI para computadores PCs. Para 
workstations está sendo desenvolvido o SPRING.

O presente trabalho tem por objetivo investigar formas de 
utilização do software para sistema de informação geográfica SGI, 
no sentido de obter e manipular informações morfométricas de bacias 
hidrográficas, seja na determinação direta das quantificações, seja 
na indireta através da manipulação integrada da base de dados 
espaciais e não espaciais. O objeto dos estudos é a bacia hidrográ
fica do rio Caveiras, com a área aproximada de 2.400 km2, situada 
entre as latitudes 27° 37'sul e 27° 55'sul e longitudes 50° 56'oeste 
e 49° 51'oeste, abrangendo os municípios de Lages, Campo Belo do Sul 
e São José do Cerrito no planalto centro-sul do Estado de Santa 
Catarina.
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CAPÍTULO II

2. BANCOS DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

É bastante comum serem encontradas na literatura especializada 
em Sistemas de Informações Geográficas - SIG e Sistemas de Banco de 
Dados Convencionais (SBDC)1 abordagens muito semelhantes no 
tratamento do tema Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. 
Embora os princípios e concéitos de ambos sejam praticamente os 
mesmos, há diferenças na forma como descrevem o mundo real. Este fato 
é relevante, haja visto que o ponto de partida para o desenho de uma 
arquitetura lógica computacional como os SIG ou SBDC são as 
abstrações deste 'mundo real'. Por isto, a título de introdução, é 
conveniente discutir brevemente este assunto.

Segundo V. W. SETZER (1986, p.3) o termo mundo real é difícil 
de ser definido, principalmente se consideradas questões filosóficas 
e de percepção, inerentes a certas pessoas como os materialistas 
("apenas o que é fisicamente material é real"), os idealistas 
("apenas o não físico é real") e os monistas (ambos são realidades, 
colocadas em planos diferentes). Para o autor, o mundo real se 
constitui de seres, objetos, organismos sociais e fatos. Inclui como 
organismo social o departamento de uma empresa a qual, mesmo 
existindo apenas no papel, faz parte do mundo real tanto quanto uma

1 Neste texto os termos 'Sistemas de Banco de Dados Convencionais' ou 'Sistemas de Base de Dados 
Convencionais' estarão se referindo aos sistemas de informações comerciais como dBASE, ORACLE entre outros, 
distintos dos SIG.



planta de um projeto de engenharia. Partindo desta visão, apresenta 
cinco diferentes níveis de abstração (Fig. 2.3) para a implementação 
de um processo de modelagem visando a criação de um SBDC.

Por outro lado, para P. A. BURROUGH (1986, p.7) o mundo real 
compõe-se de objetos ou fenômenos geográficos descritos pelo que 
denomina dados geográficos. Tais objetos ou fenômenos ocupam uma 
posição em relação a um sistema de coordenadas conhecido, possuem 
atributos não espaciais e guardam relações espaciais (topologias) 
entre si. Sob este ponto de vista, o autor esquematiza os componentes 
do que passa a chamar de base de dados geográficos (Fig. 2.1). Na 
visão apresentada pelo autor, a componente espacial é introduzida 
nas abstrações que se processam sobre o mundo real. Por conseguinte, 
deverá ser contemplada no processo de modelagem para a confecção da
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FIGURA 2.1 - COMPONENTES DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS

FO N TE : P. A . BU R RO U G H  ,(1986, p .8 )



base de dados do SIG.
V. W. SETZER (1986, p.13) também se utiliza dos termos 

atributos. relações e entidades próprios da linguagem técnica usada 
pelos especialistas em SBDC. O sentido que lhes é atribuído por seus 
conceitos, é o mesmo tanto nos sistemas convencionais como nos SIG, 
pois, nestes aspectos, ambos tem a mesma visão do mundo real. 
Entretanto, adicionalmente ao que se encontra nos SBDG, nos SIG a 
base de dados espaciais possui um sistema gerenciador próprio (FRANK, 
1988, p.1558) junto aos modelos que descrevem os dados armazenados 
em termos da visão do mundo real.

A figura 2.2 ilustra os principais componentes de um SIG.
A partir destas considerações iniciais, serão apresentadas três 
abordagens a cerca dos níveis de abstrações, válidas tanto para SBDC 
como SIG.

2.1 NÍVEIS DE ABSTRAÇÕES

2.1.1 Uma primeira abordagem
Quando se deseja abordar o tema 'Banco de Dados' inserido num 

ambiente computacional como dos SIG, deve-se estar ciente das 
diferenças conceituais que norteiam os aspectos de armazenamento 
físico e lógico, com a visão que se tem do mundo real. V. W. SETZER 
(1986, p.l) aborda cinco níveis de abstrações esquematizados na 
figura 2.3.

O nível descritivo, segundo o autor, compõe-se das informações 
informais (relatórios escritos, textos, frases) construídas
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FIGURÀ 2.2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E SEUS 

COMPONENTES PRINCIPAIS

o b j e t o s ,  s e r e s ,  r e s u l t a d o s  de a n a l i s e s  
e s p a c i a i s  ( d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l )

NAO ESPACIAIS

MODELO RELACIONAL
MODELO REDE
MODELO HIERÁRQUICO

MODELO ORIENTADO-A-OBJETO

ESPACIAIS

MODELO M A T R IC IA L  

MODELO VETOR I AL

MODELO
RELACIONAL
MODELO REDE
MODELO
HIERÁRQUICO

MODELO ORIENTADO-A-OBJ ETO

preferivelmente sem formalismos matemáticos. O modelo descritivo é 
representado pela descrição organizada do mundo real, desenvolvida 
sob regras informais, dada a característica de informalismo do mundo 
real e do próprio modelo descritivo.

No nível conceituai, se encontram as informações formais que 
compõem o modelo conceituai. Este modelo descreve formalmente o mundo 
real, isto é, utiliza formalismos matemáticos para atender ao 
computador, que é uma máquina matemática, que aceita e processa 
informações em uma linguagem estritamente formal.

O nível operacional, corresponde ao nível dos dados que serão
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FIGURA 2.3 - REPRESENTAÇÃO DOS NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

se re s ,  f a t o s ,  
ob J e t o s , 
o r gan ismos 
soc ia i s

i nformacOes 
i nformai  s

i nformacoes 
forma Is

dados

c ade ia s  de 
b i t s  e bytes

FONTE: adaptado de V. W. SETZER ( 1986, p . 2)

introduzidos ou processados pelo computador. O modelo operacional 

é o modelo que descreve os dados sobre os quais a máquina vai operar. 

Enquanto as informações formais podem existir no papel ou na mente, 

os dados devem estar expressos num formato compatível à leitura e 

tratamento pelo computador. Os modelos de dados deste nível são 

divididos em Modelo Relacional, Modelo de Redes, Modelo Hierárquico, 

e aqui introduz-se os Modelo Matricial e Modelo Vetorial, estes 

últimos para modelamento de dados espaciais.

0 nível mais inferior é o interno representado pelos bits e 

bvtae organizados no hardware, e onde estarão fisicamente registrados
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os dados, contadores, apontadores ou programas.

2.1.2 Uma segunda abordagem
Nesta seção são considerados três níveis de abstrações de 

dados, inicialmente introduzidos no relatório CODASYL-DBTG 
(Conference of Data Systems Languages - Data Base Task Group) de 1971 
sendo que, no relatório ANSI/X3/SPARC (American National Standards 
Institute/ divisão X3 / Systems Planning and Requirements Comitee) 
de 1975, receberam as atuais denominações: externo, conceituai e 
interno (KORTH & SILBERSCHATZ, 1989, p.21), ilustrados na figura 2.4.

FIGURA 2.4 - REPRESENTAÇÃO DOS TRÊS NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO 
DE DADOS SEGUNDO O RELATÓRIO ANSI/X3/SPARC

FONTE: a d a p t a d o  de C. ROBBI ( 1 9 9 3 ,  p . 12 c i t a n d o  C.  J .  DATE)  
e C. S. YONG ( 1 9 8 6 ,  p . 94 )

Cada nível compreende um conjunto de especificações de dados,



efetuadas através da linguagem de definição de dados (DDL2) a qual, 
segundo C. S. YONG (1983, p.179) envolve as associações entre eles. 
A este conjunto denomina-se esquema3.

De acordo com a figura 2.4, para cada classe de usuários há 
um correspondente esquema externo, o qual representa a visão que 
estes usuários possuem quanto às informações, especificamente de seu 
interesse, e sua estrutura organizacional. Os seus programas 
destinados às aplicações, deverão ser desenvolvidos conforme o 
respectivo esquema externo.

O nível conceituai compõe-se do esquema conceituai encarregado 
de descrever o mundo real através de entidades, atributos e 
associações, abordados mais adiante, e abrange todo o banco de dados. 
0 nível conceituai desta abordagem corresponde ao nível operacional 
da abordagem anterior. Portanto, os modelos de dados ali presentes 
também aqui são válidos.

No esquema do nível interno estão as definições a cerca do 
armazenamento físico dos dados que compõem o banco de dados do SIG. 
Neste esquema estão incluídos, por exemplo, funções de compactação 
de dados, estruturas auxiliares de acesso (índices, apontadores, 
etc.), entre outras.

As correspondências entre os esquemas são definidas como 
mapeamentos, cuja função é garantir uma conexão lógica entre eles.

2 DDL é um subconjunto de uma linguagem de computador usada para o operador atualizar ou inserir novos 
dados (DRUMMOND, 1985, p.40). DML é a linguagem utilizada pelo programador para a transferência de dados entre 
o programa de aplicação e o banco de dados (YONG, 1983, p. 181).

3 Para os técnicos da área de gerenciamento de bancq de dados esquema significa formato. (DRUMMNOND,
1985, p.37)
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Segundo FURTADO & SANTOS (1986, p.78) os mapeamentos são 11 modos
de expressar elementos de um esquema em termos de outro esquema." 
Assim sendo, de acordo com estes autores, tem-se um mapeamento entre 
os esquemas externos e o esquema conceituai (ou seja, os esquemas 
externos são expressos em termos do esquema conceituai) e o esquema 
conceituai mapeado em termos do esquema interno. Isto proporciona 
um certo grau de independência entre os programas (nível externo) 
e a organização física dos dados (nivel interno) era situações como, 
por exemplo, o esquema interno vir sofrer mudanças para melhorar sua 
eficiência. Deste modo não haveria necessidade de alterar o esquema 
conceituai, bastaria alterar somente o mapeamento entre eles.

2.1.3 Uma terceira abordagem
Uma terceira abordagem é apresentada em J. DRUMMOND (1985, 

cap.4). Neste caso são considerados quatro formatos (esquemas) de 
armazenamento de dados, correspondentes aos níveis da abordagem ante
rior (Fig. 2.5).

O formato mais externo é o esquema interface, representativo 
da maneira como os usuários do sistema de gerenciamento da base de 
dados percebem os dados. O formato imediatamente inferior é o esquema 
externo. o qual representa o formato exigido pelos programas de 
aplicações. O formato seguinte é o esquema conceituai que representa 
a forma de como os responsáveis pela avaliação da base de dados 
percebem os dados a serem armazenados. 0 último formato é o do 
esquema interno e representa a forma de como os dados são armazenados 
num dispositivo de armazenagem magnética.
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FIGURA 2.5 - OS ESQUEMAS NA BASE DE DADOS

FONTE:  DRUMMOND ( 19 8 5 ,  p .  3 8 )

2.2 ALGUMAS DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES

2.2.1 Principais componentes da visão do mundo real
Estes componentes podem ser concretos ou abstratos. Na visão 

de V. W. SETZER (1986, p.13) uma entidade pode representar um ser, 
um fato, um objeto físico, ou um organismo social. Na visão de P. 
A. BURROUGH (1986, cap.l) estes componentes são chamados objetos ou 
fenômenos geográficos e podem ser reduzidos a três conceitos 
topológicos básicos: o ponto, a linha e a área, conforme o patamar 
da escala envolvida para representá-los (Fig. 2.6.).

Conjunto de Entidades:
Trata-se de um grupamento de entidades de mesmo tipo (conjunto 

de rios, conjunto de estradas de ferro, etc.). Um conjunto de
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FIGURA 2.6 - ALGUNS COMPONENTES DA VISAO DO MUNDO REAL

MUNDO REAL

E = e s c a l a

entidades pode ser uma entidade. Por exemplo, o conjunto de rios de 
uma bacia hidrográfica pode ser representado pela entidade REDE DE 
DRENAGEM, o conjunto estradas de ferro pode ser representada pela 
entidade REDE FERROVIÁRIA, e assim por diante.

Atributo:
O atributo descreve certa característica de uma entidade. Por 

exemplo, a entidade RIO pode ser caracterizada por seu COMPRIMENTO, 
DECLIVIDADE, ÍNDICE DE POLUIÇÃO, ESPÉCIES ICTIOLÓGICAS, dados sobre 
NAVEGABILIDADE, etc. Por outro lado a entidade topológica linha, 
usada para representá-lo graficamente também pode ser caracterizada 
por certos atributos gráficos. Se esta linha será traçada na tela 
do monitor de um computador ou numa folha de papel, então atributos
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como ESPESSURA do traço e sua COR podem ser definidos.

Associação:
De acordo com C. S. YONG (1983, p. 99) associação é o conjunto 

de duas ou mais entidades (podendo ser de tipos diferentes), onde 
cada entidade desempenha uma certa função.

b)

FIGURA 2.7 - EXEMPLOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ENTIDADES
( A s s o c i a c â o  B i n a r i a )

a) E n t i d a d e  T i p o  
RIO

V

1
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\  ;___________
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\ ^

t em  como r i o 
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© a f I u e n t e  o
V-  __________ /

Função  2
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Na figura 2.7 encontram-se ilustradas uma associação binária 
e uma associação ternária. Na associação binária da figura 2.7 estão 
envolvidas duas entidades: rio Caveiras e bacia hidrográfica. Neste 
caso, a função 1 especifica como o Rio Caveiras se relaciona com a 
correspondente bacia hidrográfica. Por sua vez, a função 2 especifica



como a referida bacia se relaciona com o Rio Caveiras. Na associação 
ternária três entidades estão envolvidas e as observações são 
semelhantes ao caso anterior.

Considerando o conjunto de associações binárias entre dois 
conjuntos de entidades, À e B, o número de entidades ao qual outra 
entidade pode estar associada, é dado pelas seguintes formas: 
mapeamento um-para-um, um-para-vários e vários-para-vários. Segundo 
KORTH & SILBERSCHATZ (1989, sec. 2.3) no mapeamento um-para-um (1:1), 
a cada entidade do conjunto A há uma correspondente associação a 
apenas uma entidade do conjunto B, e vice-versa. Por exemplo, a cada 
CIDADE do conjunto CIDADES há uma e somente uma PREFEITURA do 
conjunto PREFEITURAS (no âmbito de um Estado) a ela associada. A 
recíproca é verdadeira. Ainda, para cada SUB-BACIA HIDROGRÁFICA do 
conjunto SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS (no âmbito de uma bacia hidro
gráfica) há um e somente um rio considerado como principal, do 
conjunto RIOS PRINCIPAIS. A recíproca também é verdadeira. No 
mapeamento um—para—vários (1:N) "uma entidade em A está associada 
a qualquer número de entidades em B. Uma entidade em B todavia, pode 
estar associada a no máximo uma entidade em A." Por exemplo, cada 
CIDADE do conjunto CIDADES possui um (ou até nunhum) ou mais HOTÉIS 
do conjunto HOTÉIS. Por sua vez, para cada hotel há somente uma 
cidade relacionada. Ou ainda, a seção de saída de uma bacia de 
drenagem sofre contribuição dos diversos tributários que a compõem, 
mas cada tributário somente contribui para uma seção de saída da 
bacia. As relações 1:N são típicas das hierarquias. No mapeamento 
vários-para-vários (N:M)"uma entidade em A está associada a qualquer
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número de entidades em B e uma entidade em B está associada a 
qualquer número de entidades em A." É o caso das sub-bacias e 
ocorrência de tipos de solos. Numa sub-bacia pode ocorrer diversos 
tipos de solos enquanto um certo tipo de solo pode ocorrer em 
diversas sub-bacias. Ou ainda uma loja de artigos de vestuário pode 
recebê-los de diversos fornecedores, enquanto cada fornecedor pode 
abastecer diversas lojas.

2.2.2 Definição de alguns componentes do armazenamento de dados 
Num sistema de informação dado é o elemento básico que será 

processado para gerar informação (YONG, 1983, p.19). Item de dado 
é a menor unidade de dado que, ao assumir um certo valor, caracteriza 
uma ocorrência de item de dado (Fig. 2.8).

17

FIGURA 2.8 - DADOS COMO ENTRADAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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FONTE: C. S, YONG (1983, p.19)

O valor do item pode ser um número inteiro, uma cadeia de 
caracteres com certo comprimento e outros (FURTADO & SANTOS, 1986, 
p.22). Quando o item de dado for referenciável tem-se um campo, cujo 
conteúdo armazena o itera de dado (Fig. 2.9).

Um Reaistro é formado pelo conjunto de campos ou itens de
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FIGURA 2.9 - PRINCIPAIS COMPONENTES DO ARMAZENAMENTO DE DADOS
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dados armazenados sob um nome de identificação. Arquivo constitui-se 
do conjunto de registros ou ocorrências, armazenadas sob um nome de 
identificação. O conjunto de arquivos armazenados e relacionados 
entre si define uma Base de dados. Banco de dados é formado pelo 
conjunto de bases de dados sendo, para alguns autores, considerados 
termos equivalentes4.

Um exemplo clássico que ilustra estas definições é o dos 
registros mantidos por uma empresa, sob forma de fichário. Analo-

4 ROBBI, C. Implementação de Interfaces para Entrada de Dados Obtidos com ui Estereorestituidor 
Analítico num Sistema de Informações Geográficas. Curitiba. 1993. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - 
Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná.



gamente, num arquivo sob a identificação EMPREGADOS ATIVOS cada 
empregado tem as informações pertinentes registradas em fichas ou 
registros individuais. Nestes, são encontrados campos como: 
sobrenome, nome, endereço, data de nascimento, filiação, etc. Sob 
a identificação EMPREGADOS DEMITIDOS esta empresa guarda um conjunto 
de registros individuais concernentes a cada um dos empregados que 
deixaram a empresa, cujas informações específicas estão inseridas 
nos seus campos respectivos. O conjunto formado por estes e outros 
arquivos do gênero formam uma base de dados sob a denominação 
EMPREGADOS. Abordagens semelhantes podem ser introduzidas para bases 
de dados como FORNECEDORES, DÍVIDAS ATIVAS e outras cujo conjunto 
identifica um banco de dados.

2.3 MODELO E ESTRUTURA DE DADOS RELACIONAL

Nas seções anteriores apresentou-se diferentes concepções do 
mundo real, segundo as visões oferecidas por alguns autores. Em 
certas ocasiões recorreu-se a termos como 'modelo' e 'modelagem' com 
uma certa liberdade conceituai. Entende-se que tal liberdade não 
comprometeu o objetivo principal de expor a existência de discordân- 
cias entre estas visões, sob certos aspectos. Todavia, ao se discutir 
especificamente modelos e estruturas de dados para SIG é mister 
delinear alguns conceitos.

2.3.1 Modelo de dados e estrutura de dados
Quando tratam de assuntos como SIG, SGBD e outros, muitas
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literaturas deixam de lado a definição destes termos, talvez 
considerando que o leitor já os deva dominar. Inclusive há casos onde 
tais termos parecem serem sinônimos. D. J. PEUQUET (1990, p.252) 
procura distingui-los pois, segundo afirma, o problema é histórico 
na ciência da computação, processamento de imagens e literatura 
geográfica. Alguns autores dão sua definição para o que seja um 
modelo de dados. Para FURTADO & SANTOS (1986, p.37), por exemplo, 
é uma maneira de estruturar logicamente as informações. Para D. J. 
PEUQUET (1990, p.251) é "...uma descrição geral de conjuntos 
específicos de entidades e os relacionamentos entre estes conjuntos 
de entidades". Ao modelo de dados está associada a aplicação a que 
se destina e a esta, o usuário. Portanto, da visão do usuário 
dependerá a escolha do modelo de dados mais adequado a fim de 
implementar certa aplicação. O modelo de dados é um conceito humano 
que abstrai a realidade sem considerar o hardware ou outras 
convenções ou restrições (PEUQUET, 1990, p.252). Dadas as limitações 
computacionais o modelo de dados está longe de representar completa
mente a realidade.

O modelo de dados se serve da estrutura de dados para arranjar 
os elementos de dados em consonância com as imposições lógicas do 
computador. A estrutura de dados representa o modelo de dados, muitas 
vezes em termos de diagramas, listas e arranjos. Num modelo 
estrutural cada elemento individual está inserido em um grupo 
organizado de listas e arranjos e os relacionamentos são explicita
mente definidos. (PEUQUET, 1990, p.254)

A figura 2.10 ilustra estes conceitos numa estrutura de níveis
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hierárquicos de abstração de dados. A estrutura de arquivos 
compreende os mecanismos de implementação física.

2.3.2 Dados espaciais e dados geográficos
Primeiramente deve-se estabelecer um limite quanto ao 

significado da palavra 'espaço7. Não é pretensão lançar-se a uma 
discussão a respeito dos seus significados, muito menos conceituação 
física. Contudo, é fundamental que alguma idéia seja colocada e que 
norteie a abordagem que ora se inicia. Neste texto, de forma bastante 
simplificada, será adotada a noção de intervalo entre dois corpos 
como sendo 'espaço'. Assumindo a existência de corpos está implícito



que este espaço é de característica tridimensional. Com isto evita-se 
divagações a cerca das grandes definições de espaço e as dimensiona- 
lidades fatalmente envolvidas.

Outra consideração importante se refere ao objeto de interesse 
dos SIG. Novamente, por simplificação, será assumido que o principal 
objeto é a Terra. Isto porque alguns autores incluem planetas e 
corpos celestes. Assim sendo, diversas Geociências se ocupam em 
estudar a Terra em si, seus fenômenos, processos e estados como os 
biológicos, os estruturais, os climáticos entre outros. Por exemplo, 
uma das geociências especialmente interessada em estudar a Terra é 
a Geografia. Isto porque "é a ciência dos fenômenos físicos, 
biológicos e sociais, considerados na sua distribuição pela 
superfície do globo, nas suas causas e nas relações recíprocas." (E. 
de MARTONNE citado por De TORO & DUBOIS 1960, p.2). Estes autores 
continuara, e afirmam que devido a importância que as manifestações 
humanas assumem na modificação do espaço geográfico abriu-se, na 
Geografia, novos campos de estudos como o Político e o Econômico. 
Isso mostra que, sendo a Terra o objeto de interese dos SIG (e 
tomando-se a Geografia como ilustração), então tudo o que concerne 
ao espaço geográfico (do grego gê, terra, graphein, escrever), in
cluindo a atmosfera e a subsuperfície, podem gerar os dados que 
alimentarão os SIG. Se ciências como Administração, Economia, 
História, Paleontologia e outras forem incluídas como ciências 
ligadas de alguma forma ao espaço geográfico (o Homem vive nele) 
então dados de empresas, desempenhos econômicos, acontecimentos 
passados também são fontes de dados çassíveis de serem processados
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num SIG, desde que suas localizações na, ou relacionada a, superfície 
terrestre sejam conhecidas. Além disso, também devem ser considerados 
os objetos que estão sobre ou sob a superfície terrestre, chamados 
por alguns autores de entidades e por outros de feições. Portanto, 
os dados do espaço geográfico limitado ao âmbito do planeta Terra 
que geram as mais diversas informações geográficas são denominados 
dados geográficos (PEUQUET 1990, p.256)(Fig. 2.11). Como pode ser 
percebido sob o conceito amplo de dado geográfico, tendo em vista 
os SIG, estão incluídos os mais diversos tipos de dados, entre eles 
os dados espaciais discutidos a seguir.

23

Dada a unidimensionalidade da palavra do computador tanto 
fenômenos, processos e estados como feições devem receber tratamento 
especial, de maneira que possam ser estruturados adequadamente, e 
assim refletir digitalmente o modelo da realidade em questão. Os 
fenômenos, processos e estados podem ser tratados de acordo com as 
arquiteturas dos modelos de dados tradicionais (relacional, rede, 
hierárquico e mais recentemente orientado-a-objetos) sob a gerência
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FIGURA 2.12 - DADOS GEOGRÁFICOS TRATADOS POR SISTEMAS 

DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

de um SGBD convencional ou orientado-a-objetos (Fig. 2.12 [a]). As 
feições são categorizadas logicamente de acordo com os conceitos 
topológicos de ponto, linha ou polígono considerando o patamar da 
escala de representação envolvida. Num nível superior esta 
categorização reflete o modelamento da feição (Fig 2.12 [b]). De 
acordo com os conceitos discutidos na seção 2.3.1, para que se atinja 
o nível computacional o modelo adotado deverá ser estruturado 
adequadamente. As estruturas conhecidas capazes de estruturar os 
modelos que descrevem feições, fenômenos, processos ou estados 
relacionados à superfície terrestre( são matriciais, vetoriais ou
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orientadas-a-objetos (Fig. 2.12 [c]). Entretanto, no nível de
armazenamento dos dados, seja na memória principal seja na memória 
secundária, tais estruturas praticamente são inviáveis de serem 
implementadas exatamente como são concebidas. Por isso, novo 
tratamento é dispensado à feição desta feita procurando reestruturar 
as estruturas vetoriais e matriciais adequando-as para o armazenamen
to eficiente. Neste caso, novamente dispõe-se das arquiteturas dos 
modelos tradicionais (Fig. 2.12 [d]). Na figura 2.13 tem-se uma visão 
geral do que foi exposto.

FIGURA 2.13 - IMPLEMENTAÇÃO DE DADOS ESPACIAIS EM SIG
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É importante, pois, ao se referir a dado espacial, considerar 
o nível de abstração em questão (Fig. 2.13). Considerando a abordagem



da seção 2.1.2, num nível de abstração mais superior, ou seja, mais 
distante do computador, as feições são modeladas por pontos, linhas 
ou polígonos. Estes elementos são considerados dados espaciais porque 
se referem a uma entidade do mundo real (feição) à qual há 
informações associadas que podem ser acessadas, após estes elementos 
passarem por um processamento. Por definição, dado é o elemento 
gerador de informações, uma vez processado (ver seção 2.2.2).

Segundo D. J. PEUQUET (1990, p.256) os dados espaciais
pontuais, lineares e poligonais podem ser subdivididos em diversos 
outros tipos (Fig. 2.14).

Ao dado pontual, como uma cidade na proporção de um país, é 
associado um elemento de localização específica no espaço bi ou tri
dimensional. À linha isolada, como a linha de ruptura geológica na 
proporção de um país, é associado um elemento linear não conectado 
de maneira sistemática a qualquer outro. À estrutura em árvore, como 
a estrutura de drenagem de bacias hidrográficas, são associados 
conjuntos de linhas interconectadas hierarquicamente. À estrutura 
em rede, como as redes de abastecimento de água, luz e transporte



na proporção de uma cidade, são associados conjuntos de linhas 
interconectadas representando fluxos nos mais diversos sentidos. A 
um polígono isolado, como áreas metropolitanas na proporção de um 
Estado, é associado um elemento de característica poligonal 
desconectado de qualquer outro. A divisão estadual na proporção de 
um país, é exemplo de conjunto de polígonos adjacentes enquanto 
isolinhas em mapa topográfico exemplifica polígonos aninhados.
(PEUQUET, 1990, p.257).

2.3.3 Modelo e estrutura de dados relacional

2.3.3.1 Formalismo básico
No modelo relacional a unidade básica sobre a qual está 

construído é uma série de relações formais da teoria dos conjuntos. 
Numa de suas implementações algumas consultas ao banco de dados são 
fundamentadas em operações da álgebra relacional. Matematicamente, 
uma relação R é um subconjunto do produto cartesiano de conjuntos
de domínios D: DlxD2x xDn (Fig. 2.15). Para efeito de comparação
destes domínios, não há distinção entre atributos e entidades, de 
sorte que se pode ter tanto um como outro.

Na figura 2.15 o domínio Dl é composto pelas entidades (ou 
atributos) a, b, c e o domínio D2 pelos mesmos m, n, p. O produto 
binário DlxD2 gera o subconjunto R. Se alguns elementos de um dos 
domínios não é utilizado então obtém-se um subconjunto R' tal que 
R'C R.

No modelo relacional as relações figuram como tabelas nas
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FIGURA 2.15 - RELAÇÃO ENTRE DOIS DOMÍNIOS
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R'“ {(a,m);(a,n);(b,n)} = A xB R = {D 1xD 2 }

quais as colunas seriam os domínios e as linhas as tuplas. Uma tupla 
é um conjunto de valores individuais dos domínios.

A figuração tabular da relação R está ilustrada na figura 
2.16. Para que a relação R da figura 2.15 pudesse ser reproduzida 
na sua forma tabular houve necessidade de dispor um dos domínio em

FIGURA 2.16 • D1 - RELAÇÃO R NA FORMA TABULAR

m n P }D2
a 3. m a p
b b m b n b P
c C m c „ C P

coluna (Dl) e o outro em linha (D2). O resultado parece contradizer 
a afirmação anterior de que os domínios são dispostos apenas em 
colunas. Na verdade ra, n e p também são domínios (que podem ou não 
estarem vazios) de modo que, na relação simbólica R, além de haver



os domínios Dl e D2, também há os domínios Dm, Dn, Dp, Da, Db e Dc. 
Contudo, para aplicação adequada da teoria dos conjuntos certas 
regras devem ser estabelecidas considerando as entidades, atributos 
e suas relações no mundo real. A figura 2.17 ilustra um exemplo com 
valores demonstrativos de afluentes de um rio genérico.

FIGURA 2.17 - REPRESENTAÇÃO TABULAR DA RELAÇÃO AFLUENTES

R E L A Ç Ã O :  A F L U E N T E S

N O M E  E X T E N S Ã O  V A Z Õ E S  D E C L I V I D A D E
, ( m 3 / h),A  F L U E N T E  L Ç m_)___________ M A X  . M I N . __________ d ( % ) __________

n o c a s  1 . 2 Q 0  3 0  1 0  1 . 5
d a s  p e d r a s  9 8 0  2 0  8 2 . 0
d o s  T o r r e s '  1 . 4 2 0  6 0  1 0  1 . 8
v a r g i n h a  6 1 0  1 6  4  3 . 0

A relação AFLUENTES tem as seguintes características formais: 
Domínio 1 : NOME AFLUENTE : Nocas, Das Pedras, Dos Torres,

Varginha;
Domínio 2 : EXTENSÃO : 1200m, 980m, 1420m, 610m;
Domínio 3 : VAZÃO MÁX. ANUAL : 30m3/h, 20m3/h, 60m3/h, 16m3/h;
Domínio 4 : VAZÃO MÍN. ANUAL : 10m3/h, 8m3/h, 10m3/h, 4m3/h;
Domínio 5 : DECLIVIDADE : 1.5%, 1.2%, 1.8%, 3.0%.

À exceção do domínio 1, correspondente ao domínio genérico 
Dl, os demais equivalem aos domínios Dm, Dn e Dp da figura 2.16. Mas, 
a relação AFLUENTES, pela definição formal, deve resultar do produto 
cartesiano de dois domínios. Comparando ambas figuras pode-se 
visualizar o domínio que passará a ser chamado CARACTERÍSTICAS (ou 
atributos) DO AFLUENTE, composto pelo conjunto dos atributos de 
comprimento, vazão máxima anual, vazão mínima anual e declividade 
(Fig. 2.18).
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FIGURA 2.18 - RELAÇÃO NÃO TABULAR ENTRE OS DOMÍNIOS 'NOME

AFLUENTE' E 'CARACTERÍSTICAS AFLUENTE'

NOME DO ATRIBUTOS OU
C A R A C T E R Í S T IC A S TUPLA 2

AFLUENTE DO AFLUENTE

É importante que um ou mais atributos da relação atuem como 
chave primária, para permitir acesso ao endereço das tuplas. Por 
isso, valores duplicados ou nulos não são permitidos em nenhuma 
coluna da chave (HEALEY, 1993, p.257). Alguns autores distinguem o 
domínio formado pelos atributos da chave primária dos demais domínios 
da relação. C. S. YONG (1983, p.22) usa o termo atributo-chave para 
designar o atributo da relação utilizado para acessar as tuplas e 
atributos-dependentes os demais. Mais de um atributo-chave pode ser 
utilizado.

Do ponto de vista do armazenamento de dados, há uma estreita 
relação entre os elementos registro, arquivo e item de dado, com 
tupla, relação e valor de atributo, respectivamente (Fig. 2.19).

2.3.3.2 Junções relacionais
De acordo com HEALEY (1993, p.258) junções relacionais são 

mecanismos de ligação de dados distribuidos em diferentes tabelas 
(Fig. 2.20). Permitem integrar informações contidas numa ou mais
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FIGURA 2.19 - MODELO RELACIONAL E O ARMAZENAMENTO DE DADOS
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tuplas de uma relação às de outra relação, num processo de 
encadeamento contínuo até que todos os dados requisitados sejam 
acessados.

2.3.3.3 Normalização
Um dos problemas enfrentados pela estrutura relacional são 

as anomalias no banco de dados quando submetido a inclusões, 
exclusões ou atualizações. Por isso, as relações ou tabelas devem 
ser cuidadosamente contruídas ou submetidas a tratamento via 
operações da álgebra relacional6. Parte-se da idéia de que, para uma 
dada relação R, existe uma forma ótima de representá-la, na qual as 
operações mencionadas afetam o banco de dados de forma a não 
comprometer sua consonância com o mundo real. O processo de obtenção 
desta expressão de relação é denominado normalização, e as relações

6 Detalhes sobre álgebra relacional podem ser obtidos em KORTH & SILBERSCHATZ (1989, p.56) e FURTADO 
& SANTOS (1986, p.39).
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FIGURA 2.20 - TABELAS RELACIONAIS E JUNÇÕES RELACIONAIS
T a b e l a :  t r i l h a

FONTE:  R. G.  HEALEY [ 1 9 9 2 ,  c a p . 3 )

que serão submetidas a ele de não-normalizadas.
A normalização compreende um conjunto de quatro níveis 

consecutivos de análises e implementações debruçadas sobre relações 
não-normalizadas. Uma vez determinado nível ter sido concluido diz-se 
que a relação em questão está numa forma normalizada. As formas 
normalizadas são: primeira forma normal (1FN), segunda forma normal 
(2FN), terceira forma normal (3FN) e quarta forma normal (4FN). O 
processo se inicia objetivando encontrar 1FN, depois segue procurando
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2FN e assim por diante6.

2.3.3.3.1 A primeira forma normal
Uma relação R está na 1FN quando todos os seus domínios são 

atômicos, ou seja, nenhum domímio de R está subdividido em sub- 
domínios. Por exemplo, se R é composto pelos atributos (ou entidades) 
R = (A, B, C, D) onde A é atributo-chave e o conjunto (E, F, G, H,
I) um sub-conjunto de D, tal que D = (E, F, G, H, I), então R é uma 
relação não-normalizada, pois D conduz a uma outra relação.

FIGURA 2.21 - VISÃO TABULAR DE UMA RELAÇÃO NÃO NORMALIZADA 
NA 1FN

RELAÇÃO: R RELAÇÃO: D
ATR .-CHAVE ATR. DEPENDENTES

E F G H 1
A T R . -CHAVE ATR. DEPENDENTES

A B C D

A figura 2.21 ilustra esta situação na visão tabular de um 
banco de dados. Aplicando operações da álgebra relacional na relação 
R, esta pode ser decomposta em duas outras relações, cada qual na
1FN: RI = (A, B, c); R2 = (A, E, F, G, H, I).

2.3.3.3.2 A segunda forma normal
Para a segunda forma normal deve-se ter ciência quanto a

6 Ei C. S. YOHG (1983, cap.3) podei ser obtidos, iais detalhes sobre o assunto. Este texto conterá
breves lenções coi o escopo de introduzir as idéias principais.



dependência existencial entre os domínios de uma relação, já 
considerada normalizada na 1FN. A notação para indicar dependência 
é A -> B e se lê "B depende funcionalmente de A” ou '’A determina B”. 
Note que B pode continuar a existir no mundo real, no entanto, na 
visão do banco dados, sua permanência é função da permanência de A.

Para estar na 2FN toda coluna que não faz parte da chave 
primária deve depender totalmente da chave primária (HEALEY, 1992, 
cap.3).

Seja a relação R2 do exemplo anterior. Se (A, E, F) -> (G, 
H) e H -> I e os atributos-chaves A, E, F não determinam I, ou seja, 
(A, E, F) -/-> I, a relação R2 é dita não normalizada na 2FN. A 
eliminação das dependências não completas em R2 utiliza a decomposi
ção por projeção (FURTADO & SANTOS, 1986, p.67). O resultado para 
o exemplo em pauta seria: R3 = (A, E, F, G, H); R4 = (F, H, I).

Percebe-se que há um aumento no número de atributos-chaves 
e novas relações são criadas ao longo do avanço nos níveis. Porém, 
como cita C. S. YONG (1983, p.128) este fato ”... não implica de 
imediato um problema de alto consumo de espaço físico, pois se trata 
ainda de descrição lógica.”

2.3.3.3.3 A terceita forma normal
De acordo com C. S. YONG (1983, p. 130) uma relação R está na 

3FN se antes satisfizer a 2FN e se nunhum dos domínios que não são 
chave primária depender desta transitivamente. A dependência 
transitiva se caracteriza quando um ou mais domínios da relação não 
dependem diretamente do domínio-chave, e sim de um ou mais domínios
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quaisquer pertencentes a R. Se R= (A, B, C, D) e A -> B, A -> C, A - 
>D, C -> D, B -/-> A, C -/-> A, D ~/~>C, se diz que D é dependente 
transitivo de A. A relação R pode ser desdobrada em RI = (A, B, C) 
e R2 = (Ç, D) por projeção (FURTADO & SANTOS, 1986, p.67) a fim de 
eliminar a transitividade.

2 . 3.3 . 3.4 A quarta forma normal
Se numa relação R na 3FN, para cada valor do dominio-chave, 

corresponder conjunto de valores de um ou mais domínios dependentes,
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então R não está na 4FN (Fig . 2.22).
FIGURA 2:.22 - RELAÇÃO NORMALIZADA NA 3FN E NÃO

NORMALIZADA NA 4FN
A t r i b u t o

C h a v e D e p e n d e n t e sP Q

A J L
A J M
A J N
A K L
A K M

A relação R da figura 2.22 fica na 4FN se for decomposta tal 
como RI = (A, P); R2 = (A, Q).

2.3.4 Considerações finais
De acordo com R. G. HEÀLEY (1993, p.259) o mercado de sistemas 

gerenciadores de banco de dados no setor de SIG é dominado pelos 
sistemas relacionais. Segundo o autor, as rigorosas metodologias 
baseadas em fundamentações teóricas idôneas, a possibilidade de



reduzir as demais estruturas de bases de dados a um conjunto de 
tabelas relacionais, a facilidade de implementação e uso comparados 
a outros sistemas, a facilidade em se adicionar linhas nas tabelas 
ou criar novas tabelas, a flexibilidade na recuperação de dados 
devido ao mecanismo de junção relacional e as poderosas facilidades 
da linguagem para questionamentos, são elementos enobrecedores desse 
modelo. Por outro lado, atuam contra este, a maior necessidade de 
amplos recursos de processamento quando um dado sistema é submetido 
ao incremento no número de usuários, do que outros tipos de bases 
de dados, e ainda a lentidão das respostas em sistemas muito carrega
dos (por envolver múltiplas junções relacionais).
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CAPÍTULO III

3. ALGUNS PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E 
REDES DE DRENAGEM

Este capítulo é dedicado à exposição dos principais parâmetros 
de caráter físico utilizáveis para descrever objetivamente a forma, 
dimensões e configuração de bacias hidrográficas e suas redes de 
drenagem. Sob o escopo da clareza e tendo em vista que tais 
parâmetros serão introduzidos ou gerados no ambiente integrado de 
um SIG, procurou-se sistematizá-los semelhantemente à sua organização 
no banco de dados relacional. Assim sendo, há duas categorias de 
valores: a primeira refere-se aos parâmetros aqui denominados
absolutos, por serem obtidos diretamente da base cartográfica 
digital, no ambiente SGI; a segunda refere-se aos parâmetros aqui 
denominados relativos, por serem gerados pela manipulação dos 
parâmetros absolutos no ambiente do banco de dados relacional.

Do ponto de vista dimensional os parâmetros absolutos se 
enquadram nas dimensões L (comprimentos, larguras, alturas), L2 
(áreas) ou L3 (volumes, amostras pontuais, lineares ou de áreas no 
espaço tridimensional) ao passo que os parâmetros relativos, oriundos 
de relações entre dois ou mais parâmetros absolutos, podem apresentar 
uma diversidade de combinação dessas dimensões.

Faz-se mister observar que os parâmetros abordados a seguir 
não representam a totalidade dos parâmetros morforaétricos passíveis 
de serem utilizados nas análises morfométricas. Todavia, acredita-se



que este rol represente o fundamental seja no sentido de abrangência, 
seja no sentido de qualificação dos parâmetros escolhidos. Os métodos 
desenvolvidos no ambiente SGI se qualificam para determinar 
parâmetros de dimensão L, L2 ou L3, seguramente abrangidos pelo rol 
supra citado. Isto significa que, uma vez enquadrado numa dimensão, 
o parâmetro morfométrico pode usufruir do mesmo método ou conjunto 
de métodos adotado por outro(s) parâmetro(s).

3.1 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

De acordo com VILLELA & MATTOS (1975, p.6), citando VIESSMAN, 
HARBAUGH e KNAPP, "bacia hidrográfica é uma área definida topogra- 
ficamente, drenada por um curso d'água ou um sistema conectado de 
cursos d'água tal que toda vazão efluente é descarregada através de 
uma simples saída". Esta saída é representada pela seção transversal 
do curso d'água de maior ordem (STRAHLER, 1975), Outros termos são 
considerados sinônimos ao de bacia hidrográfica, quais sejam: bacia 
coletora, bacia de captação, bacia umbrífera, bacia de drenagem 
(GARCEZ, 1967, p.39). Uma bacia hidrográfica é individualizada por 
linhas imaginárias limítrofes com as bacias contíguas. Frequentemente 
utiliza-se o termo 'divisor de águas' para estas linhas. O divisor 
de águas extende-se ao longo dos pontos de maior altura da bacia7 
e somente cruza o canal principal na seção de saída.
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3.1.1 Parâmetros morfométricos absolutos
39

3.1.1.1 Ordem de uma bacia hidrográfica
À ordem de uma bacia hidrográfica é função do método de

ordenação dos canais que compõem seu sistema de drenagem. Em
específico a ordem de uma bacia hidrográfica é de mesma magnitude 
que a do canal de máxima ordem da bacia (CHRISTOFOLETTI, 1980,
p.107) .

3.1.1.2 Área de uma bacia hidrográfica (A)
A área de uma bacia hidrográfica é definida pela superfície 

poligonal plana resultante da projeção ortogonal do divisor de águas 
a um plano topográfico de referência, normalmente abaixo da 
superfície topográfica. Certamente as diferenças entre a área real 
de superfície topográfica e a área projetada são tão evidentes quanto 
maiores as diferenças de altitudes no interior da bacia. Procurando 
quantificar esta disparidade para as ilhas de Gozo (Ilhas Maltesas) 
e Guernsey (Ilhas Channel) J. I. CLARKE (1966, p.245) concluiu que, 
nestes casos, a diferença é desprezível. As áreas reais de Gozo e 
Guernsey são, respectivamente, 1,013 e 1,004 vezes a área projetada.

3.1.1.3 Comprimento de uma bacia hidrográfica (L)
A medida do comprimento de bacias hidrográficas tem como

origem a seção de saída ou foz da bacia, definida pelo plano de
intersecção do divisor de águas com o rio principal. Alguns critérios 
podem ser adotados para definir o último ponto do segmento de reta



que será medido para se obter L, com consequências sobre o valor 
encontrado. De acordo com A. CHRISTOFOLETTI (1980, p.113) o segundo 
ponto deste segmento estará localizado:

a) sobre o divisor de águas da bacia de modo a dividir o 
perímetro em duas parte iguais;

b) sobre o dividor de águas da bacia, no seu ponto mais 
elevado;

c) sobre o divisor de águas da bacia, no seu ponto mais 
distante da foz;

d) sobre o divisor de modo que o segmento de reta que 
define L acompanhe paralelamente a direção do rio 
principal.

Para GREGORY & WALLING (1976, p.50) o comprimento da bacia 
pode ser:

a) o comprimento do rio principal extendido até o divisor 
de águas;

b) o comprimento do segmento paralelo à principal linha de 
drenagem;

c) distância da foz ao ponto mais distante deste, sobre o 
divisor;

d) distância entre a foz e o centróide da bacia;
e) eixo vetorial da bacia, definido como a resultante do 

somatório dos equivalente vetoriais dos, canais de mais 
alta ordem da bacia;

Neste trabalho optou-se pelo critério 'c' comum a ambos os 
autores.
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3.1.1.4 Perímetro de uma bacia hidrográfica (P)
À exemplo da área a extensão do divisor de águas é um dos 

valores absolutos mais utilizados nas relações para obtenção de 
valores relativos. Normalmente, a individualização de uma bacia se 
faz sobre a planta topográfica altimétrica, fotografias aéreas ou 
levantamentos de campo, seguindo-se os pontos de máxima cota entre 
bacias adjacentes (GREGORY & WALLING, 1976, p.41). Apesar destes 
procedimentos serem os mais comuns, eles apenas estabelecem o divisor 
topográfico da bacia, o qual delimita o deflúvio superficial da 
mesma. Entretanto, do ponto de vista hidrológico o deflúvio 
subterrâneo obedece o divisor freático, cuja conformação acompanha 
aproximadamente a conformação do relevo topográfico. A constituição 
geológica pode fazer com que o divisor freático não coincida com o 
divisor topográfico e, em consequência, as áreas consideradas como 
contribuidoras ao sistema de drenagem da bacia serão desiguais.

3.1.1.5 Alturas
Valores de altitudes são importantes na análise hipsométrica 

da bacia, seja considerando pontos particulares, seja considerando 
conjuntos de pontos com mesma altitude (curvas de nível). índices 
hipsométricos podem ser derivados tais como a integral hipsométrica, 
relação de relêvo, coeficiente orográfico, entre outros.

3.1.1.6 Integral hipsométrica (Ih)
A integral hipsométrica (hypsos: altura) expressa o volume 

rochoso existente na bacia hidrográfica, considerando o sólido
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definido pelos planos horizontais inferior, passando pela seção de 
saída e superior, passando pelo ponto mais alto da bacia e pela 
projeção ortogonal do divisor de águas sobre o plano inferior. A 
integral hipsométrica é obtida a partir da curva hipsométrica, a qual 
expressa, graficamente, a variação das altitudes no interior da 
bacia. É construída num sistema cartesiano onde nas abscissas são 
consideradas as áreas acima das curvas de nível e, nas ordenadas, 
são consideradas as respectivas alturas das curvas de nível. A área 
sob a curva é o valor da integral hipsométrica. A fim de facilitar 
a comparação entre valores de bacias distintas, usa-se trabalhar com 
valores relativos em ambos os eixos coordenados: a área relativa e 
a altura relativa. Com relação as áreas, toma-se o valor da área (a) 
acima de uma curva de nível e divide-se pela área total (A) da bacia; 
e com relação as alturas, toma-se a altura (h) de uma curva de 
nível8 e divide-se pela altura máxima (H) (CLARKE, 1966, p.243).

3.1.2 Parâmetros morfométricos relativos

3.1.2.1 Forma da Bacia
Diversos índices foram sugeridos no sentido de comparar a 

forma de uma bacia cora figuras geométricas do espaço euclidiano. A 
seguir são abordados os principais.

3.1.2.1.1 Fator de Forma (Kf)
É a relação entre a largura média (L) e o comprimento (L) da

8 A altura é considerada a partir da seção de saída
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bacia

(3.1)

O fator de forma compara a forma da bacia com a forma de uma 
figura retangular equivalente em área e comprimento. A análise da 
tendência de uma bacia para enchentes considera, entre outros 
fatores, a forma da mesma. Quanto mais compacta a bacia, maior será 
a possibilidade da ocorrência de chuvas intensas simultaneamente em 
toda sua área. Assim sendo, um Kf = 1.0 indica uma bacia de formato 
quadrangular e, portanto, propensa a enchentes. Quanto mais distante 
deste valor esta tendência se reduz (VILLELA & MATTOS, 1975, p.14).

3.1.2.1.2 Coeficiente de compacidade (Kc)
O coeficiente de compacidade exprime a relação entre o 

perímetro (P) da bacia e o perímetro (p) de um círculo com área (Ac) 
equivalente a área (A) da bacia (eq. 3.2).

Um fator Kc = 1.0 indica uma bacia circular e valem as mesmas

(3-2)

considerações feitas a Kf.



3.1.2.1.3 Circularidade (Rc)
A circularidade exprime a relação entre a área (A) da bacia 

e a área (Ac) de um círculo com perímetro (p) equivalente ao da bacia 
(GREGORY & WALLING, 1976, p.51? RUHE, 1975, p.93).

Ac=nr2; p=2%r

4* (3.3)

i?c=4rc —p2

A circularidade pode ser interpretada de forma semelhante a 
Kf e Kc.

3.1.2.1.4 Elongação (Re)
A elongação define a relação entre o diâmetro (Dc) de um 

círculo com área equivalente a área da bacia (A) e o comprimento 
máximo da bacia (GREGORY & WALLING, 1976, p.51; RUHE, 1975, p.93).

R e = (3.4)
L

A elongação também pode ser interpretada semelhantemente a 
Kf e Kc.

3.1.2.1.5 Lemniscata (K)
De acordo com CHORLEY, MALM & POGORZELSKI (1957) citados por 

GREGORY & WALLING (1976, p.51) este índice compara a forma da bacia 
com a forma da curva lemniscata. Isto porque, segundo os autores, 
em média as bacias têm o formato de pêra e não circular, daí a 
proposta deste índice.
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(3.5)

3.1.2.2 Hipsometria da bacia

3.1.2.2.1 Relêvo total (H)
O relêvo total ou amplitude altimétrica máxima de uma bacia 

hidrográfica é obtido pela diferença em altura da cota mínima (z) 
da bacia, na seção de saída, e a cota máxima (Z) sobre o divisor de 
águas (COOKE & DOORNKAMP, 1978, p.11).

3.1.2.2.2 Declividade média (I)
À declividade é um dos parâmetros que mais influencia o 

escoamento superficial das águas. WISLER & BRATER (1964, p.56) usam 
o método baseado na área entre diferentes curvas de nível da bacia 
para obtenção da sua declividade média (eq. 3.7 e 3.8).

onde: I: declividade média da bacia;
DN: equidistância vertical ou desnível entre entre curvas de 

nível;
1±: comprimento da curva de nível genérica i;
A: área da bacia

H=Z-z (2 .6 )

(3.7)



Se numa bacia ocorrer dois ou mais valores diferentes para 
o desnível entre as curvas de nível, pode-se partir para um cálculo 
ponderado, particularizando a declividade em cada faixa de altitudes 
onde DN se apresenta o mesmo (eq. 3.8).
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onde: Ix, I2, ..., In: declividade média da bacia nas faixas de
altitudes 1, 2, ..., n;
Àx, A2, . . . , A„: área relativas às faixas de altitudes

3 .1.2.2.3 Relação de relêvo (Rh)
É a relação entre o relêvo total da bacia e o comprimento da 

bacia (eq. 3.9).

Segundo R. U. RUHE (1975, p.93) há uma relação direta entre 
a relação de relêvo com os gradientes dos canais, densidade de 
drenagem, ângulos de caimento, forma da bacia e perda de sedimentos.

(3.8)
A

(3.9)

3.1.2.2.4 índice de rugosidade (Ir)
É o produto entre o relêvo total da bacia e a densidade de 

drenagem (Dd) da mesma.



Ir=H.Dd (3.10)

"Strahler (1958;1964) assinalou os relacionamentos entre as 
vertentes e a densidade de drenagem. Se a Dd aumenta enquanto 
o valor de H permance constante, a distância horizontal média 
entre a divisória e os canais adjacentes será reduzida, 
acompanhada de aumento na declividade da vertente. Se o valor 
de H aumenta enquanto a Dd permanece constante, também 
aumentarão as diferenças altimétricas entre o interflúvio e 
os canais e a declividade das vertentes. Os valores extrema
mente altos do índice de rugosidade ocorrem quando ambos os 
valores são elevados, isto é, quando as vertentes são 
íngremes e longas (Strahler, 1958). No tocante ao índice de 
rugosidade, pode acontecer que áreas com alta Dd e baixo 
valor de H são tão rugosas quanto áreas com baixa Dd e 
elevado valor de H. Patton e Baker (1976) mostraram que áreas 
potencialmente assoladas por cheias relâmpagos são previstas 
como possuidoras de índices elevados de rugosidade, incorpo
rando fina textura de drenagem, com comprimento mínimo do 
escoamento superficial em vertentes íngremes e altos valores 
dos gradientes dos canais." (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.121)

3.1.2.2.5 Elevação média (E)
O conhecimento da variação da altitude no interior de uma 

bacia e a elevação média permite inferências a cerca do comportamento 
hidrológico da mesma, na medida em que fenômenos como precipitação,
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perdas de água por evaporação, transpiração e temperatura são 
afetados pela altitude (VILLELA & MATTOS, 1975, p.21). A elevação 
média ou altura média de uma bacia hidrográfica pode ser obtida a 
partir da integral hipsométrica (Ih) ou a partir das áreas entre as 
curvas de nível e respectivas elevações. No primeiro caso E é obtida 
fazendo-se:

E= Ih•H (3.11)100

A equação 3.11 resulta de uma regra de três onde E equivale 
a um percentual igual a integral hipsométrica (Ih) aplicado sobre 
o relêvo total (H) (CHRISTOFOLLETI, 1980, p.119).

No segundo caso E é obtida fazendo-se:

E-
*
L.e i .ai ( 3 .12)

na qual: e: elevação média entre curvas de nível consecutivas; 
a: área entre as respectivas curvas de nível;
A: área total da bacia hidrográfica.

3.1.2.2.6 Coeficiente de massividade (Cmas)
O coeficiente de massividade expressa a relação entre a 

elevação média e a área da bacia (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.119).



3.1.2.2.7 Coeficiente orográfico (Cog)
0 coeficiente orográfico mostra a disposição de altitudes de 

uma bacia e é importante na distinção de bacias especialmente quando 
estas apresentam coeficientes de massividade semelhantes (GALVÃO; 
BATISTA; MELO, 1988, p.166).

Coa=Z.Cmas (3.14)
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3.2 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DE REDES DE DRENAGEM
Os índices relacionados com a drenagem de uma bacia são 

importantes porque refletem controles topográficos, litológicos, 
pedológicos e da vegetação. Indiretamente denotam a ação do Homem 
uma vez que este atua sobre os fatores controladores. (GREGORY & 
WALLING, 1976, p.45)

3.2.1 Parâmetros morfométricos absolutos

3.2.1.1 Ordem dos canais
As redes de drenagem seguem padrões hierárquicos de organi

zação. Aproveitando-se disto diversos autores propuseram métodos para 
descrevê-las (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.107). Cada método proposto 
apresenta suas vantagens e desvantagens um em relação ao outro 
(GREGORY & WALLING, 1976, p.41). Não está no propósito deste trabalho 
discutir tais questões e sim propor metodologia para obtê-las e 
gerenciá-las junto a um SIG. Dada sua simplicidade e uso mais comum



o método de ordenação de Strahler será adotado. Segundo A. N. 
STRAHLER (1975, p.455) a rede de canais "pode ser subdividida em 
comprimentos de canais, ou segmentos de canais. de acordo com uma 
hierarquia de ordens de magnitude, atribuindo-se uma sequência de 
números às ordens". Para Strahler os canais que não recebem 
tributários são rotulados de primeira ordem. A confluência de dois 
canais de primeira ordem origina o canal de segunda ordem; a 
confluência de dois canais de segunda ordem orfqina o canal de 
terceira ordem, podendo este receber isolados canais de primeira 
ordem, e assim por diante. Pela ordenação de Strahler um canal de 
ordem cinco, por exemplo, poderá receber canais das ordens um, dois, 
três ou quatro sem alterar seu valor desde que estes confluam 
individualmente.

3.2.1.2 Número de canais de ordem u (Nu)
O número Nu é um dos valores mais usados na determinação de 

valores médios dos parâmetros relativos. Uma vez rotulados todos os 
canais da rede de drenagem deve-se contá-los segundo a ordem a qual 
pertençam.

3.2.1.3 Comprimento do rio principal (Lr)
Um problema enfrentado na determinação deste parâmetro está 

na definição do rio principal. Por exemplo, na ordenação de canais 
pelo método de Horton todos os segmentos que compõem o rio principal 
receberão o mesmo número de ordem, máximo numa bacia hidrográfica. 
Pelo método de ordenação de Strahler o,rio principal fica indefinido,
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pois o rio principal poderá estar composto por segmentos de diversas 
ordens. Neste caso, pode-se adotar o critério do curso d'água mais 
longo, desde a seção de saída até a nascente do canal de primeira 
ordem mais distante (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.111).

3.2.1.4 Comprimento do canal de ordem u (L̂ )
Um canal de ordem u é definido pela união dos ligamentos de 

mesma ordem. Um ligamento é definido como a parte de um canal que 
não recebe afluentes (CANALI, 1990, p.43).

3.2.1.5 Comprimento total dos canais de ordem u (E L„)
O somatório dos comprimentos individuais dos canais de ordem 

u é utilizado em parâmetros relativos como a relação do comprimento 
médio.

3.2.1.6 Comprimento total dos canais de uma bacia hidrográfica (Lt) 
Refere-se ao comprimento de todos os ligamentos ou de todos

os canais que compõem o sistema de drenagem da bacia hidrográfica.
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3.2.2 Parâmetros morfométricos relativos

3.2.2.1 Sinuosidade total
À sinuosidade total é a relação entre o comprimento do canal 

e a menor distância entre a seção de saída e a nascente do canal



(GREGORY & WALLING, 1976, p.50). A sinuosidade é um fator controlador 
da velocidade do fluxo da água no canal (VILLELA & MATTOS, 1975, 
p.17).

3.2.2.2 Relação de bifurcação (Rb)
É a relação entre o número de canais de determinada ordem e 

o número de canais da ordem imediatamente superior.

Rb=-^~ (3.15)

Segundo a lei do número de canais de Horton9 a relação de 
bifurcação tende ser constante entre as diversas ordens que compõem 
o sistema de drenagem da bacia hidrográfica. Esta lei pode ser 
visualizada graficamente. Assumindo as abscissas, em escala decimal, 
como o número de ordem e as ordenadas, em escala logarítmica, como 
o número de canais de ordem u, obtém-se uma distribuição aproximada
mente retilínea dos pontos plotados. Uma análise de regressão 
estatística ajusta uma reta a esta nuvem de pontos (STRAHLER, 1975, 
p.457).

3.2.2.3 Relação do comprimento médio dos canais (RL)
Segundo A. N. STRAHLER (1975, p.458) a relação RL é dada da 

seguinte forma:

9 "0 número de segmentos de canais de ordens sucessivamente inferiores numa dada bacia tende a formar 
uma série geométrica iniciando com um segmento singular da mais $lta ordem e incrementada de acordo com uma razão 
de bifurcação contante." (STRAHLER, 1975, p.456)
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RL=Jbi- (3.16)
•^u+i

Na equação 3.16 Lu e Lu+1 são obtidos somando-se os comprimen
tos de todos os canais da ordem respectiva e dividindo-se pelo seu 
número. Todavia, para se obter valores de RL que satisfaçam a lei 
do comprimento de canais de Horton10 os termos L„ e L„+1 devem ser 
obtidos acumulando-se os comprimentos médios de ordens sucessivas. 
Assim, L2 será o acumulado de (Lx + L2); L3 será o acumulado de Lx + 
L2 + L3.

3. 2. 2. 4 Relação RL/Rb (Rlb)
Este fator exprime o relacionamento entre a composição da 

drenagem e o desenvolvimento fisiográfico de bacias hidrográficas 
(CHRISTOFOLETTI, 1980, p.111, citando Horton). Segundo este autor 
se tanto numerador como denominador forem iguais o tamanho dos canais 
crescerá ou diminuirá na mesma proporção.

i?r d= ~ ~ T ~  (3.17)LB Rb

3.2.2.5 Relação do equivalente vetorial médio (Rev)
O equivalente vetorial de um canal é definido pelo comprimento 

do segmento retilíneo que se inicia e termina junto aos limites do

lo"0 comprimento médio acumulado dos segmentos de canais de ordens sucessivas tendem a formar 
uma série geométrica iniciando com o comprimento médio dos sepentos de primeira ordem e incrementada de acordo 
com uma razão de comprimentos constante."(STRAHLER, 1975, p.458)
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referido canal

Rev= (3.18)

Na equação 3.18 Evu é o equivalente vetorial médios dos canais 
de ordem u.

De acordo com A. CHRISTOFOLETTI (1980, p.112) Rev deve ser 
interpretado junto cora os índices do comprimento médio de canais e 
declividade média da bacia. A proximidade entre o índice do 
comprimento médio e equivalente vetorial médio indica canais 
retilinizados, normalmente indicando controle geológico.

3.3 PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS MISTOS

Estes parâmetros resultam do relacionamento de parâmetros 
absolutos de bacias hidrográficas e de parâmetros da rede de 
drenagem.

3.3.1 Densidade de drenagem (Dd)
A densidade de drenagem exprime o comprimento de canais por 

unidade de área da bacia hidrográfica. É um índice muito adotado pela 
sua simplicidade, compreensão e utilidade (GREGORY & WALLING, 1975, 
p.45).

(3.19)



A densidade de drenagem permite inferências a cerca da 
capacidade de infiltração da água no solo e análises correlatas como 
a esculturação dos canais pelo escoamento superficial, o comprimento 
dos canais entre outros.

3.3.2 Freqüência de canais (Fs)
De acordo com GREGORY & WALLING (1976, p.45) a freqüência de 

canais foi proposta por Horton como uma medida do número total de 
canais, por unidade de área da bacia.
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onde nu: número de canais da ordem u;
w : número de ordens de canais presentes na bacia.

Segundo os autores, Fs depende do sistema de ordenação dos 
canais, enquanto a densidade de drenagem não depende.

A. CHRISTOFOLETTI (1980, p.116) lembra que a freqüência de 
canais e a densidade de drenagem referem-se a aspectos distintos da 
textura topográfica, podendo existir bacias com a mesma densidade 
de drenagem, porém com diferentes freqüências de canais. Citando 
MELTON (1958) o autor apresenta as seguintes relações:

Fs=0.694Dd2 (3.21)
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Fs _ Nu_ 1 (3.22)
Dd2 L2 Dd.L

nas quais L: comprimento total dos segmentos da bacia;
L: comprimento médio dos segmentos da bacia.

3.3.3 Densidade de rios (Dr)
É a relação entre o número de rios de uma bacia pela sua área. 

Pela ordenação de canais de Strahler o número de rios corresponderá 
ao número de canais de primeira ordem, haja visto que um rio possui 
uma nascente apenas (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.115).

onde: N: número de canais de primeira ordem da bacia.

Segundo este autor a densidade de rios permite analisar a
capacidade que a bacia possui para gerar novos cursos d'água.

3.3.4 Coeficiente de manutenção do canal (Cm)
Este fator expressa a área mínima necessária para manter uma 

unidade métrica de canal na bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1980, 
p.117).

(3.23)

(3.24)
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3.3.5 Extensão do percurso superficial (Eps)
Indica a distância média percorrida pelo fluxo superficial 

desde o interflúvio até o canal permanente (CHRISTOFOLETTI, 1980,
p.111).



CAPÍTULO IV

4. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICQS DE BACIAS HIDROGRÁFI
CAS E REDES DE DRENAGEM NUM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Este capítulo descreve as metodologias para a determinação 
dos parâmetros morfométricos absolutos junto ao Sistema de Informações 
Geográficas SGI, apresenta e comenta os resultados alcançados sobre 
a bacia hidrográfica do rio Caveiras e mais 14 sub-bacias seleciona
das .

Atualmente em sua versão 2.4 o sistema SGI foi concebido pela 
Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Esapaciais (INPE) para atender a tomada de decisões sobre 
problemas urbanos e ambientais do Brasil11.

Uma vez formada a base cartográfica digital, os trabalhos de 
pesquisa sob o ambiente SGI iniciaram com explorações dos diversos 
módulos interativos disponíveis no sistema, a fim de se tomar 
conhecimento dos recursos que a versão 2.4 dispunha. Nesta primeira 
etapa explorou-se a possibilidade de obtenção de parâmetros tais como 
perímetros, áreas e comprimentos de linhas. Foi nesta fase ainda que 
se sentiu o potencial e limitações do sistema para a determinação 
dos parâmetros de interesse. Na segunda etapa partiu-se para a 
sistematização das metodologias levantadas e procurando-se organizá- 
las para cada parâmetro morfométrico. Deste trabalho surgiram, por

11 Ei FELGUEIRAS & CÂMARA (1993) pode ser obtida uia explanação geral a cerca das características e 
conceitos que norteiai o SGI.



vezes, mais de um método para obter certos parâmetros. Então, na 
terceira etapa, dedicada a abordar as aplicações destes métodos às 
bacias selecionadas, fez-se também alguns ensaios de cunho 
comparativo.

4.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SGI PARA ANÁLISES MORFOMÉTRICAS 
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E REDES DE DRENAGEM

No SGI os dados espaciais de uma região de interesse do 
usuário, são agrupados de acordo com conceitos definidos hierarquica
mente no sistema. O conceito raiz é o PROJETO o qual engloba todos 
os dados espaciais da região de estudo. Para cada projeto podem ser 
definidos até 50 PLANOS DE INFORMAÇÃO ou Pi's, cada qual agrupando 
informações ou temas específicos como, por exemplo, rede de drenagem, 
rede de transporte, cobertura vegetal, e outros. Em cada PI o SGI 
permite que o tema respectivo seja subdividido e identificado segundo 
CLASSES. Assim, um PI associado a cobertura vegetal poderá conter 
classes de cobertura vegetal como, por exemplo, a classe mata nativa, 
a classe reflorestamento, a classe campos abertos, e outras. A forma 
como o sistema representa e trata os dados espaciais associados a 
um PI é enquadrada numa CATEGORIA, que pode ser: dados poligonais, 
modelo numérico de terreno (MNT) e imagens multiespectrais.

0 SGI trabalha com menus que expõem uma série de opções de 
processamento para escolha do usuário. 0 menu principal é ativado 
pelo módulo de aplicativos do software e expõe as seguintes opções: 
DEFINIÇÃO, ENTRADA, CONVERSÃO, MANIPULAÇÃO, SAÍDA. Tais opções ativam
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os módulos de aplicativos e estes as funções executáveis ou não 
executáveis. As primeiras executam o aplicativo selecionado pelo 
usuário e as segundas ativam outros menus. Neste texto serão 
brevemente descritas as funções utilizadas para atender os objetivos 
propostos no presente trabalho.

4.1.1 Módulo DEFINIÇÃO
As primeiras providências do usuário quando iniciar seus 

trabalhos no SGI, passam por este módulo. Deste foram utilizadas as 
seguintes opções:

a) DEFINIR PROJETO ATIVO: este aplicativo permite definir 
um nome identificador para o projeto, a escala, projeção 
cartográfica, tipo de coordenadas e região de trabalho;

b) DEFINIR/ATIVAR PI ATIVO: permite identificar e ativar 
um PI através de um identificador, sua categoria, escala 
do PI, número de classes quando da categoria de dados 
poligonais e rótulo de cada classe; e quando este jé está 
definido no Sistema, permite ativá-lo;

c) DEFINIR PARÂMETROS DE PI: exibe e permite ao usuário 
alterar atributos de visualizção das entidades dos Pi's 
do projeto ativo;

d) ELIMINAR PI: permite eliminar do banco de dados espa
ciais todos os arquivos nos quais há valores associados 
a um PI.
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4.1.2 Módulo ENTRADA

4.1.2.1 Entrada de áreas

4.1.2.1.1 Digitalização de áreas
Permite que linhas dos tipos 'arcos', 'polígonos abertos' ou 

'ilhas' sejam digitalizados no PI ativo12. Neste ponto das operações 
pode ser efetuada a orientação do mapa original posicionado sobre 
a mesa digitalizadora, acionando-se a tecla de função F8, opção 'cal 
mesa'. O SGI permite que as escalas definidas para os Pis tenham 
valores distintos dos valores de escala das folhas topográficas. Os 
parâmetros que corrigirão estas diferenças serão definidos quando 
da operação de orientação da mesa digitalizadora, antes de uma seção 
de digitalização. Os dados digitalizados são lidos no sistema de 
coordenadas da mesa (x,y) e transformados para o sistema de 
coordenadas do usuário (u,v) de acordo com o modelo polinomial:

u = a0 +a1x+a2y+a3xy (4>1>
v = b0 +b1x+b2y+b3xy

Conhecidas as coordenadas de quatro pontos em ambos os espaços, 
transformações de escala, ângulo de desvio de eixos, rotação e 
translação são efetuadas (FELGUEIRAS; ERTHAL; DIAS, 1988, p.182).

Na versão 2.4 do SGI, neste aplicativo, podem ainda serem 
acionadas as opções 'idenficação de áreas' e 'edição'. Na primeira,

12 Ho SGI o tipo 'arco' é utilizado na digitalização de polígonos fechados, cujos perímetros são 
compostos por mais de uma linha; 'ilhas' quando os polígonos fechados são digitalizados por uma linha apenas 
e 'polígonos abertos' quando são digitalizadas linhas abertaç como as redes de drenagem. Caso estes conceitos 
não sejam respeitados pelo usuário, poderão ocorrer erros nas edições e manipulações.



linhas digitalizadas, por exemplo, como 'arcos' podem ser redefinidas 
como 'ilhas' ou 'polígonos abertos' e vice-versa e centróides podem 
serem introduzidos ou removidos do interior de polígonos fechados 
ou ilhas. Na segunda, o usuário pode ajustar manualmente linhas 
desencontradas, seccionar, unir ou suprimir linhas do PI ativo.

4.1.2.1.2 Ajustar linhas PI
Este aplicativo ajusta linhas do PI, convergindo seus nós para 

um nó de localização média, obedecendo uma tolerância definida pelo 
usuário, em milímetros. Se alguma linha não for ajustada dentro da 
tolerância estipulada, seu número de identificação é relatado ao final 
da operação e é solicitado ao usuário que aumente-a ou ajuste-a 
manualmente.

4.1.2.1.3 Poligonalizar PI
Permite a criação da topologia do PI. No caso de polígonos 

fechados ou ilhas, uma vez inseridos os centróides respectivos, o 
sistema vasculha o banco de dados espacial à procura das linhas que 
o circundam. Na topologia é permitido que uma linha seja compartilhada 
apenas por dois polígonos adjacentes. Se assim não o for o sistema 
emite uma mensagem de erro. A operação de poligonalização do PI é 
automática, não podendo sofrer interferência do usuário, uma vez 
ativada.

4.1.2.1.4 Copiar linhas entre Pi's
Este aplicativo possibilita a cópia total ou parcial de linhas

62



entre dois Pi's. Não é necessário que o PI-fonte ou o PI-destino 
esteja ativado, e sim que o PI-fonte esteja previsto como visível 
na definição dos parâmetros de PI.

4.1.2.2 Entrada de MNT

4.1.2.2.1 Digitalização
A digitalização de isolinhas ou pontos isolados 3D é a primeira 

etapa do processo de definição do modelo digital de terreno ou MNT. 
Em geral, a etapa de amostragem se realiza com a digitalização de 
curvas de nível de mapas ou folhas topográficas. Ao término da 
digitalização de cada curva de nível o sistema solicita o valor da 
altitude ou cota correspondente, o mesmo ocorrendo com a digitalização 
de pontos isolados. Ao final, abstraindo-se o modelo de dados, tem-se 
a base digital formada por uma nuvem de pontos no espaço 3D, 
distribuídos em patamares de altitudes ou de cotas.

4.1.2.2.2 Edição
Na versão 2.4 este aplicativo é muito limitado, pois permite 

apenas mudar a altitude de uma curva de nível ou ponto isolado, ou 
eliminá-los do banco de dados espaciais do PI ativo. Entretanto, o 
usuário pode ativar o aplicativo ENTRADA DE ÁREAS, com o PI da 
categoria MNT ativado, e utilizar os recursos de edição das isolinhas 
ali presentes, como já abordado anteriormente. O sistema emite uma 
mensagem de advertência ao usuário, dizendo que o PI ativo não é da 
categoria de polígonos sem, contudo,, negar acesso ao aplicativo.
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4.1.2.2.3 Organi zar pontos
O armazenamento dos pontos amostrados deverá ser organizado 

para otimizar o acesso aos valores das suas coordenadas, durante a 
geração do modelo numérico de terreno. A organização envolve a 
definição, pelo usuário, do número máximo de pontos que comporão uma 
partição. A partir daí o sistema cria uma estrutura em árvore 2D, 
ao final da qual constarão as partições, cada qual agrupando um 
conjunto de pontos. Todos os pontos de uma mesma partição serão 
acessados pela mesma rota lógica definida ao longo da árvore.

4.1.2.2.4 Gerar grade regular
Corresponde à segunda etapa da geração do MNT. A versão 2.4 

gera o modelo no formato de grade regular retangular. As cotas Z dos 
pontos da grade são calculadas por uma função de interpolação. Esta 
pondera, em relação à distância euclidiana, as cotas dos n pontos 
amostrados mais próximos a cada ponto da grade com a chamada função 
peso (w) de cada ponto. Esta função de interpolação pode ser 
exponencial ou linear, disponíveis à escolha do usuário (FELGUEIRAS; 
ERTHAL & DIAS, 1988).

4.1.2.3 Entrada de textos
Permite que textos sejam associados ao PI ativo. Diversas 

opções de definição de atributos e criação de textos são colocadas 
à disposição do usuário.
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4.1.3 Módulo CONVERSÃO

4.1.3.1 Converter vetor->varredura
Permite que, uma vez criada a topologia do PI, dados espaciais 

de um PI sejam convertido do formato vetorial para o matricial. Além 
do nome do PI a ser convertido, é requerido ao usuário as coordenadas 
da janela que sofrerá a conversão e a resolução da imagem resultante. 
O sistema pode gerar uma imagem de até 512 linhas por 512 colunas.

4.1.3.2 Refinar grade regular
Corresponde à terceira e última etapa da geração do MNT. Gerada 

a grade 3D, o sistema permite que esta seja refinada, gerando um MNT 
no formato matricial, com 256 níveis de cinza. Neste modelo os pixels 
com altitudes relativas mais altas surgirão na imagem mais claros. 
O refinamento utiliza os valores da grade 3D num processo de 
interpolação local bilinear ou bicúbica, escolhidos pelo usuário. 
De acordo com FELGUEIRAS; ERTHAL & DIAS (1988, p. 184) o processamento 
bilinear é mais rápido, recomendado em casos onde a acuracidade não 
seja essencial. Apesar de resultar em processamento mais lento o 
interpolador bicúbico possibilita superfícies mais suavizadas 
(FELGUEIRAS; ERTHAL & PAIVA, 1989, p.367).

4.1.3.3 Converter resolução
Este aplicativo permite uniformizar as resoluções de dois Pi's 

no formato matricial, escolhidos pelo usuário numa lista que lhe é 
apresentada. A conversão de resoluções pode se dar abrangendo a



totalidade da área do projeto ativo ou uma sub-área deste, também 
definida pelo usuário.

4.1.3.4 Mascarar plano
Permite que entidades poligonais no formato matricial de um 

PI-origem, passem para um PI de saída de acordo com uma máscara de 
condição, situada num PI-máscara. Por exemplo, se for informado ao 
sistema que o PI-origem é do tipo imagem e a máscara é do tipo 
positiva, o PI de saída conterá apenas entidades do PI origem que 
se sobrepõem às entidades do PI-máscara.

4.1.4 Módulo MANIPULAÇÃO

4.1.4.1 Calcular área das classes
Este aplicativo calcula a área das classes definidas para o 

PI ativo. Para tanto, é condição que a topologia do PI esteja criada 
e que o arquivo de imagem matricial do mesmo já exista.

4.1.4.2 Calcular volume de MNT
Permite o cálculo do volume de corte e de aterro de um MNT, 

dada a cota de um plano secante ao mesmo13. O sistema trabalha sobre 
uma área definida pelo usuário, com o cursor da mesa digitalizadora 
ou, na falta desta, com o cursor acionado pela teclas de deslocamento 
do teclado. Esta área está circunscrita a até 1000 pontos poligonais,

13 Detalhes a cerca do algoritmo matemático e critérios adotados pelo SGI podem ser obtidos em 
FELGUEIRAS; ERTHAL & PAIVÀ (1989)
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o que restringe a amplitude de aplicação deste aplicativo em grandes 
regiões da base digital ou quando a linha perimetral da região de 
interesse é muito sinuosa. Ao final, o sistema fornece a área 
circunscrita, seu perímetro, cota mínima, cota máxima, cota média, 
volume de corte e volume de aterro.

4.1.4.3 Consulta ao dBASE
De acordo com FELGUEIRAS & AMARAL (1993, p.349) a interface 

SGI/dBASE IV, acionada por este aplicativo, possibilita "a recuperação 
de informações tabulares armazenadas no dBASE a partir da escolha 
de objetos presentes no SGI" e "a classificação dos objetos de um 
plano de informação do SGI realizando-se consultas sobre as 
informações armazenadas no dBASE". No primeiro caso, o usuário escolhe 
a tabela relacional a ser acessada pela interface e aciona a opção 
'lê atributos' por ela oferecida. A seguir o usuário deve selecionar 
uma entidade gráfica, no monitor gráfico, cujo rótulo definido no 
SGI possua idêntico valor no campo 'ROTULO' da tabela selecionada. 
No segundo caso, o usuário seleciona a opção 'consulta banco' e em 
seguida lhe é pedida a expressão de consulta ao banco não espacial, 
conforme a sintaxe aceita pela QBE ("Query By Exemple") do dBASE IV. 
Os registros são filtrados e, no monitor gráfico, são apresentadas 
aquelas entidades que satisfizeram as condições da expressão de 
consulta.

Nesta pesquisa utilizou-se o dBASE III Plus™ para geração e 
alimentação das bases de dados não espaciais, gerando-se as tabelas 
relacionais compatíveis com as tabelas do dBASE IV.
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4.1.4.4 Análise de lineamentos
A versão 2.4 do SGI implementa o recurso de 'análise de 

lineamentos' no módulo MANIPULAÇÃO, ausente nas versões anteriores. 
Os lineamentos referem-se aos segmentos vetoriais das linhas 
associadas a um PI. Este aplicativo coloca a disposição do usuário 
as seguintes opções: 'filtrar lineamentos', 'analisar lineamentos', 
'visualizar análises', 'gerar MNT', 'estatísticas', 'edição de 
arquivo'. A opção 'estatísticas' é a que interessa a esta pesquisa 
e, uma vez ativada, fornece entre outros, o número total de 
lineamentos e o comprimento vetorial total e médio das linhas do PI 
ativado, tanto na tela do monitor alfanumérico como num arquivo ASCII 
com extensão .ROS.

4.1.5 Módulo SAÍDA

4.1.5.1 Listagens

4.1.5.1.1 Listar linhas PI
Este aplicativo permite ao usuário obter uma listagem, em 

arquivo ASCII, das linhas associadas ao PI de interesse. O sistema 
solicita o nome do PI, o dispositivo de saída (tela ou disco), o 
número da linha inicial e o número de registros a serem impressos. 
Este último refere-se ao número de linhas que serão listadas a partir 
da linha inicial. Se este ultrapassar o valor máximo (total de 
registros do arquivo de linhas) é informado ao usuário, o sistema 
soa um beep e volta a solicitar um valor aceitável.
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No arquivo gerado constam as seguintes informações: 
identificação do projeto/’’identificação do PI, número de linhas lista
das, retângulo envolvente dos dados, comprimento acumulado das linhas 
listadas. Para cada linha constam: identificação da linha listada, 
número de pontos da linha, tipo de digitalização para a linha, 
retângulo envolvente da linha, coordenadas dos nós inicial e final 
da linha, número e identificação das ligações que a linha participa, 
número de vezes em que participou da poligonalização, classe da linha, 
comprimento parcial da linha, coordenadas dos pontos da linha.

4.1.5.1.2 Listar polígonos PI
Lista em arquivo ASCII os polígonos definidos na topologia 

do PI. Para cada polígono constam as seguintes informações: número 
do polígono listado, classe, cota z, área, tipo, rótulo, retângulo 
envolvente, número e identificação das linhas que o compõem.

4.1.5.1.3 Listar tabela PI
Lista em arquivo ASCII os números das classes associadas a 

um PI, os valores dos seus rótulos, estilo, cor e tipo de preenchimen
to das linhas das classes, a área de cada classe, o número de 
polígonos de cada classe e a cota associada. As classes devem estar 
devidamente incluídas na topologia do PI e no formato matricial.

4.1.5.2 Gerar tabulação cruzada
Este aplicativo emite um relatório das áreas comuns a dois 

Pi's da categoria polígonos no formato matricial. 0 relatório é
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impresso em arquivo ASCII na forma de tabela, contendo quatro colunas: 
a primeira discrimina os Rótulos das classes do primeiro PI; a segunda 
os rótulos das classes do segundo PI; a terceira a área em comum a 
ambas e a quarta a unidade em que a referida área está expressa. Uma 
vez ativado, este aplicativo solicita os Pi's a serem envolvidos na 
operação. Se estes não estiverem com a mesma resolução a operação 
é abortada, podendo o usuário uniformizá-las através do aplicativo 
'converter resolução' do módulo CONVERSÃO.

4.1.5.3 Obter dados de polígono
Este aplicativo permite ao usuário pesquisar os atributos 

associados aos polígonos, definidos na topologia do PI ativo. O 
resultado desta pesquisa é apresentado na tela, com as seguintes 
informações: Identificação do projeto e PI ativos, número do polígono 
no PI, classe do polígono, área do polígono, tipo (aberto ou fechado), 
rótulo, número de filhos, retângulo envolvente, número e identificação 
de linhas que formam o polígono.

4.1.5.4 Listar atributos de imagem
Lista para o usuário os atributos das imagens dos Pi's, 

selecionados em 'definir parâmetros de PI' do módulo DEFINIÇÃO. 0 
usuário posiciona o cursor num local qualquer da imagem apresentada 
no monitor gráfico, e em seguinda lhe é apresentado, no monitor 
alfanumérico, as seguintes informações: planos selecionados, categoria 
de cada plano, classes associadas à posição do cursor, rótulos das 
classes e cotas associadas à mesma pqsição do cursor.
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4.2. CONSTRUÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL
A bacia do rio Caveiras abrange uma área aproximada de 2.400 

km2, no planalto centro-sul do Estado de Santa Catarina, entre as 
latitudes 27° 377S e 27°55/S e longitudes 50°56'W e 49°51'W (ANEXO
II). O material cartográfico disponível para esta região compõe-se 
das folhas topográficas descritas na tabela 4.1.
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TABELA 4.1 - FOLHAS TOPOGRÁFICAS ABRANGIDAS PELA BACIA DO RIO 
CAVEIRAS

FOLHA NOME ESCALA
1:

EQ.*
C.N.

DATUM
VERTICAL

DATUM
HORIZON
TAL

SG-22-Z-
C-IV

CAMPO BELO DO 
SUL

100000 50 IMBITUBA SAD-69

SG-22-Z-
C-V

LAGES 100000 50 IMBITUBÀ CÓRREGO
ALEGRE

SH-22-X-
A-II

SÃO SEBASTIÃO 
DO ARVOREDO

100000 40 IMBITUBA CÓRREGO
ALEGRE

SG-22-Z-
C-VI-3

URUPEMA 50000 20 IMBITUBA SAD-69

* Equidistância vertical entre curvas de nível

Tanto a escala do projeto como de seus planos de informação 
(Pis) foram definidos como 1:100000 em conformidade às quatro 
primeiras folhas da tabela 4.1. Os recursos de digitalização 
disponíveis no SGI permitiram que feições da folha URUPEMA fossem 
introduzidas no respectivo PI, definido para a escala 1:100000.

Para atender às necessidades impostas pelos parâmetros 
morfométricos absolutos tanto de bacias hidrográficas como redes de 
drenagem, descritos no Capítulo III, construiu-se, via digitalização,



os planos de informação discriminados na tabela 4.2. Em todos os Pis
TABELA 4.2 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PLANOS DE 

INFORMAÇÃO DIGITALIZADOS

PLANO
DE

INFORMAÇÃO
(PI)

TEMA
TIPO DE 

DIGITALIZAÇÃO
CATEGORIA

AFLB rede de drenagem 
da bacia do rio 
Caveiras

polígonos
abertos

dados po
ligonais

PER divisor de águas 
da bacia do rio 
Caveiras

arcos dados po
ligonais

PRSB divisor de águas 
das sub-bacias

arcos dados po
ligonais

MNT1 curvas de nível 
das folhas Campo 
Belo do Sul e La
ges

MNT MNT

MNT2 curvas de nível da 
folha Urupema

MNT MNT

MNT3 curvas de nível da 
folhas São Sebas
tião do Arvoredo

MNT MNT

MNTB conjunto do conte
údo de MNT1, MNT2 
e MNT3

MNT MNT

TALB rio Caveiras polígonos
abertos

dados po
ligonais

a digitalização se deu no modo contínuo, tendo-se definido a distância 
entre pontos amostrados igual a 25m, correspondente a 0,25 mm de 
distância gráfica no mapa topográfico, valor este bem próximo da 
acuidade visual média. 0 valor default oferecido pelo sistema, para 
a escala 1:100000, foi de 50m. Seguramente, com este valor resultaria 
uma densidade bem menor de pontos amostrados, com conseqüente redução



no tamanho dos arquivos de linhas e aumento na velocidade nos 
processamentos que as envolveram. Contudo, não houve preocupação neste 
trabalho em otimizar acessos para processamentos ou economizar espaço 
no armazenamento e sim, por tratarem-se de procedimentos vizando 
quantificações experimentais, retratar tão fiel quanto possível a 
fonte das informações cartográficas.

4.2.1. Rede de drenagem
A rede de drenagem compõe-se do rio Caveiras e toda sua rede 

de afluentes (ANEXOS II, VII, VIII, IX). Para facilitar as 
manipulações visando os parâmetros definidos no Capitulo III, optou-se 
por digitalizá-los em planos distintos, sendo um para o rio Caveiras 
e outro para sua rede de afluentes (Tabela 4.2). Foi adotado como 
procedimento sistemático a digitalização da rede de drenagem segundo 
o conceito de ligamento. A cada confluência de canais fez-se um nó 
de união de linhas, evitando-se que uma das linhas confluentes 
seguisse continuamente. Além de convir às manipulações da base digi
tal, este procedimento se mostrou eficiente durante os processos de 
edição, exatamente por ter proporcionado que as feições contínuas 
das folhas topográficas fossem reconstruídas digitalmente por unidades 
lineares14 amostrais menores.

4.2.2 Divisores de águas
Devido a esta informação não fazer parte do conjunto de feições

14 Neste texto o termo 'feição linear unitária' designa uma linha que, durante sua digitalização, 
foram definidos um nó de início de linha e um nó de final de ,linha.
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representadas nas folhas topográficas, esta foi definida manualmente, 
tendo como parâmetros orientadores do traçado as curvas de nível e 
a rede de drenagem. Este procedimento foi executado em duas etapas: 
na primeira definiu-se o divisor da bacia principal (rio Caveiras) 
e na segunda os divisores das sub-bacias selecionadas. A feição linear 
resultante da primeira etapa foi digitalizada no PI PER e as feições 
lineares da segunda etapa no PI PRSB. Semelhantemente à digitalização 
dos ligamentos na rede de drenagem, optou-se por feições lineares 
unitárias. Quando o divisor de uma sub-bacia recebia divisores das 
sub-bacias contíguas, no ponto de intersecção, definia-se um nó de 
união, seccionando a linha contínua do divisor. Importante observar 
que apesar de cada unidade de divisor de águas delimitar duas bacias 
contíguas, no SGI podem ser digitalizados somente uma vez. Isto é 
possibilitado pelo modelo e estrutura de dados vetoriais definidos 
para o SGI.

4.2.3 Curvas de Nível
Segundo a tabela 4.1 a base cartográfica fonte possui isolinhas 

com diferentes equidistâncias verticais, de acordo com a folha topo
gráfica. Das quatro folhas topográficas utilizadas duas apresentam 
equidistâncias iguais entre as isolinhas. Por este motivo, optou-se 
por digitalizá-las por grupo de equidistância em Pis distintos: MNT1, 
MNT2 e MNT3 (Tabela 4.2). Este critério de procedimento esteve imbuído 
de um caráter metodológico pessoal, porque o SGI permite que num mesmo 
PI estejam armazenadas isolinhas com diferentes equidistâncias.
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4.3 METODOLOGIA GERAL
Esta seção objetiva apresentar as metodologias desenvolvidas 

sob o ambiente SGI e que se caracterizam pela sua generalidade quanto 
a determinação de alguns parâmetros de dimensão L, L2 ou L3. Apesar 
da maioria dos parâmetros absolutos participarem destes métodos, há 
procedimentos específicos que são impostos pelas características de 
cada parâmetro.

4.3.1 Determinação de parâmetros morfométricos de dimensão L
Enquadram-se neste caso os parâmetros morfométricos que 

envolveram quantificações lineares: perímetros, comprimentos de
bacias, comprimentos das curvas de nível das bacias, comprimentos 
de rios, canais, e seus equivalentes vetoriais.

Na versão 2.4 do SGI há duas formas principais de obtenção 
de comprimentos ou distâncias. A primeira está disponível através 
da tecla de função F9 do teclado, e pode ser acionada em qualquer 
menu, até o segundo nível de menu, que o usuário se encontre. 
Acionada, o usuário deve selecionar a opção 'calcular distância'. 
Então o cursor surge no monitor gráfico e, no monitor alfanumérico, 
é solicitado o posicionamento sobre dois pontos. Imediatamente após 
a entrada da posição do segundo ponto é mostrada a distância que os 
separa. Para linhas sinuosas este método se mostra inviável, uma vez 
que apenas comprimentos ou distâncias vetoriais entre dois pontos 
são calculadas. A segunda forma, aplicável nesta última situação, 
não fornece de forma direta o comprimento de linhas, pois não existe 
no SGI uma função especificamente construída para este fim. O artifíco
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está em se criar um PI qualquer, copiar a linha de interesse para 
este PI e listar num arquivo ASCII esta linha. Somente durante a 
operação de listagem de linhas do PI é que o sistema processa o 
comprimento, fornecendo o seu valor no arquivo. Além desta informação, 
o arquivo ASCII traz diversas informações a cerca das linhas listadas. 
Quando há muitas linhas este arquivo se mostra extenso e difícil de 
ser pesquisado por um processador de textos comum. Um exemplo disto 
está no arquivo de linhas ASCII gerado para se obter o comprimento 
total da rede de afluentes do rio Caveiras, para fins de cálculo da 
densidade de drenagem. Neste caso, trataram-se de cerca de 2470 
linhas, das quais desejava-se o total de seus comprimentos. O arquivo 
ASCII gerado superou 700 Kbytes de memória computacional, impraticável 
de ser pesquisado através de um processador de textos. Outra limitação 
deste método está durante o processo de copiar linhas entre os Pis. 
Algumas vezes, ao ser selecionada uma linha utilizando-se do cursor 
da mesa digitalizadora e a imagem no monitor gráfico, esta linha era 
remetida duplamente para o PI destino. Possivelmente isto se deve 
a sensibilidade dos botões do cursor da mesa digitalizadora. Sendo 
assim, sentiu-se a necessidade de se criar um programa externo ao 
ambiente SGI (LINHAS.EXE). Este programa tem as seguintes funções:

a) abrir o arquivo ASCII de linhas;
b) selecionar as informações contidas de interesse, como 

identificação do plano de informação, projeto, comprimento 
de cada linha, além de outras informações de controle de 
leitura;

c) verificar a presença de linhas repetidas;
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d) calcular o comprimento acumulado das linhas;
e) calcular o comprimento vetorial parcial e total das 

linhas;
f) gerar relatório em arquivo ASCII.
Havendo linhas repetidas o programa as elimina do cômputo do 

comprimento total acumulado das linhas do arquivo ASCII.

4.3.2 Determinação de parâmetros morfométricos de dimensão L2
A determinação de áreas no SGI pode ser conseguida através 

de cinco formas distintas: pela listagem dos polígonos de um PI, pela 
consulta aos atributos de polígonos, pelo cálculo das áreas das 
classes de um PI, pela geração de tabulação cruzada, ou então via 
tecla de função F9, opção 'calcular área'.

4.3.2.1 Obtenção de áreas através de listagem dos polígonos do PI
Por este método obtém-se a área dos polígonos presentes no 

PI, calculadas em função das coordenadas dos pontos das linhas 
limítrofes. Para que o polígono seja listado é necessário ter sido 
criada a topologia do PI.

A listagem de polígonos é semelhante a listagem de linhas do 
PI. Pode se dar em arquivo ASCII ou na tela do monitor alfanumérico. 
Durante a pesquisa do arquivo com um processador de textos, ao 
contrário da listagem de linhas, o usuário encontra facilmente a 
identificação do polígono e as informações respectivas. Isto pode 
ser auxiliado pelo rótulo definido para o polígono ou pelo número 
do seu centróide.
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Também, como não ocorria com a listagem de linhas, o PI que 
terá seus polígonos listados pode ser o PI originalmente digitalizado, 
desde que sejam obedecidas as condições de existência dos centróides 
nos polígonos de interesse e de criação da topologia do PI.

4.3.2.2 Obtenção de áreas através de consulta interativa aos 
atributos de polígonos 

Esta opção está disponível no módulo SAÍDA, aplicativo 'obter 
dados de polígono'. Quando selecionada o cursor surge no monitor 
gráfico e, ao usuário, é solicitado posicioná-lo no interior do 
polígono de interesse. Seleção feita, o sistema varre o banco de dados 
espacial identificando o centróide e as linhas que formam o polígono. 
Então, no monitor alfanumérico, são apresentadas informações a cerca 
desta entidade, entre elas sua área.

4 . 3.2.3 Obtenção das áreas das classes de um PI
No módulo MANIPULAÇÃO há a opção de se calcular a área das 

classes, e somente é válida quando as classes estão no formato 
matricial. Antes de utilizá-lo o usuário deve fazer a conversão do 
formato vetorial para o matricial, utilizando-se do aplicativo 
CONVERSÃO. Diversos parâmetros são solicitados ao usuário para esta 
conversão, entre eles o tamanho do pixel da imagem a ser gerada. A 
área calculada pela opção 'calcular área das classes' do menu de 
manipulação, contará quantos pixels estão associados ao polígono e 
multiplicará este valor pela área relativa a um pixel. Se no PI 
existem diversos polígonos o relatório final desta operação pode ser
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obtido na listagem da tabela do PI.

4.3.2.4 Obtenção de áreas por tabulação cruzada
A tabulação cruzada é um recurso oferecido pelo sistema que 

permite a intersecção entre dois Pis da categoria polígono. O 
resultado final é apresentado em forma de tabela de valores, 
referentes às áreas comuns aos dois Pis. É condição inicial que os 
dois Pis estejam no formato matricial e com a mesma resolução. Em 
se tratando de se obter a área integral de um ou mais polígonos de 
um PI, objetivo em pauta, basta cruzá-lo com outro PI, onde conste 
um polígono suficientemente extenso a ponto de cobrir os anteriores. 
A intersecção destes planos produzirá as áreas comuns a ambos, ou 
seja, dos próprios polígonos do primeiro PI.

4.3.2.5 Obtenção de áreas via tecla de função F9
Esta tecla pode ser acionada em qualquer momento, estando o 

usuário até o segundo nível de menus. Uma vez selecionada opta-se 
pela função de cálculo de área. O usuário digitaliza diversos pontos 
no monitor gráfico, acompanhando um polígono de interesse e, ao 
término, o sistema fornece o valor da sua área. Este método se mostra 
vantajoso quando se deseja determinar rapidamente áreas aproximadas.

4.3.3 Definição do modelo digital do terreno
0 desenvolvimento das metodologias referentes a obtenção de 

parâmetros morfométricos que envolvem altitudes, deve ser precedido 
pelos procedimentos de definição do modelo digital do terreno ou MNT



da bacia. No SGI, estes se dividem em duas eta ts fundamentais: a 
amostragem de dados, descrita na seção 4.1.2.2, e a geração do modelo, 
descrita pelas seções 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4 e 4.1.3.2. Sobre este 
modelo é gue se darão as aplicações do usuário (FELGUEIRAS; ERTHAL; 
DIAS, 1988, p.181).
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4.4 METODOLOGIA E RESULTADOS ESPECÍFICOS
Nesta seção serão apresentados todos os procedimentos adotados, 

seus resultados e discussões na determinação de diversos parâmetros 
morfométricos, seja de bacias hidrográficas, seja de redes de 
drenagem.

Além da bacia do rio Caveiras foram selecionadas 14 sub-bacias 
com o objetivo de formar uma base de dados para manipulações no SGBD 
e comparação dos resultados. No PI PRSB introduziu-se 14 centróides 
definindo-se 14 classes que receberam os seguintes rótulos:

L. BEBE OVO/DOS BONECOS
L. GRANDE/DESPRAIADO
L. DA CRUZ
RIB. CACHOEIRINHA
R. DO GUARÁ
R. GALAFRE
RIB. DO CONSELHO
RIB. DA PENHA
R. DA PONTE GRANDE
R. CARAHÁ
L. DOS MOTTAS



m) R. AMOLA-FACA 
n) R. PASSO FUNDO 
O) L. REFUGA BAIANO
Adotou-se como critério de atribuição de rótulos o nome dos 

afluentes diretos do rio Caveiras, de acordo com a fonte cartográfica. 
Especificamente para este último, atribuiu-se o rótulo 'R. CAVEIRAS' 
para identificação de sua bacia.

4.4.1 Obtenção de perímetros de bacias hidrográficas
A metodologia geral para obtenção de perímetros segue o 

descrito na seção 4.3.1. Em função de alguns planos de informação 
digitalizados terem, particularmente, entidades da bacia do rio 
Caveiras, enquanto outros incluem entidades das sub-bacias, desçrever- 
se-á os métodos específicos de forma distinta. Para tanto serão 
utilizados fluxogramas de procedimentos em benefício da clareza e 
objetividade da exposição. Uma simbologia particular será adotada 
(Fig. 4.1).

Perímetro da bacia principal
Na determinação do perímetro da bacia do rio Caveiras partiu-se 

diretamente para a listagem das linhas do PI PER. Isto porque este 
PI contém exclusivamente as linhas que definem o divisor de águas 
da bacia (Tabela 4.2). A figura 4.2 ilustra os procedimentos 
seqüenciais até a execução do programa LINHAS.EXE, que gerará o 
relatório final.

Se alguma linha for identificada duplamente o programa
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FIGURA 4.1 - SIMBOLOGIA PARA OS FLUXOGRAMAS

   inicio e fim de fluxograma

aplicativo selecionado pelo menu principal

O

função ativada por menu

parâmetros a serem introduzidos pelo operador 
fundamentais ao entendimento da se<ruância de 
trabalho
providências gerais

acionamento de tecla de funçao do teclado

ativar programa externo ao SGI

FIGURA 4.2 - DETERMINAÇÃO DO PERÍMETRO DE BACIA HIDROGRÁFICA

fornecerá as coordenadas dos seus nós inicial e final no relatório 
impresso. Cabe ao usuário pesquisar esta localização no banco de dados 
espacial do SGI, eliminá-la através dos recursos de edição do módulo 
ENTRADA e repetir o processo.



Perímetros das sub-bacias
Os perímetros das sub-bacias foram determinados com auxílio 

do PI PRSB. Em virtude da necessidade de se conhecer seus valores 
especificamente, por sub-bacia, recorreu-se ao artifício da cópia 
de linhas entre Pis (Fig. 4.3).
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O símbolo indica o número de identificação da sub-bacia. 
Assim procedendo o usuário está criando mais 14 Pis, além dos já 
existentes. Estes planos podem ser eliminados da base de dados quando 
não tiverem mais função. Neste trabalho foram mantidos porque 
particularizam as sub-bacias, e também foram reutilizados em outras 
metodologias.

Os valores obtidos para a bacia do rio Caveiras e suas sub- 
bacias estão na tabela 4.3.



TABELA 4.3 - PERÍMETROS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 84

BACIA PERÍMETRO
(Hl)

1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 48277.93
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 82664.09
3 L. DA CRUZ 31551.50
4 RIB. CACHOEIRINHA 49961.51
5 R. DO GUARÁ 57196.97
6 R. GALAFRE 65859.26
7 RIB. DO CONSELHO 17532.85
8 RIB. DA PENHA 20897.27
9 R. DA PONTE GRANDE 24788.15
10 R. CARAHÁ 23990.60
11 L. DOS MOTTAS 29825.03
12 R. AMOLA-FACA 52197.11
13 R. PASSO FUNDO 40834.80
14 L. REFUGA BAIANO 47231.90
15 R. CAVEIRAS 349578.96

4.4.2 Obtenção de áreas de bacias hidrográficas
Dada a existência de mais de um método para obtenção de áreas 

no SGI fez-se ensaios sobre a mesma base de dados, a fim de se 
verificar o comportamento dos valores das áreas quando os parâmetros 
solicitados pelo sistema são modificados. No caso da manipulação 
vetorial15 não há parâmetros que possam ser submetidos a variações. 
O valor da área de uma bacia é obtido pela aplicação da metodologia

15 Neste texto o terno 'manipulação vetorial' será utilizado para se referir às nanipulações que 
se utilizan da estrutura vetorial de dados espaciais no SGI; e o terno 'manipulação matricial' na referência 
às nanipulações que se utilizan da estrutura natricial de dados espaciais.



geral respectiva. Na manipulação matricial, durante a conversão do 
formato vetorial para o matricial, manteve-se todos os parâmetros 
solicitados constantes, à exceção da resolução. Assim, de um ensaio 
a outro variou-se o tamanho do pixel em três patamares: 35m x 35m, 
50m x 50m, 100m x 100m.

Área da bacia principal
A metodologia específica está retratada na figura 4.4. A

exemplo da obtenção do perímetro, aqui partiu-se diretamente para
a listagem do polígono do PI PER, após ter sido ativado.

Na figura 4.4 está considerado que o polígono do PI PER já
teve inserido um centróide e foi devidamente poligonalizado, como
observado na seção 4.3.2.1. Segundo este método a bacia do rio
Caveiras possui 2 413 343 740 m2.

Para a manipulação matricial fez-se o ensaio variando-se o
tamanho do pixel no aplicativo 'converter vetor->varredura' do módulo
CONVERSÃO (Fig.4.5). A tabela 4.4 apresenta os resultados alcançados.

TABELA 4.4 - ÁREA DA BACIA PRINCIPAL SEGUNDO O TAMANHO 
RELATIVO DO PIXEL
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TAMANHO RELATIVO 
DO PIXEL - (m)

ÁREA
(Km2)

35 X 35 2416.74
50 X 50 2418.17
100 X 100 2423.16

manipulação vetorial 2413,34

A análise desses valores mostra que, neste caso, o aumento 
do tamanho do pixel provocou uma superestimação da área corres-
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FIGURA 4.4 - ÁREA DA BACIA PRINCIPAL ATRAVÉS DE MANIPULAÇÃO 

VETORIAL

FIGURA 4.5 - ÁREA DA BACIA PRINCIPAL ATRAVÉS DE MANIPULAÇÃO 
MATRICIAL

pondente, quando comparado com o valor gerado pela manipulação 
vetorial. Provalvelmente isto se deve à extrapolação das fronteiras 
da bacia quando o pixel aumentou de tamanho. É necessário investigar, 
ainda, a interação entre a orientação da linha de fronteira com a 
forma e tamanho do pixel.



Área das sub-bacias
Para a determinação das áreas das sub-bacias as mesmas 

metodologias descritas acima foram utilizadas, sendo incluído o método 
da tabulação cruzada. A figura 4.6 apresenta o fluxograma dos 
procedimentos para determinação das áreas por manipulação vetorial. 
A tabela 4.5 apresenta os valores obtidos.
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TABELA 4.5 - ÁREA DAS SUB-BACIAS OBTIDAS POR MANIPULAÇÃO VETORIAL

BACIA ÁREA (m2)
1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 65574956
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 262106768
3 L. DA CRUZ 40287560
4 RIB. CACHOEIRINHA 94115648
5 R. DO GUARÁ 120042936
6 R. GALAFRE 139362272
7 RIB. DO CONSELHO 12013410
8 RIB. DA PENHA 19998558
9 R. DA PONTE GRANDE 22515648
10 R. CARAHÁ 30689558
11 L. DOS MOTTAS 33105408
12 R. AMOLA-FACA 114904600
13 R. PASSO FUNDO 80402904
14 L. REFUGA BAIANO 80160104
15 R. CAVEIRAS 2413343740

Para a manipulação matricial procedeu-se a dois ensaios 
particulares: um para o método do cálculo das áreas das classes de 
um PI e outro para o método da tabulação cruzada. O fluxograma para
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FIGURA 4.6 - ÁREA DE SUB-BACIA ATRAVÉS DE MANIPULAÇÃO VETORIAL

o método do cálculo das áreas das classes é semelhante ao apresentado 
pela figura 4.5. Apenas neste caso ativa-se o PI PRSB que contém os 
divisores das sub-bacias. A figura 4.7 ilustra os procedimentos para 
o método da tabulação cruzada. Os resultados dos ensaios se encontram 
na tabela 4.6.

A tabela 4.6 mostra que as áreas calculadas pelos métodos 
citados são equivalentes. A pequena diferença entre os métodos que 
se verifica nas áreas calculadas com tamanho de pixel 35m x 35m, se 
devem à apresentação dos resultados na tabela do arquivo ASCII (Fig. 
4.7). Neste arquivo os valores das áreas são apresentados no formato 
exponencial com um limite de 5 casas decimais apenas.

FIGURA 4.7 - ÁREA DE SUB-BACIA PELO MÉTODO DA TABULAÇÃO CRUZADA

ARQUIVO ASCII

0

PRSB
PER

SAÍDA 'y ARQUIVO ASCII

01B PI I PRSB 
2ft PI i PER



TABELA 4.6 - ÁREAS DAS SUB-BACIAS (m2) OBTIDAS POR ENSAIOS DOS89 
MÉTODOS DO CÁLCULO DAS ÁREAS DAS CLASSES (1) E TABULAÇÃO 
CRUZADA (2)

BACIA MÉTODO PIXEL
35 X 35 50 X 50 100 X 100

L. BEBE OVO/DOS 1 66072800 66302500 67130000
BONECOS 2 66072825 66302500 67130000

L. GRANDE/ 1 262679000 262905000 263690000
DESPRAIADO 2 262679200 262905000 263690000

L. DA CRUZ 1 40700600 40855000 41370000
2 40700625 40855000 41370000

RIB. CACHOEIRI- 1 94717000 94975000 95850000
NHA 2 94715775 94975000 95850000

R. DO GUARÁ 1 120332000 120430000 120930000
2 120331750 120430000 120930000

R. GALAFRE 1 139982000 140240000 141030000
2 139981975 140240000 141030000

RIB. DO CONSELHO 1 12197300 12280000 12580000
2 12197325 12280000 12580000

RIB. DA PENHA 1 20177000 20247500 20420000
2 20176975 20247500 20420000

R. DA PONTE 1 22368500 22332500 22130000
GRANDE 2 22368500 22332500 22130000

R. CARAHÁ 1 30983900 31125000 31530000
2 30983925 31125000 31530000

L. DOS MOTTAS 1 33282000 33350000 33600000
2 33282025 33350000 33600000

R. AMOLA-FACA 1 114907000 114880000 114870000
2 114907450 114880000 114870000

R. PASSO FUNDO 1 80812000 80965000 81480000
2 80812025 80965000 81480000

L. REFUGA BAIANO 1 80514400 80632500 81130000
2 80514350 80632500 81130000



4.4.3 Obtenção do comprimento de bacias hidrográficas
Há dois procedimentos básicos para obtenção do comprimento 

de bacias hidrográficas. O primeiro envolve o uso da mesa digita- 
lizadora e das folhas topográficas, fontes originais das informações 
espaciais. A folha topográfica contendo a(s) bacia(s) de interesse 
é devidamente posicionada sobre a mesa e orientada com o SGI. Após, 
cria-se um PI gualquer onde a linha que define o comprimento da bacia 
será armazenada, via digitalização. Procedendo à listagem das linhas 
deste PI obter-se-á o seu comprimento. Este método se mostra 
inadequado quando se deseja usufruir os benefícios da automação que 
uma base cartográfica digital oferece, porque não há sentido em se 
retornar aos mapas tendo-se esta base já construída e atualizada. 
No segundo método trabalha-se unicamente no ambiente computacional. 
Como o comprimento de bacias hidrográficas é definido por um segmento 
retilíneo, usa-se o recurso da tecla de função F9, opção 'cálculo 
de distâncias', já descrita na seção 4.3.1 (Fig. 4.8).

FIGURA 4.8 - OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
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De acordo com a figura 4.8 o usuário deve abrir uma janela 
de ampliação no monitor gráfico para a bacia de interesse. Pelo 
monitor deve marcar os pontos de início (na seção de saída) e fim 
(ponto mais distante deste último, sobre o divisor da bacia).



Evidentemente, quanto mais ampliada a imagem melhor será a resolução 
para a escolha visual destes pontos.

Os comprimentos da bacia principal e das sub-bacias foram 
determinados após um ensaio individual, com o objetivo de verificar 
a magnitude dos erros cometidos na seleção dos pontos, durante as 
repetições deste processo. Uma vez ampliada a bacia numa janela, esta 
era reconstruída com a tecla de função F6. Este recurso apaga do 
monitor todas as entidades gráficas e os sinais identificadores dos 
pontos selecionados, e refaz a mesma janela, com a mesma resolução. 
Desta forma, a cada repetição, dispunha-se de uma nova tela, com a 
mesma resolução da tela anterior, evitando-se que os sinais dos pontos 
selecionados induzissem a nova escolha. À tabela 4.7 apresenta o 
comprimento médio de cinco repetições e o respectivo coeficiente de 
variação.

De acordo com a tabela 4.7 o coeficiente de variação máximo 
é de cerca de 0.2%, mostrando que, via tela, consegue-se selecionar 
com precisão um mesmo ponto mais de uma vez, após uma janela ter sido 
resconstruída. Este resultado foi alcançado abandonando-se o cursor 
da mesa digitalizadora e ativando-se as setas de deslocamento do 
teclado, para movimentar o cursor do monitor gráfico. Além disso, 
auxiliaram na identificação do ponto a visualização, no monitor 
gráfico, do divisor de águas da bacia e do rio principal da mesma, 
previamente definidos nos Pis #_PR e AFLB.
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TABELA 4.7 - MÉDIA DE CINCO REPETIÇÕES PARA A
DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

92

BACIA COMPRIMENTO 
MÉDIO (m)

COEFICIENTE DE 
VARIAÇÃO (%)

1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 19040.44 0.084
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 22298.42 0.111
3 L. DA CRUZ 11328.77 0.128
4 RIB. CACHOEIRINHA 16478.52 0.121
5 R. DO GUARÁ 16985.84 0.156
6 R . GALAFRE 21238.19 0.152
7 RIB. DO CONSELHO 5306.49 0.122
8 RIB. DA PENHA 5554.65 0.212
9 R. DA PONTE GRANDE 9465.71 0.162
10 R. CARAHÁ 7164.81 0.135
11 L. DOS MOTTAS 11505.09 0.128
12 R. AMOLA-FACA 18803.98 0.149
13 R. PASSO FUNDO 13149.74 0.152
14 L. REFUGA BAIANO 12757.61 0.120
15 R. CAVEIRAS 112977.36 0.143

4.4.4 Obtenção da extensão do rio principal de bacias 
hidrográf icas
A extensão do rio principal de uma bacia hidrográfica é 

determinada segundo a metodologia geral abordada pela seção 4.3.1. 
0 fluxograma da figura 4.3 expressa os procedimentos específicos. 
Neste caso, por se tratar do rio principal de uma bacia e não de 
perímetro, na figura 4.3 deve-se modificar os Pis envolvidos. O PI 
fonte será AFLB e o PI destino será criado especificamente para este 
fim, o gual conterá apenas o rio principal da bacia.



A metodologia acima se aplica quando o rio principal de uma 
bacia é representado por uma entidade gráfica linear simples16. Todas 
as sub-bacias tiveram o comprimento de seus rios principais 
determinados desta forma. Porém, uma situação peculiar ocorreu na 
determinação da extensão do rio Caveiras, dada a forma como esta 
entidade está representada graficamente na folha topográfica, em 
função da escala da mesma. No mapa, entre a cidade de Lages e a sua 
foz o rio Caveiras é apresentado com linha dupla. Neste mesmo trecho, 
o rio Caveiras forma um lago, pela existência de uma represa de uma 
usina geradora de eletricidade, pertencente à companhia de 
eletrificação estadual. De Lages em direção à nascente, o rio Caveiras 
é representado por uma linha simples. Assim, observa-se a presença 
de três representações gráficas distintas, para uma mesma entidade 
do mundo real: a primeira compreendendo o trecho foz-represa, com 
linha dupla; a segunda compreendendo o trecho represa-Lages, com o 
lago representado por linhas sinuosas que descaracterizam o curso 
normal do rio; e a terceira compreendendo o trecho Lages-nascente, 
representado por linha simples. Dadas estas características procedeu- 
se à determinação do comprimento de cada um dos três trechos, de forma 
específica a cada um. A extensão do primeiro trecho (foz-represa) 
foi obtida calculando-se a média dos comprimentos das linhas simples 
que definem a linha dupla que representa o rio neste trecho; no trecho 
represa-Lages, especificamente no lago, digitalizou-se uma linha 
simples ao longo do lago formado, simulando a representação do curso

16 0 termo 'entidade gráfica linear simples' designa linha gráfica única em contraposição ao termo 
'entidade gráfica linear dupla', o qual designa a representação de uma entidade linear do mundo real através 
de uma linha dupla.
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normal do rio, e determinada a extensão desta linha; a extensão do 
terceiro trecho (Lages-nascente) e das linhas simples das etapas 
acimas descritas foram obtidas pela metodologia geral descrita na 
seção 4.3.1. A extensão final do rio Caveiras foi considerada como 
a soma dos três comprimentos obtidos nas três etapas. A tabela 4.8 
traz os resultados para os rios principais das bacias envolvidas.
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TABELA 4.8 - EXTENSÃO DO RIO PRINCIPAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BACIA EXTENSÃO DO RIO PRINCIPAL 
(m)

1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 24689
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 29015
3 L. DA CRUZ 13605
4 RIB. CACHOEIRINHA 21187
5 R. DO GUARÁ 26985
6 R. GALAFRE 28144
7 RIB. DO CONSELHO 7991
8 RIB. DA PENHA 6384
9 R. DA PONTE GRANDE 9867
10 R. CARAHÁ 10487
11 L. DOS MOTTAS 16197
12 R. AMOLA-FACA 34873
13 R. PASSO FUNDO 19210
14 L. REFUGA BAIANO 19009
15 R. CAVEIRAS 222497



4.4.5 Obtenção do comprimento total e médio dos canais de ordem u 
de bacias hidrográficas 
A análise por ordem de canais exige gue se faça seleção visual 

dos segmentos da base digital que pertencem a ordem de interesse. 
De forma geral, a metodologia para determinação do comprimento total 
e médio dos canais segue a abordagem da seção 4.3.1. Particularmente, 
o usuário deverá selecionar, via monitor gráfico, os canais da ordem 
e remetê-los para um PI especificamente criado para esta operação. 
Se a rede de afluentes digital foi construída utilizando-se dos 
ligamentos como unidades lineares, estes deverão ser concatenados 
para formar o segmento do canal. O fluxograma das operações no SGI 
está ilustrado na figura 4.9.

Na figura 4.9 o PI provisório que receberá os ligamentos 
provenientes do plano AFLB foi denominado LIN. O comprimento total 
e médio das linhas concatenadas no plano LIN são calculados e 
relatados pelo programa LINHAS.EXE, externo ao ambiente SGI. As 
tabelas 4.10 e 4.11 apresentam os resultados alcançados.

O número de canais de cada ordem, constantes na tabela 4.9 
foram obtidos pela contagem visual no monitor gráfico (Tabela 4.9).
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FIGURA 4.9 - OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO TOTAL E MÉDIO DOS CANAIS 

DE ORDEM u DE BACIA HIDROGRÁFICA



TABELA 4.9 - NÚMERO DE CANAIS DE ORDEM u DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS97

BACIA ORDEM DO CANAL
Ia. 2a. 3a. 4a . 5a.

1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 35 10 1 0 0
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 222 52 11 3 1
3 L. DA CRUZ 25 7 3 1 0
4 RIB. CACHOEIRINHA 34 9 3 1 0
5 R. DO GUARÁ 44 10 2 1 0
6 R. GALAFRE 44 10 2 1 0
7 RIB. DO CONSELHO 2 1 0 0 0
8 RIB. DA PENHA 4 1 0 0 0
9 R. DA PONTE GRANDE 1 0 0 0 0
10 R . CARAHÁ 6 2 1 0 0
11 L. DOS MOTTAS 15 4 1 0 0
12 R. AMOLA-FACA 24 6 2 1 0
13 R. PASSO FUNDO 24 6 1 0 0
14 L. REFUGA BAIANO 57 13 3 1 0



TABELA 4.10 - COMPRIMENTO TOTAL (m) DOS CANAIS DE ORDEM U DAS 98 
BACIAS HIDROGRÁFICAS

BACIA ORDEM DO CANAL
Ia. 2a. 3a. 4a. 5a.

L. BEBE OVO/ 
DOS BONECOS

40997.3 18147.3 18467.6 0 0

L. GRANDE 
DESPRAIADO

234804.2 72767.0 50086.8 19485.5 15210.3

L. DA CRUZ 25767.5 7236.2 8701.6 5183.8 0
RIB. CACHO- 
EIRINHA

57974.0 15714.6 12453.5 8705.0 0

R. DO GUARÁ 71597.7 26027.5 16365.1 14882.8 0
R. GALAFRE 75012.6 30128.5 27460.9 2839.0 0
RIB. DO CON
SELHO

8949.0 2133 . 2 0 0 0

RIB. DA PE
NHA

5412.3 5204 . 4 0 0 0

R. DA PONTE 
GRANDE

9866 . 5 0 0 0 0

R . CARAHÁ 11253.8 8022.4 4272.4 0 0
L. DOS MOT- 
TAS

21647.0 6467.7 10352.6 0 0

R. AMOLA- 
FACA

58991.1 16660.9 24852.0 5609.6 0

R. PASSO 
FUNDO

40290.8 14343.0 13373 .6 0 0

L. REFUGA 
BAIANO

56792.1 22622.6 18257.7 7369.7 0



TABELA 4.11 - COMPRIMENTO MÉDIO (m) DOS CANAIS DE ORDEM u DAS 99 
BACIAS HIDROGRÁFICAS

BACIA ORDEM DO CANAL
Ia. 2a. 3a. 4a. 5a.

L. BEBE OVO/ 
DOS BONECOS

1171.4 1814 . 7 18467.6 0 0

L. GRANDE 
DESPRAIADO

234804.2 72767.0 50086.8 19485.5 15210 . 3

L. DA CRUZ 25767.5 7236.2 8701.6 5183 . 8 0
RIB. CACHO- 
EIRINHA

57974.0 15714.6 12453.5 8705.0 0

R. DO GUARÁ 71597 . 7 26027.5 16365.1 14882.8 0
R. GALAFRE 75012.6 30128 . 5 27460.9 2839.0 0
RIB. DO CON
SELHO

8949.0 2133 . 2 0 0 0

RIB. DA PE
NHA

5412.3 5204 . 4 0 0 0

R. DA PONTE 
GRANDE

9866.5 0 0 0 0

R. CARAHÁ 11253.8 8022.4 4272.4 0 0
L. DOS MOT- 
TAS

21647.0 6467.7 10352.6 0 0

R. AMOLA- 
FACA

58991.1 16660.9 24852.0 5609.6 0

R. PASSO 
FUNDO

40290.8 14343.0 13373.6 0 0

L. REFUGA 
BAIANO

56792.1 22622.6 18257.7 7369.7 0



4.4.6 Obtenção do equivalente vetorial total e médio dos canais 
de ordem u de bacias hidrográficas
Este método envolve o aplicativo Análise de lineamentos' do 

módulo MANIPULAÇÃO. A metodologia consiste em se remeter para um PI 
provisório os ligamentos da ordem de interesse, concatená-los formando 
os canais respectivos e acionar a análise de lineamentos. O resultado 
é mostrado no monitor alfanumérico ou, opcionalmente, num arquivo 
ASCII. O fluxograma se encontra exposto na figura 4.10.

O fluxograma da figura 4.10 aproveita grande parte do 
fluxograma da figura 4.9. Dessa forma, pode-se aproveitar as mesmas 
operações iniciais destinadas ao cálculo do comprimento total e médio 
dos canais de determinada ordem, para a obtenção dos respectivos 
equivalentes vetoriais.

Dispondo do programa LINHAS.EXE o usuário poderá utilizá-lo 
como opção ao uso do aplicativo 'análise de lineamentos'. Os valores 
calculados por ambos os procedimentos são equivalentes. Os valores 
relatados por LINHAS.EXE estão no relatório ASCII gerado, juntamente 
com outras informações. As tabelas 4.12 e 4.13 apresentam os resutados 
alcançados.
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FIGURA 4.10 - OBTENÇÃO DO EQUIVALENTE VETORIAL TOTAL E MÉDIO 
DE UM CANAL DE ORDEM u
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TABELA 4.12 - EQUIVALENTE VETORIAL TOTAL (m) DOS CANAIS DE ORDEM 
u DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BACIA ORDEM DO CANAL
Ia. 2a. 3a. 4a. 5a.

L. BEBE OVO/ 
DOS BONECOS

37149.3 16252.2 13627.1 0 0

L. GRANDE 
DESPRAIADO

216995.3 67110.6 43230.8 13837.2 9384.3

L. DA CRUZ 23319.6 6386.6 7473.5 4461.6 0
RIB. CACHO- 
EIRINHA

52669.7 14544.6 10154.3 5668.9 0

R. DO GUARÁ 64730.5 21039.4 13823.0 9121.0 0
R. GALAFRE 68165.6 24908.9 18412.0 2263.8 0
RIB. DO CON
SELHO

6860.8 1935.3 0 0 0

RIB. DA PE
NHA

5104.0 3719.9 0 0 0

R. DA PONTE 
GRANDE

8353 . 3 0 0 0 0

R . CARAHÁ 9459.9 5838.4 3863 . 2 0 0
L. DOS MOT- 
TAS

19607.3 5512.1 7173.9 0 0

R. AMOLA- 
FACA

50633.0 13353.3 13729.3 3718.1 0

R. PASSO 
FUNDO

36197.0 12584.2 8517.8 0 0

L. REFUGA 
BAIANO

52218.0 19911.2 13943.3 4088.2 0
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TABELA 4.12 - EQUIVALENTE VETORIAL MÉDIO (m) DOS CANAIS DE ORDEM 
u DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

BACIA ORDEM DO CANAL
Ia. 2a. 3a. 4a. 5a.

L. BEBE OVO/ 
DOS BONECOS

1061.4 1625.2 13627.1 0 0

L. GRANDE 
DESPRAIADO

997. 5 1290.5 3930.1 4612.4 9384.3

L. DA CRUZ 932.8 912.4 2491. 2 4461.6 0
RIB. CACHO- 
EIRINHA

1549.1 1616.1 3384.8 5668.9 0

R. DO GUARÁ 1471. 2 2103.9 6911.5 9121.0 0
R. GALAFRE 1549 . 2 2490.9 9206.0 2263.8 0
RIB. DO CON
SELHO

3434.4 1935.3 0 0 0

RIB. DA PE
NHA

1276.0 3719.9 0 0 0

R. DA PONTE 
GRANDE

8353.3 0 0 0 0

R. CARAHÁ 1576.7 2919.2 3863 . 2 0 0
L. DOS MOT- 
TAS

1307.2 1378.0 7173.9 0 0

R. AMOLA- 
FACA

2109.7 2225.6 6864.7 3718.1 0

R. PASSO 
FUNDO

1508 . 2 2097.4 8517.8 0 0

L. REFUGA 
BAIANO

916.1 1531.6 4647.8 4088.2 0



4.4.7 Obtenção do comprimento total das curvas de nível de uma 
bacia hidrográfica 
A metodologia geral se encontra descrita na seção 4.3.1. Na 

obtenção do comprimento total das curvas de nível de uma bacia 
utiliza-se três planos de informação. O primeiro, denominado #_PR 
(Fig. 4.3) , contém o divisor de águas da bacia #, e terá a finalidade 
de orientar o usuário no processo de edição; o segundo, MNTB (Tabela 
4.2), contém as curvas de nível digitalizadas e será o PI fonte no 
proceso de cópia de linhas entre Pi's; e o terceiro, #MNT conterá 
as curvas de nível copiadas de MNTB. Sobre a linha divisora de águas 
de cada bacia hidrográfica, as curvas de nível digitalizadas devem 
ser editadas, de modo que o comprimento acumulado das mesmas, não 
inclua segmentos externos à bacia. Neste processo, fundamentalmente 
utiliza-se das funções de separação de linhas e supressão de linhas 
do aplicatido de edição (Fig. 4.11). Portanto, tendo-se vizualizados 
no monitor gráfico os três planos citados, sendo o plano #MNT o plano 
ativo, e já contendo as isolinhas, o usuário procede à edição das 
mesmas, separando ou "quebrando" a isolinha sobre o divisor de águas 
e posteriormente suprimindo o segmento externo à bacia. O programa 
LINHAS.EXE é executado em duas etapas: na primeira, objetiva verificar 
se não houve linhas selecionadas duplamente no processo de cópia de 
linhas entre Pis e, na segunda, objetiva gerar o relatório no qual 
consta, entre outros, o comprimento total das isolinhas da bacia.
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Quando a bacia possuir curvas de nível com diferentes 
equidistâncias verticais, segundo a equação 2.8, deve-se determinar 
o valor relativo da área de cada grupo com equidistância constante. 
Isto ocorreu nas sub-bacias do Ribeirão Cachoeirinha e do Rio Galafre. 
Na primeira, constante na folha topográfica LAGES, as curvas de nível 
estão com equidistância vertical de 50m e o restante, na folha 
topográfica SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO, estão com 40m. Na segunda sub- 
bacia, Rio Galafre, também constante da folha LAGES, as curvas de 
nível apresentam equidistância vertical de 50m e o seu restante, na 
folha topográfica URUPEMA, estão com 20m. O total dos comprimentos



das curvas de nível é determinado segundo o fluxograma da figura 4.11, 
para cada grupo com equiditância vertical constante. Para a obtenção 
da área relativa é prático optar-se pelo método da manipulação 
vetorial, ilustrado na figura 4.6. A figura 4.12 apresenta o 
fluxograma dos procedimentos específicos para a determinação destas 
áreas, e a tabela 4.14 apresenta os resultados alcançados.
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FIGURA 4.12 - OBTENÇÃO DAS ÁREAS PARCIAIS REFERENTES A GRUPOS 
DE ISOLINHAS COM DESNÍVEL CONSTANTE

4.4.8 Obtenção de alturas genéricas
A obtenção da cota de pontos quaisquer de uma bacia se processa 

sobre o MNT refinado. Inicialmente o PI que o contém deve estar 
previsto para apresentação no monitor gráfico, através do aplicativo 
'definir parâmetros de PI' do módulo DEFINIÇÃO. Outros planos também 
podem ser apresentados na visualização a fim de facilitar a



TABELA 4.14 - COMPRIMENTO TOTAL DAS CURVAS DE NÍVEL 107
E ÁREAS RELATIVAS A GRUPOS COM DESNÍVEL CONSTANTE

BACIA LCN*
(m)

DN‘*
(m)

AREA
(m2)

1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 163440.56 50 65574.96
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 653616.54 50 262106.77
3 L. DA CRUZ 91566.42 50 40287.56
4 RIB. CACHOEIRINHA A 211760.43 50 80231.98

B 76071.93 40 13886.21
5 R. DO GUARÁ 318466.67 50 120042.94
6 R. GALAFRE A 310930.53 50 120395.23

B 185281.24 20 18966.46
7 RIB. DO CONSELHO 26151.19 50 12013.41
8 RIB. DA PENHA 28813.33 50 19998.56
9 R. DA PONTE GRANDE 29310.63 50 22515.65
10 R. CARAHÁ 48584.68 50 30689.56
11 L. DOS MOTTAS 84249.54 50 33105.41
12 R. AMOLA-FACA 235212.37 50 114904.60
13 R. PASSO FUNDO 177580.80 50 80402.90
14 L. REFUGA BAIANO 209696.95 50 80168.10

*LCN: total dos comprimentos das curvas de nível; 
**DN: desnível vertical entre curvas de nível.

identificação dos pontos de interesse.
Neste método a pesquisa do ponto se dará de forma interativa 

após o usuário selecionar a opção 'listar atributos de imagens' do 
módulo SAÍDA. 0 resultado é mostrado no monitor alfanumérico em forma 
de tabela, com o seguinte conteúdo: Plano, Categoria, Classe, Rótulo 
e Cota.



4.4.8.1 Obtenção das altitudes z e Z
A cota z se refere a cota da seção de saída da bacia e a cota 

Z à máxima altura sobre o divisor de águas da bacia. Como se tratam 
de pontos específicos, seus valores podem ser obtidos pela metodologia 
supra descrita, utilizando-se do MNT refinado da bacia principal para 
qualquer sub-bacia.

Outro método está representado na figura 4.13. Uma das 
condições à sua aplicação é que no interior da bacia não ocorra ponto 
mais alto do que o ponto mais alto sobre o divisor. É suficiente uma 
análise visual sobre o MNT imagem e sobre as curvas de nível da bacia, 
para se obter esta informação.

Embora mais trabalhoso e demorado, principalmente para bacias 
grandes, este método relata em tela os valores das altitudes máxima 
e mínima da bacia (Fig. 4.13), considerados Z e z, respectivamente. 
Isto evita que o usuário fique pesquisando interativamente diversos 
pontos numa imagem até que consiga concluir qual possui o valor máximo 
ou o valor mínimo, como ocorre com o método anterior. É compensador 
aguardar alguns instantes a mais pelo processamento (organização dos 
pontos amostrados, geração da grade e refinamento da grade) pela 
garantia dos valores obtidos realmente serem o máximo e mínimo procu
rados. Tratando-se de sub-bacia pode-se conseguir uma vantagem adicio
nal que é gerar uma grade mais densa que a grade da bacia principal, 
porque o retângulo envolvente da sub-bacia é menor e a capacidade 
máxima do sistema na geração de linhas e colunas da grade é a mesma 
(512 x 512).

Na tabela 4.15 se encontram listadas as altitudes máximas (Z)
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FIGURA 4.13 - OBTENÇÃO DAS COTAS 'z' E 'Z' DE BACIA HIDROGRÁFICA

e mínimas (z) da bacia principal e das sub-bacias selecionadas. A 
determinação dos valores para a bacia principal seguiu a metodologia 
geral e para as sub-bacias a metodologia da figura 4.13.

4.4.9 Obtenção da integral hipsométrica de bacias hidrográficas

4.4.9.1 Método tradicional
Tradicionalmente a integral hipsométrica é determinada segundo 

o exposto na seção 2 .1.1.6. Parte desses procedimentos podem ser 
reproduzidos no ambiente SGI onde, fundamentalmente, tem-se que 
determinar as áreas planas entre curvas de nível consecutivas.



TABELA 4.15 - ALTITUDES (m) MÍNIMA E MÁXIMA DAS BACIAS 110 
HIDROGRÁFICAS

BACIA Z Z
1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 746.51 1053.05
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 745.39 1050.91
3 L. DA CRUZ 894.36 1103.40
4 RIB. CACHOEIRINHA 900.00 1200.70
5 R. DO GUARÁ 891.10 1207.13
6 R. GALAFRE 947.19 1560.94
7 RIB. DO CONSELHO 900.00 1159.56
8 RIB. DA PENHA 897.68 1004.24
9 R. DA PONTE GRANDE 897.70 1005.90
10 R. CARAHÁ 897.80 1056.18
11 L. DOS MOTTAS 841.98 1050.92
12 R. AMOLA-FACA 849.89 1050.00
13 R. PASSO FUNDO 800.00 1054.46
14 L. REFUGA BAIANO 786.63 1104.68
15 R. CAVEIRAS 700.00 1720.00

Somando-se o volume de todos os sólidos representados pelo 
intervalo entre os planos verticais de duas curvas de nível 
consecutivas, tendo estes o mesmo plano base passando pela seção de 
saída, obtém-se o volume rochoso da bacia. Dividindo-se este valor 
pelo volume total do sólido da bacia, determina-se a integral 
hipsométrica. Nesta seção descrever-se-á a metodologia para a 
determinação da área entre duas curvas de nível consecutivas.

0 método proposto resume-se no seguinte:
a) remete-se para um plano de informação provisório o 

divisor de águas da bacia hidrográfica;
b) para este mesmo plano remete-se todas as curvas de nível



que possuam o mesmo valor de altitude;
c) as curvas de nível que ultrapassarem o divisor de águas 

deverão ser editadas, de modo a formar, na intersecção, 
um nó de ligação da curva de nível com o divisor de águas;

d) todas as curvas de nível do PI provisório devem ser 
identificadas como arcos, ou ilhas, para possibilitar a 
posterior criação da topologia do PI;

e) dentro de cada polígono formado pelas curvas de nível e 
o divisor de águas ou em cada ilha, agora formados, deve 
ser inserido um centróide;

f) procede-se à poligonalização do PI;
g) calcula-se a área dos polígonos formados.
Estes procedimentos devem ser repetidos para cada valor de 

altitude, iniciando-se, por exemplo, pelas curvas de nível com 
altitude mais alta. O PI provisório permanece a cada repetição, e 
neste, permanece apenas o divisor de águas.

Para fins de obtenção do volume rochoso subtrai-se a área 
relativa a curva de nível de maior altitude, da área relativa à curva 
de nível consecutiva com altitude inferior, determinando-se, assim, 
a área de uma faixa de altitudes. Na tabela 4.16 constara os valores 
obtidos pela aplicação da sistemática descrita, na sub-bacia Lajeado 
Bebe Ovo ou Dos Bonecos.

Na tabela 4.16 'div' representa 'divisor de águas'. A classe 
'div-750' corresponde à faixa do divisor de águas e a curva de nível 
com altitude de 750m. A classe '1050-div' corresponde à faixa do 
divisor de águas e a curva de nível com altitude de 1050m.
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TABELA 4.16 - ÁREAS E VOLUMES PARA A SUB-BACIA LAJEADO BEBE OVO
OU DOS BONECOS APLICANDO-SE O MÉTODO TRADICIONAL SOB AMBIENTE SGI

112

CLASSESDE
ALTITUDES

CENTRO
DE

CLASSE
ÁREA DO 
POLÍGONO 

(a)
----- (m2)

ÁREA 
DA FAIXA 

(af)
Ah
(m)

af x Ah 
(xti3)

div-750 748.25 556734 556734 1.75 974285
750-800 775.00 65025872 3348304 28.50 95426664
800-850 825.00 61677568 10593195 78.50 831565857
850-900 875.00 51084372 20415688 128.50 2623415959
900-950 925.00 30668684 18226339 178.50 3253401557
950-1000 975.00 12442344 10271586 228.50 2347057419

1000-1050 1025.00 2170758 1962152 278.50 546459457
1050-div 1051.02 208606 208606 304.52 63524754
TOTAL 65572606 9761824952

Z = 1053.05m H = 306.54m
z = 746.50m Ah = (centro de classe - z)

Analiticamente, a integral hipsométrica da sub-bacia referida 
é obtida fazendo-se:

Ih = 9.761.824.952/20.100.889.000= 0,486

onde: v = volume rochoso (m3);
V = volume do sólido envolvente à sub-bacia (A x H)(m3).
A tabela 4.17 traz os valores das áreas relativas e alturas 

relativas para a construção da curva hipsométrica (Fig. 4.14).
A área sob a curva pode ser, obtida por um dos processos



TABELA 4.17 - ÁREAS RELATIVAS E ALTURAS RELATIVAS DA SUB-BACIA 113 
LAJEADO BEBE OVO OU DOS BONECOS

FAIXA
DE

ALTITUDES
Ah/H
(%)

a/A
(%)

div-750 0.6 100.0
750-800 9.3 99.2
800-850 25.6 94.0
850-900 41.9 77.9
900-950 58.2 46.8
950-1000 74.5 19.0
1000-1050 90.9 3 . 3
1050-div 99. 3 0.3

descritos na seção 4.3.2, uma vez esta curva ter sido digitalizada 
num projeto e PI especificamente criados para ela. O valor mostrado 
na figura 4.14 foi obtido pelo método do cálculo da área das classes 
e foi o mesmo do obtido pelo cálculo analítico.

4. 4.9.2 Método SGI
Apesar do método anterior oferecer vantagens sobre a 

manipulação em mapas convencionais, essencialmente em termos de tempo 
consumido nas operações, operacionalização e precisão, ainda assim 
exige grande esforço do usuário, principalmente para editar as 
intersecções das curvas de nível com o divisor de águas. Sem isso, 
a topologia não pode ser gerada, inviabilizando completamente a 
metodologia.

Na obtenção da integral hipsométrica aciona-se o aplicativo 
'calcular volume de MNT' do módulo MANIPULAÇÃO, para se obter o volume
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rochoso acima da altitude base, na seção de saída da bacia 
hidrográfica. Para tanto, basta que o plano de secção seja considerado 
sobre esta altitude. O programa fornecerá valor zero para o volume
de aterro, e o valor integral do volume de corte corresponderá ao
volume rochoso procurado. A integral hipsométrica será calculada 
analiticamente conforme abordagem da seção anterior. Os resultados 
deste método podem ser observados para a sub-bacia Lajeado Bebe Ovo 
ou dos Bonecos:
Área : 65 924 904 m2;
Perímetro : 47 691.58 m;
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Cota mínima 748.028 m
Cota máxima 1 050.46 m
Cota média 897,22m
Volume de corte (v) : 9 785 697 737 m3
Volume do sólido
envolvente (V) 65 924 904 X 302.43 = 19 937 800 000 m3
Integral
hipsométrica (v/V) : 0.491

Os valores listados foram fornecidos pelo SGI, à exceção do 
volume total e da integral hipsométrica.

A área e perímetro não correspondem exatamente aos valores 
calculados nas seções 4.4.1 e 4.4.2 devido à limitação do método 
quanto a definição da área poligonal de interesse, conforme abordado 
na seção 4.1.4.2.

e SGI (0,491), constata-se uma possível equivalência de ambos os 
métodos na determinação da integral hipsométrica. O método SGI oferece 
a vantagem de dispensar as operações de poligonalizações e a construç
ão da curva hipsométrica, além de ser totalmente automatizado.

Novas pesquisas devem ser conduzidas sobre este método, a fim
de esclarecer sua aplicação a outras sub-bacias, e a limitação do 
sistema em definir a região de interesse com apenas 1000 pontos.

Analisando os valores obtidos pelos métodos tradicional (0,486)



CAPÍTULO V

5. ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 
ABSOLUTOS NA BASE DE DADOS NÃO ESPACIAIS

Conforme já mencionado no Capítulo III, os parâmetros 
morfométricos objetos deste trabalho foram dividos em duas classes, 
de acordo com a forma de obtenção dos mesmos. Os parâmetros absolutos 
foram assim denominados por serem obtidos sobre a base de dados 
espaciais, no ambiente SGI, como áreas, comprimentos e alturas. 
Especificamente, os métodos para tal foram apresentados no Capítulo 
IV. No presente capítulo tratar-se-á do armazenamento dos resultados 
alcançados e da sua manipulação, de forma a se chegar aos demais 
parâmetros ainda não contemplados com valores, denominados de 
parâmetros relativos.

0 armazenamento dos resultados alcançados no SGI se dará na 
base de dados não espaciais, representada pelo banco de dados 
relacional implementado no dBASE III Plus™. Apesar deste software 
ser externo ao SGI, desde janeiro de 1992 está disponível uma 
interface que possibilita ao usuário, estando no ambiente SGI, 
consultar valores armazenados em outra base (FELGUEIRAS & AMARAL, 
1993). Para tal, é condição que os arquivos (extensão .DBF) que 
contém as informações não espaciais, estejam no mesmo sub-diretório 
da base de dados espaciais.
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5.1. O MODELO DA REALIDADE

Ao se abordar bancos de dados, deve-se levar em consideração 
os níveis de abstração da realidade, já descritos no segundo 
capítulo. Na problemática deste trabalho, a realidade em questão é 
representada fisicamente pelas bacias hidrográficas, das quais se 
deseja determinar uma série de parâmetros quantitativos. Tais 
parâmetros refletem o modelo formal da realidade, desenvolvidos sob 
objetivos específicos. Tomando-se, por exemplo, a visão de V. W. 
SETZER (1986) (Fig. 1.3), pode-se considerar que o formalismo 
descrito no Capítulo III, se enquadra no nível conceituai pelo modelo 
formal que o define. A estrutura para este modelo está representada 
na figura 5.1.

Na figura 5.1 os parâmetros morfométricos envolvidos por 
retângulos são os parâmetros absolutos, obtidos no ambiente SGI, onde 
a base de dados espaciais está instalada. Os parâmetros envolvidos 
por círculos são os parâmetros relativos, determinados por 
manipulações na base de dados não espaciais, como será visto mais 
adiante.

5.2. APLICAÇÃO DO MODELO RELACIONAL À MORFOMETRIA DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

A modelagem relacional dos parâmetros morfométricos, absolutos 
e relativos, foi concebida considerando três pressupostos:

a) que a análise dos parâmetros da rede de drenagem seja



5.2.1 Categorias de bases de dados
O banco de dados não espaciais foi considerado composto por 

duas outras bases: a primeira denominada de base de dados fundamental 
(BF), por incorporar todos os parâmetros absolutos oriundos das 
determinações no ambiente SGI; a segunda, denominada de base de dados 
derivada (BD) , por guardar todos os parâmetros relativos, resultantes 
das manipulações sobre a base fundamental. Enquanto a BF é alimentada 
via teclado, a BD tem os seus valores incorporados à base por 
programas de manipulação de dados, escritos com a linguagem de 
manipulação de dados (DML) oferecida pelo dBASE. Na tabela 5.1 pode 
ser encontrada a relação de todas as bases de dados relacionais (ou 
tabelas relacionais) previstas para o banco de dados não espaciais 
(ANEXO X). De um total de 19 bases, cinco são fundamentais e 14 são 
derivadas. Os campos da estrutura de cada base estão explicitados 
na tabela 5.1. Os símbolos utilizados nesta tabela conferem com os 
símbolos presentes na descrição de cada parâmetro no Capítulo III. 
Importante observar que, conforme FELGUEIRAS & AMARAL (1993) , em cada 
base de dados está incluído um campo chamado 'RÓTULO' que serve como 
atributo-chave para o SGI encontrar os registros durante uma operação 
de consulta à base. Os valores contidos neste campo devem possuir 
idêntico valor na base de dados espaciais do SGI, especificado como 
rótulo de uma classe de um plano de informação, para que a conexão 
entre as duas bases ocorra com sucesso.
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TABELA 5.1 - BASES DE DADOS RELACIONAIS PARA ANÁLISES 
MORFOMÉTRICAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANÁLISE BASE DE 
DADOS 
(.DBF)

BF
/BD

CAMPOS FN OBSERVAÇÕES

NCAN_OR BF laO, 2 aO,
3aO, 4 aO , 5 aO

4 n9 canais de or
dem u

LTLIG_OR BF laO, 2 aO,
3 aO , 4 aO , 5aO

4 compr. total dos 
canais de ordem 
u

LMCAN_OR BD la0, 2 a0,
3 a0, 4 a0, 5 a0

4 compr. médio dos 
canais de ordem u

DRENA
GEM

ETCAN_OR BF la0, 2 a0,
3 â0, 4 a0, 5 a0

4 equiv. vetorial 
total dos canais 
de ordem u

EMCAN_OR BD la0, 2-0,
3 a0 , 4 a0, 5a0

4 equiv. vetorial 
médio dos canais 
de ordem u

RB_CAN BD 2a-la, 3 8 -2 8, 
4 8-3 8 , 5 --4 3

4 relação de bi
furcação

RL_CAN BD 2 3-1a, 3 â-2 -, 
4â-3â/ 5 ã-4 -

4 rei. do compr. 
médio dos canais

RLRB_CAN BD 1-~2-, 2 3-3 â 
33-4a, 4a-5a

4 rei. RI/Rb

REVM_CAN BD 2 --1a, 3 a-2 -, 
4 â-3 8 , 5 8-4 â

4 rei. do equiv. 
vet. médio

RIOPRINC BD ID_RIO, EQ. 
VET.RIO, SIN

4 sinuosidade do 
rio princ.

MISTOS DD BD Lt_DRE, Dd, 
Cm, Eps

2 compr. tot. rede 
dren.,dens. dre
nagem, coef. 
manut. do canal, 
ext. do percurso superficial

FSDR BD Fs, Dr 4 freq. de canais, 
dens. de rios.

(continua...)
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TABELA 5.1 - BASES DE DADOS RELACIONAIS PARA ANÁLISES 
MORFOMÉTRICAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

( ...continuação)
ANÁLISE BASE DE 

DADOS 
(.DBF)

BF
/BD

CAMPOS FN OBSERVAÇÕES

FORMA_B BD Kf, Kc, Rc, 
Re, K 4 par. descritores 

da forma da ba
cia

BACIA ALTIM1 BD H, Rh 2 amplit. altim. 
máxima e rei. de 
relêvo

HIDRO
GRÁFICA

ALTIM2 BD Ih, E, Cog, 
Cmas

2 integral hipso- 
métrica, elev. 
méd., coef. oro
gráfico, coef. 
massiv.

I_B BD I 4 decliv. da bacia
IR BD Ir 4 índice de rugosidade
ABS_B BF A, P, L, z, 

Z, Lr
4 parâmetros abso

lutos de bacia 
hidrográfica

LCN_B BF Cód. bacia, 
LCN*, DN**, A

4 parâm. absolutos 
p/ cálculo da 
declividade (I)

* LCN: total dos comprimentos das curvas de nível de bacia 
hidrográfica

** DN: equidistância vertical entre curvas de nível

5.2.2 Consistência das bases de dados
Para construção das BFs ou BDs foram levados em consideração 

os seguintes critérios:
a) cada base de dados deveria estar normalizada até a 

quarta forma normal, preferencialmente;



b) os parâmetros morfométricos seriam agrupados em tabelas 
relacionais conforme a categoria da análise que envolvem 
e o grau de complexidade para sua determinação no SGI.

A tabela 5.1 informa, além dos parâmetros que compõem cada 
base de dados, a forma normal (FN) na qual se encontra. Praticamente 
todas as bases de dados se encontram na 4FN, à exceção de DD.DBF, 
ALTIM1.DBF e ALTIM2.DBF que estão na 2FN. No caso de DD.DBF optou-se 
por mantê-la na 2FN porque os parâmetros Cm e Eps dependem 
exclusivamente do parâmetro relativo Dd (Fig. 5.1). Quando alguma 
alteração se fizer em Dd, necessariamente, Cm e Eps deverão sofrer 
o mesmo tratamento, sem prejuízos à base de dados. Já os parâmetros 
relativos H, Rh foram agrupados em ALTIM1.DBF por razões semelhantes. 
Além de Rh depender de H, também depende de L que é um parâmetro 
absoluto, facilmente obtido no SGI, independentemente do tamanho da 
bacia envolvida. Deve-se observar ainda que o parâmetro relativo Ir, 
dependente de Dd (DD.DBF) e H (ALTIM1.DBF), foi previsto isolado em 
IR.DBF porque, apesar de H também ser facilmente calculado no Dbase 
(equação 2.6), o parâmetro Dd o é apenas em bacias com rede de 
drenagem pouco extensa, tendo em vista a metodologia utilizada para 
a obtenção de Lt. Caso Ir fosse colocado em ALTIM1.DBF a inclusão, 
por exemplo, de uma sub-bacia com rede de drenagem extensa, obrigaria 
que Dd também fosse determinado para atender a consistência, neste 
caso, de ALTIM1.DBF. Se isso não fosse feito, os campos H, Rh 
estariam com valores (pelos motivos já mencionados) e o campo Ir 
vazio, pela falta de valor na base de dados DD.DBF. Em outras 
palavras o registro da referida bapia em ALTIM1.DBF ficaria
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incompleto, caracterizando uma anomalia na base de dados. Por motivo 
semelhante o parâmetro relativo I também foi previsto isolado na base 
de dados I_B.DBF. Neste caso, para atender às exigências da equação 
2.8, teve-se que construir uma BF específica contendo as informações 
necessárias (LCN_B.DBF). Para ALTTM2.DBF foram agrupados na mesma 
base os parâmetros Ih, E, Cog, Cmas. Apesar de Ih ser um parâmetro 
absoluto, este foi previsto em ALTIM2.DBF porque sua determinação 
no SGI é bastante trabalhosa pelo método tradicional, descrito na 
seção 4 . 3 .9.1, principalmente em bacias que possuam grande quantidade 
de curvas de nível. Além disso, o método SGI, descrito na seção
4.3.9.2, necessita de maiores pesquisas. Por isso, os parâmetros 
dependentes hierarquicamente de Ih foram previstos na mesma base, 
junto com o mesmo.

5.2.3 Relacionamentos entre as bases de dados
Para saber, especificamente, se e como cada base se relaciona 

com as demais o leitor pode recorrer à figura 5.1 e às equações 
apresentadas no Capítulo III. A figura 5.2 ilustra a estrutura geral 
dos relacionamentos entre as bases de dados. Quando operações gerais 
(inclusões, exclusões, alterações) se processarem sobre o banco de 
dados, estas devem considerar esta estrutura.

5.3 IMPLANTAÇÃO DO MODELO RELACIONAL

O modelo discutido até aqui foi implementado através de 
programas escritos com a DML disponível no SGDB dBASE III Plus™. A
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FIGURA 5.2 - ESTRUTURA GERAL DO RELACIONAMENTO ENTRE 

AS BASES DE DADOS

REDE
DE

DRENAGEM

! >
 

; C
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NCANJDR.DBF ABS_B,DBF

ZE _ r

FSDR.DBF MISTOS

implantação se processa por programas modulares gerenciados por um 
programa principal, que oferece no menu as seguintes opções:

1 - CRIAR ESTRUTURA
2 - ALIMENTAR BASES DE DADOS FUNDAMENTAIS
3 - PROCESSAR CADEIA INDEXADA
4 - RELATÓRIOS
5 - SAIR

A opção 1 cria toda a estrutura do banco de dados (bases 
fundamentais e bases derivadas) utilizando-se de arquivos formato 
DBF, com extensão .STR. Nesta opção s,ão criadas todas as bases de



dados, cada uma armazenada num arquivo com extensão .DBF, seus 
campos, tipo de dados para cada campo, tamanho do campo, entre 
outros. Para facilitar o processo de alimentação, no campo 'RÓTULO' 
já são incluídas todas as 14 sub-bacias selecionadas, mais a bacia 
principal, que ocupa o 159 registro de cada arquivo. A opção 2 aciona 
o programa que permitirá abrir os arquivos criados e incluir/editar 
valores. Neste caso, apenas os arquivos das bases fundamentais são 
acionados. A opção 3 aciona uma série de programas modulares, em 
cadeia, a fim de calcular todos os valores dos parâmetros morfométri- 
cos relativos nas bases derivadas. A opção 4 permite a obtenção de 
relatórios impressos ou na tela, sobre o conteúdo das bases de dados, 
porém, atualmente, se encontra inoperante no sistema. A opção 5 
possibilita ao usuário retornar ao prompt do dBASE. A figura 5.3 
ilustra os programas (.PRG) e arquivos (.DBF e .STR) que são 
utilizados durante a instalação do banco de dados.

5.4 UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS NÃO ESPACIAIS INTEGRADO AO SISTEMA 
DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS SGI

Para a utilização integrada das bases de dados espaciais e 
não espaciais, tanto os arquivos gerados no ambiente SGI como no 
ambiente dBASE, devem estar contidos no mesmo sub-diretório. 
Especificamente, os arquivos gerados pelo dBASE possuem extensão 
.DBF, e cada arquivo armazena uma tabela relacional, cujo primeiro 
campo, necessariamente, é denominado 'ROTULO'. A integração das duas 
bases acima referidas é efetuada pela interface SGI/dBASE, descrita 
na seção 4.1.4.3. A título de exemplificação, serão descritas
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FIGURA 5.3 - ESTRUTURA GERAL PARA INSTALAÇÃO DE BANCO DE DADOS

PARA ANÁLISES MORFOMETRICAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
E REDES DE DRENAGEM

INSTALAÇÃO DE RANCO DE DADOS 1 _BHJNSTPRG

operações de consulta a algumas das bases criadas neste trabalho.

5.4.1 Exemplo de consulta à base de dados ABS_B.DBF
De acordo com a tabela 5.1 este arquivo contém os parâmetros 

absolutos das bacias hidrográficas. Para a consulta deste arquivo 
procedeu-se às seguintes operações:

a) ativação do plano de informação PRSB que contém as sub- 
bacias digitalizadas, e cuja topologia já foi definida;

b) no aplicativo 'definir parâmetros de PI', priorização da 
apresentação do PI ativo no monitor gráfico;



c) ativação do módulo MANIPULAÇÃO, aplicativo 'consulta ao 
dbase';

d) seleção da opção 'consulta banco';
e) dentre os diversos arquivos, extensão .DBF, apresentados 

no monitor alfanumérico, ABS_B.DBF foi selecionado;
f ) visualizando o monitor gráfico, foi escolhido um polígono 

(sub-bacia) de interesse, por exemplo, a sub-bacia do Rio 
Galafre;

A partir daí a interface SGI/dBASE pesquisou a sub-bacia no 
banco de dados espaciais e, em seguida, o arquivo .DBF selecionados. 
A resposta à consulta, apresentada no monitor alfanumérico, foi a 
seguinte;

ROTULO: R. GALAFRE 
AREA-m2: 139362272.0 
PERÍMETRO: 65859.26 
COMPRIM.: 21238.19 
Z_SEC_SAID: 947.19 
Z_DIV_AGUA: 1560.94 
L_RIO: 28144.42

Na ordem, interpretando este resultado, conclui-se que o 
polígono selecionado se trata da sub-bacia do Rio Galafre, que esta 
sub-bacia possui 139 362 272 m2 de área, 65 859.26m de perímetro, 
21 238.19m de comprimento, 947.19m de altitude na seção de saída, 
1560.94m de altitude máxima sobre o divisor de águas e que seu rio 
principal possui 28 144.42m de extensão.

Conforme pode ser verificado nç ANEXO X, especificamente o
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conteúdo da base ABS_B. DBF, a interface SGI/dBASE apresenta os nomes 
dos campos, tal qual definidos no ambiente dBASE, e, associados a 
estes, os valores dos mesmos no registro específico, neste caso, 
R. GALAFRE.

5.4.2 Exemplo de consulta à base de dados RB_CAN.DBF
O arquivo RB_CAN.DBF contém a relação de bifurcação de canais, 

portanto, se trata de uma base de dados derivada. A consulta a este 
arquivo foi feita conforme a seqüência de operações descrita na seção 
anterior. Neste caso, selecionou-se RB_CAN.DBF e todas as demais 
operações permaneceram inalteradas. Para a sub-bacia do Rio Galafre 
o resultado da consulta foi o seguinte:

ROTULO: R. GALAFRE 
S_P: 4.4 
T_S: 5.0 
QUA_T: 2.0 
QUI_QUA: 0

Deste resultado, interpreta-se que o polígono selecionado se 
trata da sub-bacia do Rio Galafre, que a relação de bifurcação entre 
os canais de segunda e primeira ordens é de 4.4, que entre os canais 
de terceira e segunda ordens é 5.0, que entre os canais de quarta 
e terceira ordens é de 2 e que, esta sub-bacia, possui canais até 
quarta ordem.
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5.5 GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS

As operações de gerenciamento do banco de dados instalado não 
foi escopo deste trabalho. Para estas operações devem ser construídos 
programas interativos com o usuário e que possibilitem-no incluir, 
excluir e/ou alterar registros no banco de dados, sem causar 
inconsistências. Além disso, devem ser previstas operações de 
consulta, que possibilitem a filtragem de registros de acordo com 
as exigências da mesma. Convém lembrar que estes aspectos levantados 
são válidos para o ambiente dBASE. Quanto ao SGI, deve-se assegurar 
que o valor do rótulo de uma classe de um plano de informação (PI), 
deva ser idêntico ao valor no registro correspondente, no campo 
'RÓTULO' da tabela relacional.



CAPÍTULO VI

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. CONCLUSÕES

A análise dos resultados alcançados nesta pesquisa e a 
experiência obtida pela utilização dos ambientes SGI/dBASE, nas 
análises morfométricas de bacias hidrográficas e redes de drenagem, 
permitiram as seguintes conclusões:
- os aplicativos do SGI destinados à construção da base cartográfica 
digital para este trabalho, disponíveis no módulo ENTRADA, mostraram- 
se adequados quanto aos processos de digitalização, edição e ajuste 
automático de linhas de um PI;

- a versão atual do SGI necessita ser aprimorada no tocante à 
orientação da folha topográfica sobre a mesa digitalizadora, pois 
ainda não permite que o usuário possa fazer uma análise do resultado 
das orientações efetuadas entre seções consecutivas de digitalização 
de uma mesma folha topográfica;

- a construção da rede de drenagem digital, obedecendo os ligamentos 
como unidades lineares da base digital, se constituiu num processo 
sistemático, extensível a toda a rede, facilitando a edição da mesma 
e favorecendo as manipulações para a determinação de parâmetros 
morfométricos absolutos, por ordem de canais;



- o recurso oferecido para digitalização das linhas divisoras de 
águas, segundo o tipo 'arco' e o aplicativo 'poligonalizar PI' do 
módulo ENTRADA, permitiram que cada linha divisora, pertencente a 
duas sub-bacias contíguas, fosse digitalizada e armazenada apenas 
uma vez na base de dados espaciais do SGI;

- o modelo de dados adotado pelo SGI, no tocante à entrada de 
isolinhas para construção do MNT, permitiu que curvas de nível com 
diferentes equidistâncias verticais e escalas, fizessem parte do 
mesmo PI, favorecendo os trabalhos de construção da base digital e 
as posteriores manipulações sobre a mesma;

- o programa LINHAS.EXE fornece, ao usuário, confiabilidade nos 
resultados alcançados, e facilita a pesquisa dos arquivos de linhas 
ASCII, gerados pelo SGI, quando da determinação de parâmetros 
morfométricos de dimensão L;

- os parâmetros morfométricos de dimensão L2 são os que dispõem de 
maior número de recursos no SGI, para serem determinados;

- o aplicativo para visualização do MNT no formato matricial, 
apresentado em tons de cinza, mostrou-se útil na interpretação da 
topografia das bacias hidrográficas, observação das linhas de 
drenagem e linhas divisoras de águas, verificação de erros na 
digitalização das curvas de nível e determinação das altitudes Z e 
z;
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- apesar da necessidade de maiores investigações, o método SGI para 
a determinação da integral hipsométrica de bacia hidrográfica, 
mostrou-se potencialmente eficaz, por ser em grande parte automatiza
do, e utilizar algoritmos matemáticos específicos sobre o MNT 
refinado, durante a obtenção de volumes, dispensando o uso das curvas 
de nível;

- a determinação dos equivalentes vetoriais de linhas pode se dar 
tanto pela aplicação do programa LINHAS.EXE, como pelo aplicativo 
'análise de lineamentos' do módulo MANIPULAÇÃO;

- a utilização do programa LINHAS.EXE na determinação dos equivalen
tes vetorias de linhas, garante resultados isentos de linhas 
repetidas;

- além de calcular os equivalentes vetoriais, total e médio, das 
linhas de um PI, o aplicativo 'análise de lineamentos' permite outros 
estudos sobre esta base de dados espaciais, inclusive com visuali
zações gráficas de resultados;

- a implementação dos parâmetros morfométricos absolutos na base de 
dados não espaciais, e as manipulações destes para o cálculo dos 
parâmetros morfométricos relativos, exigem o conhecimento da 
realidade física em pauta, o modelamento formal desta realidade e 
a estruturação do modelo concebido;
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- a realidade física referida acima é representada pelas bacias 
hidrográficas e o modelo formal pelos parâmetros morfométricos 
absolutos e relativos, organizados numa estrutura, onde cada 
parâmetro é considerado uma entidade do modelo;

- as bases de dados fundamentais e derivadas devem ser definidas na 
base de dados não espacial relacional, segundo os critérios de 
normalização e segundo o grau de complexidade com que os parâmetros 
absolutos que compõem os campos das mesmas, são determinados no 
ambiente SGI;

- para atender ao modelo formal da realidade e permitir que a 
conexão, entre as bases de dados espaciais e não espaciais, se dê 
com sucesso numa operação de consulta, cada bacia ou sub-bacia em 
estudo deve ocupar um registro na base não espacial. Os conteúdos 
dos campos destes registros devem ser definidos pelos valores dos 
parâmetros morfométricos respectivos;

- a DML disponível no dBASE III Plus™ ofereceu recursos suficientes 
de programação, para as implementações propostas neste trabalho;

- as metodologias desenvolvidas neste trabalho permitiram que 1/3 
do total de 36 parâmetros morfométricos estudados fosse determinado 
no ambiente SGI, e os restantes 2/3 no ambiente dBASE, onde, também, 
foram todos armazenados.
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6.2 RECOMENDAÇÕES
Da análise geral deste trabalho e suas conclusões, faz-se as 

seguintes recomendações:
- é necessário que o aplicativo para orientação do mapa sobre a mesa 
digitalizadora possibilite ao usuário analisar os parâmetros de 
orientação de duas seções consecutivas de digitalização, na hipótese 
que o mapa seja removido da mesa entre uma e outra seção;

- deve-se analisar a viabilidade e eficiência do uso do MNT refinado 
como auxiliar na digitalização dos divisores de águas das bacias 
hidrográficas, evitando-se o uso das curvas de nível e rede de 
drenagem, utilizados neste trabalho;

- tendo em vista a importância demonstrada pela determinação de 
parâmetros de dimensão L, para as análises quantitativas de bacias 
hidrográficas e redes de drenagem, sugere-se que o recurso para 
cálculo do comprimento de linhas seja oferecido junto aos recursos 
já existentes na tecla de função F9;

- as metodologias para determinação de áreas e as metodologias para 
geração de MNT, as quais incluem os chamados valores default que são 
oferecidos pelo sistema durante os procedimentos, devem sofrer 
pesquisas no sentido de esclarecer a influência destes valores e suas 
variações, sobre os resultados obtidos;
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- os efeitos do tamanho do pixel e a forma da figura geométrica na



obtenção de sua área merecem melhores investigações;
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- o método SGI para determinação da integral hipsométrica deve ser 
melhor investigado, extendendo-o a outras sub-bacias, inclusive com 
análise do limite de 1000 pontos poligonais para a definição da 
região a ser trabalhada pelo aplicativo 'calcular volume de corte 
e aterro';

- a consistência do modelo relacional proposto neste trabalho deve 
sofrer avaliações quando submetido às operações de gerenciamento da 
base de dados não espaciais;

- futuramente estudos serão implementados no sentido de esclarecer 
quais parâmetros do SGI mantém a qualidade das determinações dos 
parâmetros morfométricos e, ao mesmo tempo, otimizam os processamen
tos .
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ANEXO I - SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DA BACIA DO RIO CAVEIRAS NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA





ANEXO II - BACIA DO RIO CAVEIRAS





ANEXO III - LIMITES MUNICIPAIS DA BACIA DO RIO CAVEIRAS





ANEXO IV - SUB-BACIAS SELECIONADAS DA BACIA DO RIO CAVEIRAS



L. 3E6E CVO/DOS BONECOS
L. GRANDE/DESPRAiADO
L. DA CRUZ
Ri 3 -  CACHOEIR lN H A
R. DO GUARA
R. GALAFRE
Ri 8. DO CONSELHO

8 RI 3 .  DA PENHA 
S R. DA PONTE GRANDE

10 R. CARAHA
11 L .  DOS MOITAS
12 R. AMOLA-FACA
13 R. PASSO FUNDO
14 L. REFUGA BAIANO
15 Ri  O CAVEIRAS



ANEXO V - SEGMENTOS PARA A DETERMINAÇÃO DOS COMPRIMENTOS DAS SUB- BACIAS E BACIA PRINCIPAL



ESCALA : í / ^ 5 0 . 0 0 0



ANEXO VI - RIOS PRINCIPAIS DAS SUB-BACIAS E BACIA PRINCIPAL



Ri  OS PR í \ 'C i PA i S DAS S üB -B AC  l AS

ESCALA: 1 / 4 5 0 . 0 0 0



ANEXO VII - REDE DE DRENAGEM DAS SUB-BACIAS





ANEXO VIII - REDE DE DRENAGEM DAS SUB-BACIAS



E S C A L A :  1 / 2 7 0 . 0 0 0



ANEXO IX - REDE DE DRENAGEM DAS SUB-BACIAS 14



ESCALA: 1/P.OO.OOC



ANEXO X - CONTEÚDO DAS BASES DE DADOS NÃO ESPACIAIS



Dados do banco ÂBS_B.DBF
ROTULO AREA PERÍMETRO COMPRIM Z_SEC_SAID Z DIV AGUA L RIOL. BEBE OVO/DOS BONECOS 65574956.0 48277.930 19040.440 746.510 1053.050 24689.200L. GRÀHDE/DESPRAIÀDO 262106768.0 82644.090 22298.420 745.390 1050.910 29014.510L. DA CRUZ 40287560.0 31551.500 11328.770 894.360 1103.400 13605.150RIB. CACHOEIRINHÀ 94115648.0 49961.510 16479.520 900.000 1200.700 21187.170R. DO GUARA 120042936.0 57196.970 16895.840 891.090 1207.130 26984.950R. GALAFRE 139362272.0 65859.260 21238.190 947.190 1560.940 28144.420RIB. DO CONSELHO 12013410.0 17532.850 5306.490 900.000 1159.560 7990.720RIB. DA PENHA 19998558.0 20897.270 5554.650 897.680 1004.240 6383.650R. DA PONTE GRANDE 22515648.0 24788.150 9465.710 897.700 1005.900 9866.520R. CARAHA 30689558.0 23990.600 7164.810 897.800 1056.180 10487.290L. DOS MOTTAS 33105408.0 29825.030 11505.090 841.980 1050.920 16197.040
R. AMOLA-FACA 114904600.0 52197.110 18803.980 849.890 1050.000 34872.910
R. PASSO FUNDO 80402904.0 40834.800 13149.740 800.000 1054.460 19209.520
L. REFUGA BAIANO 80160104.0 47231.900 13149.740 786.630 1104.680 19009.340
CAVEIRAS 2413343740.0 349578.960 112997.360 700.000 1720.000 222496.970

Dados do banco LCN_B.DBF
BACIA ROTULO LCN DN AREAJI2
1 L. BEBE OVO/DOS BONECOS 163440.559 50.0 65574956.00
2 L. GRANDE/DESPRAIADO 651540.814 50.0 262106768.00
3 L. DA CRUZ 91566.424 50.0 40287560.00
4A RIB. CACHOEIRINHA 211760.428 50.0 80231976.00
4B RIB. CACHOEIRINHA 76071.930 40.0 13886211.00
5 R. DO GUARA 318466.671 50.0 120042936.00
6A R. GALAFRE 310930.526 50.0 120395296.00
6B R. GALAFRE 185281.237 20.0 18966456.00
7 RIB. DO CONSELHO 26151.191 50.0 12013410.00
8 RIB. DA PENHA 28813.326 50.0 19998558.00
9 R. DA PONTE GRANDE 29310.631 50.0 22515648.00
10 R. CARAHA 48584.681 50.0 30689558.00
11 L. DOS MOTTAS 84249.543 50.0 33105408.00
12 R. AMOLA-FACA 235212.365 50.0 114904600.00
13 R. PASSO FUNDO 177580.801 50.0 80402904.00
14 L. REFUGA BAIANO 209696.951 50.0 80168104.00



ROTULO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTA
Dados do banco NCAN_OR.DBF

L. BEBE OVO/DOS BONECOS 35 
L. GRANDE/DESPRAIADO 222
L. DA CRUZ 25
RIB. CACHOEIRINHA 34
R. DO GUARA 44
R. GALAFRE 44
RIB. DO CONSELHO 2
RIB. DA PENHA 4
R. DA PONTE GRANDE 1
R. CARAHA 6
L. DOS MOTTAS 15
R. AMOLA-FACA 24
R. PASSO FUNDO 24
L. REFUGA BAIANO 57

10 1 0 0
52 11 3 1
7 3 1 0
9 3 1 0

10 2 1 0
10 2 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
2 1 0 0
4 1 0 0
6 2 1 0
6 1 0 0

13 3 1 0

Dados do banco LTLIG_OR. DBF
ROTULO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTA
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 40997.298 18147.301 18467.564 0.000 0.000
L. GRANDE/DESPRAIADO 234804.202 72766.986 50086.821 19485.465 15210.276
L. DA CRUZ 25767.463 7236.159 8701.591 5183.788 0.000
RIB. CACHOEIRINHA 57974.021 15714.573 12453.478 8705.002 0.000
R. DO GUARA 71597.666 26027.529 16365.055 14882.840 0.000
R. GALAFRE 75012.561 30128.482 27460.915 2839.010 0.000
RIB. DO CONSELHO 8948.958 2133.219 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 5412.320 5204.289 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 9866.516 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 11253.801 8022.406 4272.398 0.000 0.000
L. DOS MOTTAS 21647.013 6497.722 10352.639 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 58991.126 16660.923 24851.956 5609.604 0.000
R. PASSO FUNDO 40290.758 14343.048 13373.600 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 56792.121 22622.640 18257.687 7369.710 0.000



Dados do banco LMCAN_OR.DBF
ROTULO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTAL. BEBE OVO/DOS BONECOS 1171.351 1814.730 18467.564 0.000 0.000L. GRÀNDE/DESPRAIADO 1057.677 1399.365 4553.347 6495.155 15210.276L. DA CRUZ 1030.699 1033.737 2900.530 5183.788 0.000RIB. CACHOEIRINHA 1705.118 1746.064 4151.159 8705.002 0.000R. DO GUARA 1627.220 2602.753 8182,528 14882.840 0.000R. GALAFRE 1704.831 3012.848 13730.458 2839.010 0.000RIB. DO CONSELHO 4474.479 2133.219 0.000 0.000 0.000RIB. DA PENHA 1353.080 5204.289 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 9866.516 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 1875.633 4011.203 4272.398 0.000 0.000
L. DOS HOTTAS 1443.134 1624.430 10352.639 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 2457.964 2776.820 12425.978 5609.604 0.000
R. PASSO FUNDO 1678.782 2390.508 13373.600 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 996.353 1740.203 6085.896 7369.710 0.000

Dados do banco RB_CAN.DBF 
ROTULO
L. BEBE OVO/DOS BONECOS
L. GRÀNDE/DESPRAIADO
L. DA CRUZ
RIB. CACHOEIRINHÂ
R. DO GUARA
R. GALAFRE
RIB. DO CONSELHO
RIB. DA PENHA
R. DA PONTE GRANDE
R. CARAHA
L. DOS HOTTAS
R. AMOLA-FACA
R. PASSO FUNDO
L. REFUGA BAIANO

S_P T_S 
3.500 0.000 
4.269 4.727
5.000 2.333 
3.778 3.000
4.400 5.000
4.400 5.000
2 . 0 0 0 0 .0 0 0
4.000 0.000 
0.000 0.000
3.000 2.000 
3.750 4.000
4.000 3.000
4.000 6.000 
4.385 4.333

QUA_T QULQUA 
0.000 0.000 
3.667 3.000
3.000 0.000
3.000 0.000
2.000 0.000 
2.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
2.000 0.000 
0.000 0.000 
3.000 0.000



Dados do banco RB_CAN.DBF
ROTULO S_P T_S QUA_T QULQUA
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 3.500 0.000 0.000 0.000
L. GRANDE/DESPRAIADO 4.269 4.727 3.667 3.000
L. DA CRUZ 5.000 2.333 3.000 0.000
RIB. CACHOEIRINHA 3.778 3.000 3.000 0.000
R. DO GUARA 4.400 5.000 2.000 0.000
R. GALAFRE 4.400 5.000 2.000 0.000
RIB. DO CONSELHO 2.000 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 4.000 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 3.000 2.000 0.000 0.000
L. DOS MOTTAS 3.750 4.000 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 4.000 3.000 2.000 0.000
R. PASSO FUNDO 4.000 6.000 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 4.385 4.333 3.000 0.000

Dados do banco RLRB_CAN.DBF
ROTULO P_S S_T T_QUA QUA_QUI
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 0.728 0.000 0.000 0.000
L. GRANDE/DESPRAIADO 0.544 0.604 0.525 0.709
L. DA CRUZ 0.401 1.031 0.681 0.000
RIB. CACHOEIRINHA 0.536 0.734 0.715 0.000
R. DO GUARA 0.591 0.587 1.099 0.000
R. GALAFRE 0.629 0.782 0.577 0.000
RIB. DO CONSELHO 0.739 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 1.212 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 1.046 0.863 0.000 0.000
L. DOS MOTTAS 0.567 1.094 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 0.532 1.125 0.659 0.000
R. PASSO FUNDO 0.606 0.714 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 0.626 0.744 0.612 0.000



Dados do banco ETCAN_OR.DBF
ROTULO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTAL. BEBE OVO/DOS BONECOS 37149.276 16252.170 13627.098 0.000 0.000L. GRANDE/DESPRAIADO 216995.934 67110.637 43230.754 13837.152 9384.267L. DA CRUZ 23219.639 6386.583 7473.462 4461.551 0.000RIB. CACHOEIRINHA 52669.663 14544.564 10154.289 5668.883 0.000R. DO GUARA 64730.511 21039.419 13822.996 9120.980 0.000R. GALAFRE 68165.635 24908.931 18412.025 2263.746 0.000RIB. DO CONSELHO 6860.777 1935.251 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 5103.992 3719.884 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 8353.326 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHÀ 9459.942 5838.384 3863.157 0.000 0.000
L. DOS MOTTAS 19607.281 5512.065 7173.891 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 50632.978 13353.287 13729.295 3718.050 0.000
R. PASSO FUNDO 36197.014 12584.224 8517.766 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 52218.050 19911.200 13943.300 4088.240 0.000

Dados do banco EMCANOR.DBF
ROTULO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTA
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 1061.408 1625.217 13627.098 0.000 0.000
L. GRANDE/DESPRAIADO 977.459 1290.589 3930.069 4612.384 9384.267
L. DA CRUZ 928.786 912.369 2491.154 4461.551 0.000
RIB. CACHOEIRINHA 1549.108 1616.063 3384.763 5668.883 0.000
R. DO GUARA 1471.148 2103.942 6911.498 9120.980 0.000
R. GALAFRE 1549.219 2490.893 9206.013 2263.746 0.000
RIB. DO CONSELHO 3430.389 1935.251 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 1275.998 3719.884 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 8353.326 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 1576.657 2919.192 3863.157 0.000 0.000
L. DOS MOTTAS 1307.152 1378.016 7173.891 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 2109.707 2225.548 6864.648 3718.050 0.000
R. PASSO FUNDO 1508.209 2097.371 8517.766 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 916.106 1531.631 4647.767 4088.240 0.000



Dados do banco REVM_CAN.DBF
ROTULO S_P T_S QUAJT QULQUA
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 1.531 8.385 0.000 0.000
L. GRANDE/DESPRAIADO 1.320 3.045 1.174 2.035L. DA CRUZ 0.982 2.730 1.791 0.000
RIB. CACHOEIRINHA 1.043 2.094 1.675 0.000R. DO GUARA 1.430 3.285 1.320 0.000
R. GALAFRE 1.608 3.696 0.246 0.000RIB. DO CONSELHO 0.564 0.000 0.000 0.000
RIB. DA PENHA 2.915 0.000 0.000 0.000
R. DA PONTE GRANDE 0.000 0.000 0.000 0.000
R. CARAHA 1.852 1.323 0.000 0.000L. DOS MOTTAS 1.054 5.206 0.000 0.000
R. AMOLA-FACA 1.055 3.084 0.542 0.000
R. PASSO FUNDO 1.391 4.061 0.000 0.000
L. REFUGA BAIANO 1.672 3.035 0.880 0.000

Dados do banco RIOPRINC.DBF
ROTULO NOMEJIO EQ_VET SINUOSID
L. BEBE OVO/DOS BONECOS Lajeado Bebe Ovo ou dos Bonecos 18039.230 1.369
L. GRANDE/DESPRAIADO Lajeado Grande ou Despraiado 21402.120 1.356
L. DA CRUZ Lajeado da Cruz 11135.390 1.222
RIB. CACHOEIRINHA Ribeirão da Cachoeirinha 15968.220 1.327
R. DO GUARA Rio do Guara 15397.020 1.753
R. GALAFRE Rio Galafre 20669.640 1.362
RIB. DO CONSELHO Ribeirão do Conselho 4462.680 1.791
RIB. DA PENHA Ribeirão da Penha 4209.760 1.516
R. DA PONTE GRANDE Rio da Ponte Grande 8353.620 1.181
R. CARAHA Rio Caraha 6917.320 1.516
L. DOS MOTTAS Lajeado dos Mottas 11229.510 1.442
R. AMOLA-FACA Rio do Amola-Faca 17633.440 1.978
R. PASSO FUNDO Rio Passo Fundo 12216.290 1.572
L. REFUGA BAIANO Lajeado Refuga Baiano 11607.760 1.638
CAVEIRAS Rio Caveiras 110843.360 2.007



Dados do banco I_B.DBF
ROTULO I
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 12.5 
L. GRANDE/DESPRAIADO 12.4
L. DA CRUZ 11.4
RIB. CACHOEIRINHA 14.5
R. DO GUARA 13.3
R. GALAFRE 13.8
RIB. DO CONSELHO 10.9
RIB. DA PENHA 7.2
R. DA PONTE GRANDE 6.5
R. CARAHA 7.9
L. DOS MOTTAS 12.7
R. AMOLA-FACA 10.2
R. PASSO FUNDO 11.0
L. REFUGA BAIANO 13.1

Dados do banco ALTIM1.DBF
ROTULO H R_REL
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 306.540 0.0161
L. GRAHDE/DESPRAIADO 305.520 0.0137
L. DA CRUZ 209.040 0.0185
RIB. CACHOEIRINHA 300.700 0.0182
R. DO GUARA 316.040 0.0187
R. GALAFRE 613.750 0.0289
RIB. DO CONSELHO 259.560 0.0489
RIB. DA PENHA 106.560 0.0192
R. DA PONTE GRANDE 108.200 0.0114
R. CARAHA 158.380 0.0221
L. DOS MOTTAS 208.940 0.0182
R. AMOLA-FACA 200.110 0.0106
R. PASSO FUNDO 254.460 0.0194
L. REFUGA BAIANO 318.050 0.0242
CAVEIRAS 1020.000 0.0090

Dados do banco ALTIM2.DBF
ROTULO IH E CMSKM_KM2 COGKM2KM2
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 0.480 897.22 0.0137 0.0123



Dados do banco FORMÀJ3.DBF
ROTULO KF KC RC RE K
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 0.181 1.669 0.354 0.480 1.382
L. GRANDE/DESPRAIADO 0.527 1.429 0.482 0.819 0.474L. DA CRUZ 0.314 1.392 0.509 0.632 0.796
RIB. CACHOEIRINHA 0.347 1.442 0.474 0.664 0.721
R. DO GUARA 0.421 1.462 0.461 0.732 0.595
R. GALAFRE 0.309 1.562 0.404 0.627 0.809
RIB. DO CONSELHO 0.427 1.416 0.491 0.737 0.586
RIB. DA PENHA 0.648 1.308 0.575 0.908 0.386
R. DA PONTE GRANDE 0.251 1.463 0.460 0.566 0.995
R. CARAHA 0.598 1.213 0.670 0.872 0.418
L. DOS MOTTAS 0.250 1.451 0.468 0.564 1.000
R. AMOLA-FACA 0.325 1.363 0.530 0.643 0.769
R. PASSO FUNDO 0.465 1.275 0.606 0.769 0.538
L. REFUGA BAIANO 0.464 1.477 0.452 0.768 0.539
CAVEIRAS 0.189 1.992 0.248 0.491 1.323

Dados do banco IR.DBF
ROTULO IR_B
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 0.362 
L. GRANDE/DESPRAIADO 0.458
L. DA CRUZ 0.242
RIB. CACHOEIRINHA 0.304
R. DO GUARA 0.338
R. GALAFRE 0.595
RIB. DO CONSELHO 0.239
RIB. DA PENHA 0.056
R. DA PONTE GRANDE 0.048
R. CARAHA 0.122
L. DOS MOTTAS 0.242
R. AHOLA-FACA 0.184
R. PASSO FUNDO 0.216
L. REFUGA BAIANO 0.417
CAVEIRAS 1.214



Dados do banco DD.DBF
ROTULO LT_DRE DD CH EPS
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 77612.16 1.18 0.85 0.42
L. GRÀHDE/DESPRAIADO 392353.75 1.50 0.67 0.33L. DA CRUZ 46889.00 1.16 0.86 0.43
RIB. CACHOEIRINHA 94847.07 1.01 0.99 0.50R. DO GUARA 128873.09 1.07 0.93 0.47R. GALAFRE 135440.97 0.97 1.03 0.52RIB. DO CONSELHO 11082.18 0.92 1.09 0.54
RIB. DA PENHA 10616.71 0.53 1.89 0.94
R. DA PONTE GRANDE 9866.52 0.44 2.27 1.14
R. CARAHA 23548.61 0.77 1.30 0.65
L. DOS HOTTAS 38467.37 1.16 0.86 0.43
R. AHOLA-FACA 106113.61 0.92 1.09 0.54
R. PASSO FUNDO 68007.41 0.85 1.18 0.59
L. REFUGA BAIANO 105042.16 1.31 0.76 0.38
CAVEIRAS 2866893.93 1.19 0.84 0.42

Dados do banco FSDR.DBF
ROTULO FS_KH2 DR_KH2
L. BEBE OVO/DOS BONECOS 0.70 0.53
L. GRANDE/DESPRAIADO 1.10 0.85
L. 1.14 0.87
RIB. „ ■ :/>lRIMHA 0.50 0.36
R. DO GUARA 0.47 0.37
R. GALAFRE 0.41 0.32
RIB. DO CONSELHO 0.25 0.17
RIB. DA PENHA 0.25 0.20
R. DA PONTE GRANDE 0.04 0.04
R. CARAHA 0.29 0.20
L. DOS HOTTAS 0.60 0.45
R. AHOLA-FACA 0.29 0.21
R. PASSO FUNDO 0.39 0.30
L. REFUGA BAIANO 0.91 0.71
CAVEIRAS 0.00 0.00



ANEXO XI - EXEMPLOS DE RELATORIOS DO PROGRAMA LINHAS.EXE



PROJETO: (GLOBAL CAVEIRAS) (SGI BH) - ARQUIVO: (LS20PR2)
ANALISE: (COMPRIM. SEGMENTOS 2a. ORDEM SUB-BACIA 2) PLANO • 2DR2 DATA: 02-24-1994 HORA: 12:32:49 * '
Linhas/Segmentos:
. (Presentes: 100 ) (Repetidas: 2 ) (Uteis: 98 )
• (Comprimento Total: 72766.98570000003 ). (Comprimento medio: 742.5203 )
. (Equiv. vetorial total: 69062.73462)
. (Equiv. vetorial medio: 704.7218 )

Linhas Repetidas: 
id. x de y  de
94 522102.502 6924338.574
64 532316.313 6916704.916

Relatorio das Linhas:id. n.pontos comp.parcial comp.acum
1 33 996.477 996.4772 12 415.735 1412.2123 19 569.498 1981.7104 12 354.624 2336.3335 17 480.631 2816.9646 31 907.640 3724.6047 9 244.072 3968.6768 13 406.159 4374.8359 34 932.003 5306.83810 39 1145.878 6452.71711 15 429.089 6881.80512 16 456.499 7338.30413 10 304.024 7642.32714 23 579.833 8222.16016 31 823.385 9045.54517 11 353.962 9399.50718 43 1491.512 10891.01919 75 2135.138 13026.15720 32 877.613 13903.77021 20 581.221 14484.99222 33 933.792 15418.78423 26 700.177 16118.96124 54 1594.979 17713.94025 22 612.167 18326.10726 9 306.141 18632.24827 33 973.169 19605.41728 20 583.939 20189.35729 22 602.635 20791.99130 29 806.983 21598.97531 3 135.544 21734.51832 17 545.917 22280.43533 40 1058.905 23339.340

x para 
521824.332 
532334.047

y para 
6923569.848 
6915646.959



34 13 386.977 23726.31735 44 1151.477 24877.7943 6 40 1172.588 26050.38237 83 2254.413 28304.79538 45 1227.527 29532.32239 29 827.577 30359.89940 36 993.668 31353.56741 46 1319.971 32673.53842 4 164.409 32837.94743 16 435.045 33272.99244 24 746.803 34019.79545 53 1350.459 35370.25446 17 515.229 35885.48347 35 1010.401 36895.88448 65 1701.031 38596.91549 46 1289.042 39885.95750 9 312.785 40198.74251 5 160.147 40358.88852 28 828.826 41187.71453 21 655.096 41842.81154 9 259.237 42102.04855 44 1320.868 43422.91656 46 1244.337 44667.25257 12 335.611 45002.86358 60 1612.882 46615.74559 60 1850.392 48466.13760 28 797.729 49263.86661 41 1059.649 50323 . 51562 16 548.405 50871.91963 13 367.802 51239.72199999. 0 0.000 51239.72165 22 675.380 51915.10166 8 245.777 52160.87867 30 889.232 53050.11068 12 423.650 53473.76069 16 444.352 53918.11270 59 1636.921 55555.03271 27 776.407 56331.43972 27 739.636 57071.07573 18 497.428 57568.50374 13 360.875 57929.37875 41 1294.906 59224.28476 16 441.750 59666.03477 2 103.242 59769.27678 30 842.559 60611.83579 53 1597.364 62209.19980 46 1374.366 63583.56581 17 522.924 64106.49082 21 567.635 64674.12483 18 513.682 65187.80784 26 797.499 65985.30585 48 1448.481 67433.78786 45 1219.082 68652.868
87 40 1015.514 69668.382



88 989 7
90 4
91 10
92 21
93 6
99999. 0
95 6
96 697 4
98 3
99 2
100 8
101 3

099 69947.481075 70192.555684 70353.239582 70676.821
275 71320.097906 71534.002
000 71534.002969 71747.971
222 71972.194826 72129.020
966 72269.986
561 72333.547
930 72634.477
508 72766.986

279
245
160
323
643
213
0

213
224
156
140
63

300
132



PROJETO: íGLOBAL CAVEIRAS) (SGI BH) - AROUIVO: (LCN PR13) 
ANALISE: ÍCOMPR. CN SUB-BACIA 13) PLANO : 13MT
DATA: 03-10-1994 HORA: 08:44:31
Linhas /Secrmentos:

(Presentes: 37 ) íReoetidas: 1
{Comorimento Total: 177580.801 )
íComorimento medio: 4932.8 )
íEauiv. vetorial total: 42845.08488)
(Eauiv. vetorial medio: 1190.141 )
(No. Total Pontos: 4745 )

) (Uteis: 36 )

Linhas Reoetidas: 
id. x de
26 549276.641

v de 
6934803.090

x oara 
549270.734

v oara 
6935151.301

Reiatorio das Linhas: 
id. n.Dontos comD.oarcial como.acum
2 10 560.600 560.600
3 403 16250.185 16810.785
5 261 10180.294 26991.079
6 21 711.927 27703.005
7 486 18991.446 46694.451
9 53 2327.705 49022.156
10 51 1891.082 50913.238
11 352 13019.864 63933.103
12 17 531.723 64464.825
14 149 5663.065 70127.890
15 46 1691.475 71819.365
19 48 1677.166 73496.531
20 540 20145.181 93641.712
21 863 31155.515 124797.226
22 315 11492.477 136289.703
23 4 129.996 136419.698
24 34 1127 .849 137547.547
25 31 1029.122 138576.669
■99999. 0 0.000 138576.669
27 121 4434.787 143011.456
28 58 2190.746 145202.202
29 18 585.009 145787.211
31 2 48.548 145835.758
32 2 78.333 145914.092
36 10 299.971 146214.062
40 16 475.877 146689.939
42 13 465.582 147155.522
43 15 507.011 147662.533
45 8 323.968 147986.500
46 33 1288.937 149275.438
49 52 2062.878 151338.316
51 30 1069.673 152407.989
52 21 667.686 153075.675




