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RESUMO 

 

 

Os estudos realizados na área de Recursos Hídricos são geralmente modelos que preci-

sam de dados físicos e topográficos que tradicionalmente são obtidos nos mapas ou com 

pesquisas de campo. Recentemente, estas informações estão sendo agregadas diretamente em 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) devido aos avanços tecnológicos desenvolvidos por 

estes sistemas e às contínuas melhorias em modelo digital de terreno. 

 

Atualmente, esforços têm sido realizados para desenvolver interfaces em SIG que dê-

em suporte ao trabalho de projetistas de sistemas de abastecimento de água e, também, 

constata-se a existência de trabalhos com modelos hidráulicos aliados a SIG.  

 

Tendo em vista os avanços em tecnologia de software de SIG, esta pesquisa pretende 

mostrar a viabilidade do uso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao dimensiona-

mento hidráulico de sistemas de abastecimento de água sob pressão através do desenvolvi-

mento e aplicação de uma interface incorporada a um SIG reconhecido internacionalmente 

pela comunidade científica que trabalha com dados espaciais (ArcMap) que utiliza rotinas do 

simulador hidráulico EPANET, permitindo, assim, a comunicação entre estas duas tecnologi-

as. Esta interface tem como importância o fato de ter sido construída com ArcObjects (mesma 

plataforma de desenvolvimento da família de aplicativos ArcGIS Desktop do Environmental 

Systems Research Institute – ESRI); tem como característica uma fácil interação para digitali-

zar componentes hidráulicos por coordenadas, permitindo, assim, uma aproximação de um 

modelo em análise de uma situação real,  dimensionar componentes do sistema, fornecer 

informação relacionada à operação do sistema, selecionar opções de simulação hidráulica, 

carregar o layout do sistema na área de trabalho do EPANET, visualizar a descrição-base do 

sistema, mostrar o relatório da última simulação, alterar duração da simulação, alterar diâme-

tros de tubulação, desfazer edição de diâmetros, gerar novo relatório, visualizar os dados 

hidráulicos dos componentes após cada simulação, alterar componentes hidráulicos, mover 

componentes para coordenadas apropriadas, entre outros; tem como objetivo facilitar as 

atividades do projetista de sistema de distribuição de água, dando, portanto, continuidade ao 

estudo de modelos hidráulicos aliados a ferramentas de geoprocessamento; tem, enfim, a 

possibilidade de ser continuamente melhorada para atender às novas exigências do projetista 

de redes de abastecimento de água. 
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ABSTRACT 

 
 

The studies in water resources are models that need data gotten in the maps or research 

of field. Recently, these information are being added directly in Geographic Information 

System (GIS) due to the technological advances developed by these systems and to the 

continuous improvements in digital land model. 

 

Currently, efforts have been carried through to develop interfaces in GIS that give 

support to the work of designers of systems of water supply and, also, evidence it existence of 

works with hydraulical models allies the GIS. 

 

In view of the advances in technology of GIS software, this research it intends to show 

the viability of the use of GIS applied to the hydraulical sizing of systems of water supply 

under pressure through the development and application of a connected interface to the 

ArcMap that uses routines of hydraulical simulator EPANET, allowing, thus, the communica-

tion between these two technologies. This interface has as importance the fact to have been 

constructed with ArcObjects (same platform of development of the family of applications 

ArcGIS Desktop of the Environmental Systems Research Institute - ESRI); it has as character-

istic an easy interaction to sketch hydraulical components through coordinates, allowing, thus, 

an approach of a model in analysis of a real situation, sizing of components of the system, to 

supply related information to the operation of the system, to select options of hydraulical 

simulation, to load the layout of the system in the area of work of the EPANET, to visualize 

the description-base of the system, to show the report of the last simulation, to visualize 

hydraulical data of the components each simulation, to modify hydraulical components, to 

move components for appropriate coordinates, among others; it has as objective to facilitate 

the activities of the designer of system of water distribution, giving, therefore, continuity to 

the study of hydraulical models allies the Geo-processing tools; it has, at last, the possibility 

of continuously being improved to take care of to the new requirements of the designer of nets 

of water supply. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os Recursos Hídricos em regiões semi-áridas têm sido objeto de várias pesquisas, as 

quais, freqüentemente, não podem ser aprofundadas pela falta de dados e/ou recursos. 

 

Atualmente, porém, novas tecnologias têm sido utilizadas não só na área de Recursos 

Hídricos, mas também em várias áreas da atividade humana, satisfazendo, portanto, os 

resultados esperados das pesquisas. Dentre estas, destaca-se o geoprocessamento, com sua 

ferramenta computacional chamada Sistema de Informação Geográfica (SIG) pelo poder 

explicativo da análise espacial de características geográficas que ela representa. 

 

Os estudos realizados na área de Recursos Hídricos (hidrológicos, hidráulicos, sanea-

mento e impacto ambiental) são geralmente modelos distribuídos. Estes modelos precisam de 

dados físicos e topográficos que tradicionalmente são obtidos nos mapas ou com pesquisas de 

campo. Recentemente, estas informações estão sendo agregadas diretamente em SIG, permi-

tindo a extração automatizada de dados topográficos, a partir de Modelo Digital de Elevação 

(MDE). 

 

Sistemas de abastecimento de água pela dimensão espacial são propícios ao uso de 

SIG. São sistemas hidráulicos sob pressão formados por tubulações, reservatórios de nível 

fixo, reservatórios de nível variável, boosters, válvulas, estações de bombeamento, mananciais 

e outros elementos hidráulicos, os quais são responsáveis pelo abastecimento de pontos de 

consumo, tais como indústrias, comércios, residências, escolas, hospitais, dentre outros, tendo 

a finalidade de atender, dentro de condições sanitárias e hidráulicas, a cada um desses pontos 

de consumo de uma localidade ou setor de abastecimento. 

 

Considerando que o sistema ArcMap é o principal software para o pesquisador que 

quer trabalhar com informações relacionadas com a identificação, registro e apresentação dos 

fenômenos geográficos, as vantagens de sua utilização em um Sistema de Informação Geográ-

fica são várias, destacando-as, sem obedecer nenhuma ordem de importância, as seguintes: 

 

• Flexibilidade no que se refere à interatividade com outros softwares como Word ou 

Excel, pois o usuário pode acessar esses aplicativos a partir da barra de botões da janela de 
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visualização, criando, nessa barra, botões que funcionarão como “link” para esses aplicativos 

que, apesar de não terem a mesma bandeira de trabalho do ArcMap, são de fundamental 

importância para a organização e manipulação de dados de um trabalho de pesquisa. Este 

recurso foi utilizado na importação de dados tabulares no formato da planilha eletrônica Excel 

para inserção de elementos de demanda no layout da rede durante o plano de monitoração da 

interface UFCnet. 

 

• Permite integrar desenhos CAD no projeto sem ter que, primeiramente, converter 

esses arquivos (.DWG e .DXF). Este recurso foi utilizado no ambiente de entrada de dados da 

interface UFCnet, visto que os layers de arruamentos e curvas de nível já haviam sido prepa-

rados como desenho CAD. 

  

• Suporta vários formatos de imagem como BMP, JPEG, TIFF (.tif, .tff ou .tiff), 

IMAGINE (.img), ERDAS (.lan e .gis), BSQ, BIL e BIP, dentre outros. Este recurso pode ser 

aproveitado em digitalizações tendo imagens de fotografia aérea como um segundo plano. A 

imagem pode proporcionar contexto para os dados cartográficos digitais, destacando a visua-

lização e melhorando a compreensão. 

  

• Suporta link para vários formatos de imagem como GIF (Graphics Interchange 

Format), MacPaint, Microsoft DIB (Device-Independent Bitmap), dentre outros. Outra 

maneira para fornecer informação adicional numa janela de mapa é configurar links entre as 

características num layer (tema) e arquivos externos. Uma vez que um link tenha sido defini-

do, clicando uma das características do tema com a ferramenta de link, automaticamente é 

mostrado o arquivo especificado para esta característica. A título de ilustração, um componen-

te da rede representando Estação de Bombeamento pode ter associado a ele um arquivo de 

imagem que aproxima este elemento graficamente representado no layout da rede de sua 

concepção no mundo real. 

 

• Permite a manipulação de dados tabulares não só no formato de texto separado por 

tabulações, mas também no formato dBASE. Este recurso foi aproveitado para configuração 

de objetos não gráficos do EPANET (não prontamente visíveis no layout do sistema) como 

curvas, padrões temporais e controles. 
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• Permite realizar análises complexas de informação espacial que envolve conceitos 

topológicos (vizinhança, pertinência), métricos (distância) e direcionais (“ao norte de”, “ao 

sul de”). Este recurso foi muito bem aproveitado pela rotina que determina as cotas dos 

componentes hidráulicos digitalizados na janela do ArcMap. 

 

• Permite integrar dados de diversas fontes ao documento de mapa como, por exem-

plo, dados de um mapa impresso (quando o usuário digitaliza um mapa, ele usa uma mesa 

digitalizadora conectada ao seu computador para traçar as características geográficas que ele 

está interessado e as coordenadas dessas características são automaticamente registradas e 

armazenadas como dado espacial no ArcMap). Para digitalizar um dado no ArcMap, o usuário 

pode obter características de quase todo mapa impresso, pode querer adicionar um novo tema 

a um mapa existente numa janela de visualização, criar um novo conjunto de temas para uma 

área para a qual nenhum dado digital está disponível ou pode, também, usar uma mesa 

digitalizadora para atualizar um tema existente. 

 

• Aliando essas vantagens ao suporte técnico do Instituto de Pesquisa de Sistemas 

Ambientais (Environmental Systems Research Institute – ESRI), Instituto que mantém o 

desenvolvimento de softwares de SIG e ao fato de que novas tecnologias da informação 

envolvendo diversos domínios do conhecimento humano, tais como Ciência da Computação, 

Matemática, Neurofisiologia, Lingüística, estão reunindo o potencial de cada uma dessas 

áreas na intenção de tornar eficaz o desenvolvimento de hardware e software capazes de 

imitar aspectos do pensamento humano (Inteligência Artificial) para dar um maior impulso a 

futuros projetos de Sistema de Informação Geográfica, acredita-se que um caminho que 

conduz a um horizonte de pesquisa mais confiável, tratando-se de estudos que caracterizam o 

corpo de conhecimento dos Recursos Hídricos, está sendo trilhado. 

 

Esta pesquisa foi distribuída nos seguintes capítulos: 

 

No capítulo 2 foi feita uma revisão bibliográfica sobre Sistema de Informação Geográ-

fica. 

 

No capítulo 3, a seqüência metodológica empregada no desenvolvimento deste traba-

lho é descrita juntamente com uma avaliação das rotinas utilizadas pela interface UFCnet. 
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No capítulo 4, apresentam-se a análise de viabilidade de implementação e a análise de 

viabilidade de aplicação da interface UFCnet. 

 

No capítulo 5, apresentam-se as conclusões e a contribuição científica esperada e as 

perspectivas futuras deste trabalho, diante do contexto acadêmico e dos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em andamento. 

 

No capítulo 6, apresentam-se as referências bibliográficas que deram suporte teórico e 

prático ao desenvolvimento desta pesquisa. 

 

No capítulo intitulado APÊNDICE, apresenta-se o manual do usuário para a utilização 

da interface desenvolvida nesta pesquisa. 
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1.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem a pretensão de mostrar a viabilidade do uso de Sistema de Informa-

ção Geográfica aplicado ao dimensionamento hidráulico de sistemas de abastecimento de 

água e, portanto, dar continuidade ao estudo de modelos hidráulicos aliados a ferramentas de 

geoprocessamento. 

 

1.2 Objetivo específico 

 

Desenvolver e aplicar uma interface em SIG para o sistema ArcMap que possa utilizar 

rotinas do programa EPANET para balanceamento hidráulico, de forma a facilitar as ativida-

des dos projetistas de sistemas de abastecimento de água. 

 

1.3 Justificativa da pesquisa 

 

A necessidade da construção de uma interface em SIG para dar suporte ao dimensio-

namento hidráulico de sistemas de abastecimento de água surgiu pelo fato de existir um 

sistema incorporado no AutoCAD para suporte ao projeto de redes de distribuição de água 

desenvolvido no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade 

Federal e pela inexistência de um sistema incorporado no SIG ArcMap com o mesmo propó-

sito. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Sistema de Informação Geográfica 

 

2.1.1 Por que Sistema de Informação Geográfica? 

 

 Segundo DeMers (2003), Sistema de Informação Geográfica (SIG) está mudando a 

maneira como os mapas são tratados, como as informações geográficas são pensadas, até 

mesmo a maneira em que os dados geográficos são coletados e compilados, tornando comuns 

tarefas que eram impossíveis com mapas tradicionais. 

 

A manipulação de dados espaciais tem sido objeto da atividade humana desde a mais 

remota antigüidade, quando navegadores, geógrafos, pesquisadores e geocientistas observa-

vam informações espaciais e as descreviam de forma gráfica. Os primeiros esboços de SIG 

podem ser observados nas pinturas rupestres, que refletem o registro das interações do homem 

para com o meio em que viviam, onde as áreas de caça e pesca, local aprazível para acampa-

mentos eram e são ainda hoje, objetos constantes de registro. Segundo Matos (2001), o mais 

antigo vestígio de um mapa data de 3800 a. C.; uma placa de argila mesopotâmica represen-

tando montanhas, cursos de água e outros objetos passíveis de representação cartográfica, mas 

a idéia será seguramente mais antiga. 

 

As capacidades emergentes para apresentação gráfica mostraram uma regra importante 

neste desenvolvimento. SIG é um dos produtos significantes deste período de rápida mudança 

tecnológica. O impacto gerado por SIG foi amplamente percebido em todos os campos que 

usam informações geográficas como, por exemplo, recursos naturais, agricultura, publicidade, 

arquitetura, espaço aéreo, mapeamento automatizado, negócios, mapas cadastrais, desenvol-

vimento comunitário, construção, análise de crime, estudo demográfico, educação, serviços 

emergenciais, energia, engenharia, gerenciamento ambiental, estudo de epidemia, serviços 

financeiros, gerenciamento de frota, saúde, serviços humanos, gerenciamento de terra, seguro, 

inteligência, marketing, defesa militar, minas, gasoduto, planejamento, gerenciamento de 

propriedade, saúde pública, informação pública, segurança pública, trânsito público, planeja-

mento de rota, serviços sociais, telecomunicações, turismo, transporte, viagem, universidades, 

serviços de utilidade pública (água, luz, telefone), recursos hídricos, dentre outros. 
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2.1.2 Motivos ou razões para a utilização do SIG 

 

A finalidade principal de um SIG é fornecer suporte às tomadas de decisões baseadas 

em dados espaciais. Por exemplo, um gerenciador de recursos hídricos pode usar o SIG para 

reunir dados na forma de um mapa de potencial hídrico de uma bacia hidrográfica para decidir 

prioridades para exploração futura. Naturalmente, o SIG é uma ferramenta valiosa em geren-

ciamento de bancos de dados georeferenciados para coletar, manter e usar dados espaciais, 

bem como para gerar produtos cartográficos padronizados e personalizados. Segundo Bo-

nham-Carter (1994), a aplicação de SIG alcança maiores metas através de uma ou mais das 

seguintes atividades com dados espaciais: organização, visualização, questionamento, combi-

nação, análise e predição. 

 

2.1.2.1 Organização 

 

Qualquer pesquisador que tem colecionado uma ampla massa de dados para um pro-

pósito particular sabe da importância da organização dos dados. Dados podem ser arranjados 

em várias maneiras diferentes, e a menos que o esquema de organização seja apropriado para 

a aplicação disponível, informação útil pode não ser facilmente extraída. Esquemas para 

organizar dados são às vezes chamados modelos de dados. A principal característica para 

organizar dados em SIG é a localização espacial. Uma simples listagem em tabelas de poços 

de água pode ser interessante para análise da qualidade da água nesses poços, mas sem o 

conhecimento da localização das amostras de água de cada poço, a interpretação de padrões 

espaciais e relacionamentos com outros dados espaciais, tais como epidemia de cólera por 

ingestão de água contaminada, não poderiam ser estabelecidos. Os dados em SIG podem 

também ser organizados segundo características não espaciais. Modelos de dados devem, 

portanto, organizar observações espaciais e atributos não espaciais. A eficiência e tipo de 

organização de dados afetam todas as outras cinco atividades e é, portanto, de fundamental 

importância. 

 

2.1.2.2 Visualização 

 

As capacidades gráficas de computadores são exploradas por SIG para visualização. 

Seres humanos têm uma habilidade extraordinária para compreender visualmente relaciona-

mentos espaciais complexos, ao passo que a mesma informação pode ser ligeiramente ininte-
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ligível quando apresentada como uma tabela de números. Por exemplo, fornecida uma tabela 

com os atributos não espaciais dos pontos de consumo numa rede de Abastecimento de Água, 

um especialista em abastecimento urbano é normalmente incapaz de reconhecer a distribuição 

espacial de zonas de alta e de baixa pressão no dado tabular, mas quando essa mesma tabela é 

convertida para uma apresentação de mapa efetivo, padrões espaciais são imediatamente 

revelados.  

 

2.1.2.3 Questionamento Espacial 

 

Visualização revela padrão espacial entre coleções de itens de dados organizados. 

Contudo, visualização não é tão útil para responder questões especiais nos dados, tais como o 

valor de itens de dados particulares. Questionamento espacial é uma atividade complementar 

à visualização de dados. Pode-se realizar uma variedade de questionamentos em SIG, como 

apontar em características sobre um mapa para identificá-las (obter seus atributos), encontrar 

características com atributos particulares, encontrar características próximas a outras caracte-

rísticas, encontrar características que estejam parcialmente ou totalmente dentro de determi-

nadas áreas, encontrar características que interceptam outras características, trabalhar com 

características que foram selecionadas, agregar seus dados, dentre outros.  

 

Sistema de Informação Geográfica permite ao usuário gerar uma tabela resumo de ca-

racterísticas selecionadas relativas a um local específico. O local é freqüentemente identifica-

do interativamente com o cursor, e a tabela é instantaneamente atualizada quando o cursor é 

movido para cada nova localização. Obviamente isto requer que os dados sejam eficientemen-

te organizados por localização espacial para permitir rápida recuperação. 

 

2.1.2.4 Combinação 

 

A habilidade para unir conjuntos de dados espaciais de fontes bastante diferentes e 

mostrar e manipular combinações pode freqüentemente levar a uma compreensão e interpre-

tação de fenômenos espaciais que não são simplesmente aparentes quando tipos de dados 

espaciais individuais são considerados isoladamente. Por exemplo, sobrepondo um mapa 

digitalizado de uso de solo em uma imagem de satélite, pode tornar claro que um uso particu-

lar de solo tem uma textura distinta sobre a imagem. O processo de combinar layers de dados 

espaciais é, às vezes, chamado de integração de dados (Bonham-Carter, 1994). Modelos de 
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integração são modelos matematicamente simbólicos, que utilizam operações lógicas e 

aritméticas para combinar layers de dados juntos. Essas operações são conhecidas como 

álgebra de mapa, específicas para SIG. Uma das características realmente poderosas de SIG é 

a habilidade para ligar várias expressões de álgebra de mapa juntas para formar algoritmos 

mais complexos. Vários mapas e dados de tabelas de atributos podem ser combinados em um 

único passo de processamento. O processo de combinar mapas juntos é freqüentemente 

chamado de modelagem cartográfica ou de mapa. 

 

2.1.2.5 Análise 

 

Análise é o processo de inferir significado dos dados. Análise é freqüentemente con-

duzida visualmente em SIG, como já indicado. Análise em SIG pode também ser conduzida 

por medidas, cálculos estatísticos, modelos apropriados para valores de dados e outras opera-

ções. Análise é conduzida ou sobre dados organizados em mapas, ou em dados organizados 

em tabelas. Análise espacial em SIG significa simplesmente a análise de dados espaciais. Na 

literatura estatística, contudo, análise espacial freqüentemente implica análise especificamente 

envolvendo localização espacial. Por exemplo, análise de superfície de tendência é um 

método de ajuste de uma superfície matemática para observar valores de dados, e explicita-

mente usar as coordenadas espaciais nos cálculos. 

 

2.1.2.6 Predição 

 

A finalidade maior de um estudo envolvendo SIG é freqüentemente para predição. 

Predição em SIG envolve o uso de mapeamento algébrico para modelos simbólicos que 

incorporam as regras para combinar layers de dados juntos. Predição é às vezes um exercício 

de pesquisa para explorar o resultado da formação de um conjunto particular de presunções, 

freqüentemente com o propósito de examinar o desempenho de um modelo. As ferramentas 

de modelagem de SIG fornecem o meio para usar dados espaciais na resolução do problema, 

além de simplesmente a recuperação e apresentação de informação (Bonham-Carter, 1994). 

 

2.1.3 Definição de um SIG 

 

É difícil definir Sistema de Informação Geográfica e representar a integração de mui-

tas áreas relacionadas, assim como o campo da geografia. Esta falta de definição compreensí-
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vel tem resultado em muitas concepções erradas sobre o que é um SIG, quais são suas capaci-

dades e para um SIG pode ser utilizado. 

Segundo Bonham-Carter (1994), a palavra informação implica que os dados em SIG 

são organizados para produzir conhecimentos úteis, freqüentemente com mapas e imagens 

coloridos, mas também como gráficos estatísticos, tabelas, e várias respostas sobre tela para 

questionamentos interativos. A palavra sistema implica em vários componentes ligados e 

inter-relacionados com diferentes funções para captura de dados, entrada, manipulação, 

transformação, visualização, combinação, questionamento, análise, modelagem e saída. 

 

Segundo Matos (2001), SIG é um sistema de informação aplicado à modelagem geo-

gráfica de fenômenos. 

 

Michael N. DeMers escolheu usar a definição que mais se assemelha ao modo como o 

SIG opera como uma série de subsistemas dentro de um sistema maior (DeMers, 2003). SIG, 

de acordo com esta definição, têm os seguintes subsistemas: 

 

Um subsistema de entrada de dados que coleta e prepara dados espaciais de várias fon-

tes. Este subsistema é também largamente responsável pela transformação de diferentes tipos 

de dados espaciais (isto é, de símbolos isolinhas sobre um mapa topográfico para pontos de 

elevações dentro de SIG). 

 

Um subsistema de armazenamento e edição de dados que organiza os dados espaciais 

em uma maneira que permite recuperação, atualização, e edição. 

 

Um subsistema de manipulação e análise de dados que realiza tarefas sobre os dados, 

agrega e desagrega, estima parâmetros e constantes assim como realiza funções de modela-

gem. 

 

Um subsistema de relatório que mostra toda ou parte da base de dados em forma tabu-

lar, gráfica ou de mapa. 

 

Naturalmente, uma vez que uma análise tem sido realizada, há geralmente uma neces-

sidade para relatar os resultados. Em cartografia, seja ela a cartografia analógica tradicional 

ou sua equivalente digital, cartografia assistida por computador, a saída é geralmente a mesma 
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– um mapa. O propósito mais comum da cartografia, pelo menos da perspectiva do usuário, é 

produzir um mapa resultado. Na verdade, produção e reprodução são os dois passos finais no 

método cartográfico (Robinson et al.,  1995). 

 

A maior diferença entre SIG e cartografia, além da ênfase sobre análise em SIG, é o 

método de relatar os resultados de análise. Embora muitos usuários ainda exijam saídas 

mapeadas, existem muitas opções disponíveis em Sistema de Informação Geográfica moder-

no. Algumas saídas não cartográficas típicas podem incluir listagem em tabelas, por exemplo, 

mudanças previstas na densidade populacional através de senso regional. Alternativamente, 

outros destes resultados também podem ser produzidos como uma série de histogramas ou 

gráficos de linha. Complementarmente, fotografias digitais de locais selecionados podem ser 

colocadas sobre as margens do mapa ou dentro de tabelas. (DeMers, 2003) 

 

Entre os mais interessantes fenômenos que vêm surgindo através da ampla faixa de 

usuários está um novo conjunto de termos definindo os sistemas com base no que eles fazem. 

Por exemplo, alguém pode ter um sistema de informação policial, um sistema de informação 

de recursos naturais, um sistema de informação de censo, um sistema de informação de solo, 

um sistema de informação cadastral (que mostra proprietário de terra), e assim sucessivamen-

te. Embora estes termos sejam geralmente descritivos do uso para o qual o Sistema de Infor-

mação Geográfica está sendo empregado, eles fazem pouco para esclarecer a natureza exata 

do sistema. Na verdade, eles aumentam consideravelmente a confusão. Talvez uma aproxima-

ção mais estruturada para categorizar SIG na forma de uma taxionomia possa provar-se útil 

(Figura 2.1). Esta ilustração mostra como Sistema de Informação Geográfica (SIG) e os 

sistema de informação da terra (LIS – Land Information System) se ajustam. CAD = Com-

puter Aided Design; CAM = Computer Aided Manufacturing. 
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Figura 2.1 – Taxionomia de Sistemas de Informação – Adaptada de DeMers (2003) 
 

Este diagrama mostra claramente a separação entre sistemas de informações espaciais 

e não espaciais. Sistema de Informação Geográfica ajusta-se apropriadamente sob a categoria 

sistemas de informações espaciais. Duas classes gerais de sistemas de informações espaciais 

são identificadas: geográficas e não geográficas. Sistemas de informações não geográficas, 

embora freqüentemente tratem de alguma porção do espaço geográfico, raramente têm fortes 

ligações posicionais com a Terra em si. Em outras palavras, eles não são geralmente georefe-

renciados. Assim, tais sistemas como CAD e CAM vêm sob a categoria sistemas de informa-

ções não geográficas quanto à topologia. 

  

Dentro de Sistema de Informação Geográfica já há outra bifurcação. Eles são desen-

volvidos em sistema de informação da terra (Land Information System – LIS) e sistemas de 

informações não relativas à terra. Embora a divisão seja um tanto artificial, ela é importante 

porque separa as aplicações de tecnologia SIG dentro daquelas que são primariamente focadas 

na própria terra e aquelas que, embora sendo georeferenciadas, são mais focadas na informa-

ção que pode ser afetada por fatores relacionados à terra. Estes usos incluem sistemas de 

informação de censo cujo foco primário está mais voltado para populações e suas residências 

e atividades econômicas, do que o solo sobre o qual elas moram ou ainda sobre seus usos do 

solo. Segundo DeMers (2003), um uso comum de SIG não relacionado à terra é a análise de 

mercado, que pode incluir uma determinação da quantidade de mercado dentro de extensão 

razoável de um comércio (alocação) ou pode envolver uma análise de facilidades existentes 
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para determinar onde melhor colocar uma concorrência ou facilidade complementar (loca-

ção); localização de estações de incêndio, escolas, e outras facilidades caem dentro desta 

categoria. Em geral, atividades de SIG não relacionadas à terra implicam em tipos de ativida-

des sociais, econômicas, transportes e políticas. 

 

Atividades relativas à terra fornecem a estrutura de trabalho para o segundo e possi-

velmente o mais freqüente tipo de SIG usado (LIS). Tais sistemas são baseados mais freqüen-

temente na posse, gerenciamento e análise de porções da terra de interesses humanos princi-

palmente por causa de suas condições de posse. Sistemas de informações da terra (LIS) são 

subdivididos em sistemas baseados em lote e não baseados em lote. Sistemas não baseados 

em lote incluem sistemas de informações de recursos naturais, tais como aqueles usados pelos 

serviços de parque nacional, serviço florestal, agências de gerenciamento de terra, e seme-

lhantes. Atividades dentro de LIS não baseados em lote podem incluir avaliação de hábitat, 

avaliação de animais selvagens, previsão de desabamento e terremoto, avaliação de contami-

nante químico, gerenciamento de cordilheira e floresta e investigação científica. 

Aplicações de LIS baseados em lotes são geralmente focadas em posse fundiária e ou-

tras investigações cadastrais. O critério de definição é que a terra é dividida em lotes inspe-

cionados tendo descrições legais. Aplicações de LIS envolvem métodos de pesquisa tradicio-

nais e estão entre a maioria dos usuários de sistema de posicionamento global (GPS – Global 

Positioning System) do NAVSTAR, um sistema de satélites sofisticado para adquirir infor-

mação posicional. Uma vez que um levantamento geodésico preciso e sistema cadastral 

tenham sido desenvolvidos, muitas análises de mudança de posse da terra podem ser realiza-

das com a garantia de um alto grau de precisão de medida. Incluídos em tais estudos estão 

aqueles tentando chegar em usos múltiplos compatíveis de terra dentro de lotes selecionados 

da gleba. Alguns destes estudos podem requerer a incorporação de um cadastro com múltiplos 

propósitos – uma estrutura de trabalho de loteamento que permite análise de fenômeno 

relativo a lote de terra de usos múltiplos. 

 

2.1.4 Análise espacial: o fundamento da geografia moderna 

 

Diferente do mundo real, os ambientes do usuário de Sistema de Informação Geográ-

fica são compostos de objetos cartográficos representativos dos componentes individuais da 

terra. Estes objetos diferem em tamanho e forma, em resposta espectral e padrão, e na escala 

de medida e grau de importância. Eles podem ser medidos diretamente por instrumentos no 
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campo, capturados por satélites, coletados por sensores, ou extraídos de documentos e mapas 

produzidos anteriormente. Assim, para explorar o mundo modelado, objetos cartográficos 

devem ser coletados, organizados e sintetizados. Segundo Matos (2001), a modelagem 

geográfica resulta de um compromisso entre sintetizar conhecimento a partir de um conjunto 

de dados e simultaneamente providenciar a informação com conteúdo tão completo quanto 

possível, por forma a que essa informação ainda possa ser operada com vista a representar 

conhecimento sob outro enquadramento consensual.  

 

Manter em mente que a natureza dos dados freqüentemente dita não somente como a 

terra será posteriormente representada dentro de um banco de dados de SIG, mas também 

como efetivamente os resultados dessa análise serão analisados e interpretados. Por sua vez, a 

maneira como o ambiente é visualizado e sentido afetará quais características são notadas e 

eventualmente como serão representadas. Os pontos, linhas e áreas que são encontrados são 

todos diferentes. Além disso, a representação e utilidade desses tipos de objetos dependerão, 

em grande parte, da habilidade para reconhecer quais características são importantes e identi-

ficar aquelas que podem ser modificadas pelas escalas temporal e espacial nas quais são 

observadas. Esta informação, por sua vez, ditará como os dados são armazenados, recupera-

dos, modelados e finalmente liberados como os resultados de análise (DeMers, 2003). 

 

Além da escala temporal e tamanhos físicos de objetos armazenados num banco de 

dados de SIG, o nível de medida que será usado para representar suas condições descritivas 

ou atributos deve ser considerado. Em uma escala, por exemplo, pontos podem incluir cidades 

inteiras sem extensão de área, ao passo que em outra, objetos de dimensão reduzida como 

poços de captação de água serão os dados do tipo ponto em consideração. As cidades podem 

incluir atributos descritivos, tais como seus nomes (escala de medida nominal); se sua viabili-

dade para colocar uma indústria pode ser considerada maior, moderada, ou menor (escala de 

medida ordinal); sua média de temperatura anual (escala de medida de intervalo). Cada um 

destes tipos de dados representa um critério fundamentalmente diferente e com um nível 

diferente de precisão de dados. O mesmo pode facilmente ser dito para linhas, áreas e superfí-

cies. 

 

O primeiro passo em direção à melhor técnica de SIG é começar a pensar espacial-

mente. Quando o ser humano familiariza-se com todos os padrões possíveis, interconexões, 

distâncias, direções e interações espaciais em seu mundo, os objetos tornam-se mais perceptí-



 47

veis e isso constitui um passo natural para imaginar como os objetos e interações podem ser 

medidos e que suporte de medida necessitará para registrá-los. 

 

2.1.4.1 Desenvolvendo consciência espacial 

 

O ser humano vive num mundo complexo. Para ser bem sucedido, ele deve estar cons-

ciente desta complexidade e estar apto a organizá-lo em torno de uma estrutura de trabalho 

que permita compreender como tal sistema aparentemente desordenado continua a funcionar. 

A curiosidade natural do ser humano estimula uma busca pelo conhecimento que lhe permitirá 

estruturar os aspectos de seu mundo e isso lhe permitirá estar apto a desenvolver uma lingua-

gem que reflita a maneira como ele pensa sobre o espaço.  

 

Segundo DeMers (2003), a linguagem espacial, como qualquer outra linguagem, tor-

na-se um filtro intelectual através do qual somente a informação necessária passa e ela 

modifica o modo como pensar, o que observar como importante e como tomar decisões. Com 

as habilidades espaciais desenvolvidas, o ser humano pode se tornar muito bom em visualiza-

ções, análise e compreensão de padrões espaciais e isso o fará melhor em interpretar espaço 

em geral e em usar SIG em particular. 

 

2.1.4.2 Elementos espaciais 

 

Os conhecimentos geográficos são exercitados examinando os tipos de objetos e ca-

racterísticas que são encontrados. Objetos espaciais no mundo real podem ser pensados pela 

ocorrência de quatro tipos facilmente identificáveis: pontos, linhas, áreas e volumes. Coleti-

vamente, estes quatro podem representar a maioria dos fenômenos humanos e naturais tangí-

veis que possam ser encontrados no cotidiano. Dentro de SIG, objetos do mundo real serão 

representados explicitamente por três destes tipos de objetos. Os objetos de tipos ponto, linha 

e área podem ser representados por seus respectivos símbolos, ao passo que superfícies são 

mais freqüentemente representadas por pontos de elevação ou outras estruturas de computa-

dor. O que é mais importante agora é que em SIG todos os dados são explicitamente espaci-

ais. Fenômenos que não são por sua natureza espaciais não podem diretamente ser explorados 

em SIG a menos que possa ser encontrada uma maneira para designar-lhes um caráter repre-

sentativo. 
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2.1.4.3 Níveis de medida espacial 

 

Os objetos são a representação física das entidades e têm associado com eles um con-

junto de coordenadas que permite descrever onde eles estão localizados. Todas estas entidades 

espaciais contêm informação não somente sobre como elas ocupam espaço, mas também 

sobre o que elas são e quão importante elas são para que possam ser estudadas. A informação 

não espacial adicional que ajuda a descrever os objetos que são observados no espaço consti-

tui os atributos da entidade. Mas antes que estas propriedades e atributos sejam designados, 

deve-se saber como medi-los. Caso contrário, não se pode comparar os objetos em um local 

com aqueles em outro. Que suporte de medição deve ser usado? Como os objetos encontrados 

podem ser precisamente descritos? Que efeitos estes diferentes níveis de medida terão sobre a 

habilidade para compará-los? 

 

O primeiro nível de medida é a escala nominal. Existem dados nomeados. O sistema 

permite fazer declarações sobre como chamar o objeto, mas não permite comparações diretas 

entre um objeto nomeado e outro. Por exemplo, pode-se dizer que num local existe um poço 

profundo e em outro existe um tanque. Embora esta declaração certamente separa os objetos, 

não se pode dizer que um é melhor do que o outro porque os dois são diferentes.  

 

Quando se deseja comparar dois objetos, deve-se usar um nível de medida mais preci-

so. Como sempre, isto é determinado de acordo com os objetos que devem ser comparados. 

Usando poços de captação de água como exemplo, se alguém estivesse interessado em saber 

qual o melhor poço que pode servir para fornecer água nas condições sanitárias próprias para 

consumo humano, poderia colocar cada um numa escala ordinal de melhor para pior para essa 

questão particular. Neste exemplo, produz-se um espectro de valores de melhor para pior. 

Claramente, então, dados ordinais podem fornecer alguma introspecção dentro de compara-

ções lógicas de objetos espaciais, mas comparações são limitadas ao espectro específico que 

serve como a base das questões que estão sendo discutidas.  

 

Quando se deseja ser mais preciso em medidas, usa-se o nível de intervalo de medida 

de dados, em que números são designados para os itens medidos. Dados medidos no nível de 

intervalo podem ser comparados, como no caso de dados ordinais, mas eles podem ser 

comparados com avaliação mais precisa das diferenças. Para uma melhor compreensão entre 

os níveis de medida intervalo e proporção, veja-se parágrafo abaixo, literalmente transcrito de 
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DeMers (2003). 

 

“Um bom exemplo de dados espaciais medidos no nível de intervalo consiste de tem-

peraturas do solo através de uma área de estudo contendo tipos de solo muito diferentes. 

Pode-se descobrir que temperaturas de alguns solos muito escuros, ricos em material orgânico 

são muito maiores do que aquelas para outras partes da área de estudo que faltam material 

orgânico e são de cores mais claras. Tem-se agora uma diferença facilmente medida, precisa-

mente calibrada entre os solos em dois locais diferentes. Uma limitação permanece ao se fazer 

comparações com dados medidos no nível de intervalo. Tomar dois solos adicionais, extre-

mamente diferentes, um quase branco e o outro quase preto. Quando estes solos são medidos 

ao mesmo tempo, descobrem-se temperaturas bastante diferentes: 50°F e 100°F. Pode-se 

determinar a diferença numérica entre estes dois solos como sendo de 50 graus Fahrenheit. Os 

números 50 e 100 parecem apresentar-se mais com significado de diferença numérica quando 

são lidos. É razoável dizer, por exemplo, que o solo escuro é duas vezes mais quente do que o 

solo mais claro? Inicialmente, parece que sim. Contudo, deve-se lembrar que a escala de 

temperatura Fahrenheit tem um ponto de partida arbitrário. Para que uma proporção de dois 

números seja feita, o ponto de partida – neste caso 0°F – deve representar um ponto de partida 

verdadeiro para medir temperatura. Para fazer a comparação sugerida, é necessário converter 

todas as temperaturas para a escala Kelvin, onde o ponto de partida, ou zero, agora representa 

uma falta total do movimento molecular comumente associado com calor. Convertendo as 

temperaturas de 50°F e 100°F para Kelvin, obtém-se 283 e 311K, respectivamente. Quando 

uma proporção destes dois números é formada, vê-se que o solo escuro não é duas vezes mais 

quente que o solo claro. Na conversão de temperaturas Fahrenheit para a escala Kelvin, move-

se para o último nível de medida de dados e também mais útil (proporção). Como o nome 

implica, este é o único nível de medida de dados que permite fazer uma comparação direta 

entre duas variáveis espaciais.” 

 

 

2.1.4.4 Referência e localização espacial 

 

Localização é o primeiro conceito espacial importante necessário, mas localizar enti-

dades significa que se deve ter um mecanismo estruturado para comunicar a localização de 

cada entidade observada. O primeiro tipo de localização é chamado localização absoluta que 

fornecerá um ponto fixado, definitivo, mensurável no espaço. Mas primeiro deve-se ter um 
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sistema de referência em relação ao qual tal localização deve ser avaliada. Além disso, o 

sistema de referência deve ter um referencial fixado na Terra. 

 

O globo terrestre é um objeto aproximadamente esférico, com alguns desvios de gran-

de e pequena escala dessa forma. Sendo observado como um todo, é geralmente conveniente 

considerá-lo como sendo perfeitamente esférico. Em volta dessa forma esférica pode-se usar 

geometria simples para criar um sistema de grade esférico que corresponde às regras de 

geometria. Este sistema de grade coloca dois conjuntos de linhas imaginários em torno do 

globo terrestre, definindo os paralelos e meridianos, os quais definem, repesctivamente a 

latitude e longitude local. 

 

Quando o ambiente espacial continua a ser explorado, rapidamente nota-se que pode 

ser muito útil estar apto a descrever não somente as localizações absolutas de objetos, mas 

também seus relacionamentos com outros objetos no espaço geográfico. Na verdade, esta 

localização relativa torna-se bastante importante em análise de SIG, especialmente quando 

localização relativa a outros objetos afeta a operação. Com o sistema de grade absoluto pode-

se determinar localizações relativas conhecendo as distâncias absolutas entre dois objetos 

quaisquer simplesmente subtraindo as coordenadas de ambos. Pode também ser útil conhecer 

a diferença de direção entre os dois. Pode-se, por exemplo, indicar que uma estação de 

tratamento de água (ETA) está localizada a 10.000 metros a sudeste do centro da cidade. Esta 

medida de distância e direção fornece uma estrutura de trabalho para descrever a localização 

precisa da ETA relativa à cidade.  

 

Pode-se fornecer informação relativa adicional que seria de uso de pessoas morando 

na cidade. Caso se saiba que os ventos prevalecentes são de noroeste, pode-se dizer que a 

ETA está localizada a 10.000 metros vento abaixo da cidade, ilustrando assim que o odor 

desta estação de tratamento normalmente não será um problema para os moradores da cidade. 

Esta última aproximação, embora menos precisa em termos de medida, tem mais utilidade 

prática. Isto também fornece um meio de interpretar o que se tem observado – determinar os 

relacionamentos importantes entre características. 

 

2.1.4.5 Padrões espaciais 

  

Segundo DeMers (2003), além da importância de conhecer os relacionamentos entre 
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objetos no espaço, um propósito primário de SIG é analisar estes relacionamentos. Isso 

porque, inicialmente, muitos dados espaciais são colocados dentro do banco de dados de SIG. 

Quando o subsistema de análise de SIG começar a ser examinado, serão consideradas as 

muitas possibilidades disponíveis. Enquanto isso, será instrutivo iniciar um desenvolvimento 

geral de linguagem espacial com relação à comparação espacial.  

 

Examinando a última medida de localização, na qual foi determinada a localização re-

lativa de uma estação de tratamento de água (ETA) para a cidade mais próxima, verifica-se 

que este cálculo fácil foi uma medida de proximidade, a qualidade de ser próximo de alguma 

coisa. Proximidade pode ser medida notando a distância entre dois objetos. Contudo, pode-se 

também configurar limites de proximidade aceitável – a distância dentro da qual ela é aceitá-

vel ou não aceitável para dois objetos serem encontrados. No exemplo da ETA, se ela está 

próxima demais da cidade, mesmo que ela esteja vento abaixo, algumas pessoas terão que 

visualizar a falta de estética em sua aparência.  Assumindo que acima de 15.000 metros ela 

não esteja visível para qualquer morador da cidade, pode-se então fornecer uma proximidade 

mínima aceitável de 15.000 metros, para assegurar que qualquer estação de tratamento será 

colocada em pelo menos 15.000 metros além da margem da cidade. 

 

O exemplo da ETA mostrou a interação de dois objetos espaciais. Contudo, muitas ca-

racterísticas ocorrem em números maiores: poços de captação em cidades, tributários ao longo 

de rios, todas ocorrem como interações múltiplas. Mas elas não ocorrem todas uniformemente 

localizadas dentro destas áreas. Cada conjunto de objetos exibe um espaçamento particular ou 

conjunto de layouts. Nota-se que estes layouts e espaçamentos parecem ter controles ou 

processos que ditam seus posicionamentos. De acordo com seus posicionamentos, os objetos 

podem estar distribuídos de forma uniforme ou regular, aglomerados numa determinada área 

ou aleatória (Figura 2.2).  
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Figura 2.2 – Padrões de distribuição de pontos 
Fonte: DeMers (2003). 
 

 

2.1.4.6 Coleta de dados geográficos 

 

Segundo Matos (2001), a partir da década de 60, inovações tecnológicas proporciona-

ram uma rápida pesquisa dos instrumentos disponíveis para o trabalho de coleta de dados 

geográficos. Estas inovações têm melhorado os métodos pelos quais pode-se obter informação 

posicional, especialmente para grandes porções da Terra. Circulando o globo atualmente estão 

satélites cujas posições são conhecidas com grande precisão. Talvez o mais promissor destes 

dispositivos, e agora entre os mais amplamente usados é o sistema de posicionamento global 

GPS / NAVSTAR (Global Positioning System / Navigation by Satellite Timing and Ranging). 

O sistema NAVSTAR GPS é atualmente constituído por uma constelação de 24 satélites. Os 

satélites distribuem-se em seis planos orbitais, girando em torno da Terra com um período 

aproximado de 12 horas. Os satélites movem-se a uma altitude de cerca de 20.200 km e as 

suas órbitas têm uma inclinação de cerca de 55°. A elevada altitude das órbitas contribui para 

a sua estabilidade. Dentre as funções atribuídas aos satélites destacam-se: emissão de um sinal 

para os usuários; receber, armazenar e retransmitir aos usuários a informação recebida do 

segmento de controle; manter uma escala de tempo precisa, com o auxílio dos osciladores 

atômicos existentes a bordo; realizar pequenas manobras orbitais e efetuar alguns cálculos 

com o microprocessador de bordo. 

 

GPS depende para sua precisão do número de satélites, da quantidade de detalhes ou 
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serviços fornecidos pelos militares, a localidade da estação base, a idade da unidade de campo 

em seu lugar e a sofisticação das estações de campo e de base. Sistemas disponíveis hoje 

podem fornecer precisões posicionais variando de 100 metros até o nível de milímetro. 

 

Quando a preocupação é reunir informação sobre a distribuição de objetos, ao invés de 

localizações individuais, emprega-se outra forma de coleta de dados chamada censo. O censo 

depende da natureza dos dados a serem coletados. O propósito desta forma de coleta de dados 

é obter informação sobre uma população inteira de objetos no espaço. Tais dispositivos de 

pesquisa tentam reunir ambos os dados de atributo e posicional sobre objetos de modo que 

generalizações possam ser feitas sobre objetos em áreas selecionadas.  

 

Às vezes, contudo, é necessário um meio apropriado de reunir dados e proporcionar 

informação espacial contextual sobre uma grande porção da Terra. Obter dados sobre fenô-

meno em escala regional ou até mesmo continental pode requerer o uso de métodos indiretos 

ou secundários de coleta de dados. Estes métodos indiretos freqüentemente contam com 

dispositivos de sensoriamento bastante afastados do observador e são, portanto, chamados 

coletivamente de sensoriamento remoto. Embora o termo mais freqüentemente significa 

alguma forma de sensoriamento via satélite de dados radiométricos da superfície da Terra, 

será usado o termo mais genérico para incluir o uso de fotografia aérea, que é às vezes sepa-

rado da definição por causa dos métodos diferentes através dos quais os dados são interpreta-

dos. Via de regra, sensoriamento remoto refere-se ao uso de satélites que obtém dados sobre a 

superfície de grandes regiões do planeta, mais freqüentemente vindo na forma de dados 

compatíveis com computador que podem imediatamente ser operados por software de compu-

tador. 

 

2.1.4.7 Fazendo inferências de amostragens 

 

Dados espaciais tomados de amostragem espacial produzem três maiores tipos de ma-

nipulação: dados em locais não amostrados podem ser preditos de locais amostrados; dados 

dentro de contornos regionais podem ser agregados (de modo que uma única classe de dados 

característicos pode ser designada); dados de um conjunto de unidades espaciais podem ser 

convertidos para outros com configurações espaciais diferentes (Muehrcke e Muehrcke, 1992) 

apud DeMers (2003 p. 46). Quando o aprendizado sobre SIG é continuado, descobrem-se 

muitas situações envolvendo predições, e uma compreensão geral de problemas de predição 
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economizará tempo e energia mais tarde. 

 

Embora a amostragem encurte o tempo necessário para coleta de dados sobre uma re-

gião, também deixa lacunas no conhecimento sobre os locais não amostrados. Dado que a 

maioria dos softwares de SIG é baseado mais fortemente na idéia de áreas do que pontos, 

deve-se estar apto a determinar ou predizer os valores de pontos que estão faltando. Isto 

necessita geralmente surgir quando se colhe informação sobre superfícies usando amostras de 

pontos. Por exemplo, para obter uma idéia de como uma superfície inteira parece, pode-se 

selecionar um número de pontos para medir elevação. Quando mapas topográficos são 

visualizados, ou como linhas de contorno ou como representações tridimensionais, os dados 

que estão faltando não são medidos, mas são, em vez disso, preditos espacialmente (Muehrc-

ke e Muehrcke, 1992) apud DeMers (2003 p. 46). Sob estas circunstâncias existem dois tipos 

gerais de modelos de predição. Interpolação é usada para predizer valores que estão faltando 

quando se têm valores limites em ambos os lados de um intervalo. Se existem valores sobre 

um lado dos dados que estão faltando, mas nenhum sobre o outro lado, é usada a metodologia 

extrapolação. Interpolação pode ser tão simples quanto assumir um relacionamento linear 

entre os valores conhecidos e preencher na seqüência. Métodos mais sofisticados são basea-

dos ou sobre suposições de um relacionamento não linear entre valores conhecidos ou sobre 

uma distância ponderada ou modelo de operador local, onde valores mais próximos são mais 

prováveis de serem úteis na predição de valores faltosos do que de pontos mais afastados. 

Modelos de ajuste de superfície envolvem ajustar os valores observados para uma equação e 

então resolver a equação para cada valor faltoso (Muehrcke e Muehrcke, 1992) apud DeMers 

(2003 p. 47). Modelos de ajuste de superfície são mais prováveis de serem úteis para extrapo-

lação do que os outros, porque a equação pode facilmente ser estendida além dos valores 

conhecidos. Todos estes métodos permitem predizer valores faltosos, mas deve ser lembrado 

que predições não são medidas, e cada predição terá seu próprio conjunto de problemas e 

erros. 

 

2.1.5 O Mapa como um modelo de dados geográficos: a linguagem do pensamento espacial 

 

O mapa é a linguagem fundamental da geografia. Ele é, portanto, a linguagem funda-

mental da cartografia automatizada. Esta forma gráfica de abstração de dados espaciais é 

composta de diferentes sistemas de grade, projeções, bibliotecas de símbolo, métodos de 

simplificação e generalização e escalas. 
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2.1.5.1 Mapa como modelo: a abstração da realidade 

 

Segundo DeMers (2003), o mapa é um modelo de fenômeno espacial. Ele é uma abs-

tração. Ele não é uma versão em miniatura da realidade que está se referindo para mostrar 

cada detalhe de uma área de estudo. Mapas vêm em uma variedade de formas e conteúdo, mas 

os dois tipos principais são o mapa de referência geral e o mapa temático. Muito do que é 

tratado em SIG tem a ver com mapas temáticos, embora às vezes mapas de referência sejam 

usados como entrada para SIG, principalmente para permitir o desmembramento do mapa 

mais complexo de dados temáticos selecionados. Segundo Costa (1997) apud Matos (2001, p. 

48), cada tema de um mapa pode representar uma das seguintes informações: informação de 

contexto, informação estruturante, informação de inventário, informação de suporte e infor-

mação derivada. 

 

Ainda segundo Costa (1997), a informação de contexto é utilizada somente com fim 

descritivo ou para análises descritivas, sem que o seu detalhe e exatidão afete o trabalho de 

forma relevante. Os elementos espaciais da informação de contexto não se destinam a conju-

gação com a informação restante. Nesta classe integram-se também os temas cujo rigor, nível 

de detalhe ou confiabilidade não sejam considerados suficientes para permitir a sua utilização 

em operações de construção de novos objetos ou de análise espacial. 

 

A informação estruturante é aquela que não é diretamente objeto de cálculo ou análise 

espacial, mas que garante a coerência espacial de todos os outros temas, funcionando como 

suporte para agregação de informação alfanumérica ou como referência para delimitação de 

novas fronteiras. Exemplos típicos são limites administrativos e rede viária. 

 

A informação de inventário é a que corresponde a classes de objetos cuja representa-

ção deverá ser exaustiva, não lhe sendo aplicáveis as regras de generalização por omissão. 

Exemplos típicos são temas de cadastro e localização de estações de coleta de dados e infor-

mação com um valor legal associado 

 

A informação de suporte é aquela sobre a qual são feitos diretamente cálculos e opera-

ções de análise espacial e cujo detalhe e exatidão, sendo objeto de opção, devem ser pondera-

das em função do detalhe e exatidão para os temas a partir deles gerados. Um exemplo típico 
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é o da utilização de modelos digitais de terreno para modelos hidrológicos. 

 

Informação derivada é a que provém das operações de análise, automáticas ou não, 

utilizadas sobre a informação de suporte ou de inventário, condicionada pela informação 

estruturante. Será incluída também neste grupo a informação que resulte de análises realizadas 

fora do âmbito do modelo em apreciação e que não é suscetível de opções de modelagem. 

 

2.1.5.2 Uma mudança de paradigma em cartografia 

 

Uma abordagem alternativa para cartografia, aquela que mantém os dados brutos para 

posterior reclassificação, foi desenvolvida aproximadamente no mesmo período de tempo em 

que criadores de mapa começaram a aplicar maiores avanços em tecnologia de computador. 

Este método conhecido como o paradigma analítico ou, às vezes, paradigma holístico, man-

tém os atributos dos dados brutos dentro de dispositivos de armazenamento de computador e 

mostra os dados com base nas necessidades e classificações do usuário. Um quase precursor 

do CAD e até mesmo de SIG em si, este método atualmente é muito mais flexível em sua 

aplicação do que seu predecessor (DeMers, 2003). O ímpeto para seu desenvolvimento é a 

idéia de que um mapa, especialmente com o uso de tecnologia de computador, deve permitir 

comunicação e análise. 

 

 Resumindo, um mapa baseado no paradigma de comunicação visa mostrar a distribui-

ção espacial do fenômeno de interesse em um modo que indica como cada um pode ser 

alcançado, ao passo que um mapa com base no paradigma analítico visa fornecer informação 

quantitativa, mais do que simplesmente indicação de distribuições espaciais, já que sua função 

principal é a análise. 

 

2.1.5.3 Escala de mapa 

 

Independentemente do  paradigma escolhido, quando se considera converter o concei-

to espacial de espaço em um mapa, deve-se sempre lembrar que mapas são reduções da 

realidade. Um propósito principal de qualquer mapa temático é permitir visualizar detalhes 

importantes, para uma ampla região num único relance, sem as distrações de detalhe extrava-

gante ou inconseqüente. A quantidade de redução é principalmente uma função do nível de 

detalhe necessário para examinar a área de interesse.  
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Escala (Figura 2.3) é o termo comumente aplicado para a quantidade de redução en-

contrada nos mapas. Ela pode mais facilmente ser definida como a relação entre as dimensões 

representadas nos mapas e seus respectivos valores no terreno (Mendes e Cirilo, 2001). Uma 

escala expressa como “1 mm é igual a 25.000 mm” é chamada uma escala verbal. Este 

método comum de expressar escala tem a vantagem de ser facilmente compreendido pela 

maioria dos usuários de mapa. Outro método comum é o método de fração representativa 

(representative fraction – RF), em que ambas a distância no mapa e a distância no solo são 

fornecidas nas mesmas unidades, como uma fração, eliminando, portanto, a necessidade de 

incluir unidades de medida. O método RF é mais freqüentemente preferido pelos usuários de 

mapa experientes porque ele reduz confusão.  

 

Uma escala gráfica, também mostrada na Figura 2.3, é outro método básico de expri-

mir escala; aqui medida de distâncias no terreno aparece diretamente sobre o mapa. Medidas 

de área real podem ser ilustradas sobre o mapa também, mas isto é menos comum. Embora a 

escala gráfica seja difícil de comunicar oralmente para o usuário, ela tem a vantagem de ser 

facilmente transferida de uma escala para outra, que tem muito mais valor do que a limitação. 

É provável que manipulações de mapa de SIG impliquem muitas mudanças em escala de 

saída dependendo do formato exigido pelo usuário. Um dispositivo de escala gráfica pode ser 

colocado sobre o mapa durante entrada e, quando a escala do mapa muda na saída, assim 

também mudará a barra de escala. 

 

 
Figura 2.3 – Métodos de ilustração de escala de mapa – Adaptada de DeMers (2003) 

 

2.1.5.4 Projeções de mapa 

 

Embora quando visualizada em curta distância a Terra pareça ser relativamente plana, 

sabe-se que ela é relativamente esférica. Mapas são reduções da realidade, projetadas para 

representar não somente suas características, mas sua forma e configurações espaciais tam-
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bém. O uso de globos é um método tradicional de representação da forma da Terra. A maioria 

dos mapas temáticos encontrados na prática, como em análise de SIG, é de escalas considera-

velmente grandes, da ordem de 1:100.000 a tão grande quanto 1:1.000, dependendo do nível 

de detalhe. Um globo deste tamanho seria difícil para conduzir ou desdobrar sobre uma mesa 

digitalizadora para entrada para SIG. Como resultado, cartógrafos têm desenvolvido um 

conjunto de técnicas chamadas projeções de mapa designadas para descrever com razoável 

precisão a Terra esférica em meio bidimensional. 

 

Como o termo implica, o processo para criar projeções de mapa foi originalmente pre-

visto como posicionar uma fonte de luz dentro de um globo transparente sobre o qual caracte-

rísticas opacas da Terra foram colocadas, projetando então os contornos de característica 

sobre uma superfície bidimensional adjacente ao globo. Diferentes modos de projeções 

podem ser produzidos pela adjacência do globo numa maneira cilíndrica, como um cone, ou 

até mesmo como uma parte plana de papel. Cada um destes métodos como originalmente 

previsto produz o que é chamado uma família de projeções. Assim, há uma família de proje-

ções planas, uma família de projeções cilíndricas, e outra chamada de projeções cônicas 

(Figura 2.4). Atualmente, o processo para projetar uma superfície esférica sobre um meio 

plano é feito usando os princípios matemáticos de geometria e trigonometria que recriam a 

projeção física da luz através do globo. 

 
Figura 2.4 – As três famílias de projeções de mapa (a) Plana, (b) Cilindrica, (c) cônica 
Fonte: DeMers (2003). 
 

Projeções não são representações absolutamente precisas do espaço geográfico. Cada 

uma imporá seus próprios tipos e quantidades de distorção sobre o documento de mapa. As 

características importantes de mapas que devem ser retidas para operações analíticas precisas 

freqüentemente ditarão quais projeções devem ser usadas. Estas características ou proprieda-

des incluem ângulos (ou formas), distâncias, direções e tamanhos de área. É impossível 

preservar todas estas propriedades ao mesmo tempo quando realizando uma projeção de mapa 
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(DeMers, 2003).  

 

O processo de projeção de mapa é produzido matematicamente em duas etapas: pri-

meira, uma mudança de escala converte o globo real para um globo de referência com base na 

escala desejada; depois o globo de referência é projetado matematicamente sobre a superfície 

plana, onde a superfície tridimensional do globo é transformada numa superfície plana 

(Robinson et al., 1995) apud DeMers (2003, p. 63). Quando a escala do globo real for reduzi-

da para seu globo de referência, a fração representativa é mudada para refletir esta mudança 

de escala. A fração representativa para o globo de referência, chamada a escala principal, é 

calculada dividindo o raio da Terra pelo raio do globo. Agora se tem a fração representativa 

que é uniforme em todas as partes do globo de referência porque a forma deste é quase 

idêntica àquela da Terra. Isto é, a escala real será a mesma que a escala principal em qualquer 

lugar do globo. 

 

Antes de ser realizado o segundo passo para projetar o globo de referência para seu 

correspondente mapa plano, deve-se notar que o fator de escala, definido como a escala real 

dividida pela escala principal, é por definição 1.0 em qualquer lugar do globo de referência. 

Quando se move de um globo de referência esférico para o mapa bidimensional, contudo, o 

fator de escala necessariamente mudará porque a superfície plana e a superfície esférica não 

são completamente compatíveis. Portanto, o fator de escala diferirá em locais diferentes sobre 

o mapa (Robinson et al., 1995) apud DeMers (2003, p. 63). Necessita-se manter a idéia de 

uma mudança de fator de escala em mente quando são examinados os tipos de distorção feita 

através do processo de projeção. 

 

Quando se trabalha com um globo, o leste sempre ocorrerá em um ângulo de noventa 

graus do norte. Esta propriedade de manter correspondência angular pode ser preservada 

sobre uma projeção de mapa também. Uma projeção que retém esta propriedade de conformi-

dade angular é chamada uma projeção de mapa conforme. Como foi visto, o fator de escala é 

sempre 1.0 em qualquer direção para qualquer ponto sobre o globo de referência. Projeções 

conformes permitem arranjar matematicamente a extensão e compressão de modo que, dentro 

do mapa projetado, o fator de escala é mantido o mesmo em qualquer direção. Desde que, 

contudo, o fator de escala não seja então igual a 1.0 em qualquer ponto, os paralelos e meridi-

anos no mapa resultante sempre estarão a 90 graus para um outro como eles estavam sobre o 

globo, mas as áreas mostradas sobre o mapa estarão distorcidas (Robinson et al., 1995). 
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Manter em mente que conservar ângulos verdadeiros é difícil para grandes áreas e deve ser 

tentado somente para pequenas porções da Terra. 

 

Como foi visto, o tipo de projeção conforme resulta em distorções de áreas, signifi-

cando que se medidas de área são feitas sobre o mapa, elas serão incorretas. Pode-se preservar 

áreas através de projeções chamadas projeções equivalentes ou igual-área, nas quais o produto 

dos fatores de escala em direções cardinais é igual a 1.0 (Robinson et al., 1995). Este proce-

dimento, naturalmente, assegura que caso sejam encontradas áreas de, por exemplo, caracte-

rísticas de superfície quadrada, suas duas dimensões multiplicadas juntas resultarão numa área 

idêntica àquela que deveria ser calculada sobre o globo de referência. Isto porque o produto 

destas duas dimensões resulta no fator de escala idêntico. Contudo, uma vez que se tem 

alcançado esta identidade, descobre-se que embora a quantidade de área esteja corretamente 

mensurável, o fator de escala variará em cada direção sobre um ponto exceto as direções 

cardinais. Em outras palavras, preservando áreas, os ângulos são distorcidos. Assim, é uma 

característica fundamental destas duas propriedades de mapas projetados – que áreas e 

ângulos não podem ser preservados ao mesmo tempo. 

 

Se o propósito em projetar um mapa é medir distâncias precisamente, deve-se selecio-

nar uma projeção que preserva distâncias. Tais projeções chamadas projeções eqüidistantes, 

exigem manter a escala do mapa constante que deve também ser a mesma escala principal 

sobre o globo de referência (Robinson et al., 1995). Existem duas maneiras em que isto pode 

ser feito. A primeira mantém um fator de escala de 1,0 ao longo de uma ou mais linhas 

paralelas chamadas paralelos padrão. Então distâncias medidas ao longo destas linhas serão 

representações precisas de distâncias reais. A segunda abordagem é manter o fator de escala 

em 1,0 em todas as direções de um ou dois pontos. Distâncias medidas desses pontos iniciais 

serão então representações precisas de distância verdadeira. Uma distância medida de qual-

quer outro ponto sobre o mapa será imprecisa. Como é esperado, a escolha do ponto inicial é 

vital aqui. Normalmente escolhe-se o ponto a partir do qual  a maioria das medidas vai ser 

tomada. 

 

Quando mapas são usados para navegação, o interesse principal é preservar as dire-

ções mostradas. A preservação da direção verdadeira sobre um mapa é limitada à preservação 

dos arcos de grande círculo, que definem a distância mais curta de ponto a ponto sobre a 

Terra. Normalmente o propósito é descrever estas rotas de grande círculo como linhas retas. 
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Existem dois métodos principais de fazer isto. O primeiro usa áreas muito limitadas para 

mostrar grandes círculos como linhas retas entre todos os pontos sobre o mapa. Caso os 

meridianos sejam interceptados com estes grandes círculos, contudo, as intersecções angula-

res estarão incorretas. Ambos a área limitada e as intersecções angulares entre meridianos e 

grandes círculos limitam intensamente o uso desta projeção. Uma alternativa, chamada a 

projeção azimutal, é mais comumente usada para preservar direções. Assim como a projeção 

eqüidistante, começa-se selecionando um ou dois pontos de referência dos quais as direções 

são preservadas. Neste caso, linhas retas dirigidas destes pontos de referência ilustrarão 

direção verdadeira. Novamente, medidas de direção feitas começando em quaisquer outros 

pontos serão incorretas.  

 

2.1.5.5 Sistema de grade para mapeamento 

 

Uma grade ou sistema de coordenadas é necessário para calcular distância e direção 

sobre a Terra. Este sistema de coordenadas geográficas baseado em latitude e longitude é útil 

para localizar objetos ou características quando estão confinados na Terra esférica ou seu 

globo de referência. Como freqüentemente serão usados mapas bidimensionais projetados 

deste globo de referência, contudo, um ou mais sistemas de coordenadas que correspondam às 

distorções introduzidas durante o processo são necessários. Estes sistemas de referência, 

chamados retangulares ou coordenadas planas, permitem localizar objetos corretamente sobre 

estes mapas planos. 

O sistema básico de coordenadas retangulares é também aquele que se conhece quan-

do trabalhando com gráficos e linhas de número. Ele consiste de duas linhas, uma abscissa e 

uma ordenada. A abscissa é uma linha horizontal que contém números igualmente espaçados 

começando de zero, chamado origem, e estendendo-se até onde se deseja para medir distância 

em qualquer das duas direções (Figura 2.5). Os valores são chamados de coordenadas X; eles 

são positivos quando se move para a direita de zero e negativos quando se move para a 

esquerda. A segunda linha, a ordenada, permite mover verticalmente do mesmo ponto de 

origem numa direção positiva ou negativa de Y. Juntas, as coordenadas X e Y permitem 

localizar qualquer ponto ou característica combinando valores de X e Y. É possível obter 

resultados razoavelmente precisos com tal sistema, contanto que o mapa exiba a propriedade 

de conformalidade. É provável que mapas deste tipo ilustrem apenas pequenas porções da 

superfície da Terra. Cada um destes mapas de grande escala deve manter seu próprio sistema 

de coordenada para assegurar um grau de precisão de medida (Robinson et al., 1995). 
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Figura 2.5 – Um sistema de coordenadas cartesianas – Adaptada de DeMers (2003) 
 

Por tradição, quando se lê mapas usando coordenadas retangulares, fornece-se primei-

ro o valor de X e depois o valor de Y. Quando um mapa é orientado com norte em cima, a 

situação normal, o valor X mede distâncias a leste da origem ou ponto de partida. Da mesma 

maneira, valor Y mede distância norte da origem. Como se pode ver, não existem oeste ou 

sul. Em vez disso, a origem é colocada de modo que todas as referências são positivas no 

quadrante nordeste do sistema de referência. Isto é um processo chamado leitura direta. Em 

alguns casos, o tamanho da área exigirá construir um número de falsas origens para assegurar 

que cada porção da Terra seja precisamente representada sobre uma superfície plana. Medidas 

de falsas origens são então chamadas falso leste na abscissa e falso norte na linha de ordena-

da. 

 

Coordenadas planas não são normalmente usadas em mapas de pequena escala por 

causa do potencial para distorção. Para mapas de pequena escala, ajustes devem ser feitos 

para compensar as distorções introduzidas durante projeção. Apesar do grande número de 

projeções de mapa disponíveis, a grande maioria dos sistemas de coordenadas plana tenta 

ajustar por conformalidade usando somente projeções de mapa conforme, tipicamente a 

transversa de Mercator, estereográfica polar e cônica conforme de Lambert. Se, por exemplo, 

a área de estudo está situada em localizações equatoriais, uma projeção Mercator pode 

comprovar-se mais útil (Robinson et al., 1995).  
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O sistema de grade plana mais dominante usado em operações de SIG seja a grade 

UTM (Universal Transverse Mercator). Ele tem sido bastante adotado para trabalho de 

sensoriamento remoto, preparação de mapa topográfico, desenvolvimento de banco de dados 

de recurso natural porque ele permite medida precisa usando o sistema métrico de medida, 

que é aceito por muitos países e pela comunidade científica em geral. A unidade básica de 

medida é o metro. O sistema UTM corresponde a uma tentativa de harmonização global de 

um sistema de projeção cartográfica, o qual divide a Terra de 84 graus de latitude norte e 80 

graus de latitude sul em 60 zonas verticais (fusos) numerados com largura de 6 graus de 

longitude (Matos, 2001) (Figura 2.6). Para permitir somente valores positivos, são acrescidos 

10.000.000 metros às ordenadas (projeção da linha do equador) do hemisfério sul e 500.000 

metros às abscissas (projeção do meridiano central do fuso). Essa ilustração está mostrada na 

Figura 2.7. Por referência, estes fusos são numerados a partir do antimeridiano de Greenwich 

(180° E ou W) no sentido oeste-leste, até ser atingido o mesmo ponto de origem. Cada fuso 

por sua vez é dividido em linhas ou seções de 8 graus de latitude cada, com a exceção da 

seção mais ao norte, que é de 12 graus, permitindo que toda a Terra do hemisfério norte seja 

coberta com o sistema. 

 
Figura 2.6 – Numeração de fusos UTM 
Fonte: < 1http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html > 
Acesso em: novembro de 2006. 
 

http://www.resurgentsoftware.com/GeoMag/utm_coordinates.htm
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Figura 2.7 – Sistema de coordenadas UTM em um único fuso 
Fonte: Mendes & Cirilo (2001). 
 

Desde que cada seção pode ser localizada por uma combinação do número e letra, se-

ções relativamente pequenas do globo podem ser isoladas. Com a exceção do grupo mais ao 

norte, cada uma destas seções ocupará 100.000 metros de lado de até cinco dígitos de preci-

são. Assim, medidas devem ser corretas para um nível de resolução de 1 metro. 

 

Como o nome implica, o sistema UTM usa uma projeção transversa de Mercator. Para 

cada uma das 60 zonas longitudinais, uma projeção Mercator separada é aplicada para reduzir 

distorção. 

 

Todos os sistemas de grade dependem de medidas precisas do tamanho da Terra. Tais 

medidas por sua vez são dependentes de algum ponto de partida seguro do qual iniciar. Este 

ponto de partida é geralmente referenciado como um datum. O datum permite cientistas e 

pesquisadores geodésicos compararem suas medidas da Terra não apenas entre si usando um 

datum comum, mas também para outros sistemas de coordenadas baseados em outros data. 

Data são baseados na forma não esférica da Terra, conhecida como um elipsóide, que se 

parece com um achatamento da Terra nos pólos devido à rotação (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Relacionamentos entre elipsóide geóide, terreno e representações esféricas 
da Terra 
Fonte: DeMers (2003). 
 

Segundo DeMers (2003), na América do Norte, o primeiro datum foi criado em 1866, baseado 

em pontos de referência ao longo da superfície da Terra, que caracterizam o elipsóide da 

Terra como tendo um eixo equatorial de 6.378.206,4 metros e um eixo polar de 6.356.538,8 

metros. Estes valores resultaram num achatamento (f) de 1/294,9787  

 

Segundo Mendes & Cirilo (2001), o achatamento define o afastamento do elipsóide de 

sua forma esférica, isto é, quanto maior o seu valor, maior será a deformação do elipsóide, 

sendo este, portanto, mais achatado. A tabela 2.1 apresenta alguns destes parâmetros para sete 

elipsóides em uso, sendo que os dois últimos são utilizados pela cartografia brasileira. Salien-

te-se que no processo de criação de bancos de dados georeferenciados, freqüentemente são 

importados dados de várias fontes, escalas e diferentes sistemas de projeção, onde não é dada 

a devida atenção aos parâmetros dos elipsóides de referência. Isso causa erros em todo o 

processo posterior, de análise, com estes dados. No Brasil foi adotado o elipsóide de Hayford 

(cartas brasileiras mais antigas), cujas dimensões foram consideradas as mais convenientes 

para a América do Sul. Atualmente, no entanto, utiliza-se com mais freqüência o elipsóide da 

União Astronômica Internacional, homologado em 1967 pela Associação Internacional de 

Geodésia, que passou a se chamar elipsóide de referência. O elipsóide de Hayford utiliza o 

Datum Córrego Alegre e o elipsóide de referência atual (elipsóide da União Astronômica 

Internacional), utiliza o Datum SAD-69, cujos parâmetros estão descritos na tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Alguns elipsóides de referência 
Nome a, metros b, metros f Uso 

Australian 1965 6.378.160 6.356.774,7 1/298,25 Austrália 
Krasovsky 1940 6.378.245 6.356.863,0 1/298,3 Rússia 
Clarke 1866 6.378.206 6.356.538,8 1/294,98 U.S.A. 
Airy 1830 6.377.563 6.356.256,9 1/299,32 Inglaterra 
World Geodetic System WGS-84 6.378.137 6.356.752,3 1/298,257 Internacional
União Astronômica Internacional 6.378.160 6.356.776,0 1/298,25 Brasil 
Hayford 6.378.388 6.366.991,9 1/297 Brasil 

Fonte: Mendes & Cirilo (2001). 
 
 

Segundo Mendes e Cirilo (2001), o geóide é uma superfície de mesmo potencial gra-

vimétrico em todos os pontos, representando uma superfície hipotética do nível médio do mar, 

ou seja, supondo-se que não existem correntezas, ventos ou variações com a densidade de 

água e que também se prolonga sob os continentes. Entretanto, devido à dificuldade de 

determinação do geóide e dos difíceis cálculos decorrentes de sua utilização, surgiu um 

modelo mais simples de representar a Terra, que é o elipsóide, com superfície formada pelo 

giro de uma elipse em torno de seu eixo menor. Deve-se estar consciente de que o terreno da 

superfície da Terra (topografia) é altamente irregular e se modifica constantemente. Modelos 

topográficos tentam representar as variações físicas da superfície, enquanto modelos gravita-

cionais são usados nos geóides para representar variações locais da gravidade que modificam 

a definição local da superfície hipotética do nível do mar. A Figura 2.11 ilustra estas formas 

de representação da Terra. 

 

2.1.6 Modelos de dados em SIG 

 

A representação de dados espaciais é outro formalismo não diferente daqueles que já 

foram examinados quando se move de características reais da Terra para um conjunto limita-

do de objetos definíveis chamados pontos, linhas, áreas, e superfícies. A diferença está 

simplesmente em como os dados dentro de um computador são representados de tal maneira 

que eles possam ser editados, medidos, analisados e reproduzidos em alguma forma útil. 

 

Existem dois métodos fundamentais de indicar o espaço geográfico. O primeiro méto-

do serve para quantificar ou dividir espaço como uma série de pacotes ou unidades, cada uma 

das quais representam uma quantidade limitada, mas definida da superfície da Terra. Este 

método raster pode definir estas unidades em qualquer forma geométrica razoável, contanto 



 67

que as formas possam ser interconectadas para criar uma superfície plana representando todo 

o espaço em uma simples área de estudo. Embora uma ampla variedade de formas raster seja 

possível – por exemplo, triângulos ou hexágonos – é geralmente mais simples usar uma série 

de retângulos ou, mais freqüentemente, quadrados chamados células de grade. Células de 

grade ou outras formas raster geralmente são uniformes em tamanho, mas isto não é absolu-

tamente necessário. Por simplicidade assume-se que todas as células de grade são do mesmo 

tamanho e que, portanto, cada célula ocupa a mesma quantidade de espaço geográfico. Por 

simplicidade, novamente, a discussão será restrita à células de grade quadradas.  

 

2.1.6.1 O modelo raster 

 

Estruturas de dados raster não fornecem informação posicional precisa porque o espa-

ço geográfico é agora dividido em grades discretas, à maneira de um tabuleiro de xadrez em 

quadrados uniformes. Em vez de representar pontos com suas posições absolutas, eles são 

representados como uma única célula de grade (Figura 2.9). A suposição é que em algum 

lugar dentro dessa célula de grade, será encontrado um objeto ponto. Esta é uma forma 

adicional de abstração de mudança de dimensionalidade que exige ilustrar um objeto adimen-

sional com uma estrutura bidimensional de dados. Igualmente, linhas ou objetos unidimensio-

nais são representados como uma série de células de grades conectadas. Novamente, há uma 

mudança de dimensionalidade de objetos unidimensionais para estruturas de dados bidimen-

sionais. Cada ponto ao longo da linha é representado por uma célula de grade, significando 

que qualquer ponto ao longo da linha deve ocorrer em algum lugar dentro de uma das células 

de grade mostradas. É fácil ver que esta forma de estrutura de dados produz uma aparência 

mais para degrau de escada quando ela é usada para representar linhas bastante irregulares 

(Figura 2.9). Esta aparência de degraus é também óbvia quando áreas são representadas com 

células de grade (Figura 2.9). Todos os pontos dentro da área que é contornada por um 

conjunto de linhas interconectadas devem ocorrer dentro de uma das células de grade a serem 

representadas como parte da mesma área. Quanto mais irregular a área, maior a aparência de 

degraus. 
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Figura 2.9 – Representação básica de dados raster – Adaptada de DeMers (2003) 
 

Estruturas de dados raster podem parecer um tanto indesejáveis por causa da falta de 

informação posicional absoluta. Contudo, estruturas de dados raster têm numerosas vantagens 

sobre outras estruturas. Notavelmente, elas são relativamente fáceis para conceitualizar como 

um método de representar espaço. Na verdade, o relacionamento entre o pixel muito usado em 

sensoriamento remoto e a célula de grade em SIG permite que dados de satélites sejam 

prontamente incorporados em SIG baseado em raster sem quaisquer mudanças. Esta é outra 

vantagem das estruturas de dados raster sobre as alternativas. Outra característica agradável 

de sistemas baseados em grade é que muitas funções, especialmente aquelas envolvendo 

superfícies e operações de sobreposição, são simples para realizar com este tipo de estrutura 

de dados. 

 

Entre as maiores desvantagens da estrutura de dados raster está a redução na precisão 

espacial, que diminui a confiabilidade de medidas de área e de distância, e a necessidade por 

grande capacidade de armazenamento, além de ter que registrar cada célula de grade como um 

valor numérico. Este problema é menos sério do que ele foi anteriormente por causa dos 

vastos progressos em capacidades de armazenamento necessário compactando grupos de 

células de grade em formas mais integrantes. Embora armazenamento não seja uma maior 

limitação para usar estruturas raster, contudo, até mesmo os computadores mais rápidos 

podem ficar lentos para uma execução se cálculos altamente complexos são realizados sobre 

 Célula de grade (espaço quantizado) 

área  (dimensões) 

linha  (1 dimensão) 

ponto  (0 dimensão) 
colunas origem 

linhas 
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banco de dados raster muito grande. 

 

2.1.6.2 O modelo vetorial 

 

O segundo método de indicar espaço geográfico, chamado vetor ou modelo baseado 

em polígono, permite fornecer posições espaciais específicas explicitamente. Aqui, assume-se 

que espaço geográfico é contínuo, mais do que sendo quantizado como as menores grades 

discretas. Esta perspectiva é adquirida associando pontos como um conjunto simples de 

coordenadas (X e Y) no espaço coordenado, linhas como seqüências conectadas de pares 

coordenados, e áreas como seqüências de linhas interconectadas cujo primeiro e último pontos 

coordenados são o mesmo (Figura 2.10).  

 

 
Figura 2.10 – Representação básica de dados vetor  
Fonte: DeMers (2003). 
 

A estrutura de dados vetor mais simples, chamada de modelo espaguete (Dangermond, 

1982) apud DeMers (2003, p. 124) (Figura 2.11), é essencialmente uma tradução uma-por-

uma da imagem gráfica que normalmente é encontrada sobre um mapa. Ela é aquela que 

provavelmente é imaginada por muitos usuários como a mais natural ou mais lógica, princi-

palmente porque o mapa é mantido como o modelo conceitual. Para se ter uma idéia muito 

boa de como o modelo trabalha, imagine-se alguém cobrindo cada objeto gráfico sobre o 

mapa analógico com um pedaço de espaguete. Cada pedaço de espaguete atua como uma 

entidade única – aquelas muito curtas para pontos, aquelas mais longas para segmentos de 

linha reta, e coleções de segmentos de linha que vêm juntas nos inícios e fins de áreas adja-

centes. Cada entidade é um registro lógico, único no computador, codificada como strings de 

comprimento variável de pares de coordenadas (X,Y). 

 

Imagine-se uma grande coleção de pedaços de espaguete com cada pedaço reto tendo 

um conjunto de coordenadas de início e fim. Quaisquer polígonos que se encontrem adjacen-

tes um ao outro devem ter partes separadas de espaguete para lados adjacentes. Isto é, dois 
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polígonos adjacentes não compartilham o mesmo string de espaguete. Em vez disso, cada lado 

de cada polígono é unicamente definido por seus próprios conjuntos de linhas e pares coorde-

nados. Naturalmente, lados de polígonos adjacentes, embora eles sejam registrados separada-

mente no computador, devem ter as mesmas coordenadas. 

 

 
Característica Número Localização 

Ponto 5 par  único x,y 
Linha 16 segmento com pares coordenados x,y 
Polígono 25 linha poligonal fechada de pares x,y onde o primeiro e o último são o mesmo 
 26 linha poligonal fechada compartilhando coordenadas com polígono adjacente 

Figura 2.11 – Modelo spaghetti de dados vetor – Adaptada de ESRI (Technical Paper) 
 

Como o modelo de dados é conceitualizado como uma tradução um-para-um do mapa 

analógico, os relacionamentos (topologia) entre objetos – por exemplo, as posições de polígo-

nos adjacentes – são confusos, mais do que sendo explicitamente codificados no computador. 

Além disso, todos os relacionamentos entre todos os objetos devem ser calculados indepen-

dentemente. Um resultado desta falta de topologia explícita é excesso computacional, tornan-

do medidas e análises difíceis. Como ele se parece tão intimamente com o mapa analógico, 

contudo, o modelo espaguete é relativamente eficiente como um método de apresentação 

cartográfica e é ainda usado muito freqüentemente em cartografia assistida por computador 

(Computer assisted cartography – CAC) quando análise não é o objetivo principal. A repre-

sentação é bastante similar, também, a essa encontrada em muitos dispositivos de plotagem, 

tornando a tradução do modelo espaguete para a linguagem do plotter fácil e eficiente. Plota-

gem de modelos de dados espaguete é normalmente bastante rápido comparada com alguns 

outros. 

 

Uma vez que a ausência de topologia impede a estrutura espaguete de oferecer facili-

dade de análise, o próximo modelo de dados vetor a inclui. Os modelos deste tipo são chama-

dos de modelos topológicos (Dangermond, 1982) apud DeMers (2003 p. 125) (Figura 2.12). 
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Para permitir que técnicas analíticas avançadas sejam facilmente realizadas, é necessário 

fornecer ao computador tanta informação espacial explícita quanto possível. Isto é feito 

explicitamente registrando informação de adjacência dentro da estrutura de dados, para 

eliminar a necessidade de determiná-la por múltiplas operações. Cada segmento de linha, a 

entidade lógica básica em estruturas de dados topológicos, inicia e termina quando ela ou 

conecta ou intercepta outra linha, ou quando há uma mudança na direção da linha. Cada linha 

então tem dois conjuntos de números: um par de coordenadas e um número de nó associados. 

O nó é mais do que apenas um ponto; ele é a interseção de duas ou mais linhas, e seu número 

é usado para se referir a alguma linha com a qual está conectado. Além disso, cada segmento 

de linha, chamado uma ligação, tem seu próprio número de identificação que é usado como 

um ponteiro para indicar que conjunto de nós representa seu início e fim. Polígonos, compos-

tos destas ligações também têm códigos de identificação que informam os números de liga-

ção. Cada ligação no polígono agora é capaz de considerar os números de polígono à esquerda 

e à direita para ver se dois polígonos são adjacentes um ao outro ao longo de seu comprimen-

to. Na verdade, os “polígonos esquerdo e direito” são também armazenados explicitamente, 

de modo que até mesmo este tedioso passo seja eliminado. Esta característica de projeto 

permite ao computador saber os relacionamentos reais entre todas as suas partes gráficas. Em 

outras palavras, tem-se um modelo de dados vetor que se aproxima mais de perto da maneira 

em que leitores de mapa identificam os relacionamentos espaciais contidos em um documento 

de mapa analógico (DeMers, 2003). 
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Figura 2.12 – Modelo topológico de dados vetor – Adaptada de ESRI (Technical Paper, 
2000) 
 

Apesar das eficiências de estruturas de dados topológicos, avanços em velocidade de 

processamento em computador e enorme aumento na capacidade de dispositivos de armaze-

namento podem ter reduzido a necessidade por topologia explícita. O shapefile é a mais nova 

estrutura não topológica de dados que armazena a geometria e informação de atributo para 

características geográficas em um conjunto de dados. A geometria para cada característica é 

armazenada como uma forma compreendendo um conjunto de coordenadas de vetor e está 

ligada a seus atributos. Existem 14 tipos de forma, cada uma descrevendo entidades particula-

res ou combinações de entidade (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 – Exemplos de tipos de características geográficas num conjunto de dados 
para um shapefile 
Fonte: DeMers (2003). 
 

O shapefile geralmente tem excesso de processamento mais baixo do que seus equiva-

lentes topológicos. Isto resulta em mais rápida velocidade e edição de desenho, permite o 

tratamento de características não contíguas (dispersas, afastada umas das outras) e sobrepos-

tas, reduz necessidades de espaço em disco, e torna os arquivos em si mais fáceis para ler e 

escrever. 

 

Shapefiles são normalmente três tipos de arquivos separados e distintos: arquivos 

principais, arquivos de índice e tabelas de banco de dados. O arquivo principal (por exemplo, 

pipes.shp) é um arquivo de acesso direto, de comprimento de registro variável que contém a 

forma como uma lista de vértices. O arquivo de índice (por exemplo, pipes.shx) contém 

informação de espaços e comprimento de caractere para localizar os valores, e uma tabela 

dBASE (por exemplo, pipes.dbf) que contém os atributos que descrevem as formas. 

 

2.1.6.3 Modelo para representar superfícies 

 

Superfícies têm sido amplamente ignoradas, embora elas sejam características funda-

mentais para modelagem com SIG. Elas diferem imensamente, contudo, em sua maneira de 

representação, especialmente em vetor. Em raster, o espaço geográfico é assumido para ser 

discreto, em que cada célula de grade ocupa uma área específica. Dentro desse espaço discre-
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tizado ou quantizado, uma célula de grade pode ter codificado como um atributo o valor 

elevacional absoluto que é mais representativo da célula de grade. Isto pode ser o valor mais 

alto ou mais baixo, ou até mesmo um valor elevacional médio para a célula de grade. Como 

tal, as estruturas de dados raster existentes são bastante capazes de tratar dados de superfícies. 

 

Em vetor, contudo, a descrição é bastante diferente. O espaço entre as entidades gráfi-

cas é mais confuso do que explicitamente definido. Para definir este espaço explicitamente 

como uma superfície, deve-se quantificar a superfície numa maneira que retenha maiores 

mudanças em informação de superfície e signifique áreas de dados elevacionais idênticos. 

Segundo DeMers (2003), a superfície topográfica pode ser imaginada como sendo um mineral 

bruto, com faces planas, contornos e vértices (Figura 2.14). 

 

 
Figura 2.14 – Modelo TIN – Adaptada de DeMers (2003) 
 

O modelo rede irregular triangulada (triangulated irregular network – TIN), permite 

registrar dados topográficos como pontos numa grade regular ou irregular. Então quando uma 

visualização tridimensional é necessária, a grade pode ser convertida para o modelo TIN ou 

forma cristalina. Além disso, os dados tipo ponto podem ser usados para realizar os processos 

típicos de representar as superfícies como uma série de linhas de contorno, com todos os 

procedimentos de interpolação necessários para análise de superfície.  

 

2.1.6.4 Sistemas híbridos e integrados 

 

A maioria dos sistemas raster são tão simples que o modelo de dados em si fornece 

uma descrição relativamente completa. Em sistemas vetor, contudo, existem duas abordagens 

principais para integrar os elementos gráficos do modelo de dados a um sistema de gerencia-
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mento de banco de dados. É útil examinar estes dois modelos não somente por causa das 

diferenças básicas em abordar, mas também por causa do predomínio total de sistemas vetor 

no mercado. As duas maiores formas de SIG para vetor são sistemas integrados e sistemas 

híbridos; ambos acomodam a ligação entre entidades espaciais e seus atributos. 

 

O modelo híbrido de dados é um reconhecimento de que embora estruturas e modelos 

de dados gráficos sejam eficientes no tratamento de dados de entidade, faltam neles a sofisti-

cação computacional para gerenciar os dados de atributo com a mesma eficiência (Aronson, 

1985; Morehouse, 1985) apud DeMers (2003 p. 132). Alternativamente, sistemas de gerenci-

amento de banco de dados são bem reconhecidos por sua habilidade para gerenciar tipos de 

atributo de dados, mas não são bem adaptados a entidades gráficas. Parece exatamente lógico 

que se estas duas tecnologias forem ligadas através de software, isto fornecerá o melhor de 

ambos os modos. Para implementar esta abordagem, as coordenadas e dados topológicos 

requeridos para gráficos são armazenados como um conjunto separado de arquivos (Figura 

2.15). As tabelas de atributo, conduzindo todos os dados de atributo necessários para cada 

entidade gráfica, são também armazenadas separadamente dentro de software comercial 

existente de sistema de gerenciamento de banco de dados. A ligação é realizada armazenando 

códigos de identificação (isto é, códigos de identificação de polígonos) como uma coluna de 

dados no banco de dados de atributos. Desta maneira, a coluna está diretamente associada 

com os códigos de atributo contidos na tabela. Como o modelo híbrido permite que tipos de 

dados raster e vetor sejam operados no mesmo sistema, esta abordagem é às vezes usada para 

ligar módulos baseados em grade para o sistema de gerenciamento de banco de dados dentro 

da estrutura global de SIG. Além do mais, desde que múltiplos atributos possam ser armaze-

nados no sistema de gerenciamento de banco de dados, capacidades analíticas são aumentadas 

e espaço de armazenamento é economizado. Sistemas híbridos incluem o INTERGRAPH 

IGDS/DMRS e MICROSTATION-32 baseados em CAD, ARC/INFO, GEOVISION, e 

INTERGRAPH MICROSTATION GIS baseados em vetor (DeMers, 2003).  

 

 
Figura 2.15 – SIG vetoriais híbridos – Adaptada de DeMers (2003) 
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O segundo maior tipo de modelo de SIG é o modelo integrado de dados, outra aborda-

gem de sistema de gerenciamento de banco de dados espaciais. Neste caso, o Sistema de 

Informação Geográfica serve como o processador de questionamento, mas eles são mais 

intimamente integrado com sistema de gerenciamento de banco de dados do que no sistema 

híbrido (Guptill, 1987; Morehouse, 1989) apud DeMers (2003 p. 132). Normalmente baseado 

em modelos de dados vetor/topológico, o sistema integrado armazena dados de coordenada de 

mapa (entidades) como tabelas relacionais, juntamente com tabelas separadas contendo dados 

topológicos dentro do mesmo banco de dados. Atributos são também armazenados no mesmo 

banco de dados e podem ser colocados nas mesmas tabelas de entidades gráficas. Ou, como 

notado anteriormente, eles podem ser armazenados como tabelas separadas e acessados 

através do uso de uniões relacionais (Healey, 1991) apud DeMers (2003 p. 132). 

 

Além de modelos típicos de alto nível já discutidos, um terceiro, chamado sistemas de 

gerenciamento de banco de dados orientado a objeto, está surgindo como uma abordagem 

alternativa. Este modelo é uma extensão do modelo integrado que incorpora uma linguagem 

de questionamento espacial (Healy, 1991) apud DeMers (2003 p. 133) e reflete reconheci-

mento da importância de ser apto a acessar ambas a base de dados cartográficos e as opera-

ções a serem realizadas.  

Um objeto é uma entidade que tem uma condição ou estado que é representado por 

ambos as variáveis locais e um conjunto de operações que agirão sobre o objeto. Segundo 

Matos (2001), a diferença entre sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais 

(modelo relacional) e o sistema de gerenciamento de banco de dados orientado a objeto 

(modelo orientado por objetos) é que os modelos relacionais contemplam unicamente dados e 

estrutura, ao passo que os modelos orientados por objetos contemplam dados, estrutura e um 

conjunto de operações que agem sobre os objetos (algoritmos). No modelo orientado por 

objeto, todos os atributos que caracterizam uma dada entidade e as operações associadas (que 

permitem manipular a entidade) apresentam-se agrupadas, designando-se essa característica 

por encapsulamento. 

 

Um sistema atual que depende de um grau ou outro do modelo de objeto é o Map Ob-

jects da ESRI. O novo Geodatabase® da ESRI (abreviatura para banco de dados geográficos) 

representa uma mudança radical nos modelos de dados para essa companhia. Este sistema é 

uma mudança do modelo híbrido (também conhecido como o modelo cobertura) que tem sido 
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usado por anos pelo software ArcInfo para um sistema de software integrado que se chama 

agora de ArcGIS indicando, assim, uma clara mudança para um modelo alternativo de dados. 

Uma clara mudança neste sistema de software é que ele tem adicionado orientação a objeto, 

com toda a flexibilidade que implica. Este novo modelo permite raster, vetor, endereço, 

medidas, CAD, e uma ampla variedade de tipos de arquivo a serem armazenados juntos 

(sistema integrado) num sistema de gerenciamento de banco de dados comercial de fácil 

acesso. Ele também suporta características inteligentes, regras, e relacionamentos. O modelo 

de banco de dados geográficos suporta como padrão uma ampla seleção de objetos (linhas nas 

tabelas do banco de dados) e características (objetos com geometria). Tudo isto sugere que 

modelos orientados a objetos estão provavelmente aumentando em número e a habilidade 

para modelar com software de SIG torna-se mais fácil e a complexidade do modelo aumenta-

rá. Isto também sugere que a idéia de SIG como um pacote de software fechado está sendo 

substituída pelo conceito de SIG como um kit de ferramentas. Sob este conceito, os usuários 

selecionarão os objetos que eles necessitam para as tarefas particulares e projetarão o software 

e sua interface de usuário para aplicações particulares. Isto também sugere que usuários de 

SIG, por necessidade, terão que aprender a programar, particularmente em linguagens orien-

tadas a objeto de modo que sua eficácia com a nova geração de software de SIG seja a melhor 

possível (DeMers, 2003). 

 

2.1.7 O Subsistema de armazenamento e edição de dados 

 

O subsistema de armazenamento e edição em SIG fornece uma variedade de ferramen-

tas para armazenar e manter a representação digital da área de estudo. Ele também fornece 

ferramentas para examinar cada layer (tema) por erros que podem ter ocorrido durante as 

preparações. Antes que essas ferramentas possam ser usadas com sucesso, é preciso saber 

quais são estes possíveis erros e como eles podem ser descobertos e corrigidos. Se a entrada 

tiver sido tratada com cuidado, espera-se encontrar relativamente poucos erros. Muitos destes 

erros não aparecerão até que o Sistema de Informação Geográfica tenha completado sua tarefa 

de organizar coberturas completas. Em raster, por exemplo, pode haver a necessidade de 

mostrar cada cobertura para isolar células de grade ilógicas ou fora de lugar quando compara-

das com os documentos de entrada. Em sistemas vetor, pode haver a necessidade de construir 

topologia após a entrada de dados iniciais, para ajudar a arrematar polígonos que não conec-

tam completamente, linhas que terminam em lugares errados, ou pontos que ocorrem onde 

eles não deveriam. 
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2.1.7.1 Armazenamento de bancos de dados em SIG 

 

Se o sistema raster permite uma ligação para um sistema de gerenciamento de banco 

de dados, a questão torna-se um tanto mais complicada em que cada célula de grade tem 

anexada a ela um número de diferentes códigos de atributo. Dependendo de como isto é feito 

com Sistema de Informação Geográfica particular, pode ser necessário apresentar e analisar 

cada conjunto de atributos de cobertura como um mapa separado. Outros podem fornecer a 

habilidade para listar os códigos de atributo para cada célula de grade quando for examinada. 

O usuário necessita tornar-se consciente das capacidades e abordagens de edição de seu 

sistema. 

Em vetor, as entidades e atributos são ou armazenados como tabelas individuais dentro 

de um único banco de dados ou como bancos de dados separados, ligados por uma série de 

ponteiros. A separação de entidades e atributos exige que o usuário olhe os procedimentos de 

edição aplicáveis às entidades, atributos e bancos de dados. Ele pode recuperar as entidades 

gráficas separadamente e apresentá-las para identificar objetos ausentes, ligações incompletas, 

e polígonos. Recuperando as tabelas de atributo, ele estará apto a examiná-las à parte de suas 

entidades ligadas para determinar se existem erros de digitação, seqüências incorretas de 

código, ou até mesmo os atributos errados nas colunas erradas de sua tabela. Finalmente, ele 

estará apto a recuperar parte ou todo o seu banco de dados (isto é, partes dos gráficos e/ou 

parte do banco de dados), para examinar a correspondência entre as entidades e os atributos. 

O usuário deverá freqüentemente estar apto a isolar entidades individuais e apresentar, na 

mesma tela, os valores de atributo que ele desejar. 

 

2.1.8 Análise espacial elementar 

 

2.1.8.1 Introdução à análise espacial 

 

Segundo DeMers (2003), o subsistema de análise de dados é o subsistema utilizado de 

forma mais inadequada dentro de SIG. A utilização inadequada deste subsistema é um resul-

tado da falta de compreensão da natureza dos dados espaciais contidos no sistema. A lista de 

possíveis abusos é bastante grande, principalmente porque o poder inerente de SIG é muito 

grande para ser efetivamente aplicado sem uma firme compreensão de geografia fundamental, 

numérica e conceitos estatísticos. 
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Além dos problemas do abuso de SIG, há uma opinião generalizada de que SIG é o 

remédio para a solução de todo problema geográfico. Embora a ferramenta seja bastante 

poderosa, a maioria dos softwares de SIG é dirigida mais por demandas de mercado do que 

por necessidades acadêmicas para resolver problemas geográficos muito difíceis. Em resumo, 

SIG é um conjunto incompleto de ferramentas de análise espacial. Em muitos casos o usuário 

será obrigado a combinar ferramentas de SIG com software de análise estatística, ferramentas 

de modelagem matemática fornecendo cálculos matemáticos avançados, pacotes geoestatísti-

cos projetados para análise espacial avançada, ou ainda pacotes de linguagem macro avançada 

(chamados desenvolvimento de aplicações em SIG), projetados para estender o kit de ferra-

mentas de SIG para um conjunto particular de tarefas. Mas antes que o usuário fique desani-

mado, lembrar que muitos pacotes de SIG diferentes estão disponíveis, cada qual com seus 

poderes e fraquezas espaciais. Alguns pacotes fornecem ligações diretas com outro software 

analítico para melhorar sua utilidade; outros fornecem estruturas de dados que permitem que 

os resultados de análise externa sejam passados de volta para SIG. As limitações de SIG que o 

usuário escolhe devem ser ponderadas contra os tipos de análise que ele freqüentemente 

realiza. Por esta razão, e para estar apto a selecionar o sistema ou sistemas que melhor con-

vém com suas necessidades, o usuário deve estar consciente da quantidade indeterminada de 

possibilidades disponíveis no campo da geografia automatizada. (DeMers, 2003) 

 

2.1.8.2 Visão introdutória sobre fluxograma 

 

A idéia de fluxograma de modelo e análise em SIG é tão central para o subsistema de 

análise que muitos pacotes de software agora incorporam alguma forma de utilidade em 

fluxograma, como, por exemplo, o construtor de modelo da ESRI – ESRI’s Model Builder 

(Batty & Longley, 2003). Dada a importância que distribuidores de software estão colocando 

em fluxogramas, e o reconhecimento deles de sua habilidade para sistematizar a imaginação e 

documentar os procedimentos, deve-se começar a pensar sobre eles imediatamente. Desta 

maneira, o usuário obterá uma oportunidade para tarefas de análise simples de fluxograma e 

ficará confortável com a idéia. 

 

Toda tarefa em SIG, não importa quão simples seja, requer que pelo menos uma ope-

ração identificável seja realizada, tipicamente em pelo menos um layer temático como uma 

entrada do modelo para produzir alguma forma de saída. Isto fornece a forma geral de um 
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fluxograma de modelo em SIG (Figura 2.16). Esta figura é uma forma geral da maioria dos 

fluxogramas. Embora símbolos e algo específico mudem, virtualmente cada modelo inicia 

com entrada, realiza alguma operação (com ou sem condições) e produz alguma saída. 

Observando este diagrama simples, vê-se que ele tem uma entrada, uma operação (uma 

pesquisa, uma medida, ou outra tarefa), e uma saída de algum tipo. Por simplicidade, admite-

se que a saída é um mapa na figura. Note como o fluxograma mostra ambos os objetos e 

operações e uma direção de fluxo. Este tipo de fluxograma é chamado um fluxograma de 

implementação porque ele mostra como o modelo realmente trabalha. Quando a habilidade do 

usuário em modelagem cresce, ele necessitará criar um fluxograma que flua na outra direção 

de modo que possa mover de resultados esperados para os elementos de dados básicos sobre 

os quais o modelo é construído. Este tipo de fluxograma é chamado um fluxograma de 

formulação porque ele é usado para projetar as tarefas de modelagem. (DeMers, 2003) 

 

 
Figura 2.16 – Fluxograma em SIG – Adaptada de DeMers (2003) 
 

 

2.1.8.3 Trabalhando com objetos de nível superior 

 

Objetos do tipo ponto, linha, e área foram vistos com base ou nas características de a-

tributo prontamente disponíveis ou em atributos que são mensuráveis através de métodos às 

vezes simples, às vezes complexos. Todas estas entidades, contudo, têm certos atributos que 

são colocados à parte do restante. Alguns atributos resultam dos métodos de codificação – por 

exemplo, nós que são codificados durante o processo de digitalização. Outros podem ter que 

serem determinados – por exemplo, centróides indicando o centro de uma área. Estes objetos 

são chamados de nível superior por falta de um termo melhor, simplesmente por causa de sua 

unicidade e utilidade para análise posterior em SIG. 

 

Bordas são linhas que se tornam objetos de nível superior por causa de suas localiza-

ções relativas a polígonos adjacentes. 

 

Linhas também podem tornar-se objetos de nível superior quando elas são localizadas 

 
Entrada 

 
Saída 

      Operação 
 
(mais condições) 
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numa maneira particular relativa a outras linhas. Em muitos casos, linhas não são simples-

mente indicações de localizações de objetos lineares ou de fronteiras entre polígonos, mas são 

conectadas pelos nós para formar redes (Figura 2.17). Redes podem mais apropriadamente ser 

definidas como um conjunto de entidades linhas interconectadas cujos atributos compartilham 

algum layer (tema) comum relacionado principalmente a fluxo. Redes permitem realizar 

modelagem de um grande número de tipos de fluxo, desde tráfego de automóvel e trem até 

mesmo de mercadorias particulares. Em todos estes casos necessita-se estar apto a operar em 

redes, o que significa que as linhas devem compartilhar os atributos necessários para analisar 

estes fluxos (limites de velocidade, fricções, etc.). SIG raster não é particularmente eficiente 

para manipulação de redes porque não há maneira de defini-las explicitamente, exceto para 

determinar valores de atributos específicos para as células de grade. Embora isto possa ser 

feito, a maioria dos profissionais de SIG defenderá o uso de SIG para vetor para trabalhos 

com redes. 

 

Redes estão envolvidas em três maiores formas: linhas retas, como alguém pode per-

ceber numa grande rodovia interestadual (Figura 2.17 a); ramos de árvores, como alguém 

pode esperar olhando em redes de drenagem (Figura 2.17 b); e circuitos (Figura 2.17 c), como 

pode-se perceber em padrões de rua cujas linhas levam de volta ao ponto de partida (Muehrc-

ke e Muehrcke, 1992) apud DeMers (2003, p. 246). Além disso, todos estes tipos de redes 

podem ser definidos como direcionadas ou não direcionadas. Numa rede direcionada, os 

fluxos se movem somente numa única direção. Rios, por exemplo, sob circunstâncias normais 

fluirão ladeira abaixo e não fluirão na direção oposta. Igualmente, ruas de uma única via 

limitam o fluxo de tráfego para uma direção única. No caso em que alguém liga nas interse-

ções de rede outra em um ângulo, pode haver uma mudança na direção de fluxo, ou pode ser 

necessário restringir os locais em que as curvas podem ser feitas passando de uma ligação 

para outra. Na intersecção de uma rua de duas vias e uma rua de via única, por exemplo, não 

será permitido virar da rua de mão dupla para dentro do fluxo contrário do tráfego de mão 

única. Mas em redes chamadas redes não direcionadas, os fluxos podem variar de direção ao 

longo da rede. 

 

Como redes têm a capacidade de modelar fluxos ou numa maneira direcionada ou não 

direcionada e como algumas ligações de rede serão conectadas a certas ligações, mas não a 

outras (por exemplo, uma via passando por cima de outra via), todos estes atributos caracterís-

ticos devem ser explicitamente codificados ou durante a entrada de dados ou posteriormente 
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quando editando atributos. Quase todo software de SIG para vetor tem a capacidade de 

armazenar estes atributos e modelar fluxos com eles. Na verdade, algum software tem sido 

especificamente projetado para trabalhar desta forma. Uma falta de dados de atributo para 

redes limita seriamente o uso de características lineares como objetos de rede de nível superi-

or. Linhas conectadas umas às outras sem atributos indicando que elas fornecem um caminho 

comum para fluxos não oferecem base para modelagem de rede. 

 

Uma característica relacionada a linhas não é diferente daquela última mencionada pa-

ra objetos ponto de nível superior: Isto é, coleções de linhas podem também atuar como 

identificadores para padrões ou comunidades de área. Pode haver áreas de alta densidade de 

redes de estrada ou baixa densidade. Por causa da densidade ou falta de densidade dos objetos 

linha, pode-se definir estas áreas como comunidades compartilhando estas características.  

 

 
Figura 2.17 – Tipos de redes 
 

Áreas podem também ocorrer como objetos de nível superior, assim como pontos e li-

nhas. Os polígonos por si mesmos podem ser usados para definir regiões de atributos geográ-

ficos similares. Atualmente, como no passado, entre os mais importantes aspectos de pesquisa 

geográfica está a definição de regiões: áreas da Terra que exemplificam alguma unidade de 

atributos descritíveis. Dentro de SIG, estas definições regionais podem ser baseadas nos 

atributos definindo cada polígono ou conjunto de polígonos.  

 

Todos os objetos que foram identificados, sejam simples ou de ordem superior, devem 

ser identificáveis pelo usuário de modo que eles possam ser operados por análise adicional. 

Cada um deve estar apto a ser isolado, tabulado separadamente, e apresentado. A habilidade 

para realizar análise é fortemente ligada à habilidade de SIG para fazer isto. Em modelos de 

dados vetor, e em modelos de dados raster que são ligados a um sistema de gerenciamento de 

banco de dados, muito freqüentemente estes objetos são selecionados através de uma pesquisa 

(a) (b) (c) 
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formal das tabelas de atributo. 

 

2.1.9 Diferenças genéricas entre SIG e CAD 

 

Um sistema CAD é uma ferramenta desenvolvida para manipular desenhos digitais. 

Os objetos de desenho neste sistema são normalmente regulares (sólidos de revolução) e 

podem ser modelados com o uso de técnicas como geometria construtiva de sólidos (Cowen, 

1988). 

 

Uma característica básica que torna um SIG distinto de um sistema CAD é a capacida-

de de armazenar a topologia de um mapa (estrutura de relacionamentos espaciais como 

vizinhança, proximidade e pertinência que pode ser estabelecida entre objetos geográficos). 

 

Em grande parte das aplicações de CAD, os desenhos não possuem atributos descriti-

vos, mas apenas propriedades gráficas como cor e espessura. Já em SIG, os dados geográficos 

possuem atributos, o que torna necessário prover os meios de consultar, atualizar e manusear 

um banco de dados espaciais. 

 

2.2 Evolução do EPANET e sua comunicação com interfaces em CAD e GIS 

 

EPANET é usado em pesquisas da segurança do solo americano para modelar amea-

ças de contaminação dos sistemas de água. Historicamente, EPANET foi limitado a seguir a 

dinâmica de um único produto químico transportado através de uma rede de tubulações e dos 

tanques de armazenamento. EPANET não considerou interações entre espécie no volume da 

água ou espécie de superfície fixada na parede da tubulação. Recentemente, o centro de 

pesquisa da segurança do solo nacional da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos 

liberou uma versão de pesquisa do MS-EPANET (Multi-Species EPANET) que permite a 

consideração de interação múltipla de espécie no fluxo de volume e nas paredes da tubulação. 

As extensões de modelagem MS-EPANET incluem o seguinte: 

• A potencialidade para modelar reações da multiespécie em tubulações e tanques 

quando as reações envolverem reações de espécie de superfície e de volume do fluxo. 

• Modificação do formato do arquivo de entrada do EPANET para permitir a leitura 

de expressões dinâmicas da qualidade de água e acomodar vários outras interações multiespe-
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cie. Isto permite expressões matemáticas arbitrárias da dinâmica da reação. O modelo então 

analisa as expressões, armazena e estrutura os dados para a avaliação eficiente. 

• A extensão incorpora algoritmos de Newton-Raphson e de Runge-Kutta em seus 

módulos de qualidade da água para resolver as equações algébricas diferenciais que descre-

vem a dinâmica da reação. 

• Modificação do kit de ferramentas do progamador EPANET de modo a permitir a 

especificação de fontes e de qualidades do contaminante. 

 

 

MS-EPANET permitirá que os usuários modelem a perda livre do cloro, a formação 

de disinfecção por produtos, dinâmica de nitrificação e adsorção em paredes da tubulação. Os 

pesquisadores da segurança do solo nacional americano estão particularmente interessados em 

modelar o transporte de ameaças do contaminante em sistemas de distribuição de água para 

consumo humano. 

 

O simulador EPANET se comunica com aplicações em CAD ou GIS através do kit de 

ferramentas do programador do EPANET. Este kit de ferramentas é uma coleção de funções 

na forma de arquivo DLL que ajuda a simplificar a programação de computador no tocante a 

análises de rede de distribuição de água. As funções podem ser usadas para ler o arquivo de 

descrição geométrica de uma rede de distribuição, modificar propriedades de componentes 

selecionados, executar múltiplas análises de qualidade da água e de simulação da água, 

recuperar resultados selecionados de saída e para escrever relatórios de saída formatados. Este 

kit especial é útil para desenvolver aplicações, tais como os modelos de otimização que 

requerem a execução de muitas análises de rede com parâmetros de entrada modificados. 

Pode também simplificar a adição de potencialidades de análise de rede integrada que modela 

os ambientes baseados em CAD e GIS. 

 

2.3 Estado da arte em modelos de projeto ótimo para sistemas de distribuição de água 

 

O foco atual em modelos de projeto ótimo está em melhorar a eficiência e realismo 

das técnicas de otimização, com pouca atenção dada às exigências de banco de dados espaci-

ais e interfaces de diálogo para melhorar uso prático. Uma ampla variedade de técnicas tem 

sido proposta sendo o método gradiente de programação linear e suas extensões um dos mais 

estudados (Alperovits & Shamir, 1977; Eiger et al., 1994). Contudo, Bhave & Sonak (1992) 
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afirmam que este método é insuficiente comparado com outros métodos no tocante aos 

tamanhos das tubulações, que são tratados como variáveis discretas e não contínuas. 

 

Algumas abordagens tentam a empregar métodos combinatórios eficientes para o pro-

blema de projeto ótimo. Gessler (1982) vinculou um modelo de simulação hidráulico de rede 

a uma sub-rotina de filtragem para enumerar eficientemente todas as soluções viáveis em 

projetos de rede de tubulação. Este modelo seleciona tanto o projeto ótimo, quanto as várias 

soluções próximas da ótima para análise de viabilidade e é talvez o modelo de otimização 

amplamente usado. Outros autores têm formulado o problema de projeto ótimo como um 

problema de programação não linear com os tamanhos discretos de tubulação tratados como 

variáveis contínuas. Chiplunkar et al. (1986) empregaram o método Davidon-Fletcher-Powell 

para projetar uma distribuição de água sob um cenário de consumo único. Lansey & Mays 

(1989) incorporaram o algoritmo gradiente reduzido generalizado com um modelo de simula-

ção de distribuição de água para dimensionamento ótimo de rede de tubulações, estações de 

bombeamento e tanques. A principal desvantagem destes métodos de programação não linear 

é o arredondamento de variáveis ótimas contínuas de decisão para tamanhos disponíveis 

comercialmente, que podem provocar inviabilidades da rede e levantar questionamentos sobre 

a otimalidade da solução ajustada. 

 

Métodos baseados no uso de programação linear têm sido desenvolvidos os quais são 

capazes de manter as restrições sobre tamanhos discretos de tubulações sem a necessidade de 

arredondar soluções. Morgan & Goulter (1995) modificaram o procedimento de Kally (1972) 

para vincular um resolvedor de rede Hardy-Cross com modelo de programação linear. O 

modelo é designado para otimizar projeto de novos sistemas e expansão de sistemas existen-

tes. Este é um método altamente eficiente, tendo como principal desvantagem o fato de que 

algumas seções de tubulações requererem dois tamanhos de tubulações. Isto certamente reduz 

custos do sistema, mas pode não ser atrativo para engenheiros de projeto. 

 

Literatura mais recente salienta questões de viabilidade em projeto de sistema de dis-

tribuição de água considerando as probabilidades de satisfazer exigências de pressão e vazão 

do sistema. Lansey et al. (1989) empregou um modelo de chances restritas para considerar 

incertezas em consumos, carga de pressão e rugosidade da tubulação. Bao & Mays (1990) 

aplicaram o método de simulação Monte Carlo para medir confiabilidade do sistema. Embora 

confiabilidade baseada em modelos de sistema de distribuição seja útil para análise do pro-
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blema, estes modelos podem ser impraticáveis para projeto de sistemas de grande escala. O 

uso de cenário de demanda múltipla pode ser uma maneira de incluir indiretamente questões 

de confiabilidade de sistema em mais custos de computação prática. 

 

Estudos recentes têm tentado aplicar uma variedade de métodos de programação heu-

rístico para projeto ótimo de sistemas de distribuição de água. Estes incluem a aplicação de 

algoritmos genéticos (Savic & Walters, 1997). As vantagens destes métodos é que eles 

permitem consideração total de não linearidade de sistema e mantêm variáveis de projeto 

discretas. As desvantagens incluem: 

• Não podem garantir geração de soluções ótimas locais iguais, particularmente para 

sistemas de grande escala (aplicações que envolvem pequenas áreas de estudo); 

• Exigem extensos parâmetros de ajuste, que são altamente dependentes do problema 

individual; 

• Pode exigir muito tempo de processamento; 

• Aplicações atuais não têm incluído o uso de demandas múltiplas por causa das difi-

culdades computacionais. 

 

O otimizador Labadie & Taher (1996) melhora o método de Morgan & Goulter (1985) 

devido: 

• Ao emprego de uma técnica eficiente de programação não linear com o resolvedor 

de rede hidráulica que oferece vantagens distintas sobre métodos tradicionais tais como 

Hardy-Cross, Newton-Raphson e resolvedores de teoria de sistema linear; 

• Ao fato de permitir inclusão simultânea de cenários de demanda múltipla na otimi-

zação; 

• Ao fato de incluir localização ótima e dimensionamento de estações de bombea-

mento; 

• Ao fato de está incorporado ao ArcView 3.1 GIS para exigências de banco de da-

dos espaciais e não espaciais. 

 

Bahadur et al. (2002) desenvolveram um sistema para integrar EPANET e ArcView 

chamado PipelineNET para auxiliar administradores de emergência a avaliar os riscos para 

fornecimentos públicos de água. O conjunto de funções reutilizáveis do toolkit EPANET 

permitiu ArcView utilizar os recursos de simulação de qualidade da água do EPANET para 
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rastrear um contaminante através do sistema por um longo período de simulação. Os resulta-

dos da simulação são visualizados dentro do ArcView juntamente com coberturas adicionais 

representando população e infra-estrutura. O sistema foi testado usando o banco de dados de 

Salt Lake City composto de aproximadamente 31.000 ligações e 52 zonas de pressão. Este 

sistema e uma ferramenta de software baseada em SIG com capacidade de banco de dados 

integrados que podem ser usados para modelar o fluxo e concentração de contaminante numa 

infra-estrutura de tubulação de água para consumo de uma cidade. 

 

Bartolin & Martinez (2003) desenvolveram uma extensão chamada GISRed para o 

software ArcView GIS da ESRI que integra o software de modelagem hidráulica mundial-

mente usado (EPANET) e um módulo de calibração baseado em algoritmo genético, junta-

mente com as funções originais de SIG. Esta aplicação built-in foi originalmente concebida 

para construir modelos de rede de distribuição de água e, além disso, ser usada para realizar 

tarefas complexas tais como importar rede parcialmente ou totalmente de uma fonte externa, 

criar um modelo de rede hidráulica e calibrá-la automaticamente. Esta extensão é essencial-

mente uma ferramenta para ajudar os engenheiros hidráulicos na tarefa de modelagem de 

redes de distribuição de água e dar suporte a questões de tomada de decisão com base no 

modelo, tudo isto feito dentro do ambiente do SIG.. 

 

Costa & Castro (2006) desenvolveram uma interface de pré-processamento para o 

EPANET incorporada no AutoCAD chamada UFC2 que tem como uma de suas funções a 

geração do arquivo de descrição geométrica da rede de distribuição em um formato de lei-

tura do EPANET. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento do método de trabalho, identificaram-se as seguintes fases: 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

A necessidade da construção de uma interface em SIG para dar suporte ao dimensio-

namento hidráulico de sistemas de abastecimento de água tornou-se evidente pela percepção 

do grande interesse na utilização de SIG por parte da comunidade científica que trabalha com 

dados espaciais, especialmente neste domínio de conhecimento. 

 

3.2 Estrutura de programação 

 

3.2.1 Definição do problema 

 

Reconhecendo a necessidade do desenvolvimento da interface, a questão coloca-se em 

definir qual a área de aplicação (projeto e dimensionamento hidráulico de sistemas de abaste-

cimento de água) e quais os objetivos que se pretendem atingir: gerar uma interface amigável 

a partir do ambiente de desenvolvimento do ArcMap que permita uma fácil interação entre o 

projetista de redes de distribuição d’água e um sistema mundialmente conhecido pela comu-

nidade científica que opera com dados espaciais (ArcMap); criar, através da linguagem de 

programação ArcObjects, rotinas para reduzir tarefas repetitivas com um simples clique de 

botão, edição de componentes (elementos hidráulicos) da rede, fornecimento de informação 

relacionada à operação do sistema (padrões, curvas, controles), opções de simulação hidráuli-

ca e relatório, mapa da rede, dentre outros. 

 
 A definição de objetivos realistas é tarefa que requer, ao nível superior de uma equipe 

de projeto, algum conhecimento dos conceitos gerais da tecnologia de SIG. Esta definição, 

ainda que suscetível de revisão, é fundamental para a concretização das fases subseqüentes. 
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3.2.2 Caracterização dos requisitos funcionais 

 

A caracterização das necessidades do usuário baseia-se em questionamentos do tipo: É 

interessante que o usuário defina o seu próprio diretório de projeto? Quais os formatos de 

utilização de dados que o usuário provavelmente disporá? 

 
Nesta fase, foram identificados os dados necessários e a caracterização da estrutura, 

nível de detalhe e parâmetros de qualidade exigidos para aplicação. 

 

3.2.3 Plano estratégico 

 

Nesta fase, foi determinada a necessidade de haver ou não limites de utilização da in-

terface. 

 

3.2.4 Plano de desenvolvimento 

 

O plano de desenvolvimento referiu-se à ampla pesquisa bibliográfica envolvendo o 

conceito de interface de programação na arquitetura ArcObjects, leitura de diagramas de 

modelo de objeto ArcMap constituídos através de uma linguagem de modelagem chamada 

UML (Unified Modelling Language). 

 

3.2.5 Plano de monitoração 

 

Na fase de monitoração do funcionamento da interface foram colocados em funciona-

mento todos os seus comandos para realização de medidas corretivas e prevenção de situação 

de desempenho insatisfatório. Nesta fase, utilizaram-se dados de arruamento e curvas de nível 

para de 19 localizações previamente estudadas como elementos de sensibilização. 

 

3.3 Estrutura da interface 

 

3.3.1 Apresentação da interface 

 

A interface UFCnet foi desenvolvida para integrar o simulador EPANET com o SIG 

ArcMap para dar suporte às atividades de projetistas de sistemas de abastecimento de água. 
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O componente EPANET desta interface foi desenvolvido pela divisão de pesquisa de 

água para consumo do Laboratório Nacional de Pesquisa de Gerenciamento de Risco da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Este componente realiza a simulação de 

período estendido, tanto do comportamento hidráulico, quanto do comportamento da qualida-

de da água dentro de redes de tubulações sob pressão. 

 

O componente ArcMap foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Sistemas Am-

bientais dos Estados Unidos. Este é um poderoso SIG reconhecido internacionalmente pela 

comunidade científica que opera com dados espaciais. Este componente representa um 

conjunto de ferramentas poderosas para mapeamento, relatórios e análise baseada em mapa. A 

interface fica embutida nesta aplicação SIG. 

 

3.3.2 Bases operacionais 

 

Considerando que o sistema ArcMap ainda não esteja inicializado na memória do 

computador, seguem-se os passos mostrados na Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 – Carregando ArcMap na memória de trabalho do computador 
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Estando na área de trabalho do ArcMap, o passo seguinte é clicar no menu View da a-

plicação ArcMap, depois em ToolBars e, em seguida, na opção UFCnet para habilitar a 

interface UFCnet (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 – Habilitando a interface UFCnet 
 

As ferramentas de digitalização dos componentes hidráulicos da rede de Abastecimen-

to de Água (Reservatório de Nível Fixo, Tubo da rede, Demanda Pontual, Reservatório de 

Nível Variável, Booster, Válvula, Aspersor, Poço Profundo, Estação de Bombeamento e Tubo 

de Adutora) estão situadas na extremidade esquerda da barra de ferramentas UFCnet, confor-

me mostra a Figura 3.2.  

 

Intuitivamente, a primeira ação do usuário será digitalizar um desses componentes hi-

dráulicos. Caso clique numa dessas ferramentas, o usuário será sinalizado para definir o seu 

próprio diretório de projeto, conforme mostra a Figura 3.3. Este recurso do programa satisfaz 

um dos requisitos funcionais. 

 

 
Figura 3.3 – Mensagem de requisito funcional: diretório de projeto 
 
Para seguir este objetivo lógico do projeto da interface UFCnet, o usuário clica no menu 

Definições dessa barra de ferramentas e, em seguida, na opção Selecionar o Diretório de 

Trabalho, conforme Figura 3.4. Em seguida, o ambiente de definição da pasta de projeto é 

liberado (Figura 3.5). 
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Figura 3.4 – Carregando o ambiente de definição do diretório de projeto 
 
 

 
Figura 3.5 – Ambiente de definição do diretório onde os layers para o documento de 
mapa serão armazenados 
 
Neste ambiente, o usuário tem a possibilidade de criar um novo diretório, caso ele ainda não 

tenha criado um diretório para o seu projeto a partir da janela Windows Explorer. 

 
 Quando o usuário inicializa a aplicação ArcMap, ele tem à sua disposição o objeto 

Application permitindo-o declarar variáveis de objeto que apontam para uma de suas Interfa-

ces. O objeto MxDocument, contudo, só estará disponível se algum documento de mapa 

existente estiver carregado em sua área de trabalho. Como todas as rotinas da interface 

UFCnet têm variável de objeto que apontam para uma interface do objeto MxDocument 

(IMxDocument), uma mensagem (Figura 3.6) aparecerá como resposta a requisitos funcionais, 

enquanto o usuário não definir um nome para o documento de mapa, no qual ele vai trabalhar. 
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Certamente, este passo de interação com esta interface segue objetivo lógico de projeto de 

mapa em SIG: todo documento de mapa deve ter um nome associado a ele. 

 

 
Figura 3.6 – Mensagem de requisito funcional: nomear documento de mapa 
 
 Se o usuário tentar criar um projeto definindo uma pasta adotada por outro, esta 

interface recusará o seu projeto, informando-o (Figura 3.7) da impossibilidade. Assim como 

não é possível (no mundo real) admitir a presença de duas equipes de projetos distintos 

ocuparem um mesmo gabinete para discutirem metas, diretrizes, soluções, e ações pertinentes, 

também no mundo virtual essa abordagem é válida. 

 

 
Figura 3.7 – Mensagem de requisito funcional: definir diretório único 
 

Caso o usuário clique novamente numa ferramenta de digitalização de elemento hi-

dráulico, aparecerá outra mensagem (Figura 3.8) informando-o da necessidade de carregar o 

layer (tema) de curvas de nível, caracterizando, assim, outro requisito funcional: dados 

necessários ao programa para determinação de cota dos componentes hidráulicos da rede. De 

posse dessa informação, o usuário deve executar o comando Carregar Curvas de Nível 

disponível como opção do menu Definições desta interface, conforme Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.8 – Mensagem de requisito funcional: carregar curvas de nível 
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 Supondo que o usuário tente carregar um layer (tema) de curvas de nível, cujas 

entidades nele contidas não tenham a forma de polyline, aparecerá outra mensagem (Figura 

3.9) informando-o de que o layer selecionado não é do tipo utilizado pelo ArcMap, destacan-

do-se, neste passo de interação com a interface UFCnet, outro requisito funcional: formatos de 

utilização de dados. Polyline é um formato de utilização comum (reconhecido por todos os 

softwares de SIG) para estrutura de dados vetoriais. Desde que um layer de curvas de nível 

apropriado para operação dentro do sistema ArcMap tenha sido carregado, o usuário já pode 

digitalizar qualquer um dos componentes hidráulicos já mencionados. 

 

 
Figura 3.9 – Mensagem de requisito funcional: carregar tipo polyline 
  
Se o usuário quiser digitalizar um elemento da rede, tudo o que ele tem a fazer é clicar na 

ferramenta de digitalização desse componente e, em seguida, no local de interesse na janela 

de mapa. Porém, se ele clicar num ponto muito distante das curvas de nível, uma mensagem 

(Figura 3.10) será liberada como resposta ao bom funcionamento da rotina que iria gerar a 

cota para esse elemento. 

 

 
Figura 3.10 – Mensagem de requisito funcional: não dispor elemento hidráulico fora do 
retângulo envolvente do layer de curvas de nível 
 

A curiosidade natural do ser humano estimula-o para uma busca pelo desconhecido. 

Estando o usuário pouco familiarizado com o ambiente do sistema ArcMap, é natural que ele 

vá logo explorando todos os seus recursos. Se essa curiosidade o leva a modificar o nome do 

layer (tema) de um dos componentes hidráulicos já mencionados e ele desejar digitalizar esse 

componente com nome alterado no mapa da rede hidráulica, aparecerá uma mensagem 

(Figura 3.11) em atendimento a requisitos funcionais. Para que um projeto tenha um desen-

volvimento continuado, é natural que não haja mudança desnecessária em terminologia 
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explicitamente empregada por esse projeto. Não é lógico um ser humano ter dois nomes, 

assim como não é lógico, e nem é lícito ter duas carteiras de identidade. É a lógica do mundo 

real transferida ao mundo computacional. As rotinas de digitalização de componentes hidráu-

licos utilizam nomes predefinidos para cada um desses componentes. A alteração desses 

nomes implicaria na utilização não efetiva dessas rotinas. 

 

 
Figura 3.11 – Mensagem de requisito funcional: não alterar nome 
 
 
3.3.3 Ambiente de edição de componentes hidráulicos do sistema 

 
 A modelagem de sistemas de abastecimento de água não é isenta de seções de edição 

das propriedades dos componentes hidráulicos que constituem estes sistemas. 

 

 Cada elemento hidráulico no mapa da rede tem seu próprio ambiente de edição que é 

acessado executando a ferramenta Editar Elementos Hidráulicos (  ) e, em seguida, clican-

do sobre o componente para alterar alguma propriedade. Caso o usuário tenha clicado sobre 

uma Estação de Bombeamento, o ambiente de edição é o tipo mostrado na Figura 3.12. O 

valor inserido na caixa de texto para coeficiente de rugosidade no tubo de sucção é baseado na 

escolha da fórmula de perda de carga no ambiente de seleção de opções de simulação hidráu-

lica do sistema. O valor inserido para o coeficiente de perda de carga localizada no tubo de 

sucção é baseado na expressão da perda de carga singular ou localizada (hS) mostrada abaixo, 

que é a perda que ocorre em comprimentos desprezíveis em relação ao comprimento da 

instalação e onde ocorre: mudança de direção ou mudança de seção ou presença de acessórios 

hidráulicos (ou singularidades, tais como válvulas, joelhos, dentre outras).  

 
g

vKh SS 2

2

×=                   (1) 

Onde: 

Sh  = perda de carga singular ou localizada, [L] 
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SK = coeficiente de perda de carga localizada, adimensional 

v  = velocidade média do escoamento, [L/T] 

g  = aceleração da gravidade. [L/T2] 

Ao confirmar os novos valores de propriedade, imediatamente o banco de dados relacionados 

ao layer deste componente é atualizado. Da próxima vez que o usuário executar o comando 

Criar Arquivo EPANET (  ), o EPANET será inicializado com o mesmo layout da rede, 

porém com um novo dimensionamento ou componente(s) com propriedade(s) alterada(s). 

 

 
Figura 3.12 – Ambiente de edição – estação de bombeamento 
 

 A digitalização de um componente hidráulico pode ser feita simplesmente clicando na 

ferramenta deste elemento e, em seguida, no local de interesse na janela de mapa do ArcMap. 

Entretanto, esta interface permite ao usuário digitalizar, por coordenadas, Poço Profundo, 

Estação de Bombeamento, Reservatório de Nível Fixo, Reservatório de Nível Variável, 

Aspersor e Demanda Pontual, caso ele tenha em mãos as coordenadas dos elementos consti-

tuintes do layout da rede de Abastecimento de Água. Considerando que esses elementos não 

foram inseridos no layout do sistema por coordenadas e, posteriormente, havendo a necessi-

dade de reajustar seus posicionamentos para aproximar o layout da realidade em estudo, o 

projeto desta interface previu a criação de um ambiente que propiciasse ao usuário essas 
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mudanças de posicionamento, bastando, para isso, que ele tenha em mãos as coordenadas 

atualizadas. Este passo de interação é realizado clicando na ferramenta Mover Elemento (  

), e, em seguida, no elemento de interesse. O diálogo para entrada das coordenadas é liberado. 

Após confirmação do novo posicionamento, todas as tubulações conectadas a este elemento 

serão automaticamente ajustadas para ele. 

 

 Como o cenário de uma rede de Abastecimento de Água está em constante mutação, a 

informação relativa a algum elemento constituinte desse sistema vai passando rapidamente na 

tela mental do usuário-projetista, de modo que o iniba a confrontar valores entre o último 

cenário e o atual. No projeto desta interface, uma contrapartida a esta possível realidade foi 

assumida: criar um ambiente (Figura 3.13) que possibilite ao usuário a geração/importação de 

valores de demanda. Caso não haja no layout atual nenhum elemento de demanda e o usuário 

solicite a geração de arquivo de demanda, seja no formato da planilha Excel (.xls) ou no 

formato de texto (.txt), a interface enviará para ele uma mensagem (Figura 3.14) informando-

o da impossibilidade. Entretanto, é possível a importação de valores atuais, mesmo que não 

haja elemento no layout atual. Isto parece uma abstração, mas não é. A rotina de importação 

libera um diálogo (Figura 3.15) para que o usuário forneça para ela um raio de tolerância 

(varredura) que indica a maior distância permitida entre uma tubulação e um elemento de 

demanda. Então, o programa vai pesquisar se existe este elemento dentro do arquivo de 

importação. Caso o encontre, o componente hidráulico característico de demanda será inseri-

do no layout da rede. Caso não o encontre, nada será inserido. Caso o usuário menospreze o 

diálogo de tolerância, clicando no botão close situado no canto superior direito para fechá-lo, 

a rotina estabelece que o raio de tolerância é igual a zero e prossegue na sua pesquisa. 

 

 
Figura 3.13 – Ambiente de edição – geração/importação de demanda 
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Figura 3.14 – Ambiente de edição – impossibilidade de gerar demanda 
 

 
Figura 3.15 – Ambiente de edição – raio de varredura 
 

 Durante o processo de constituição de um cenário de abastecimento de água, pode ter 

ocorrido, por alguma distração, a digitalização de um componente hidráulico por outro. Uma 

rotina que possibilita a mudança de um tipo de elemento para outro foi desenvolvida pelo 

projeto desta interface. A título de ilustração, suponha-se que um Reservatório de Nível Fixo 

tenha sido digitalizado no lugar onde deveria existir um Reservatório de Nível Variável. Para 

resolver este problema, o usuário clica na ferramenta Mudar Elemento Hidráulico (  ) e, em 

seguida, no Reservatório de Nível Fixo que não deveria ter sido incluído no mapa da rede. 

Então a rotina libera um ambiente (Figura 3.16) para que o usuário tenha a possibilidade de 

efetuar a mudança e, conseqüentemente, configurar as propriedades hidráulicas do novo 

elemento a ser inserido. 

 
Figura 3.16 – Ambiente de edição – mudança de elemento hidráulico 
 

 O projeto desta interface não descartou o desenvolvimento de uma rotina que possibi-

lita o usuário-projetista aproveitar partes ou senão todo o esboço do traçado de tubulações 

previamente elaborado por outra equipe de projeto. Apenas uma exigência é necessária: que o 

layer do tipo polyline representando esse esboço seja adicionado ao mapa da rede. O usuário 

entra neste ambiente (Figura 3.17) clicando no comando Inserir Componentes Hidráulicos ( 
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 ). Após confirmar o tipo de cópia, o diálogo de configuração das propriedades das tubula-

ções a serem copiadas (Figura 3.18) é liberado. Esta exigência decorre da lógica de comuni-

cação com a rotina desenvolvida para este ambiente, visto que o computador é incapaz de 

interpretar por viva-voz quais as características que o usuário quer copiar. Se o usuário optar 

por copiar todas as características, a rotina copiará todas as características do layer em ques-

tão para o layer Tubo da rede do projeto desta interface, mesmo que algumas características 

do layer de esboço estejam selecionadas. 

 

 
Figura 3.17 – Ambiente de edição – inserindo tubulações 
 

 
Figura 3.18 – Ambiente de edição – configurando tubulações a serem copiadas 
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 Como a eliminação de componentes hidráulicos não é uma ação dissociada do proces-

so de elaboração de um cenário de abastecimento de água, o ambiente de edição conta com 

uma rotina para deletar elementos hidráulicos do mapa da rede. Esta rotina entra em ação 

quando o usuário executa a ferramenta Deletar (  ) e, em seguida, clica no elemento a ser 

eliminado. Uma mensagem é liberada pedindo a confirmação da deleção. Caso o usuário 

desista desta operação, o elemento não será deletado. Após confirmada a deleção, é impossí-

vel desfazê-la. 

  

3.3.4 Ambiente de condições de operacionalidade do sistema 

 
 Sabe-se que o programa de simulação hidráulica EPANET contém objetos que não são 

prontamente mostrados na janela de mapa da rede quando um arquivo de dados da rede (.INP) 

é carregado em sua área de trabalho. Estes objetos são as Curvas, os Padrões Temporais e os 

Controles que descrevem as condições de operacionalidade do sistema. 

 

 O objeto Curva define uma curva de relacionamento entre duas grandezas. Essas 

grandezas podem ser altura de elevação e vazão, caracterizando uma Curva da Bomba ou 

eficiência (%) e vazão, caracterizando uma Curva de Eficiência de bomba. 

 

 No tocante aos objetos Curvas, o usuário vai perceber que os ambientes de edição de 

componentes hidráulicos do sistema e de condições de operacionalidade do sistema são os 

mesmos. Esta é uma estratégia adotada por esta interface para evitar mudança excessiva de 

diálogos e, conseqüentemente, proporcionar uma interação menos cansativa com o usuário. 

 

 O objeto Padrão Temporal define a variação temporal de uma grandeza, que pode ser 

o consumo nodal ou a carga hidráulica num Reservatório de Nível Fixo. A seção 

[PATTERNS] do arquivo de dados da rede (.INP) gerado pela interface UFCnet através do 

comando Criar Arquivo EPANET (  ) não contém linha de dados, por default. Isto pode ser 

verificado através do comando Visualizar Arquivo INP (  ), conforme Figura 3.19. Esta é 

mais outra estratégia adotada por esta interface que não tem a intenção de conduzir o usuário 

à seleção de arquivos de padrões temporais (.DBF) pré-construídos, sem que ele tenha o 

conhecimento do conteúdo desses arquivos. Porém, se o usuário tiver construído o seu próprio 

padrão temporal e quiser usar as linhas de dados desse arquivo na seção [PATTERNS] do 

arquivo de dados da rede (.INP), ele pode executar o comando Anexar Tabelas EPANET 
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disponível como opção do menu Definições desta interface, conforme mostra Figura 3.4. 

Após a execução deste comando, aparecerá o ambiente (Figura 3.20), onde o usuário pode 

carregar seu padrão temporal. Em seguida, é só gerar o arquivo de dados da rede (.INP), 

conforme mencionado acima. 

 

 
Figura 3.19 – Ambiente de edição – seção [patterns] do arquivo de dados 
 

 
Figura 3.20 – Ambiente de edição – tabela de dados para as seções [CONTROLS] e 
[PATTERNS] 
 

 O objeto Controle define o modo como a rede opera ao longo do tempo, através de um 

conjunto de instruções. Este objeto especifica o estado (OPEN ou CLOSE) das tubulações 

selecionadas em função do tempo e alturas de água num Reservatório de Nível Variável, visto 

que as tubulações podem estar abertas ou fechadas em determinados períodos da simulação ou 

quando ocorrem determinadas condições específicas de operação, tais como, quando a altura 
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de água no Reservatório de Nível Variável atinge determinados valores. A seção 

[CONTROLS] do arquivo de dados da rede (.INP) gerado pela interface UFCnet através do 

comando Criar Arquivo EPANET (  ) contém, por default, duas linhas de dados para cada 

Reservatório de Nível Variável que representa a extremidade final (jusante de fluxo) de uma 

tubulação. Estas duas linhas de dados que representam controles predefinidos pelo projeto 

desta interface são instruções que têm a seguinte forma: 

LINK ID da tub. CLOSED IF NODE ID do RNV ABOVE 0,95 * MÁX_LEVEL   

LINK ID da tub. OPEN IF NODE ID do RNV BELOW 1,10 * MIN_LEVEL  

 

A primeira linha de instrução diz que uma determinada tubulação será fechada se o ní-

vel do tanque (RNV) situado na sua extremidade de jusante estiver acima de 95% do nível 

máximo. A segunda linha de instrução diz que uma determinada tubulação será aberta se o 

nível do tanque (RNV) situado na sua extremidade de jusante estiver abaixo de 110% do nível 

mínimo.  

 

 Entretanto, esta interface dá ao usuário a oportunidade de criar suas próprias instru-

ções de controle, que serão usadas na seção [CONTROLS] do arquivo de dados da rede 

(.INP). Basta executar o comando Definir Controles (  ) para entrar no ambiente (Figura 

3.21), onde ele possa configurar suas expressões de controle. Há também a possibilidade do 

usuário usar seus controles de formato (.DBF). Para isto, ele executa o comando Anexar 

Tabelas EPANET disponível como opção do menu Definições desta interface, conforme 

Figura 3.4. Após a execução deste comando, aparecerá o ambiente (Figura 3.20), onde ele 

pode carregar seu arquivo de controle no formato dBASE. Esta estratégia contempla aqueles 

usuários que querem interferir mais de perto nas condições de operacionalidade do sistema. 
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Figura 3.21 – Ambiente de edição – controle para tubulações 
 

 
3.3.5 Ambiente de seleção de opções de simulação hidráulica do sistema 

 

 As opções de simulação hidráulica controlam o modo como o cálculo hidráulico do 

sistema é efetuado. Para entrar neste ambiente (Figura 3.22) o usuário executa o comando 

Verificar/Alterar Opções de Simulação disponível como opção do menu Definições desta 

interface, conforme Figura 3.4. As unidades de vazão são as unidades em que o consumo nos 

nós e a vazão nas tubulações são expressas. O sistema de unidades, no qual as propriedades 

dos componentes hidráulicos são expressas depende das unidades adotadas para a vazão. 

Utilizando a vazão expressa em litros ou metros cúbicos, por unidade de tempo, significa que 

se adotam as unidades do Sistema Internacional (SI) para todas as grandezas. A opção Fórmu-

la de Perda de Carga: permite escolher a fórmula da perda em função da vazão na tubulação 

(Hazen-Williams ou Darcy-Weisbach). Estas fórmulas baseiam-se na seguinte expressão para 

calcular a perda de carga distribuída numa tubulação: 

 B
f Aqh =                           (2) 

Onde: 

fh  = perda de carga, [L] 

q  = vazão, [L3/T] 

A  = termo de perda de carga, adimensional. 

B  = expoente da vazão, adimensional. 

A Tabela 3.1 apresenta para cada fórmula as expressões para o termo de perda de carga e os 

valores para o expoente da vazão. Cada fórmula utiliza um coeficiente diferente, os quais são 
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determinados experimentalmente. A Tabela 3.2 apresenta os intervalos de variação dos 

diferentes coeficientes, de acordo com o tipo de material da tubulação, considerando que esta 

é nova. 

 

Tabela 3.1 – Fórmulas para o cálculo da perda de carga distribuída em escoamento sob 
pressão (sistema SI) – Adaptada de Rossman (2000) 

Fórmula Termo de perda de carga 
(A) 

Expoente de vazão 
(B) 

Hazen-Williams 10,674 C-1,852d-4,871L 1,852 
Darcy-Weisbach 0,0827 f(Є, d, q) d-5L 2 

Nota: C = coeficiente da fórmula de Hazen-Williams 

 

           Є = rugosidade de Darcy-Weisbach (mm) 

 f = coeficiente de perda de carga distribuída ou fator de atrito de Darcy-Weisbach 

(função de Є, d e q) 

 d = diâmetro da tubulação (m) 

 L = comprimento da tubulação (m) 

 q = vazão (m3/s) 
 

Tabela 3.2 – Coeficientes de rugosidade para tubulações novas 

Material C, Hazen-Williams 
(adimensional) 

Є, Darcy-Weisbach 
(mm) 

Ferro Fundido 130 – 140 0,25 
Ferro Galvanizado 120 0,15 
Aço 140 – 150 0,03 
Plástico 140 – 150 0,0015 

Fonte: Azevedo Netto (2002) 

 

O EPANET utiliza diferentes métodos para calcular o fator de Darcy-Weisbach (f), de acordo 

com o regime de escoamento: 

• Se regime laminar, Re < 2000, a fórmula de Hagen-Poiseuille (Bhave, 1991), em 

que 

Re
64

=f                       (3) 

• Se escoamento turbulento rugoso, Re > 4000, a fórmula de Swamee e Jain, como 

uma aproximação da fórmula de Colebrook-White (Bhave. 1991), em que 
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• Se escoamento turbulento de transição, 2000 < Re < 4000, uma interpolação cúbi-

ca, a partir do ábaco de Moody (Dunlop, 1991), em que 

( )( )( )4321 XXRXRXf ++==                  (5) 

2000
Re

=R                   (6) 

FBFAX −= 71                  (7) 

FBFAX 5,217128,02 +−=                       (8) 

FBFAX 213128,03 −+−=                       (9) 

( )FBFARX 5,03032,04 +−=            (10) 
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A opção Se Solução Não Encontrada: é para o usuário definir a ação a ser tomada, se não for 

encontrada uma solução hidráulica com o número máximo de iterações adotado no projeto 

desta interface (40 iterações é o número sugerido na documentação do software EPANET). O 

usuário tem dois caminhos a tomar: parar a simulação ou continuar utilizando mais 10 itera-

ções com o objetivo de atingir a convergência do método. Relatório: expressa o tipo de 

informação a relatar sobre a simulação após esta ter sido executada. Simulação de Qualidade: 

define o tipo de parâmetro de qualidade da água a ser modelado. Estatística: é para o usuário 

selecionar o tipo de processamento estatístico utilizado para sintetizar os resultados de uma 

simulação dinâmica num relatório. Duração total da Simulação: é para definir o tempo total 

de simulação em horas. Se o usuário desejar que o EPANET execute uma simulação hidráuli-

ca estática (instantânea), basta selecionar 0.  
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Figura 3.22 – Ambiente de edição – opções de simulação 
 

 Observa-se, neste ambiente, que para cada opção existe um item previamente selecio-

nado. Esta estratégia reflete a configuração estabelecida no último layout do sistema e tem a 

intenção de evitar que o usuário necessite configurar todas as opções novamente, visto que 

normalmente não são alteradas todas as opções para um novo layout. 

 

3.3.6 Ambiente de geração e exportação da descrição-base do sistema e inicialização do 

simulador EPANET 

 

 Este ambiente permite a geração e exportação de um arquivo (.INP) escrito em forma-

to de texto ASCII com  as várias categorias de dados e propriedades de todos os componentes 

hidráulicos constituintes do mapa da rede, além de inicializar o programa EPANET juntamen-

te com este mapa carregado em seu ambiente de trabalho. 

 

 O arquivo de dados (.INP) gerado por esta interface contém todos os dados necessá-

rios à modelagem da rede pelo simulador EPANET. Este arquivo é uma descrição geométrica 

da rede num formato de texto simples contendo os rótulos de identificação e as coordenadas 

dos componentes hidráulicos no mapa, os rótulos de identificação e os nós de extremidade das 

tubulações, assim como os pontos de vértice intermediários associados às tubulações. 

 

 Este ambiente é inicializado selecionando o comando Criar Arquivo EPANET (  ). 

Esta rotina verifica, inicialmente, (Figura 3.23) se há componentes desconectados no mapa da 

rede. Uma mensagem será liberada para o usuário informando quais elementos estão sem 

conexão, caso se verifique esta condição. Se não houver problemas com conexão, esta rotina 

libera um diálogo (Figura 3.24) para que o usuário defina o tipo de operação desejada. Caso, 

neste diálogo, o usuário selecione Simulação da rede e das adutoras ou Proje-
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to/Dimensionamento da rede, aparecerá o diálogo mostrado na Figura 3.25 abaixo. Caso, seja 

selecionada a opção Projeto/Dimensionamento das adutoras, aparecerá o diálogo mostrado na 

Figura 3.26 abaixo. 

 

 
Figura 3.23 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – checagem 
 

 
Figura 3.24 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – tipo de operação 
 

 
Figura 3.25 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – vazões nodais 
 

 
Figura 3.26 – Ambiente de inicialização do simulador EPANET – adutora 
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3.3.7 Ambiente de operações diversas da interface UFCnet  

 

 Este ambiente permite operações tais como definir o diretório de projeto; configurar 

layers EPANET; configurar tabelas EPANET; definir configurações default para as tubula-

ções; converter tabelas de dados do formato (.txt) para tabelas de dados do formato (.dbf); e 

geração e adição de layer representando pontos em três dimensões, a partir de dados tabulares 

no formato de texto separado por tabulações. 

 

 A rotina de conversão de tabelas foi idealizada tendo em vista a possibilidade do 

ArcMap poder trabalhar com dados tabulares não só no formato de texto separado por tabula-

ções, mas também no formato dBASE. O ambiente de operação desta rotina é liberado 

quando o usuário clica no comando Converter Tabelas .txt para .dbf disponível como opção 

do menu Definições da barra de ferramentas UFCnet (Figura 3.4). 

 

A rotina de criação e adição de um tema de pontos 3D foi idealizada na perspectiva de 

que as características posicionais e elevacionais destes pontos possam ser aproveitadas para a 

digitalização de componentes hidráulicos do projeto desta interface. O ambiente de operação 

desta rotina é liberado quando o usuário clica no comando Gerar e Adicionar Pontos XYZ 

disponível como opção do menu Definições desta interface (Figura 3.4). 

 

 Este ambiente é constituído pelos comandos apresentados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Comandos para operações diversas 
Comando Ícone Descrição 

Selecionar o Diretório de Trabalho  Diretório para armazenar os layers do mapa 
Anexar Layers EPANET  Configuração dos layers EPANET 
Anexar Tabela EPANET  Configuração das tabelas EPANET 
Converter Tabelas .txt para .dbf  Conversão de dados tabulares 
Gerar e Adicionar Pontos XYZ  Cria e adiciona layers de pontos 3D 
Definir Configurações Default  Configurações para tubulações 

 

 

3.3.8 Ambiente de entrada de dados para o sistema  

 

O ambiente de entrada de dados permite operações tais como carregar o layer de arru-

amento e carregar o layer de curvas de nível. O layer de arruamento é utilizado na rotina que 
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gera o arquivo de dados para o EPANET. Esta rotina faz uma pesquisa por nome (daí a 

importância de não alterar os nomes dos layers) na tabela de conteúdo de mapa pelo layer 

Arruamentos. Caso o encontre, este layer será usado como mapa base na janela de mapa do 

EPANET. O layer de curvas de nível é utilizado em todas as rotinas de digitalização de 

componentes hidráulicos para determinação da cota desses componentes. A cota de um 

componente hidráulico é obtida por áreas de varredura concêntricas nas coordenadas desse 

componente. O raio de varredura é incrementado de 0,1m até que as duas curvas de nível mais 

próximas sejam encontradas e os valores de suas respectivas cotas armazenados em memória. 

Então a cota do elemento hidráulico é determinada por interpolação linear através dos valores 

de cotas dessas curvas. Este ambiente é constituído pelos seguintes comandos (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4 – Comandos para entrada de dados 
Comando Ícone Descrição 

Carregar Arquivo de Arruamentos  Entrada de dados de arruamentos 
Carregar Curvas de Nível  Entrada de dados de curvas de nível 

 

 

3.3.9 Ambiente de navegação do mapa do sistema  

 

 O ambiente de navegação é usado para controlar o modo como o mapa da rede é 

visualizado. Este ambiente é constituído pelos seguintes comandos (Tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5 – Comandos para navegação de mapa 
Comando Ícone Descrição 

Dica de Mapa  Mostra dica de propriedades dos componentes hidráulicos
Dica de Curvas de Nível  Mostra dica de elevação das curvas de nível 
Mover  Move o mapa da rede 
Aumentar  Aumentar o tamanho da rede 
Diminuir  Diminuir o tamanho da rede 
Voltar para extensão anterior  Voltar para a visualização anterior 
Ir para a próxima extensão  Ir para a visualização seguinte 
Tamanho Original  Desenha o mapa no tamanho original 
Visão Panorâmica  Ativa a janela de visualização panorâmica 

 

 

3.3.10 Ambiente de operação de documentos de mapa 

 

 O ambiente de operação de documentos de mapa contém comandos (Tabela 3.6) que 
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permitem a manipulação de documentos de mapa, tais como abrir, salvar, criar, configurar 

margens, visualizar e imprimir. 

 

Tabela 3.6 – Comandos para documentos de mapa 
Comando Ícone Descrição 

Salvar Documento de Mapa  Salva a informação associada ao documento de mapa atual
Abrir Documento de Mapa  Abre um documento de mapa existente 
Novo Documento de Mapa  Cria um novo documento de mapa no ArcMap 
Configurar Página  Configura as margens da página, os cabeçalhos e rodapés 
Visualizar Impressão  Visualiza o documento de mapa atual antes de imprimir 
Imprimir  Imprime o documento de mapa atual 

 

3.3.11 Ambiente de relatório do sistema 

 

 O ambiente de relatório é constituído por comandos (Tabela 3.7) que são utilizados 

para analisar o arquivo de dados da rede e os resultados da simulação do sistema. 

 

Tabela 3.7 – Comandos para relatórios 
Comando Ícone Descrição 

Visualizar Arquivo INP  Abre arquivo (.inp) do modelo da rede 
Relatório de Simulação  Mostra relatório de estado da simulação mais recente 
Tabela de Dados da rede  Visualiza tabela de dados da rede 

 

3.3.12 Ambiente de ajuda ao usuário 

 

 O ambiente de ajuda contém comandos (Tabela 3.8) que permitem visualizar informa-

ção de ajuda sobre a utilização da interface UFCnet. 

 

Tabela 3.8 – Comandos para ajuda 
Comando Ícone Descrição 

Tópicos de Ajuda  Mostra diferentes modos de obter informação de ajuda 
Manual de Aplicação  Manual de Aplicação da interface UFCnet 

 

 

3.4 Integração Arcmap-EPANET 

 

 Um diagrama de fluxo de processo apresentando a integração ArcMap-EPANET é 

mostrado na Figura 3.27. A integração é realizada usando EPANET Toolkit, interfaces 
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gráficas do usuário escritas em Microsoft Visual Basic Professional 6.0 e a plataforma de 

desenvolvimento ArcObjects. A interface UFCnet é uma barra de ferramentas de pré-

processamento que tem como principal objetivo a criação de um arquivo de entrada de dados 

para o simulador EPANET. Esta interface faz a comunicação dinâmica (via DLL) entre o SIG 

ArcMap e o simulador EPANET e segue todas as convenções deste simulador. 

 

 

 

    
Figura 3.27 – Diagrama de fluxo de processo mostrando a integração ArcMap-EPANET 
 

3.5 Implementando a interface 

 

É importante saber se um kit de comandos e ferramentas, criado para dar suporte a um 

domínio de conhecimento específico, pode permitir que novos recursos sejam adicionados. 

Imagine-se que esta interface seja uma casa que foi projetada e mobiliada para algum usuário. 

Este usuário move-se dentro dela e percebe que ela tem muitas salas, grandes móveis, todas as 

conveniências, trabalhos de arte pendurados sobre as paredes, piscina, tudo o que se possa 

desejar, mas não tem o seu próprio toque pessoal. 

 

 Saber se é possível implementar esta interface é ter uma visão de futuro. A necessida-

de desse conhecimento visa o desenvolvimento continuado deste trabalho por parte de futuros 

pesquisadores, visto que nenhum trabalho de pesquisa é considerado uma obra perfeitamente 

acabada. 

 

Variáveis requeridas 
coletadas através de 
processos Visual Basic 
e ArcObjects 

Processos Toolkit 
EPANET 

Saídas resultantes 
através de processos 
Visual Basic e 
ArcObjects 
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 Implementar esta interface pode significar simplesmente acrescentar um comando ou 

uma ferramenta para fins específicos que não foram idealizados na fase de planejamento desta 

pesquisa, remover um comando visível na barra de ferramentas para colocá-lo como opção de 

menu e deixar, dessa forma, espaço para outro comando, como também acrescentar um menu 

com um número razoável de comandos e/ou ferramentas que têm rotinas para propósitos 

específicos. 

 

 Qualquer que seja a visão dos futuros usuários ou pesquisadores no tocante à imple-

mentação, uma necessidade torna-se gritante: conhecer ArcObjects e os conceitos de progra-

mação envolvidos, tais como objetos, propriedades, métodos, procedimentos, dentre outros. 

Enfim, além de conhecer uma linguagem orientada a objeto, especificamente Visual Basic for 

Applications (VBA) por ser o ambiente de desenvolvimento integrado que vem embutido no 

ArcMap, é necessário que os usuários-projetistas fiquem familiarizados com a leitura de 

diagramas de modelo de objeto através de Unified Modeling Language (UML) e o uso de 

interfaces de programação na arquitetura de desenvolvimento ArcObjets. Diagramas forne-

cem regras que devem ser seguidas pelo projetista ao escrever código. 

 

 É bom lembrar que o que pode parecer muito fácil do ponto de vista conceitual, pode 

tornar-se muito complexo do ponto de vista computacional. Portanto, o inovador deve dosar 

suas idéias de implementação para que estas não caiam no campo da abstração. 

 

 Novos recursos podem ser adicionados a esta interface por duas vias: através do 

ambiente VBA que vem embutido no ArcMap ou através de um ambiente de desenvolvimento 

externo (ESRI,2004), como o Visual Basic (VB) 6, C#, .NET, Java, e Visual C++ (VC ++). A 

escolha do ambiente interno decorre das seguintes razões: 

• É rápido e fácil criar, testar, e depurar macros dentro do ArcMap. 

• As bibliotecas de tipo padrão ESRI já estão referenciadas para o projetista. 

• Variáveis globais importantes, tais como Application e Document, estão dispo-

níveis. 

• É simples montar formulários de interface do usuário usando VBA e compo-

nentes ActiveX (componentes que são projetados para serem elementos de in-

terface com o usuário em um formulário ou em uma caixa de diálogo). 

• É simples integrar código VBA com novos comandos chamados User interface 
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Controls (UIControls). UIButton, UITool, UIComboBox, e UIEditBox são os 

quatro tipos de UIControl que o projetista pode criar. 

• Muitos exemplos de código disponível no sistema de ajuda são macros que po-

dem ser recortados, colados, e executados dentro do ambiente VBA. 

 

O ambiente externo geralmente é adotado quando se deseja obter uma interface com 

mais recursos visuais. 

 

3.5.1 Programação orientada a objeto 

 

Programação orientada a objeto é uma estrutura para linguagens de programação de 

computador. Isto se parece com as próprias experiências de um ser humano com o mundo. Ele 

vê o mundo como dividido em objetos que têm qualidades, ou propriedades, que se compor-

tam de certas maneiras. Similarmente, numa linguagem de programação orientada a objeto, 

trabalha-se com objetos que têm propriedades e comportamentos, que são chamados de 

funções. Muitos desses objetos são elementos familiares de aplicações de software: botões, 

ferramentas, janelas, e caixas de diálogo. Alguns são complexos e especializados, dependendo 

do trabalho de programação. 

 

Programas de computador resolvem problemas ou realizam tarefas, simulam uma 

grande variedade de processos humanos e naturais. Em programação orientada a objeto, estas 

tarefas são realizadas fornecendo instruções a objetos para que ele execute seus métodos. A 

sintaxe destas instruções varia um tanto de linguagem para linguagem, mas a forma básica é 

ObjetoName.MétodoName. Primeiro vem o nome do objeto, depois vem o comportamento 

que se exige dele. Por exemplo, o código para adicionar um registro a um objeto tabela é algo 

parecido com Table.AddRecord. 

 

O que torna programação orientada a objeto interessante e valiosa é que objetos se re-

lacionam entre si e fazem efeito um no outro. Em programação orientada a objeto, é importan-

te conhecer os relacionamentos entre os objetos com os quais se trabalha: quais aqueles que 

podem ser feitos, quais aqueles que fazem outros, quais aqueles que têm quais propriedades e 

métodos, e quais aqueles que são afetados pelas propriedades e métodos de outros. A necessi-

dade de compreender estes relacionamentos, que podem ser complicados, tem conduzido a 

criação de um sistema especial de diagramação desses objetos. 
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3.5.2 Visual Basic for Applications (VBA) 

 

Visual Basic for Applications, uma versão simplificada de Visual Basic, é uma das 

muitas linguagens de programação orientada a objeto. Outras linguagens podem ser usadas 

para programar ArcObjets como C++ ou Visual Basic, mas VBA vem  inclusa no ArcGIS 

desktop. Quando o ArcMap é inicializado no computador, juntamente com ele é carregado o 

VBA. 

 

A principal diferença entre VBA e outras linguagens de programação orientada a obje-

to é que VBA foi projetada para ser embutida dentro de aplicações. Programadores trabalhan-

do em linguagens como VC++ tipicamente constroem software de aplicações a partir da 

seleção de um conjunto de objetos, enquanto programadores VBA personalizam aplicações, 

como ArcMap, que vem com VBA dentro dele. Programadores VBA podem usar tantas 

quantas desejarem as funcionalidades pré-construídas da aplicação.  

 

VBA tem seu próprio conjunto de ferramentas, janelas para armazenar e organizar có-

digo, ferramentas para criar caixas de diálogo e seus componentes (botões, caixas de listagem, 

caixas de combinação, caixas de texto, botões de opção, caixas de seleção, controles de 

imagem, controles label para exibirem textos geralmente não alterados pelo usuário, controles 

frame que agrupam controles relacionados, quer seja visualmente ou funcionalmente, dentre 

outros), e ferramentas para depurar código. 

 

Código é organizado em procedimentos. Um procedimento inclui todas as instruções 

necessárias para realizar alguma tarefa claramente definida, como, por exemplo, imprimir um 

mapa. Procedimentos podem estar conectados um ao outro, de maneira que quando um 

termina, o outro é avisado para iniciar. É possível a existência de uma cadeia de procedimen-

tos chamando um ao outro, mas o primeiro deles na cadeia requer um toque humano. Ações 

como abrir uma aplicação clicando em um botão, ou mover o ponteiro do mouse são chama-

das de eventos e são a partir dos eventos que os procedimentos são executados. 

 

3.5.3 ArcObjects 

 

ArcObjects são um conjunto de objetos de computador especificamente projetado para 

programar com aplicações ArcGIS Desktop. ArcObjects incluem coisas como frames de 
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dados, layers, características, tabelas, símbolos cartográficos, e as partes que compõem estas 

coisas: pontos, linhas, polígonos, registros, campos, cores, e assim por diante. 

 

Todo usuário do ArcMap usa ArcObjects o tempo todo. Como esta interface trabalha 

dentro do ArcMap, se um usuário, por exemplo, clicar na opção Salvar Documento de Mapa 

do menu Definições desta interface, um procedimento é executado para salvar a informação 

associada ao documento de mapa atual; se clicar numa ferramenta para digitalizar um Reser-

vatório de Nível Variável, um procedimento é executado para desenhar um gráfico do tipo 

ponto no local onde ele clicou. O documento de mapa, a opção de menu Salvar Documento de 

Mapa, a ferramenta de digitalizar RNV, e o gráfico do tipo ponto são todos ArcObjects. 

Graças ao modelo de programação chamado COM, que fornece orientações ao programador 

que desenvolve objetos, o usuário-projetista pode usar ArcObjects para colocar funcionalida-

de de mapa em aplicações como Microsoft Word ou Microsoft Excel, como também colocar 

funcionalidade de processamento de texto ou planilha eletrônica no ArcMap. 

 

Quando um usuário-projetista tem que realizar tarefas que não fazem parte do plano de 

projeto desta interface, ele cria seus próprios comandos e escreve código para fazê-los funcio-

nar. 

 

3.5.3.1 Implementação interna 

 

Se o usuário-projetista optar por implementar esta interface via ambiente de desenvol-

vimento interno do ArcMap, ele deve usar a caixa de diálogo Customize (Figura 3.28) para 

criar novos comandos chamados UIControls, que podem ser de quatro tipos (Figura 3.29). 
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nome do arquivo mxd 
Figura 3.28 – Diálogo para personalização do ArcMap 

 
Figura 3.29 – Diálogo para seleção de novos comandos 
 
 

Assim como acontece com qualquer botão, o clique sobre um UIButton faz alguma 

coisa acontecer. Por exemplo, quando o usuário clica sobre o botão Criar Arquivo EPANET 

da barra de ferramentas UFCnet, é liberada uma seqüência de diálogos para que o usuário 

possa gerar o arquivo de exportação para o simulador EPANET. O comando UITool trabalha 

quando se clica nele e, em seguida, na área de display do mapa. Somente um pode estar ativo 

por vez. 

 
 Para que um UIControl realize alguma coisa, o usuário-projetista deve escrever código 

a partir da janela de edição do Visual Basic. Esta janela organiza o código em projetos, 

módulo de código, e procedimentos. 

Lista de 
comandos 
vazia 
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 Projetos são arquivos onde os UIControls  e código VBA são armazenados. Existem 

três tipos de projetos: documentos de mapa (arquivos.mxd), templates base (arquivos.mxt), e 

o template normal (o arquivo Nomal.mxt armazenado na pasta perfis pessoais).  

 

 Projetos organizam código com módulos de código. São feitos tantos módulos de 

código quantos necessários. Contudo, cada projeto tem um módulo de código chamado 

ThisDocument. O módulo de código  ThisDocument é o lugar onde se escreve código para 

quaisquer UIControls que são feitos em um projeto particular. 

 

 Dentro de cada módulo de código, o código VBA é organizado dentro de procedimen-

tos (listas de instruções VBA que realizam alguma tarefa). 

 

 VBA tem quatro tipos de procedimentos: evento, sub-rotina, função e propriedade. 

Procedimentos de evento correspondem a ações do usuário. Por exemplo, um UIButton  tem 

um procedimento chamado Click, que quando preenchido com código, este é executado 

sempre que o usuário clica neste botão. Os outros três procedimentos são todos chamados 

dentro de evento. Assim, nenhum código é executado, a menos que o usuário execute uma 

ação (cause um evento). 

 

 Todos os procedimentos têm uma primeira e última linha, que são chamadas linhas de 

invólucro. O código fica dentro delas. A primeira linha contém ou a palavra-chave Public ou 

Private. Procedimentos Private somente podem ser chamados por procedimentos no mesmo 

módulo de código. Procedimentos Public podem ser chamados por procedimentos em outros 

módulos de código. A primeira linha também contém uma palavra-chave identificando o tipo 

de procedimento (Sub, Function, Property, o nome do procedimento (por exemplo, cmdTes-

te_Click – procedimento de evento clique de um botão de comando chamado cmdTeste), e 

parênteses. VBA identifica tanto as sub-rotinas (procedimentos genéricos) quanto os proce-

dimentos de evento com a palavra-chave Sub. Os parênteses são exigidos, mesmo que eles 

fiquem vazios. A última linha em um procedimento contém a palavra-chave End e a palavra-

chave identificando o tipo de procedimento. 

 Os procedimentos genéricos Sub ou Function são criados para a execução de tarefas 

específicas. Os procedimentos Function podem retornar um valor, mas os procedimentos Sub 



 118

não. Para que um procedimento genérico seja executado, ele deve ser chamado explicitamen-

te. 

 
 Procedimentos de propriedade são usados no caso em que se deseja executar código 

quando uma propriedade é definida ou acessada. 

 

 A título de ilustração, suponha-se que um usuário-projetista necessite criar um botão 

de comando que realize uma tarefa especial e colocar esse botão em algum lugar na barra de 

ferramentas UFCnet. A seqüência lógica de passos a serem seguidos é a seguinte:  

• Clicar no menu Tools do ArcMap e, em seguida, na opção Customize. No diá-

logo que é liberado (Figura 3.28), clicar na guia Commands. 

• Na lista Categories, procurar pelo comando UIControls e selecioná-lo. Obser-

va-se que a lista Commands está vazia, porque ainda não foi criado o comando. 

• Clicar no botão NewUIControl... para que seja liberado o diálogo para escolha 

do tipo de controle (Figura 3.29). 

• Selecionar a opção UIButtonControl e clicar no botão Create. Observe que a 

lista Commands não está mais vazia, porque existe um novo botão chamado 

Project.UIButtonControl1 (Figura 3.30). O nome deste botão tem o prefixo 

Project, porque foi selecionado o arquivo testando.mxd na caixa de combina-

ção Save in, conforme mostrado na Figura 3.28. Tivesse sido selecionado 

Normal.mxt na ComboBox Save in, o nome do botão teria como prefixo a pa-

lavra Normal. UIControls salvos em um template base têm um prefixo Tem-

plateProject. Desde que o novo botão foi salvo no arquivo testando.mxd, ele 

será visto e usado somente neste arquivo. O arquivo Normal.mxt é um arquivo 

que o ArcMap lê a cada vez que ele é inicializado. Quaisquer UIControls sal-

vos em Normal.mxt sempre aparecem. 

• Na lista Commands, clicar em Project.UIButtonControl1 e mudá-lo para Pro-

ject.Teste (nome mais sugestivo). 

• Arrastar o comando Project.Teste e soltá-lo em qualquer lugar da barra de fer-

ramentas UFCnet, como ilustra a Figura 3.31. Esse botão pode apresentar em 

sua face tanto um ícone como somente texto. 

• Clicar com o botão direito do mouse sobre o novo comando e, em seguida, na 

opção Text Only. Agora o usuário-projetista escreverá código VBA para fazer 

o novo botão de nome Teste funcionar. 
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• Clicar com o botão direito do mouse sobre o comando Teste e, em seguida, na 

opção View Source. A janela de Edição do Visual Basic será aberta. Ela con-

tém outras janelas, como Project, Properties, e uma janela de código chamada 

ThisDocument (Figura 3.32). Procedimentos de evento para UIControls  de 

projeto são armazenados na janela ThisDocument (Figura 3.32). Isso é porque 

quando o usuário-projetista clica com o botão direito do mouse sobre um UI-

Control e clica na opção View Source, o módulo de código ThisDocument abre. 

Se ele é um novo UIButton, linhas de invólucro para o procedimento de evento 

clique do botão são automaticamente adicionadas. 

• Entre as linhas de invólucro, digitar a função msgbox, pressionar a tecla de es-

paço e parar de digitar por um momento. Observa-se o aparecimento de uma 

dica de ajuda (Figura 3.33) mostrando como se usa a função MsgBox. As pala-

vras e frases separadas por vírgulas são chamadas argumentos. A palavra 

Prompt está em negrito porque ela é o primeiro argumento que deve ser digita-

do. Para Prompt, digitar uma string de texto que será mostrada na mensagem 

da caixa de diálogo. Argumentos entre colchetes são opcionais. 

• Terminar de digitar a linha de código MsgBox adicionando a seguinte string de 

texto entre aspas: 

MsgBox “Isto é apenas uma ilustração de como se cria um botão de comando 

para realizar uma tarefa especial.” 

• Fechar a janela de Edição do Visual Basic. 

• Sobre a barra de ferramentas UFCnet, clicar no botão recém-criado (Figura 

3.31). A Caixa de mensagem é liberada conforme mostra a Figura 3.34. 
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Figura 3.30 – Diálogo para personalização do ArcMap – lista com o comando recém-
criado 
 

 
                   comando recém-criado 
Figura 3.31 – Barra de ferramentas UFCnet – implementação via ambiente interno 
 

 
Figura 3.32 – Janela de edição do Visual Basic for Applications 
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Figura 3.33 – Janela de edição do Visual Basic for Applications – dica de ajuda 
 
 

 
Figura 3.34 – Resposta do comando recém-criado via ambiente interno 
 
 Criar um UIButton, colocá-lo sobre a barra de ferramentas UFCnet, e escrever 

código VBA em seu procedimento de evento clique, constituem operações que caracterizam 

uma implementação via ambiente interno ao ArcMap. Portanto, é viável a implementação 

desta interface via ambiente de desenvolvimento interno. 

 
 
3.5.3.2 Implementação externa 

 
 Se o usuário-projetista optar por implementar esta interface via ambiente de desenvol-

vimento externo ao ArcMap, ele deverá utilizar os recursos de uma das seguintes linguagens 

orientadas a objeto: Visual Basic (VB) 6, C#, .NET, Java, e Visual C+ (VC++). Suponha-se 

que Visual Basic (VB) 6 seja utilizada para esta implementação. Esta interface foi feita com 

ArcObjects e para implementá-la, o usuário-projetista necessita ter noções de interface de 

programação que é algo muito diferente de uma interface do usuário. 

 
 Uma interface de programação é um agrupamento lógico de propriedades e métodos 

para uma classe. Em poucas palavras, interfaces de programação são parte do Component 

Object Model (COM), um conjunto de padrões de programação desenvolvido pela Microsoft. 

Um maior benefício de COM é que ele permite código escrito em uma linguagem, como 

Visual Basic, trabalhar com código escrito em outra linguagem, como C++. As interfaces e 

classes ArcObjects, por exemplo, podem ser programadas usando Visual Basic (VB) 6. 
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As interfaces ArcObjects são expostas; ao contrário de interfaces que são intencional-

mente ocultas por programadores que as criaram. 

 

Quando interfaces são expostas, elas podem ser compartilhadas. Isso significa que um 

usuário-projetista pode criar suas próprias classes personalizadas e usar interfaces criadas por 

alguém. 

 

Quando interfaces são ocultas, o usuário-projetista não pode usá-las para fazer suas 

próprias classes personalizadas. 

Quando o usuário-projetista trabalha com classes que têm interfaces expostas, ele ne-

cessita saber em qual interface são encontrados os métodos e propriedades que serão usados. 

 

Uma importante regra COM é que uma vez que uma interface tenha sido publicada, 

ela não pode ser alterada em lançamentos futuros do software. Isso significa que uma interfa-

ce terá sempre as mesmas propriedades e métodos. Propriedades e métodos sempre terão os 

mesmos argumentos e valores de retorno. Argumentos e valores de retorno sempre serão do 

mesmo tipo. 

 

Existem centenas e centenas de classes ArcObjects. O processo de obtenção e/ou con-

figuração de propriedades e execução de métodos das diversas classes ArcObjects torna-se 

efetivo graças à existência de certas conexões especiais ou relacionamentos entre classes. 

 

O diagrama de modelo de objeto ArcMap, por exemplo, tem centenas de classes 

(ESRI, 2002). O diagrama Geometry contém classes para pontos, linhas e polígonos. O 

diagrama Geodatabase contém classes para tabela, classes de características, linhas, e campos. 

Se uma classe sobre um diagrama está conectada para uma classe sobre um diagrama diferen-

te, o usuário-programador será referenciado para esse diagrama (simplesmente como um atlas 

pode levá-lo para um mapa sobre outra página). 

 

Desde que classes são associadas (conectadas com uma linha sobre um diagrama de 

modelo de objeto), haverá alguma propriedade que leva o usuário-programador de uma à 

outra. 
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Para saber quais classes são associadas e quais não são, basta por a vista sobre dia-

gramas de modelo de objeto, que mostram não somente classes com suas propriedades e 

métodos, mas também os relacionamentos entre classes. Num diagrama, uma linha conectan-

do duas classes diz ao usuário-projetista que ele pode obter um objeto (bem, a interface do 

objeto) de outro. Para fazer a conexão, uma propriedade sobre aquele objeto retornará uma 

interface do objeto conectado.  

 

Um único diagrama não é grande o suficiente para reter todas as classes ArcObjects e 

suas interfaces. De fato, existem muitos diagramas organizados por categoria de classes. 

 

Em UML, técnica de diagramação que programadores usam para desenhar classes, 

propriedades, e métodos com símbolos padrões, classes associadas são conectadas com uma 

linha cinza sólida. A linha significa que se pode ir diretamente de uma classe à outra. Este 

relacionamento pode normalmente ser expresso em português claro dizendo que objetos em 

uma classe têm objetos na classe conectada. 

 

Por exemplo, a classe MxDocument está conectada à classe CommandBars, que está 

conectada à classe CommandBar, que está conectada à classe CommandItem, conforme 

mostra a Figura 3.38. 

 

Outros símbolos sobre o diagrama fornecem informação adicional sobre como as clas-

ses são relacionadas. Os asteriscos para as classes CommandBar e CommandITem significam 

multiplicidade. Em outras palavras, o objeto CommandBars pode ter muitas barras de ferra-

mentas dentro dele, assim como o objeto CommandBar (barra de ferramentas) pode ter muitos 

comandos e/ou ferramentas dentro dele. 

 

O diamante negro diz que o objeto com o diamante é composto dos objetos associa-

dos. Os objetos com o diamante podem ser considerados como sendo um recipiente. Uma 

barra de ferramentas (objeto CommandBar) contém comandos e/ou ferramentas. Se este 

objeto for deletado (destruído), quaisquer comandos e/ou ferramentas dentro dele serão, 

também, deletados (destruídos). 

 

Navegar diagramas de modelo de objeto significa saltar, tecnicamente, de uma classe 

para outra. 
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Diagramas de modelo de objeto são bastante detalhados, mas eles somente usam cerca 

de oito símbolos diferentes. Uma vez que o usuário-programador passa a conhecê-los e obtém 

um pouco de prática, ele estará apto a seguir um diagrama tão facilmente quanto seguiria um 

mapa de rua. Esses diagramas podem ser obtidos (normalmente, como arquivos PDF) da 

ajuda do programador (ESRI, 2006). Entre os símbolos ainda não mencionados, estão: 

      = relacionamento de herança entre classes 

      = propriedade, cujo valor pode ser obtido e configurado (leitura/escrita) 

      = propriedade, cujo valor pode somente ser obtido (somente leitura) 

      = propriedade, cujo valor pode somente ser configurado (somente escrita) 

      = método representando ação que o objeto pode realizar ou que pode ser     reali-

zado sobre o objeto 

 

 
Figura 3.35 – Diagrama de objetos ArcObjects 
Fonte: Burke Robert, 2003. Getting to know ArcObjects - Programming ArcGIS with VBA 
 

Classes têm propriedades sobre suas interfaces. Algumas propriedades retornam suas 

interfaces. Por exemplo, a classe MxDocument (Figura 3.35) tem uma propriedade chamada 

CommandBars que retorna uma interface chamada ICommandBars. Esta propriedade diz ao 

usuário-projetista qual o objeto collection que mantém a trilha de cada barra de ferramentas e 

seus comandos. Isto significa que esta propriedade não retorna um ponteiro CommandBars, 

mas ela retorna um ponteiro para a interface ICommandBars do objeto CommandBars. 

Através desse ponteiro, o usuário-projetista tem acesso às propriedades e aos métodos da 

interface ICommandBars do objeto. 

 

A título de ilustração, suponha-se que um usuário queira programar um botão de co-

mando que realize uma função que não foi idealizado por esta interface e queira colocá-lo 
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sobre a barra de ferramentas UFCnet. Suponha-se que esta posição seja o último lugar da 

barra de ferramentas UFCnet. A seqüência lógica de passos a serem seguidos é a seguinte: 

• Criar um novo projeto no Visual Basic (VB) 6 selecionando o modelo de pro-

jeto ActiveX DLL (Figura 3.36). 

• Criar uma classe que implementa a interface ICommand. Suponha-se que o 

nome desta classe seja Teste e o nome do novo projeto seja UFC8, conforme 

mostra a Figura 3.37. 

• No procedimento de propriedade OnClick  dessa classe, adicionar a função 

msgbox, pressionar a tecla de espaço e digitar a seguinte string de texto entre 

aspas:  

MsgBox “Isto é apenas uma ilustração de um comando criado para realizar 

uma tarefa não idealizada por esta interface.” 

• Digitar a string de texto “Testando Implementação” no procedimento de pro-

priedade Category dessa classe (Figura 3.37). Nota: Este é o nome que será 

encontrado na lista da Categories da Figura 3.30.  

• Clicar no menu Add-Ins do Visual Basic e, em seguida, selecionar a opção 

ESRI Compile and Register para compilar e registrar o comando recém-criado. 

Selecionar na lista Component Categories a opção ESRI Mx Commands (Figu-

ra 3.38), visto que a classe de nome Teste representa um botão que vai operar 

como um comando na aplicação ArcMap. Nota: O arquivo de registro 

(UFC8.reg) terá o nome do novo projeto do Visual Basic (UFC8.vbp) e ele se-

rá salvo na mesma pasta onde foi salvo o arquivo do novo projeto. 

• Estando o ArcMap carregado na memória de trabalho do computador, clique 

no menu View, depois em Toolbars e, em seguida, em Customize para liberar o 

diálogo mostrado na Figura 3.30. Observa-se na lista Categories do diálogo 

mostrado na Figura 3.39 que existe uma categoria chamada Testando Imple-

mentação, que é a string de texto digitada no procedimento de propriedade Ca-

tegory do botão de comando recém-criado, conforme mostra a Figura 3.37. 

Observa-se, ainda, que foi selecionado Normal.mxt na ComboBox Save in. 

Desde que o novo comando foi salvo no arquivo Normal.mxt, ele será visto e 

usado em qualquer documento de mapa. O arquivo Normal.mxt é um arquivo 

que o ArcMap lê a cada vez que ele é inicializado. Quaisquer comandos salvos 

em Normal.mxt sempre aparecem. 
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• Na lista Commands (Figura 3.39), clicar no comando Testando, arrastá-lo e 

soltá-lo em qualquer lugar da barra de ferramentas UFCnet. Observa-se (Figu-

ra 3.40) que esse botão apresenta um ícone em sua face. Esse ícone é definido 

no procedimento de propriedade Bitmap da classe Teste, cuja janela de código 

está mostrada na Figura 3.41. 

• Clicar nesse botão para ver como ele reage ao seu evento Click. Observa-se 

que ele responde com uma mensagem (Figura 3.42) porque se trata, aqui, de 

uma ilustração. Ao invés de uma simples mensagem, este comando poderia 

responder, prontamente, a uma tarefa que caracteriza um domínio de conheci-

mento específico. Esta tarefa poderia caracterizar a otimização dos diâmetros 

das tubulações da rede de Abastecimento de Água sem afetar o desempenho 

hidráulico do modelo em análise. 

 

 
Figura 3.36 – Visual Basic – criando modelo de projeto ActiveX DLL 
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Figura 3.37 – Janela de código – propriedade Category da classe Teste 
 

 
Figura 3.38 – Diálogo do Add-In ESRI Compile and Register 
 

 
Figura 3.39 – Diálogo para personalização do ArcMap – lista com o comando recém-
criado 
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              comando recém-criado 

Figura 3.40 – Barra de ferramentas UFCnet – implementação via ambiente externo 
 
 

 
Figura 3.41 – Janela de código – propriedade Bitmap da classe Teste 
 

 
Figura 3.42 – Reação do comando recém-criado via ambiente externo 
 
 
Considerando a seqüência lógica dos passos seguidos acima, conclui-se, portanto, que é viável 
a implementação desta interface via ambiente de desenvolvimento externo ao ArcMap. 
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4 ANÁLISE 

 
 

4.1 Análise da viabilidade de aplicação 

 

 Esta interface foi elaborada com base em ArcObjects (plataforma de desenvolvimento 

para as aplicações ArcGIS Desktop) para dar suporte à aplicação de Projeto e Dimensiona-

mento de sistemas de abastecimento de água. 

 

 Prevendo um cenário real de um sistema de distribuição, esta interface permite a 

digitalização dos componentes hidráulicos via coordenadas, aproximando, dessa forma, o 

modelo em análise de um sistema real. 

 Desde que os dados entrados no modelo reflitam a realidade de um sistema atual, há 

de se constatar a viabilidade da aplicação desta interface. 

 

4.2 Validação da interface 

 

 A validação é preparada a partir de dados de entrada através de layers (um layer de 

arruamentos usado como mapa-base ou de informação de contexto e um layer de curvas de 

nível usado para determinação de cotas de todos os elementos hidráulicos que fazem parte de 

um sistema de abastecimento) e através de diálogos para configuração de cada componente 

hidráulico (Reservatório de Nível Fixo, Tubo da rede, Demanda Pontual, Reservatório de 

Nível Variável, Booster, Válvula, Aspersor, Poço Profundo, Estação de Bombeamento e Tubo 

de Adutora) inserido em um sistema. 

 

 Os layers utilizados a validação representam arruamentos (Figura 4.1) e curvas de 

nível (Figura 4.2) de conjunto habitacional no Eusébio-CE. Estes dois layers também foram 

utilizados num software (UFC2) que trabalha incorporado no sistema convencional AutoCAD 

tendo como principal função a geração do arquivo de descrição-base de uma rede de distribui-

ção. Carregando estes layers na janela de mapa do SIG ArcMap através de comandos da 

interface UFCnet, obtém-se o cenário (Figura 4.3), a partir do qual serão inseridos os compo-

nentes hidráulicos de um sistema. O layout do sistema de teste será o de um sistema elaborado 

no ambiente do AutoCAD através do software incorporado UFC2, em virtude deste software 

já estar sendo testado há algum tempo. Para efeito de comparação, a configuração geométrica 
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deste sistema terá que ser idêntica quando visualizado na janela de mapa do SIG ArcMap. A 

interface UFCnet incorporada neste SIG permite a digitalização de componentes por coorde-

nadas, assegurando, assim, a identidade geométrica do sistema de teste. Esta interface também 

inclui uma rotina que possibilita o aproveitamento de partes ou senão todo o esboço do 

traçado de tubulações previamente elaborado por outro software e isso garante maior rapidez 

na digitalização de um sistema de abastecimento dentro da janela de mapa do SIG ArcMap. 

 
Figura 4.1 – Arruamentos de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
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Figura 4.2 – Cotas de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
 

 
Figura 4.3 – Arruamentos e curvas de nível de conjunto habitacional no Eusébio-CE 
 
 O passo seguinte consiste em gerar e exportar a descrição-base do sistema de teste e 

inicializar o simulador EPANET com este sistema carregado em sua janela de mapa. 
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 A validação é apresentada com base nos resultados obtidos pelo método convencional 

(Costa, 2006) que já estar sendo testado há algum tempo e pela utilização de SIG através da 

interface UFCnet, recém-criada. 

 

 Existem três opções de arquivo de exportação para ambos (software 

convencional e a interface em SIG): Simulação da rede e das adutoras, 

Projeto/Dimensionamento da rede e Projeto/Dimensionamento das adutoras. 

 

 Considerando a opção Simulação da rede e das adutoras, é necessário o fornecimento 

de informações sobre a fórmula de perda de carga e sobre a opção de cálculo para as vazões 

nodais para ambos os softwares, conforme a Figura 3.25 (UFCnet) e a Figura 4.4 (UFC2). 

  

 
Figura 4.4 – Informações iniciais – UFC2 
 
 No software incorporado no SIG ArcMap, a fórmula de perda de carga é indicada no 

ambiente de seleção de opções de simulação hidráulica do sistema, conforme Figura 3.22. 

 

 Considerando a fórmula de Darcy Weisbach e as vazões baseadas no número médio de 

ligações a cada 100 m e confirmando essas informações, o simulador EPANET será iniciali-

zado com o sistema de teste em sua área de trabalho, conforme Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Sistema de teste – simulação da rede e das adutoras 
 

 Considerando a opção Projeto/Dimensionamento da rede, são necessárias, igualmente, 

informações iniciais, conforme Figuras 3.25 e 4.4. Com esta opção selecionada e as informa-

ções iniciais consideradas, ambos os softwares enviam para o simulador EPANET apenas a 

rede em si, excluindo-se as adutoras e substituindo os reservatórios de nível variável por 

reservatórios de nível fixo, conforme a Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Sistema de teste – projeto/dimensionamento da rede 
 

 Se for selecionada a opção Projeto/Dimensionamento das adutoras, um diálogo para 

seleção da adutora será liberado, conforme a Figura 3.26 (UFCnet) e a Figura 4.7 (UFC2) e 

ambos os softwares passarão para o EPANET apenas a adutora em si, excluindo-se a rede de 

distribuição e substituindo os reservatórios de nível variável por reservatórios de nível fixo, 

conforme Figura 4.8. 
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Figura 4.7 – Seleção de adutora – UFC2 
 

 
Figura 4.8 – Sistema de teste – projeto/dimensionamento das adutoras 
 
 O passo seguinte consiste em indicar numa tabela os IDs dos elementos corresponden-
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tes para posterior análise de propriedades hidráulicas dinâmicas geradas com base nos arqui-

vos de descrição do sistema de teste criados a partir dos softwares UFC2 e UFCnet. Conside-

rando o layout apresentado na Figura 4.5, os elementos correspondentes com seus respectivos 

IDs são mostrados nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

 

Tabela 4.1 – IDs de nós correspondentes no sistema de teste 
UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet 

1 J0 34 j33 67 j64 
2 J1 35 j34 68 j65 
3 J2 36 j35 69 j66 
4 J3 37 j36 70 j67 
5 J4 38 j37 71 j68 
6 J5 39 j38 72 j69 
7 J6 40 j39 73 s0 
8 J7 41 j40 74 j70 
9 J8 42 j41 75 j71 

10 J9 43 j42 76 j72 
11 J10 44 j43 77 w0 
12 J11 45 j44 78 j73 
13 J12 46 j45 79 j74 
14 J13 47 j46 80 j3t1 
15 J14 48 j47 81 j2t1 
16 J15 49 j48 82 j1t1 
17 J16 50 j49 83 j3t0 
18 J17 51 j50 84 j2t0 
19 J18 52 j51 85 j1t0 
20 J19 53 j52 86 j1w0 
21 J20 54 j53 87 j2w0 
22 J21 55 j54 88 j1s0 
23 J22 56 j55 89 j3s0 
24 J23 57 j56 90 j5s0 
25 J24 58 j57 91 j4s0 
26 J25 59 j58 92 j6s0 
27 J26 60 j59 93 j2s0 
28 J27 61 j60   
29 J28 62 j61   
30 J29 63 j62   
31 J30 64 t0   
32 J31 65 t1   
33 J32 66 j63   
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Tabela 4.2 – IDs de tubulações, bombas e válvulas correspondentes no sistema de teste 
UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet

1 1 28 28 55 55 82 82 
2 2 29 29 56 56 83 83 
3 3 30 30 57 57 84 84 
4 4 31 31 58 58 85 85 
5 5 32 32 59 59 86 86 
6 6 33 33 60 60 87 87 
7 7 34 34 61 61 88 88 
8 8 35 35 62 62 89 89 
9 9 36 36 63 63 90 90 

10 10 37 37 64 64 91 91 
11 11 38 38 65 65 92 92 
12 12 39 39 66 66 93 p2t1 
13 13 40 40 67 67 94 p1t1 
14 14 41 41 68 68 96 p2t0 
15 15 42 42 69 69 97 p1t0 
16 16 43 43 70 70 99 pw0 
17 17 44 44 71 71 101 p4s0 
18 18 45 45 72 72 103 p2s0 
19 19 46 46 73 73 104 p5s0 
20 20 47 47 74 74 106 p1s0 
21 21 48 48 75 75 108 p3s0 
22 22 49 49 76 76   
23 23 50 50 77 77   
24 24 51 51 78 78   
25 25 52 52 79 79   
26 26 53 53 80 80   
27 27 54 54 81 81   

 

 As Tabelas 4.3 a 4.5 referem-se a uma análise comparativa das propriedades hidráuli-

cas resultantes das duas simulações. 

 

Tabela 4.3 – Propriedade em reservatórios de nível fixo 
ID Nível de água 

UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet 
73 s0 20,00 20,00 
77 wo 14,37 14,46 
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Tabela 4.4 – Propriedades em reservatórios de nível variável 
ID Vazão Nível de água Pressão 

UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet
64 t0 5,64 5,63 40,22 40,22 15,00 15,00 
65 t1 1,24 1,13 41,02 41,02 15,00 15,00 

 

 

Tabela 4.5 – Propriedades em bombas 
ID Vazão 

UFC2 UFCnet UFC2 UFCnet 
100 bw0 5,58 5,47 
102 b1s0 3,55 3,40 
105 b3s0 3,55 3,40 
107 b2s0 3,55 3,40 

 

 Além de observar a equivalência das propriedades hidráulicas nas tabelas citadas, a 

interface em SIG apresenta um recurso para facilitar o trabalho do projetista, que é gerar um 

relatório da simulação sem a necessidade de carregar o arquivo de descrição-base da rede na 

janela de mapa do EPANET. Neste ambiente de relatório da simulação, o usuário poderá 

alterar a duração da simulação, alterar diâmetros da tubulação do sistema, desfazer edição de 

diâmetros e gerar um novo relatório. 
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5 CONCLUSÕES  

 

 
 A comparação dos resultados obtidos pela interface UFCnet e uma interface anterior-

mente criada e em ambiente AutoCAD e amplamente testada, permite concluir que a interface 

UFCnet produz valores comparáveis dos elementos hidráulicos da rede analisada. 

 
 Ainda sobre a interface criada pode-se concluir que o aplicativo UFCnet é amigável, 

robusto e perfeitamente integrado a um banco de dados georeferenciado, reunindo a flexibili-

dade da rotina EPANET com os recursos de um desktop mapping como o ArcView. 
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A.1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de Sistema de Informação Geográfica vem se tornando necessária no do-

mínio de conhecimento das diversas áreas de engenharia. Esta necessidade ocorre em virtude 

da economia de tempo obtida com a automatização de tarefas rotineiras de manipulação de 

dados espaciais 

 

Sistema de Informação Geográfica oferece um vasto potencial para análise de dados 

espaciais e vêm se tornando mais e mais utilizado, não somente para atender demandas de 

mercado, mas também no meio acadêmico. Entretanto, há uma opinião generalizada de que 

SIG é o remédio para a solução de todos os problemas que envolvem dados espaciais. Muito 

além de se limitar somente às possibilidades oferecidas por esse software, o bom profissional 

deve procurar, à medida do possível, aproveitar as potencialidades de SIG para desenvolver 

suas próprias Interfaces para aplicações específicas. 

 

Os modelos constituem os instrumentos computacionais mais consagrados no campo 

de projeto e dimensionamento hidráulico de sistemas de abastecimento de água. No entanto, 

uma das tarefas que mais consomem tempo e esforço ao se tentar simular computacionalmen-

te uma rede real de distribuição de água, consiste em compor um arquivo com os dados de 

entrada da rede. O motivo de tal dificuldade é que a quantidade de dados necessários à 

simulação é muito grande. Além de consumir tempo, quanto maior for a rede, maior é a 

probabilidade de se cometer erros na formação do referido arquivo de entrada. A determina-

ção das cotas dos componentes hidráulicos é um processo passível de erro ao se fornecer os 

dados de uma rede para simulação. Por outro lado, uma forma bem prática para captar esses 

dados, seria através das curvas de nível do local, comumente disponíveis no formato polyline 

(reconhecido por todos os softwares de SIG). 

 

A determinação da cota de um componente hidráulico nesta interface é obtida por á-

reas de varredura concêntricas nas coordenadas desse componente. O raio de varredura é 

incrementado de 0,1m até que as duas curvas de nível mais próximas sejam encontradas e os 

valores de suas respectivas cotas armazenados em memória. Então a cota do elemento hidráu-

lico é determinada por interpolação linear através dos valores de cotas dessas curvas. 
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A interface UFCnet é um software de pré-processamento que tem como principal ob-

jetivo a criação de um arquivo de entrada de dados para o simulador hidráulico EPANET. 

Esta interface faz a comunicação dinâmica (via DLL) entre o sistema ArcMap e o simulador 

EPANET, utilizando-se de duas plataformas de desenvolvimento: ArcObjects e Microsoft 

Visual Basic. Esta interface foi desenvolvida para dar suporte ao dimensionamento hidráulico 

de sistemas de abastecimento de água. A título de informação, EPANET é um software de 

domínio público que pode ser livremente copiado e distribuído (EPA, 2006), que permite 

fazer simulações de comportamento hidráulico e de qualidade da água em redes pressurizadas, 

verificando, desta forma, o seu comportamento. 

 

A organização deste manual resultou, inicialmente, da necessidade de procurar cons-

truir uma abordagem didática, tanto no aspecto de operação desta interface em ArcMap, como 

no aspecto de estruturação de conceitos básicos relacionados à plataforma de programação 

com a qual esta extensão foi elaborada. 

 

A construção desta interface resultou da necessidade de aprender a programar ArcOb-

jects com Visual Basic for Applications (VBA) ou Microsoft Visual Basic. ArcObjects é a 

plataforma de desenvolvimento para a família ArcGIS de aplicações, tais como ArcMap e 

ArcCatalog. 

 

A.1.1 Definição de ArcGIS Desktop 

 

ArcGIS Desktop  inclui um conjunto de três produtos de software, cada um fornecen-

do um mais alto nível de funcionalidade: ArcView, ArcEditor e ArcInfo. Usando estas três 

aplicações juntas, pode-se realizar qualquer tarefa de SIG, simples a avançada, incluindo 

mapeamento, gerenciamento de dados, e análise geográfica, edição de dados, e geoprocessa-

mento.  

 

ArcView consiste de três aplicações desktop: ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox 

(ESRI, 2004). 

 

ArcMap é a aplicação central no ArcGIS Desktop. Ela é a aplicação usada para todas 

as tarefas baseadas em mapa, incluindo cartografia, análise de mapa e edição. Nesta aplicação, 

trabalha-se com mapas. Mapas têm um layout de página contendo uma janela geográfica, 
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chamada estrutura de dados (data frame), com uma série de layers, legendas, barras de escala, 

setas Norte, e outros elementos. ArcMap oferece diferentes maneiras para visualizar um mapa 

– uma visualização de dados geográficos e uma visualização de layout – nas quais pode-se 

realizar uma ampla faixa de tarefas avançadas  de SIG. 

 

ArcCatalog é a aplicação que ajuda a organizar e gerenciar todos os dados de SIG. Ela 

inclui ferramentas para navegar e buscar informação geográfica, registrar, visualizar e geren-

ciar metadado, visualizar rapidamente qualquer conjunto de dados e definir a estrutura de 

esquema para seus layouts de dados geográficos. Metadado é informação sobre um conjunto 

de dados. Metadado para dados geográficos pode incluir a fonte de dados, sua data de criação, 

formato, projeção, escala, resolução e precisão. 

 

ArcToolbox é uma aplicação simples contendo muitas ferramentas de SIG usadas para 

geoprocessamento. Existem duas versões de ArcToolbox: a ArcToolbox completa que vem 

com ArcInfo e a versão light que vem com ArcView e ArcEditor. 

 

ArcMap, ArcCatalog, e ArcToolbox foram projetadas para trabalharem juntas para re-

alizar todas as tarefas de SIG. Por exemplo, pode-se procurar e encontrar um documento de 

mapa em ArcCatalog, então clicar duplamente nele para abri-lo dentro do ArcMap. Em 

seguida, pode-se editar e melhorar os dados através das ferramentas disponíveis no ambiente 

de edição do ArcMap. Pode-se procurar por dados em outros locais através de conexões de 

banco de dados em ArcCatalog. Uma vez que o banco de dados é encontrado, pode-se arrastá-

lo e soltá-lo como um layer em ArcMap. Pode-se, também, arrastar e soltar dados de ArcCata-

log sobre ferramentas em ArcToolbox. Uma nova informação geográfica criada usando estas 

três aplicações pode ser registrada na forma de metadado para o conjunto resultante de dados 

usando ArcCatalog. 

 

A.1.2 Formatos de dados compatíveis em ArcGIS 

 

Uma meta fundamental de ArcGIS é a habilidade para trabalhar com todos os seus da-

dos baseados em arquivo e dados DBMS, bem como com serviços ArcIMS. ArcMap e 

ArcCatalog permitem trabalhar uma ampla variedade de fontes de dados, tais como arquivos 

computer-aided design (CAD), numerosos formatos de tabelas e imagens, e muitos outros 

tipos de dados. Pode-se visualizar e gerenciar estas fontes de dados em ArcCatalog, registrar e 
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gerenciar metadado, e procurar por fontes de dados baseadas em seus conteúdos. Em ArcMap, 

layers de mapa podem ser criados de qualquer destas fontes de dados. Pode-se, também, 

realizar operações de questionamento, projeções de mapa, uniões de tabelas, e análise de 

mapa sobre qualquer destas fontes de dados. 

 

Uma capacidade empolgante de ArcMap e ArcCatalog é a habilidade para trabalhar 

com serviços ArcIMS simplesmente como se fosse qualquer outra fonte de dados. Isto abre 

ArcMap para um inteiro mundo novo de SIG na Internet. ArcMap permite realizar virtual-

mente qualquer mapeamento ou operação de análise de mapa sobre uma fonte de dados 

ArcIMS (Minami, 2000). 

 

A.1.3 Definição de ArcView, ArcEditor e ArcInfo 

 

ArcView fornece mapeamento compreensivo e ferramentas de análise junto com edi-

ções e geoprocessamento simples. ArcView é um dos três níveis de produto disponíveis em 

ArcGIS Desktop. É um conjunto de ferramentas poderosas para mapeamento, relatórios e 

análise baseada em mapa. ArcView 9 é funcionalmente equivalente a ArcView GIS 3 – 

tarefas realizadas com ArcView GIS 3 podem ser feitas com ArcView 9. Além disso, mais 

capacidades têm sido adicionadas em ArcView 9. Por exemplo, ferramentas de edição e 

simbologia têm sido amplamente expandidas e a interface Windows padrão vem equipada 

com múltiplos assistentes para ajudar o usuário a criar, manter e atualizar dados e mapa. 

Outras capacidades adicionais incluem gerenciamento de metadado e busca de dados com 

ArcCatalog, edição de banco de dados geográficos simples, suporte para anotação e uso de 

serviços ArcIMS. ArcView 9 pode, também, ser personalizado usando o Microsoft Visual 

Basic for Applications (VBA), que está embutido nele. 

 

ArcEditor é uma solução de compilação e automação de dados de SIG para a constru-

ção e manutenção de banco de dados geográficos e shapefiles. ArcEditor fornece a habilidade 

para criar comportamentos de banco de dados geográficos, tais como topologia, subtipos, 

domínios e redes geométricas. ArcEditor também inclui ferramentas que suportam criação de 

metadado, exploração e análise de dados geográficos e mapeamento. ArcEditor proporciona 

todas as capacidades do ArcView. 

 

ArcInfo é o mais funcionalmente rico cliente em ArcGIS Desktop. O produto ArcInfo 
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fornece todas as capacidades de ArcView e ArcEditor. Além disso, ele inclui a aplicação 

ArcToolbox completa que suporta funcionalidade de geoprocessamento avançado adicional. 

ArcInfo é o completo sistema de análise, mapeamento, questionamento, criação e atualização 

de dados de SIG.   

 

A.1.4 A plataforma ArcObjects 

 

ArcObjects é construída usando tecnologia Component Object Model (COM) da Mi-

crosoft. Portanto, é possível estender qualquer parte da arquitetura ArcObjects exatamente da 

mesma maneira como fazem os programadores do Environmental Systems Research Institute 

(ESRI). Os componentes do software ArcObjects expõem uma ampla faixa de funcionalidade 

disponível em ArcInfo e ArcView para programadores de software 

 

A.1.5 Personalizando Aplicações ArcGIS Desktop 

 

A maneira mais comumente usada pelos programadores para personalizar aplicações 

ArcGIS Desktop é através de Visual Basic for Applications (VBA), o qual vem embutido 

dentro de ArcCatalog e ArcMap. Através de VBA, pode-se melhorar a estrutura da aplicação 

que já existe em ArcMap e ArcCatalog para gerenciamento geral de dados e tarefas de apre-

sentação de mapa e estender ArcGIS com seus próprios comandos, ferramentas, menus e 

módulos personalizados. 

 

Usando VBA dentro de ArcGIS Desktop, o programador pode satisfazer suas necessi-

dades de personalização com esforço de desenvolvimento relativamente pequeno. 

 

Para aplicações especializadas, programadores com habilidade suficiente podem cons-

truir suas próprias aplicações. 

 

A.1.6 Visão introdutória sobre Component Object Model 

 

ArcObjects baseia-se em Component Object Model (COM). Usuários finais de aplica-

ções ArcGIS não necessariamente têm que compreender COM, mas para um usuário progra-

mador interessado em desenvolvimento de aplicações baseadas em ArcObjects ou estendendo 

aplicações ArcMap e ArcCatalog através do uso de ArcObjects, uma compreensão de COM é 
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uma necessidade. O nível de compreensão exigido depende da profundidade da personaliza-

ção ou desenvolvimento que se deseja alcançar. 

Para compreender COM e, portanto, todas as tecnologias baseadas em COM, é impor-

tante perceber que COM não é uma linguagem orientada a objetos, mas um protocolo ou 

padrão. COM é mais que simplesmente uma tecnologia; é uma metodologia de desenvolvi-

mento de software. É um protocolo que conecta um componente de software ou módulo com 

outro. Fazer uso deste protocolo é tornar possível a construção de componentes de software 

reutilizáveis. Pode-se dizer, também, que é um modelo de programação, conhecido como 

programação baseada em interface. 

 

Componentes COM são unidades independentes de código que fornecem funcionali-

dade específica. Embora estes componentes sejam, em geral, bibliotecas de classe, aplicativos 

inteiros, como o Microsoft Excel, também são componentes COM. 

 

COM é uma arquitetura cliente-servidor. O servidor (ou objeto) fornece alguma fun-

cionalidade. Esta arquitetura facilita a comunicação entre o cliente e o objeto. Um objeto pode 

ao mesmo tempo ser um servidor para um cliente e ser um cliente de alguns serviços de outro 

objeto. 

 
Figura A.1 – Esquema da arquitetura cliente-servidor 
 

Desenvolver através de COM significa desenvolver usando interfaces, o assim chama-

do modelo de programação baseado em interface. Toda comunicação entre objetos é feita via 

suas interfaces. A interface define o que um objeto pode fazer e a classe define como ele é 

feito. 

 

Dentro de ArcObjets são três tipos de classes que o programador deve estar conscien-

te: Classes abstratas, coclasses, e classes. Uma classe abstrata não pode ser usada para criar 

novos objetos, mas ela é uma especificação para subclasses. Uma coclasse representa objetos 

que podem ser criados diretamente usando a sintaxe de declaração de objeto no ambiente de 

desenvolvimento. Uma classe não pode criar diretamente novos objetos, mas objetos de uma 

classe ou podem ser criados como uma propriedade de outras classes ou por funções de outras 

classes. 

 
Cliente 

VBApp.exe 

 
Servidor/Cliente 

ArcMap.exe 

 
Servidor 
Map.dll 
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Programadores Visual Basic vêem uma interface como uma coleção de propriedades, 

funções, e sub-rotinas. Para criar um componente COM no Visual Basic, define-se, inicial-

mente, um módulo de classe dentro de um projeto. Em seguida, o componente poderá ser 

usado dentro do projeto do Visual Basic ou ser fornecido para outros aplicativos na forma de 

arquivo .DLL ou arquivo .EXE. 

Um módulo de classe (arquivo .CLS) é um tipo de módulo de código do Visual Basic, 

no qual se define um tipo de objeto. É nesse módulo onde se armazenam as propriedades 

(procedimentos de propriedades) e métodos (procedimentos gerais) do objeto que ele define. 

Um aplicativo pode ter vários módulos de classe. 

 

Os componentes COM podem ser internos (módulos de classe), quando são compila-

dos em um projeto e só estão disponíveis nesse projeto, e podem ser externos, quando são 

compilados em um executável (.EXE) ou em uma biblioteca de vínculo dinâmico (.DLL). 

 

Os componentes externos podem ser usados por qualquer aplicativo cliente que seja 

compatível com o padrão COM. 

 

Para usar um componente externo é necessário: 

1) tornar o componente disponível para o aplicativo cliente; 

2) declarar uma variável de objeto para armazenar uma instância da classe que será 

reutilizada; 

3) criar o objeto; 

4) usar o objeto. 

 

A.2 INSTALANDO A INTERFACE UFCnet 

 

 Para que esta interface esteja disponível ao usuário do ArcMap como uma barra de 

ferramentas em seu ambiente de trabalho, é necessária a sua instalação completa feita através 

de um executável ( ) que registra todos os componentes de utilização. 

Ao clicar duplamente neste arquivo, o processo de instalação será iniciado. A seguir, são 

apresentados os passos da instalação. 

 

 Inicialmente, é mostrada a janela de apresentação (Figura A.2) do instalador. As 
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próximas janelas serão mostradas nas Figuras A.3, A.4, A.5, A.6, e A.7, respectivamente. 

 
Figura A.2 – Janela de apresentação da interface UFCnet 
 

 
Figura A.3 – Janela de esclarecimento sobre a interface UFCnet 
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Figura A.4 – Janela de informações ao usuário 
 

 
Figura A.5 – Janela de indicação de destino dos arquivos 
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Figura A.6 – Janela de inicialização de cópia dos arquivos 

 
Figura A.7 – Janela de finalização do instalador 
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A.3 APRESENTANDO COMANDOS E FERRAMENTAS DA INTERFACE UFCnet 

 

UFCnet é uma barra de ferramentas personalizada (não vem com o aplicativo Arc-

Map) criada através de duas linguagens de programação para dar suporte ao dimensionamento 

hidráulico de sistemas de abastecimento de água. Microsoft Visual Basic foi o ambiente de 

desenvolvimento utilizado para gerar a interface amigável com o usuário e a plataforma de 

desenvolvimento ArcObjects foi utilizada para dar acesso a objetos relacionados a mapa. A 

seguir, serão apresentados os comandos e ferramentas utilizados nos diversos ambientes de 

operação desta interface. 

 

A.3.1 Sobre o comando Selecionar o Diretório de Trabalho 
 
 

Este comando (  ) permite selecionar o diretório onde o usuário quer armazenar os 
layers para o seu documento de mapa. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.8) 
mostrado abaixo: 

 

 
Figura A.8 – Diálogo para definição do diretório de projeto 
 
Nota: O usuário tem a possibilidade de criar um novo diretório, caso ele ainda não tenha 
criado um diretório para o seu projeto. Após clicar no botão Novo, aparecerá o diálogo 
(Figura A.9) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.9 – Diálogo para criação do novo diretório de projeto 
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A.3.2 Sobre o comando Anexar Layers EPANET 
 
 

Este comando ( ) permite configurar quais layers serão visualizados na janela de 
mapa do EPANET. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.10) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.10 – Diálogo para configuração de layers EPANET 
 
Nota: Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte mensagem (Figura 
A.11): 
 

 
Figura A.11 – Configuração de layers – mensagem de ajuda 
 
 
A.3.3 Sobre o comando Anexar Tabelas EPANET 
 
 

Este comando (  ) permite configurar as tabelas (SEÇÕES) com as propriedades que 
serão utilizadas na geração do arquivo .inp do EPANET. Após selecioná-lo, aparecerá o 
diálogo (Figura A.12) mostrado abaixo: 
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Figura A.12 – Diálogo para configuração de tabelas EPANET 
 
Nota: Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte mensagem (Figura 
A.13): 
 

 
Figura A.13 – Configuração de tabelas – mensagem de ajuda 
 

 
A.3.4 Sobre o comando Converter Tabelas .txt para .dbf 
 
 

Este comando (  ) permite converter tabelas de formato (.txt) para o formato utiliza-
do pelo ArcMap. Após executar este comando, aparecerá o diálogo mostrado abaixo (Figura 
A.14): 

 
 
Notas: 
 
1) Um arquivo de curva da bomba/eficiência tem o formato mostrado na Figura A.15. Obser-
va-se o uso de ponto por vírgula pelo fato do simulador EPANET trabalhar neste sistema de 
numeração. 
2) Um arquivo de curva de rebaixamento tem o formato mostrado na Figura A.16. 
3) Um arquivo de curva de demandas tem o formato mostrado na Figura A.17. 
4) Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte janela (Figura A.18). 
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Figura A.14 – Diálogo para conversão de dados tabulares 
 

 
Figura A.15 – Arquivo-modelo de curva da bomba/eficiência 
 

 
Figura A.16 – Arquivo-modelo de curva de rebaixamento 
 
 

 
Figura A.17 – Arquivo-modelo de curva de demandas 
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Figura A.18 – Conversão de dados tabulares – texto de ajuda 
 
 
A.3.5 Sobre o comando Gerar e Adicionar Pontos XYZ 
 
 

Este comando (  ) permite adicionar um layer de pontos 3D no ArcMap a partir de 
um arquivo (.txt)  contendo informações de X, Y e Z (por exemplo, demandas cadastradas). 
Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.19) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.19 – Diálogo para geração e adição de pontos 3d 
 
Nota: Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte mensagem (Figura 
A.20): 
 

 
Figura A.20 – Geração e adição de pontos 3d – mensagem de ajuda 
 
 
A.3.6 Sobre o comando Carregar Arquivo de Arruamentos 
 

Este comando (  ) permite adicionar um layer de arruamentos no ArcMap a partir de 
um arquivo (.dwg). Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.21): 
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Nota: O layer (tema) Arruamentos é inserido no layout do sistema de distribuição de água 
como um mapa de segundo plano (mapa-base), a partir do qual a digitalização dos compo-
nentes da rede pode ser realizada. 
 

 
Figura A.21 – Diálogo para entrada de dados – arquivo de arruamentos 
 

 
A.3.7 Sobre o comando Carregar Curvas de Nível 
 
 

Este comando (  ) permite adicionar um layer de curvas de nível no ArcMap a partir 
de um arquivo (.dwg). Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.22) mostrado abaixo: 

 
Figura A.22 – Diálogo para entrada de dados – arquivo de curvas de nível 
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A.3.8 Para abrir um arquivo INP usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no comando Visualizar Arquivo INP (  ) disponível como opção do menu Defini-
ções da barra de ferramentas UFCnet. 
2. Após selecioná-lo, aparecerá uma janela (Figura A.23) como a mostrada abaixo: 
 

 
Figura A.23 – Arquivo de dados do modelo hidráulico 
 
A.3.9 Para abrir um Relatório de Simulação usando a barra de ferramentas UFCnet: 
 
1. Clique no comando Relatório de Simulação (  ) disponível como opção do menu Defini-
ções da barra de ferramentas UFCnet. 
2. Após selecioná-lo, aparecerá uma janela (Figura A.24) como a mostrada abaixo. 
 
Caso o botão para verificar código de mensagem de erro seja clicado, a janela de relatório se 
expandirá, conforme a Figura A.25. 
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Figura A.24 – Relatório de simulação do modelo 
 

 
Figura A.25 – Relatório de simulação do modelo – código de erro 
 
 
A.3.10 Para abrir uma Tabela de Dados da rede usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no comando Tabela de Dados da rede (  ) disponível como opção do menu 
Definições da barra de ferramentas UFCnet. 
2. Após selecioná-lo, aparecerá uma janela (Figura A.26) como a mostrada abaixo:   
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Figura A.26 – Relatório de valores de propriedades resultantes da simulação 
 
A.3.11 Sobre o comando Definir Configurações Default 
 
 

Este comando (  ) permite configurar as tubulações de rede e de adutora. Após sele-
cioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.27) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.27 – Diálogo para configurações default de tubulações 
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Nota: Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a janela (Figura A.28) mostrada 
abaixo: 
 

 
Figura A.28 – Configurações default de tubulações – texto de ajuda 
 
 
A.3.12 Sobre o comando Verificar/Alterar Opções de Simulação 
 
 

Este comando (  ) permite alterar as opções de simulação do EPANET. Após sele-
cioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.29) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.29 – Diálogo de opções de simulação 
 
Notas:  
 
1) O valor previamente selecionado em todas as opções reflete a configuração estabelecida 
no último layout do sistema. A opção Duração total da Simulação determina a duração total 
da simulação hidráulica. Se o usuário desejar que o EPANET execute uma simulação hidráu-
lica estática (instantânea), basta selecionar 0. O usuário pode definir uma duração diferente 
das opções sugeridas e sua duração pode estar em notação decimal ou em horas:minutos (p. 
ex.: 2.5 ou 2:30). 
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2) Caso o botão de informação seja clicado, a janela (Figura A.30) será mostrada: 

 
Figura A. 30 – Opções de simulação – texto de ajuda 
 
 
A.3.13 Para Salvar Documento de Mapa usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
1. Clique no botão referente a Salvar Documento de Mapa (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 

 
 
A.3.14 Para Abrir Documento de Mapa existente usando a barra de ferramentas UFC-
net  
 
1. Clique no botão referente a Abrir Documento de Mapa (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá um diálogo (Figura A.31) como o mostrado abaixo: 
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Figura A. 31 – Diálogo para abrir documento de mapa 
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A.3.15 Para abrir um Novo Documento de Mapa usando a barra de ferramentas UFC-
net  
 
 
1. Clique no botão referente a Novo Documento de Mapa (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá um diálogo (Figura A.31) como o mostrado abaixo: 
 

 
Figura A. 32 – Diálogo para novo documento de mapa 
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A.3.16 Para Configurar Página usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no botão referente a Configurar Página (  ) na barra de ferramentas UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá um diálogo (Figura A.33) como o mostrado abaixo:   
 

 
Figura A. 33 – Diálogo para configurar página 
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A.3.17 Para Visualizar Impressão usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no botão referente a Visualizar Impressão (  ) na barra de ferramentas UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá uma janela (Figura A.34) como a mostrada abaixo: ´ 
 

 
Figura A. 34 – Visualizar impressão 
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A.3.18 Para Imprimir usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no botão referente a Imprimir (  ) na barra de ferramentas UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá um diálogo (Figura A.35) como o mostrado abaixo: 
 

 
Figura A. 35 – Diálogo para imprimir 
 

 
 

A.3.19 Sobre o comando Tamanho Original 
 
 
Este comando (  ) permite visualizar o mapa no tamanho original após selecioná-lo. 
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A.3.20 Sobre o comando Visão Panorâmica 
 
 
Este comando (  ) permite visualizar parte da rede em detalhe. Após selecioná-lo, aparecerá 
a janela (Figura A.36) mostrada abaixo: 
 

 
Figura A. 36 – Visão panorâmica 
 
Clique na barra de título e mova a mira para o local desejado no mapa. 
 
 
A.3.21 Para informar sobre a interface UFCnet usando a barra de ferramentas UFCnet: 
 
 
1. Clique no botão referente a Tópicos de Ajuda (  ) na barra de ferramentas UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.37) mostrado abaixo:   
 

 
Figura A. 37 – Diálogo sobre a interface UFCnet 
 
Nota: Caso queira saber mais sobre a interface UFCnet, clique no botão para obter mais 
informações e, então, aparecerá um diálogo (Figura A.38) como o mostrado abaixo: 
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Figura A. 38 – Diálogo para tópicos da ajuda 
 
 
A.3.22 Para ver o manual usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
 
1. Clique no botão referente a Manual de Aplicação (  ) na barra de ferramentas UFCnet.  
2. Após selecioná-lo, o manual será aberto no formato de documento PDF. 
 
Nota: Caso o Acrobat Reader não esteja instalado no computador do usuário, uma mensa-
gem (Figura A.39) será liberada para que ele possa decidir ou não por uma versão free deste 
software. Se ele decidir pela instalação, é só seguir os passos do diálogo (Figura A.40) que 
vem em seguida. 
 

 
Figura A. 39 – Manual da interface – mensagem da ajuda 
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Figura A. 40 – Manual da interface – instalando Acrobat Reader 
 
A.3.23 Sobre as ferramentas de digitalização de Elementos Hidráulicos 
 
 
Para adicionar reservatório de nível fixo usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
1. Clique na ferramenta referente a RNF (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.41) que é liberado em 
seguida. 
3. Mova o mouse para o ponto pretendido no mapa e clique com o botão esquerdo deste. 
 
Notas:  
 
1) No EPANET, um RNF é um nó que representa uma fonte infinita de recurso externo ou um 
distribuidor de água. São utilizados para modelar mananciais, tais como rios, lagos e aqüífe-
ros. Seu atributo principal é a carga hidráulica de água nele contida. Eles aparecerão, além 
dos casos em que representarem reservatórios de nível fixo, na modelagem de poços profun-
dos, estações de tratamento de bombeamento e conexões.  
 
2) O reservatório de nível fixo é representado no ArcMap por layer contendo características 
do tipo ponto. Este componente hidráulico possui propriedades tais como rótulo de identifi-
cação e nível de água que são armazenadas na tabela de atributos de seu respectivo layer 
(Figura A.41). 
 

 
Figura A. 41 – Diálogo para configuração do RNF 
 
Para adicionar reservatório de nível variável usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a RNV (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.42) que é liberado em 
seguida. 
3. Mova o mouse para o ponto pretendido no mapa e clique com o botão esquerdo deste. 
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Notas:  
 
1) No EPANET, reservatórios de nível variável são usados para simular o comportamento do 
sistema de reservação de água durante um período de uso (geralmente 01 dia). Esta interface 
possibilita a seleção de dois tipos de RNV, dependendo da forma da seção de base do reser-
vatório, conforme mostra a Figura A.42. O volume mínimo (volume para a altura mínima de 
água) no tanque - reservatório de nível variável - pode ser zero para Tanque de secção 
circular ou não circular. Para Tanques não circulares, o diâmetro é considerado igual a 
1,128 vezes a raiz quadrada da área (paralelepípedo de volume equivalente a um cilindro de 
mesma altura). Portanto, o campo de nome Diâmetro é preenchido automaticamente após o 
usuário entrar o valor da área em metros quadrados. 
 
2) A entrada de água pode ser feita em qualquer posição da altura do reservatório. Entretan-
to, duas posições de entrada prevalecem, a entrada acima do nível máximo (entrada livre) e a 
entrada abaixo do nível máximo (entrada afogada ou por baixo). Quando o nível de entrada 
estiver acima do nível máximo, a rotina de digitalização do RNV criará um nó (nó1) com a 
mesma cota do terreno indicando que nesse ponto existe uma pressão qualquer a fim de 
conduzir a água até o seu destino final. Esta rotina criará outro nó (nó2) cuja cota é à 
diferença entre o nível de entrada e a cota do terreno e logo após esse ponto também será 
inserida uma válvula redutora de pressão. Um terceiro nó (nó virtual), é criado apenas 
devido a inserção da válvula (Figura A.43). Quando o nível de entrada estiver abaixo do 
nível máximo, o programa criará apenas um nó de entrada. Os nós de entrada criados pela 
interface UFCnet servem para traduzir com realidade o que ocorre nos sistemas de reserva-
tórios, pois se esses nós não fossem inseridos, o perfil da rede em questão ficaria incorreto. 
Resumindo, o nó de entrada será criado apenas como detalhe gráfico, não afetando os dados 
e o cálculo hidráulico, apenas para que o perfil fique compatível com a realidade do projeto. 
 
3) O reservatório de nível variável é representado no ArcMap por layer contendo caracterís-
ticas do tipo ponto. Este componente hidráulico possui propriedades tais como rótulo de 
identificação e altura de água inicial, altura de água mínima, altura de água máxima, 
diâmetro, volume mínimo, que são armazenadas na tabela de atributos de seu respectivo 
layer. 
 
4) A rotina de digitalização do RNV assumirá como nível inicial o nível médio. 
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Figura A. 42 – Diálogo para configuração do RNV 
 

 
Figura A. 43 – Reservatório de Nível Variável – Detalhes Gráficos 
 
 
Para adicionar booster usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Booster (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.44) que é liberado em 
seguida. 
3. Clique com o botão esquerdo do mouse no ponto de inserção sobre a tubulação. 
 
Notas:  
 
1) As bombas são componentes que fornecem energia a um fluido aumentando sua carga 
hidráulica. No EPANET, este componente deverá ter um nó inicial e um nó final, para indicar 
seu sentido. Seu principal parâmetro de entrada é a “curva de bomba”, que representa a 
relação entre a carga e a vazão que essa bomba pode ofertar em seu estado nominal de 
velocidade. Uma curva de bomba válida deve conter valores decrescentes de carga com o 
aumento da vazão, conforme ilustra a Figura A.45. 
 
2) Uma curva de eficiência para essa bomba pode ser fornecida, como ilustra a Figura A.46. 
Esta curva determina a eficiência da bomba (em percentagem) em função da vazão. A efici-
ência irá representar não só as perdas de energia mecânica na bomba, mas também as 
perdas de energia elétrica no motor, e somente é usada para cálculos de energia. 
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3) Essas informações são agrupadas num arquivo de texto, de extensão “.txt”, que deverá 
possuir a descrição da bomba e os cinco pontos das curvas de bomba e de eficiência. Os 
dados para a edição desse arquivo devem ser obtidos dos catálogos desses componentes. 
Observe que na coluna da esquerda devem estar as vazões em L/s e na da direita as alturas 
(curva da bomba) e os rendimentos (curva de eficiência). Não deve haver linhas em branco. 
O arquivo deverá ter o aspecto do exemplo mostrado na Figura A.47. Não há limite  máximo 
para o número de pontos das curvas das bombas. 
 
4) Booster ocorre em casos onde se encontra uma bomba inserida entre tubulações. Este 
componente é muito semelhante a uma EAT. A diferença é que o booster não requer um 
reservatório de montante de onde ele retira água como a EAT. 
 
5) O booster é representado no ArcMap por layer contendo características do tipo ponto. 
Este componente hidráulico possui propriedades tais como rótulo de identificação, ID do nó 
inicial, ID do no final e palavras-chave seguida de valor. As palavras-chave são: 
 

• POWER – valor da potência para uma energia de bombeamento (kW) 
• HEAD – ID da curva que descreve a vazão vs altura de elevação para a bom-

ba 
• Speed – regulação de velocidade ( o valor default é 1; 0 significa que a bomba 

está desligada) 
• PATTERN - ID do padrão temporal que descreve a variação da propriedade 

Regulação de Velocidade (SPEED) com o tempo 
 
6) O booster deverá estar inserido num tubo próximo ao nó que terá a carga hidráulica 
aumentada. O nó de entrada será criado a 1 metro do nó de saída sem que o cálculo hidráu-
lico do tubo seja afetado, pois isso se torna apenas um detalhe gráfico. Como um booster 
equivale a uma bomba, será necessário indicar sua curva de bomba para que ele possa ser 
modelado. 
 
7) O nó de montante do booster é definido pelo sentido de digitalização da tubulação sobre a 
qual o booster é inserido. Por exemplo, se a tubulação foi digitalizada da esquerda para a 
direita, o nó de montante fica à esquerda do nó de jusante. Caso não seja a orientação 
desejada para o booster, o usuário simplesmente inverte o sentido de digitalização da tubula-
ção sobre a qual ele desejava inserir o booster, clicando com o botão direito do mouse na 
janela de mapa e selecionando o comando Inverter Tubulação. Em seguida, clica com o 
botão direito do mouse e seleciona o comando Inserir Booster. 
 
8) Por default, este comando (Digitalizar Booster) está configurado para a opção Inserir 
Booster do menu suspenso que aparece quando o usuário clica com o botão direito do mouse 
na janela de mapa do ArcMap, logo que ele confirma os dados de entrada no diálogo para 
este componente. Este comando (Inserir Booster) rotula o sentido de digitalização das 
tubulações e os IDs (rótulos de identificação) dos  demais componentes para que o usuário 
possa decidir se deve ou não alternar o sentido de digitalização do trecho antes de inserir o 
booster clicando na opção Inverter Tubulação do menu suspenso mostrado abaixo (Figura 
A.48). 
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Figura A. 44 – Diálogo para configuração de booster 
 

 
Figura A. 45 – Exemplo de curva da bomba no EPANET 
 

 
Figura A. 46 – Exemplo de curva de eficiência no EPANET 
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Figura A. 47 – Arquivo com dados necessários à criação das curvas de uma bomba 
 

 
Figura A. 48 – Booster – menu suspenso 
 
 
Para adicionar válvula usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Válvula (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.49) que é liberado em 
seguida. 
3. Clique com o botão esquerdo do mouse no ponto de inserção sobre a tubulação. 
 
 
Notas:  
1) O EPANET permite modelar os tipos de válvulas apresentados na Tabela A.1com os 
respectivos parâmetros de controle. 
 
2) Uma válvula deverá estar inserida numa tubulação. O nó de montante da Válvula é 
definido pelo sentido de digitalização da tubulação sobre a qual a válvula é inserida. Por 
exemplo, se a tubulação foi digitalizada da esquerda para a direita, o nó de montante fica à 
esquerda do nó de jusante. Caso não seja a orientação desejada para a válvula, o usuário 
simplesmente inverte o sentido de digitalização da tubulação sobre a qual ele desejava inserir 
a válvula, clicando com o botão direito do mouse na janela de mapa e selecionando o co-
mando Inverter Tubulação. Em seguida, clica com o botão direito do mouse e seleciona o 
comando Inserir Válvula. Por default, este comando (Digitalizar Válvula) está configurado 
para a opção Inserir Válvula do menu suspenso que aparece quando o usuário clica com o 
botão direito do mouse na janela de mapa do ArcMap, logo que ele confirma os dados de 
entrada no diálogo (Figura A.49) para este componente. Este comando (Inserir Válvula) 
rotula o sentido de digitalização das tubulações e os IDs (rótulos de identificação) dos  
demais componentes para que o usuário possa decidir se deve ou não alternar o sentido de 
digitalização do trecho antes de inserir a válvula clicando na opção Inverter Tubulação do 
menu suspenso mostrado abaixo (Figura A.50). 
 
, 
 

Vazão vs. Altura Manométrica 

Vazão vs. Eficiência 
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Tabela A.1 – Tipos de válvula para modelagem no EPANET 
Tipo de Válvula Parâmetro de Controle 

VRP – Válvula Redutora de Pressão Pressão, m 
VA – Válvula de Alívio Pressão, m 
VPCF – Válvula de Perda de Carga Pressão, m 
VRC – Válvula Reguladora de Vazão Vazão (unidades de vazão) 
VB – Válvula de Borboleta Coeficiente de Perda Carga 
VG – Válvula Genérica ID da Curva de Perda de Carga 

 

 
Figura A. 49 – Válvula – diálogo para entrada de dados 
 

 
Figura A. 50 – Válvula – menu suspenso 
 
Para adicionar aspersor usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Aspersor (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.51) que é liberado em 
seguida. 
3. Clique com o botão esquerdo do mouse no ponto de inserção sobre a tubulação. 
 

 
Figura A. 51 – Diálogo para configuração do aspersor 
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Para adicionar poço profundo usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Poço Profundo (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.52) que é liberado em 
seguida. 
3. Mova o mouse para o ponto pretendido no mapa e clique com o botão esquerdo deste. 
 
Notas:  
 
1) Os poços são utilizados para a captação de água subterrânea, geralmente em grandes 
profundidades. Sua principal característica é a presença de uma bomba submersa e ao invés 
de uma tubulação de sucção, o poço profundo apresenta um tubo edutor. Eles podem ser 
modelados como sendo uma bomba que capta água de um reservatório e a transporta para 
outro reservatório. Porém, nessa captação ocorrem perdas de carga localizadas e distribuí-
das no tubo edutor. Essas perdas são modeladas acrescentando-se, após a bomba, um tubo 
edutor com comprimento (fictício) no desenho igual a 1 metro, mas com valor real de com-
primento igual à profundidade da bomba em relação ao nível do terreno e um coeficiente de 
perda de carga localizada fornecido pelo usuário. 
 
 
2) Caso o usuário clique no botão de ajuda para obter um coeficiente de perda de carga 
localizada, esta interface libera um diálogo (Figura A.53) que fornece valores (ABNT 12214, 
1990) de coeficiente de perda para diversos elementos como ampliação gradual, bocais, 
comporta aberta, cotovelo de 90°, cotovelo de 45°, curva de 90°, curva de 45°, entrada 
normal entrada de borda, junção, medidor de venturi, redução gradual, registro de ângulo 
aberto, registro de gaveta aberto, registro de globo aberto, saída de canalização, diversos 
tês, válvula de pé, válvula de pé com crivo, e válvula de retenção. Caso o usuário queira 
inserir uma somatória de perdas decorrentes de vários elementos, basta clicar no botão da 
calculadora mostrado no diálogo da Figura A.53 que a interface libera um diálogo (Figura 
A.54) que vai somando os valores de perdas para a quantidade de elementos que ele vai 
informando. Os valores de diâmetro e material deste tubo edutor também deverão ser especi-
ficados no diálogo de configuração das propriedades deste componente hidráulico da rede 
(Figura A.52). 
 
3) Caso o usuário clique no botão de ajuda para obter o coeficiente de rugosidade no tubo 
edutor, esta interface libera um diálogo (Figura A.55) que fornece valores de rugosidade 
para materiais como Aço Comercial, Aço Galvanizado, Ferro Fundido, PEAD (polietileno de 
alta densidade), PRVC (poliuretano em placas de fibra de vidro) e PVC (policloreto de 
vinila) e insere o valor selecionado pelo usuário na caixa de texto para rugosidade. Esta 
caixa de texto é editável, o que significa que o usuário pode inserir seu próprio valor. Os 
valores disponíveis no diálogo da Figura A.55 (Azevedo Netto, 2002) refletem os valores 
para a fórmula de cálculo hidráulico adotada no ambiente de opções de simulação. 
 
4) Caso o usuário deseje inserir um arquivo para obter uma curva de vazão vs rebaixamento, 
basta clicar no botão de opção chamado Curva de vazão vs rebaixamento do diálogo da 
Figura A.52. Em seguida, a interface libera um diálogo (Figura A.56) para que o usuário 
possa carregar este arquivo. Observando a Figura A.56, percebe-se que o filtro é para 
tabelas dBASE. Se o arquivo criado para representar a curva de rebaixamento estiver no 
formato de texto, como mostra a Figura A.57, basta convertê-lo para o formato (.dbf) execu-
tando o comando para converter tabelas de formato de texto  para o formato de arquivo 



 180

(.dbf) disponível como opção do menu Definições da barra de ferramentas UFCnet. Este 
comando converte a tabela e a insere no controle chamado Source do ambiente de trabalho 
do ArcMap. O mesmo arquivo de texto ilustrado na Figura A.57 passa a ter a forma de uma 
tabela (Figura A.58), cuja ordem de seus atributos (colunas) é reconhecida pela rotina que 
armazena essas informações na seção [CURVES] do arquivo de dados (.inp) do EPANET. O 
mesmo sucede para a opção Curva da Bomba do diálogo representado na Figura A.52. 
 

 
Figura A. 52 – Diálogo para configuração do poço profundo 
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Figura A. 53 – Poço profundo – configuração de perda de carga no tubo edutor 
 

 
Figura A. 54 – Poço profundo – somando perdas para o tubo edutor 
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Figura A. 55 – Poço profundo – configuração de rugosidade no tubo edutor 

 
Figura A.56 – Poço profundo – configuração de curva de rebaixamento 
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Figura A.57 – Poço profundo – arquivo de rebaixamento no formato de texto e sua 
curva no EPANET 
 

 
Figura A.58 – Poço profundo – arquivo de rebaixamento no formato dbase para uso no 
ArcMap 
 
 
Para adicionar estação de bombeamento usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Estação de Bombeamento (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.59) que é liberado em 
seguida. 
3. Mova o mouse para o ponto pretendido no mapa e clique com o botão esquerdo deste. 
Notas:  
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1) As Estações de bombeamento são comumente usadas na captação de rios e outros manan-
ciais de águas superficiais. Ela se caracteriza por dispor de bombas centrífugas comuns 
(afogadas ou não) que possuem uma tubulação de sucção. Da mesma forma que em poços 
profundos, estes componentes podem ser modelados como sendo uma bomba que capta água 
de um reservatório e cede à rede, lembrando-se de que ao invés de um tubo edutor, uma 
tubulação de sucção virá antes da bomba. Além dessa diferença, é comum em estações de 
bombeamento a utilização de bombas em paralelo, de modo que será criado um tubo de 
sucção para cada bomba inserida. A Estação de Bombeamento é representada no ArcMap 
por layer contendo características do tipo ponto. Este componente hidráulico possui proprie-
dades tais como identificação, nível d’água do manancial, altura de sucção, diâmetro, 
material,  comprimento da tubulação de sucção, coeficiente de perda de carga localizada, 
número de bombas em paralelo (podendo variar até 4 bombas), arquivo da bomba, reserva-
tório de destino e o estado de operação, que são armazenadas na tabela de atributos de seu 
respectivo layer. 
 
2) As configurações para coeficiente de rugosidade, coeficiente de perda de carga e curva de 
bomba têm seqüências operacionais lógicas idênticas às mencionadas para o elemento Poço 
Profundo. 
 
 
 

 
Figura A.59 – Diálogo para configuração de estação de bombeamento 
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Para adicionar demanda pontual usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Demanda Pontual (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Digite os dados de entrada para este elemento no diálogo (Figura A.60) que liberado. 
3. Clique com o botão esquerdo do mouse no ponto de inserção sobre a tubulação. 
 
Nota: Este elemento é usado quando a demanda média de um determinado ponto da rede é 
conhecida. São aceitáveis valores positivos e negativos para demanda, onde a diferença entre 
esses valores é o sentido de injeção de vazão constante na rede. 

 
Figura A.60 – Diálogo para configuração de demanda pontual 
 
 
Para adicionar tubo da rede usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Tubo da rede (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
 
Notas:  
 
1) Por default, este comando está configurado para não conectar as extremidades das 
tubulações. Caso não seja o tipo de edição da tubulação que vai ser inserida, basta clicar 
com o botão direito do mouse na janela de mapa e selecionar a opção desejada, conforme 
menu suspenso (Figura A.61) mostrado abaixo. 
 
2) As tubulações são conexões que transportam água entre os vários pontos do sistema de 
abastecimento. Na simulação de uma rede, o EPANET considera que o escoamento em todas 
as tubulações ocorre sob pressão. Este escoamento ocorre dos pontos de carga hidráulica 
mais elevada para os pontos de carga hidráulica mais baixa. As tubulações são representa-
das no ArcMap por uma linha do tipo polyline. Estas tubulações possuem propriedades, tais 
como rótulo de identificação da tubulação, ID do nó inicial, ID do nó final, comprimento, 
diâmetro, coeficiente de rugosidade, coeficiente de perda de carga, que são armazenadas na 
tabela de atributos de seu respectivo layer. 
 
3) Por default, a rede é projetada, mas o usuário pode configurar outro tipo. Caso ele ainda 
não tenha digitalizado o Tubo da rede na janela de mapa do ArcMap, é só executar o coman-
do Definir Configurações Default, disponível como opção do menu Definições da barra de 
ferramentas UFCnet. Então será liberado o ambiente (Figura A.27) para configurar outro 
tipo de rede. Caso ele já tenha digitalizado o Tubo da rede, é só clicar na ferramenta Editar 
Elementos Hidráulicos (  ) e, em seguida, sobre a tubulação da rede desejada. O ambiente 
(Figura A.27) para configuração dessa tubulação será liberado. 
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4) Nesta interface, o layer Tubo da rede tem uma legenda com uma cor diferente para cada 
tipo de rede (Figura A.62). 
 

 
Figura A.61 – Digitalização de elementos hidráulicos – tubo da rede (menu suspenso) 
 

 
Figura A.62 – Digitalização de elementos hidráulicos – tubo da rede (legenda) 
 
 
2. No mapa, clique com o botão esquerdo do mouse para determinar o nó inicial da tubulação 
(caso tenha sido selecionada a segunda opção do menu suspenso mostrada na Figura A.61) ou 
sobre o elemento hidráulico da extremidade inicial da tubulação (caso tenha sido selecionada 
a primeira ou a terceira opção do menu suspenso mostrado na Figura A.61). 
3. Mova o mouse na direção do elemento hidráulico da extremidade final da tubulação (caso 
tenha sido selecionada a primeira ou a quarta opção do menu suspenso mostrado na Figura 
A.61), clicando nos pontos intermediários onde seja necessário alterar a direção da tubulação. 
4. Finalmente, clique duplo com o botão esquerdo do mouse para determinar o nó final da 
tubulação (caso tenha sido selecionada a segunda opção do menu instantâneo da Figura A.61) 
ou sobre o elemento hidráulico da extremidade final da tubulação (caso tenha sido selecionada 
a primeira ou a quarta opção do menu instantâneo da Figura A.61). 
 
 
Para adicionar tubo de adutora usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Tubo de Adutora (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Siga os passos 2, 3 e 4 vistos acima. 
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Notas:  
 
1) A rotina de digitalização de Tubo de Adutora está projetada para operar com até vinte 
adutoras. Portanto, o layer Tubo de Adutora tem uma legenda com uma cor diferente para 
cada adutora (Figura A.63). 
 
2) Por default, o tipo de adutora é Adutora 1, mas o usuário pode configurar outro tipo. Caso 
ele ainda não tenha digitalizado a adutora na janela de mapa do ArcMap, é só executar o 
comando Definir Configurações Default, disponível como opção do menu Definições da 
barra de ferramentas UFCnet. Então será liberado o ambiente (Figura A.27) para configurar 
outro tipo de adutora. Caso ele já tenha digitalizado a adutora, é só clicar na ferramenta 
Editar Elementos Hidráulicos (  ) e, em seguida, sobre a adutora desejada. O ambiente 
(Figura A.27) para configuração dessa adutora será liberado. 
 
3) Para indicar que uma tubulação será considerada inicialmente fechada durante a simula-
ção, não é necessário retirá-la do layout do sistema de distribuição de água. Basta clicar na 
ferramenta Editar Elementos Hidráulicos (  ) e, em seguida, nessa tubulação. Então o 
ambiente (Figura A.26) para edição desse elemento será liberado. No Controle ComBox de 
nome Estado, o usuário seleciona Closed. Após carregar a rede para o ambiente de trabalho 
do EPANET, e clicar duplamente nessa tubulação para ver suas propriedades, o usuário vai 
perceber que seu estado inicial é Closed, conforme mostra a título de ilustração, a Figura 
A.64. 
 
4) Para cada início, ou fim, de um tubo, é gerado um nó na rede, caso a extremidade desse 
tubo não esteja conectada a um elemento hidráulico e o usuário carregue o layout da rede na 
janela de mapa do EPANET.  Este nó deverá possuir, além de suas coordenadas, valores de 
elevação (cota) e demanda. A determinação da cota em cada nó é obtida por áreas de varre-
dura concêntricas nas coordenadas desse nó. O raio de varredura é incrementado de 0,1m 
até que as duas curvas de nível mais próximas sejam encontradas e os valores de suas 
respectivas cotas armazenados em memória. Então a cota do nó é determinada por interpola-
ção linear através dos valores de cotas dessas curvas. As demandas podem ser calculadas de 
três formas: através da população de projeto, através do número médio de ligações a cada 
100 m ou através de um arquivo contendo a cota de demanda de cada nó, caso o usuário 
queira entrar com valores específicos em cada junção. Este último caso ocorre quando há um 
cadastramento dos pontos de consumo, o que é comum nas atuais gestões de redes de abaste-
cimento. No caso do arquivo de exportação ser para simulação, será acrescentado um 
padrão de variação horária das demandas conforme a Figura A.65 carregada a partir do 
ambiente do EPANET; e caso o arquivo de exportação seja para projeto, será computado 
somente um coeficiente horário de maximização da demanda, k2. 
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Figura A.63 – Digitalização de elementos hidráulicos – tubo de adutora (legenda) 
 

 
Figura A.64 – Digitalização de elementos hidráulicos – tubo de adutora (propriedade) 
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Figura A.65 – Digitalização de elementos hidráulicos – tubulações (padrão de consumo) 
 
 
A.3.24 Sobre a ferramenta Dica de Mapa 
 
 
Para mostrar informações relacionadas ao elemento hidráulico apontado no mapa usando a 
barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Dica de Mapa ( ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Aponte para o elemento. 
 
Notas:  
 
1)Por default, este comando está configurado para mostrar dica de tubulações. Para mostrar 
dica de outros elementos hidráulicos do projeto da interface, basta clicar com o botão direito 
do mouse na janela de mapa e selecionar a opção 'Dica para componentes de outro tipo', 
conforme menu suspenso mostrado abaixo (Figura A.66). 
 
2)Ainda com esta ferramenta selecionada, se a dica persistir por tempo demasiado após a 
retirada do mouse sobre o elemento, tecle <Esc> para limpá-la. 

 

 
Figura A.66 – Dica de mapa – menu suspenso 
 
 
A.3.25 Para mostrar a elevação relacionada a cada curva de nível apontando-a no mapa 
usando a barra de ferramentas UFCnet 
 
1. Clique na ferramenta referente a Dica de Curvas de Nível (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 
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2. Aponte para a curva de nível de interesse e repouse o mouse sobre ela.  
 
Nota: Ainda com esta ferramenta selecionada, se a dica persistir por tempo demasiado após 
a retirada do mouse sobre a Curva de Nível, tecle <Esc> para limpá-la. 
 
 
A.3.26 Sobre a ferramenta Mover 
 
Para mover a rede através da janela de mapa do ArcMap usando a barra de ferramentas 
UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Mover (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Com o botão esquerdo do mouse pressionado sobre qualquer ponto do mapa, arraste o 
mouse na direção que pretende mover o mapa. 
3. Solte o botão do mouse para finalizar o movimento do mapa. 
 
 
A.3.27 Sobre a ferramenta Aumentar (Zoom +) 
 
Para ampliar parte da rede usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Aumentar (  ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Mova o ponteiro do mouse sobre o display do mapa e clique uma vez para ampliar em 
torno de um ponto. Alternativamente, clique e arraste um retângulo definindo a área sobre a 
qual você deseja fazer uma ampliação. 
 
 
A.3.28 Sobre a ferramenta Diminuir (Zoom -) 
 
Para diminuir parte da rede usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique no botão referente a Diminuir ( ) na barra de ferramentas UFCnet. 
2. Mova o ponteiro do mouse sobre o display do mapa e clique uma vez para diminuir em 
torno de um ponto. Alternativamente, clique e arraste um retângulo definindo a área sobre a 
qual você deseja fazer uma diminuição. 
 
 
A.3.29 Para ir para a extensão de mapa anterior usando a barra de ferramentas UFCnet 
(Zoom anterior) 
1. Clique no botão referente a Voltar para a extensão anterior (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 
 
A.3.30 Para ir para a extensão de mapa posterior usando a barra de ferramentas UFC-
net (Zoom posterior) 
 
1. Clique no botão referente a Ir para a próxima extensão (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 
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A.3.31 Para selecionar características com o mouse usando a barra de ferramentas 
UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Selecionar Características (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet.    
2. Clique na característica a ser selecionada. 
 
Nota: Caso mais de uma característica deva ser selecionada, mantém-se pressionada a tecle 
<Shift> enquanto  as características são selecionadas  com o mouse. 
 
 
A.3.32 Sobre a ferramenta Deletar 
 
 
Para deletar elementos hidráulicos da janela de Mapa do ArcMap usando a barra de ferramen-
tas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Deletar ( ) na barra de ferramentas UFCnet. 
 
Nota: Por default, este comando está configurado para deletar tubulações. Para deletar 
outros elementos hidráulicos do projeto da interface, basta clicar com o botão direito do 
mouse na janela de mapa e selecionar a opção 'Deletar componentes de outro tipo', conforme 
menu suspenso mostrado abaixo (Figura A.67). Uma mensagem pedindo a confirmação da 
deleção é liberada logo após o clique sobre o elemento a ser deletado. Caso o usuário desista 
desta operação, o elemento não será deletado. Após confirmada a deleção, é impossível 
desfazê-la. 
 
2. Clique sobre o elemento a ser deletado. 
3. Confirme a deleção do elemento. 
 

 
Figura A.67 – Deletar – menu suspenso 
 
 
A.3.33 Sobre a ferramenta Editar Elementos Hidráulicos 
 
 
Para editar elementos hidráulicos da rede usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Editar Elementos Hidráulicos (  ) na barra de ferramen-
tas UFCnet. 
2. Clique sobre o elemento a ser editado. 
3. Faça as alterações necessárias no diálogo do elemento. 
 
Nota: Caso o usuário não clique nas proximidades do elemento de interesse, aparecerá a 
seguinte janela (Figura A.68): 
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Figura A.68 – Visualização de elementos hidráulicos – mensagem de ajuda 
 
 
A.3.34 Sobre a ferramenta Mudar Elemento Hidráulico 
 
 
Para mudar classe do elemento hidráulico da rede usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
1. Clique na ferramenta referente a Mudar elemento Hidráulico (  ) na barra de ferramentas 
UFCnet. 
2. Clique sobre o elemento a ser substituído. Aparecerá um diálogo (Figura A.69), como o 
mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.69 – Diálogo para mudar elemento hidráulico 
 
3. Selecione na lista o elemento a ser substituto. 
4. Digite as informações necessárias no diálogo do elemento. 
Nota: Caso o usuário não clique nas proximidades do elemento de interesse, aparecerá a 
seguinte janela (Figura A.68): 
 
 
A.3.35 Para definir controles para tubulações usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
 
1. Clique no botão referente a Definir Controles (  ) na barra de ferramentas UFCnet.    
2. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.70) mostrado abaixo:   
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Figura A.70 – Diálogo para definir controles 
 
Notas:  
 
1) Para simulação de período estendido, é aconselhável um controle de liga/desliga nas 
bombas/elevatórias/poços/boosters.  
 
2) Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte janela (Figura A.71): 
 

 
Figura A.71 – Definir controles – texto de ajuda 
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A.3.36 Para mover componentes hidráulicos para coordenadas previamente conhecidas 
usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
 
1. Clique na ferramenta referente a Mover Elemento (  ) na barra de ferramentas UFCnet.    
2. Após selecioná-la, aparecerá o diálogo (Figura A.72) para inserir coordenadas mostrado 
abaixo: 
 

 
Figura A.72 – Mover elemento – diálogo de coordenadas 
 
Nota: É importante que as coordenadas digitadas no diálogo acima estejam contidas no 
retângulo envolvente do layer de curvas de nível. Caso contrário, após clicar no botão OK, 
aparecerá uma mensagem (Figura A.73) como a mostrada abaixo: 

 
Figura A.73 – Mover elemento – mensagem de ajuda 
 
A.3.37 Para gerar/importar arquivo de demanda usando a barra de ferramentas UFC-
net:  
 

 
1. Clique no botão referente a Arquivo de Demanda ( ) na barra de ferramentas UFCnet.    
2. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.74) mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.74 – Diálogo para arquivo de demanda 
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Notas:  
 
1) Pressupõe-se que haja demanda no mapa da rede. Caso contrário, após optar por salvar 
demanda para arquivo (.txt) ou (.xls), conforme mostra a Figura A.74, aparecerá a mensa-
gem (Figura A.75) mostrada abaixo. 
2) Caso o botão de informação seja clicado, aparecerá a seguinte mensagem (Figura A.76) 
que informa ao usuário o formato do arquivo de demanda, conforme ilustrações mostradas 
nas Figuras A.77 e A.78. 
 

 
Figura A.75 – Arquivo de demanda – mensagem de requisito funcional 
 

 
Figura A.76 – Arquivo de demanda – mensagem de ajuda 
 

 
Figura A.77 – Arquivo de demanda – ilustração de um arquivo de demanda no formato 
de texto 
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Figura A.78 – Arquivo de demanda – ilustração de um arquivo de demanda no formato 
do Excel 
 
 
A.3.38 Para inserir componentes hidráulicos usando a barra de ferramentas UFCnet:  
 
 
Nota: Pressupõe-se que o layer, a partir do qual característica(s) seja(m) copiada(s) já esteja 
adicionado ao mapa. Caso contrário, após clicar no comando  ( ),aparecerá a mensagem 
(Figura A.79) mostrada abaixo: 
 

 
Figura A.79 – Inserir componentes hidráulicos – mensagem de ajuda 
 
1. Clique no botão referente a Definir Controles ( ) na barra de ferramentas UFCnet.    
2. Após selecioná-lo, aparecerá o diálogo (Figura A.80) mostrado abaixo:   
 

 
Figura A.80 – Diálogo para inserir componentes hidráulicos 
 
Nota: Caso tenha-se optado pela operação de copiar somente características selecionadas, 
aparecerá, no diálogo acima, o comando ( ) para alertar o usuário de que é necessária, 
inicialmente, a seleção de característica(s), conforme mostra a Figura A.81.  Se o botão de 
informação for clicado, aparecerá a seguinte mensagem (Figura A.82). 
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Figura A.81 – Diálogo para inserir componentes hidráulicos – operação selecionada 
 
 

 
Figura A.82 – Inserir componentes hidráulicos – mensagem de ajuda 
 
 
A.3.39 Sobre o comando Criar Arquivo EPANET 
 
 

Este comando ( ) permite a geração do arquivo .inp do modelo EPANET. Após sele-
cioná-lo, aparecerá a mensagem mostrada abaixo (Figura A.83):  
 
Notas: 
 
1) O arquivo (.inp) gerado pela interface UFCnet será gravado no diretório de trabalho 
definido pelo usuário no início do projeto. Este arquivo terá sempre o nome de modelo.inp, 
mas não há probabilidade de confusão porque cada projeto deverá ter sua pasta específica. 
Se o usuário tentar criar um projeto definindo uma pasta adotada por outro, esta interface 
recusará o seu projeto, informando-o da impossibilidade. 
 
2) O comando Criar Arquivo EPANET cria o arquivo de dados que traduzem uma descrição 
geométrica da rede num formato de texto ASCII (.inp) e inicializa o simulador EPANET com 
este arquivo carregado em sua área de trabalho. A título de ilustração, observe-se a Figura 
A.84. Para obter informação das propriedades de cada componente da rede, basta clicar 
duplamente sobre o componente ou clicar com o botão direito do mouse sobre o componente 
e selecionar a opção propriedades no menu instantâneo que é liberado ou selecionar o 
componente a partir da guia Dados do diálogo Procura e, em seguida, clicar no comando 
Editar do mesmo diálogo.  
 
3) Antes de carregar o arquivo de descrição base da rede no ambiente de trabalho do 
EPANET, este comando libera para o usuário um diálogo (Figura A.85) com três opções: 
  

• Se for selecionada a opção de simulação da rede e das adutoras, a interface pedirá 
informações iniciais (Figura A.86). A fórmula para o cálculo da perda de carga é se-
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lecionada executando o comando Verificar/Alterar Opções de Simulação. Disponível 
como opção do menu Definições da barra de ferramentas UFCnet. Existem quatro 
opções para o cálculo das vazões de demanda nos nós, conforme Figura A.86. Se Ba-
seadas na população de projeto, a interface libera um diálogo (Figura A.87) para en-
trada de dados antes de entrar em processamento e o simulador EPANET será inicia-
lizado com o arquivo de exportação carregado em sua área de trabalho. Se Baseadas 
no número médio de ligações a cada 100m, será liberado um diálogo (Figura A.88) 
para entrada de dados antes de entrar em processamento e o simulador EPANET será 
inicializado com o arquivo de exportação carregado em sua área de trabalho. Se Di-
retamente de um arquivo com a demanda dos nós, será liberado um diálogo (Figura 
A.89) para entrada do arquivo de demandas nos nós antes de entrar em processamen-
to. Se somente a partir das demandas pontuais, a interface entrará em processamento 
e o simulador EPANET será inicializado com o arquivo de exportação carregado em 
sua área de trabalho. 

• Assim como ocorre com a opção Simulação da rede e das adutoras, na opção Proje-
to/Dimensionamento da rede, a interface pedirá informações iniciais e passará para o 
EPANET apenas a rede em si, excluindo-se as adutoras, substituindo os reservatórios 
de nível variável por reservatórios de nível fixo, e as demandas não apresentarão um 
padrão de variação horária variável. Após a interface entrar em processamento, o 
EPANET será inicializado com um novo layout da rede. 

• Se for selecionada a opção Projeto/Dimensionamento das adutoras, a interface libera 
um diálogo (Figura A.90) para que o usuário possa selecionar a adutora (de 01 a 20) 
que vai fazer parte do novo layout do sistema de abastecimento e passará para o 
EPANET apenas a adutora em si, excluindo-se a rede de distribuição, substituindo os 
reservatórios de nível variável por reservatórios de nível fixo, e as demandas não a-
presentarão um padrão de variação horária variável. Caso seja selecionada uma adu-
tora que não tenha sido digitalizada, a interface libera uma mensagem (Figura A.91) 
para que o usuário selecione uma adutora existente no mapa da rede. 

 
4) O comportamento hidráulico da rede durante a simulação pode ser verificado detalhada-
mente a partir da guia Mapa do diálogo Procura, mostrado na Figura A.84. Essa guia 
permite selecionar os parâmetros relacionados aos nós e às tubulações, o tempo de simula-
ção a visualizar e contém controles para animação do mapa, que permitem visualizar a 
evolução dos parâmetros selecionados, ao longo do período de simulação (Figura A.92). 
 

 
Figura A.83 – Criar arquivo EPANET– mensagem de processamento 
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Figura A.84 – Ambiente do EPANET – arquivo gerado pela interface UFCnet 
 

 
Figura A.85 – Criar arquivo EPANET – seleção de arquivo de exportação 
 

 
Figura A.86 – Criar arquivo EPANET – cálculo de vazão nodal 
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Figura A.87 – Criar arquivo EPANET – vazão nodal baseada na população de projeto 

 
Figura A.88 – Criar arquivo EPANET – vazão nodal baseada no número médio de 
ligações 

 
Figura A.89 – Criar arquivo EPANET – vazão nodal baseada em arquivo de demanda 
nos nós 
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Figura A.90 – Diálogo para criar arquivo EPANET – seleção de adutora 
 

 
Figura A.91 – Criar arquivo EPANET – mensagem de ajuda 

 

     
Figura A.92 – Diálogo para animação da simulação 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rebobinar (voltar ao instante inicial)
Animar para trás 
Parar a animação 
Animar para frente 
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A.4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA INTERFACE UFCnet 

 

A título de ilustração, será construído um modelo simples de rede na janela de mapa 
do ArcMap e, em seguida, gerado o arquivo de dados de descrição base dessa rede, o qual 
será carregado no ambiente de trabalho do EPANET. Esta tarefa será realizada através dos 
seguintes passos: 
 
 
1. Inicie o ArcMap, conforme seqüência mostrada abaixo: 
 

 
Figura A.93 – Inicializando o ArcMap 
 
 
2. Dar nome ao Projeto clicando no menu File e, em seguida, na opção Save 
 
Nota: É aconselhável, por questão de organização, que o nome do Documento de Mapa 
(Projeto) fique armazenado no diretório de trabalho que será definido no passo 4. 
 
3. Se a barra de ferramentas UFCnet (mostrada abaixo) não estiver carregada, clique no 
menu View, depois em ToolBars e, em seguida, na opção UFCnet. 

 
Figura A.94 – Carregando a barra de ferramentas UFCnet 
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4. Na barra de ferramentas UFCnet, clique no menu Definições e, em seguida, na opção 
Selecionar o Diretório de Trabalho, conforme mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.95 – Definindo o diretório de projeto 
 
Nota: O comando acima permite selecionar o Diretório onde você quer armazenar os Layers 
para o seu Documento de Mapa. 
 
 
5. Na barra de ferramentas UFCnet, clique no menu Definições e, em seguida, na opção 
Carregar Curvas de Nível. 
 
 Nota: Após selecionar a opção acima, aparecerá o diálogo mostrado abaixo. Como exemplo, 
selecione o arquivo C:\UFC\UFCnet\Exemplos ArcMap\Conjunto Habitacional\Curvas - 
Conjunto_Polyline.dwg e clique no botão Adicionar. 
 

 
Figura A.96 – Carregando o layer de curvas de nível 
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6. Caso queira inserir no mapa uma camada de informação referente a arruamentos, 
clique na opção Carregar Arquivo de Arruamentos. 
 
Nota: O layer (tema) Arruamentos é inserido no layout do sistema de distribuição de água 
como um mapa de segundo plano (mapa-base), a partir do qual a digitalização dos compo-
nentes da rede pode ser realizada. No diálogo para carregar o layer de arruamentos, sele-
cione o arquivo C:\UFC\UFCnet\Exemplos ArcMap\Conjunto Habitacional\Arruamento - 
Conjunto.dwg e clique no botão Adicionar. 
 
7. Inicializar o processo de digitalização dos componentes. 
 
Nota: Considere-se uma rede simples constituída de Estação de Bombeamento, Tubo de 
Adutora, Tubo de rede, e Reservatório de Nível Variável, conforme mostrada abaixo. 

 

 
Figura A.97 – Layer de uma rede simples na janela de mapa do ArcMap 
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8. Clique na ferramenta Estação de Bombeamento para digitalizá-la na janela de mapa. 
Aparecerá um diálogo, conforme mostrado abaixo: 
 

 
Figura A.98 – Estação de bombeamento – entrada de dados 
 
 
Nota: É só preencher os campos em branco, clicar no botão OK e, em seguida, apontar o 
mouse para a janela de mapa e clicar no local onde se deseja que a Estação de Bombeamento 
seja digitalizada. 
 

 
9. Clique na ferramenta Reservatório de Nível Variável para digitalizá-lo na janela de 
mapa. Aparecerá um diálogo, conforme mostrado abaixo: 

 
Nota: É só preencher os campos em branco (o campo para altura de água inicial é preenchi-
do automaticamente), clicar no botão OK e, em seguida, apontar o mouse para a janela de 
mapa e clicar no local onde se deseja que o RNV seja digitalizado. 
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Figura A.99 – Reservatório de nível variável – entrada de dados 
 
10. Clique na ferramenta Tubo de Adutora para digitalizá-lo na janela de mapa. Em 
seguida clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da janela de mapa e 
escolha a opção Com busca automática de elementos para conexão, conforme mostrado 
abaixo: 
 

 
Figura A.100 – Tubo de adutora – menu suspenso 
 
Nota: Isso faz com que, ao terminar de digitalizar a tubulação, o programa procure os 
elementos mais próximos das extremidades para conectá-las. 
 
 
 
11. Clique na ferramenta Tubo da rede para digitalizá-lo na janela de mapa. Em seguida 
clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da janela de mapa e escolha a 
opção Com busca automática de elementos para conexão, conforme mostrado no menu 
instantâneo acima: 
 
12. Finalmente, clique no botão Criar Arquivo EPANET (  ) para gerar o arquivo de 
troca (.inp) do EPANET. 
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Notas:  
 
1) Após uma seqüência de janelas para gerar o arquivo de dados da rede, ele será carregado 
na área de trabalho do EPANET, conforme mostra a figura abaixo. 
 
2) Caso queira ver o arquivo .inp gerado pelo comando acima, clique no comando Visualizar  
Arquivo INP, conforme mostra a Figura A.102. 
 
3) Caso queira imprimir o layout da rede, clique no comando Imprimir, conforme mostra a 
Figura A.103. 
 

 
Figura A.101 – Área de trabalho do EPANET com arquivo gerado pela interface UFC-
net 
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Figura A.102 – Menu com Comando para Visualizar Arquivo de Dados da rede 
 
 

 
Figura A.103 – Menu com Comando para Impressão 
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