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RESUMO

Este estudo tem por objetivo o desenvolvimento de um projeto de análise da

viabilidade de conexão do cliente à rede de esgoto cloacal de Porto Alegre, sem

haver  a  necessidade  de  vistoria  in  loco,  por  meio  do  uso  de  geotecnogias.  As

geotecnologias  foram aplicadas  através  do  software  de  Sistema de  Informações

Geográficas (SIG) ArcGIS, versão 10.4, e consistem em utilizar regras de conexão

automática,  atualização  automática  de  atributos  e  condicionais  de  aceitação,  de

acordo com as normas do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e

considerando a margem de erro previamente estabelecida. Como apoio altimétrico

foi  utilizado o Modelo Digital  de Terreno (MDT), gerado a partir  de dados LIDAR

obtidos em agosto de 2010. O ponto criado no ArcGIS para representar o cliente

absorve o valor de altimetria do MDT e se conecta à rede geométrica, onde compara

os valores de cota do MDT com os da rede cloacal e torna possível analisar se é

viável  a  conexão.  Para  a validação desse método foi  determinada uma área de

estudo, dentro do Bairro Três Figueiras, onde foi realizado um levantamento com

receptores GNSS de dupla frequência, a fim de verificar a validade do MDT para

esse uso.

As automatizações no SIG se mostraram funcionais e o MDT foi validado para

a área de estudo, restando o teste em demais áreas de Porto Alegre, para que o

procedimento possa ser adotado pelo DMAE.



ABSTRACT

This study aims to develop a project to analyze the feasibility of connecting

customers  to  the  sewer  network  in  Porto  Alegre  without  the  need  for  on-site

inspection with  the use of  geotechnologies.  Geotechnologies are applied  through

Geographic Information System (GIS) software ArcGIS, version 10.4, and consist of

using  automatic  connection  rules,  automatic  attribute  updating  and  conditional

acceptance ,  in  accordance with  the Departamento  Municipal  de  Água e  Esgoto

(DMAE) plus margin of error. As altimetric support we used the DTM (Digital Terrain

Model), generated from LIDAR data obtained in august 2010. The point created in

ArcGIS to represent the customer assumes the height value of DTM and connects to

the geometric network, where it compares DTM height with the sewer network height

and makes it possible to analyze whether the connection is viable or not. In order to

validate  this  method,  we  determined  a  study  area  within  the  Três  Figueiras

neighborhood, where a GNSS survey was conducted to verify the validity of the DTM

for this use. 

Automations in the GIS proved to be functional and the DTM was validated for

the study area, with the test remaining in other areas of Porto Alegre, so that the

procedure can be adopted by the DMAE.
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1 INTRODUÇÃO

As  empresas  públicas  municipais,  muitas  vezes,  são  criadas  sem  fins

lucrativos, porém precisam de recursos para melhorar e expandir seus serviços.

Estes recursos são obtidos quando os custos ou gastos são menores que as

receitas  provindas  da  arrecadação  de  impostos,  taxas  e  contribuições.  Para

realizar essa melhoria dos serviços, é necessário que essas empresas estejam

bem estruturadas, contando com a ajuda da tecnologia. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) agregam na otimização e

integração no ambiente de uma prefeitura, de modo que pode ser utilizado para

gerenciar o cadastro de ativos, analisar o desempenho do sistema, otimizar o

trabalho  de  campo  e  diminuir  expressivamente  as  perdas  operacionais.  Este

projeto visa contribuir com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE),

minimizando os custos de vistoria para a conexão de novos clientes à rede de

esgoto, realizando análises remotas por meio do uso de geotecnologias.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

O  objetivo  desse  projeto  é  desenvolver  e  implementar  um  método  de

análise  de  viabilidade  de  conexão  à  rede  coletora  de  esgoto  cloacal,  sem a

necessidade de vistoria in loco, com o uso de geotecnologias. 

1.1.2 Objetivos Específicos

 Implementar um projeto no ArcGis, no formato MXD, para analisar

automaticamente a viabilidade de conexão com a rede coletora de

esgoto cloacal;

 Validar o projeto a partir da comparação dos dados obtidos com 

levantamento  de  campo,  com  as  viabilidades  feitas  por  meio  do

projeto.
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1.2 Justificativa

Como o DMAE é uma autarquia do setor público e não tem fins lucrativos,

se faz necessário, para ampliação e melhoria dos serviços, reduzir ao máximo os

custos de operação. Através da aplicação do projeto desenvolvido nesse estudo

será  possível  reduzir  custos  com  vistorias  e  também  tornar  o  processo  de

aquisição de novos clientes mais rápido. 

1.3 Localização da Área de Estudo

Para implementar o proposto, selecionou-se uma área teste localizada no

bairro Três Figueiras, no município de Porto Alegre, tem 1,1 km² de área e cerca

de 3600 habitantes, é delimitada ao norte pela Av. Dr. Nilo Peçanha, ao leste pela

Av. Teixeira Mendes, ao oeste pela Av. Luiz Manoel Gonzaga, ao sul pela Rua

Luiz Voelcker e ao sudoeste pela Av. Carlos Gomes (Figuras 1 e 2). Esta área foi

escolhida por ter sofrido pouca alteração com relação ao período de geração do

Modelo Digital de Terreno (MDT) e por ter cadastro de esgoto cloacal consolidado

e de qualidade.

Figura 1 – Localização da área de estudo.

Porto Alegre

Área de
Estudo
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Figura 2 – Delimitação da área de estudo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Normas do DMAE

Para desenvolver o projeto, de acordo com as normas e procedimentos

do  DMAE,  é  necessário  seguir  o  Procedimento  de  Gestão  PG029,  conforme

(SIPPEL, 2015), e a Norma de Serviço NS038 (ALBRECHT, 2012), que tratam do

procedimento de ligação de novos clientes. Estão elencados a seguir os trechos

que influenciam diretamente os objetivos e a implementação deste projeto:

Procedimento de Gestão (PG) 029:

1 -  Este  documento tem por finalidade estabelecer  os procedimentos
para  atender  ao  pedido  do  cliente  externo  ou  interno  quando  da
necessidade de execução de uma ligação de esgoto predial, com vistas
a ligar a unidade geradora de esgoto à rede pública de esgotos cloacais.
4 - Procedimentos e Responsabilidades
4.1 Solicitação:
Os pedidos de ligação de esgoto cloacal serão solicitados nos postos de
atendimento comercial. O usuário deve ser informado que a solicitação
somente será atendida se houver viabilidade técnica, que o imóvel deve
atender condições técnicas exigidas e que a análise, o teste com corante
e a efetiva ligação poderão gerar custos.

4.1.1 Ligação de esgoto por solicitação do usuário direto nos Postos de
Atendimento Comercial do DMAE
Esta ligação de esgoto se origina através de uma solicitação de ligação
realizada  pelo  cliente  externo  junto  a  um  ponto  de  atendimento
comercial.
Depois de processado, a solicitação é remetida à respectiva Equipe de
Cadastro  da respectiva Coordenação de Esgoto (CD-ECENTRO. CD-
ELESTE, CD-ENORDESTE, CD-ENORTE OU CD-ESUL) para fins de
anexar o cadastro da rede no processo administrativo.
Caso sena verificado no cadastro da rede que não existe rede no local
solicitado,  o  processo  deve  ser  encaminhado  à  EQ-DOCGEO  para
informar sobre o cadastramento.
Com o cadastro anexado ao processo, a demanda é encaminhada para
a  Equipe  do  Programa  Esgoto  Certo  na  respectiva  Coordenação  de
Esgoto  (PR-ECENTRO,  PR-ELESTE,  PR-ENORDESTE,  PR-ENORTE
OU  PR-ESUL)  para  informar  o  destino  do  esgoto  no  imóvel  e  a
viabilidade de realizar a ligação.
Com  a  análise  de  viabilidade  concluída  o  pedido  do  usuário  é
encaminhado para a execução da ligação de esgoto para o gestor de
contrato e após ao CADCOM para proceder a tarifação do ramal.
Caso  não  exista  rede  cloacal  disponível,  o  processo  administrativo  é
encaminhado a CADCOM com a informação de não existência de rede
coletora, o CADCOM inclui a informação do histórico do ramal e caso
constate  a  existência  de  rede  coletora  pluvial,  remete  o  processo
administrativo  ao  DEP  para  este  se  manifestar  sobre  a  tarifação  do
ramal.
A partir do pronunciamento do DEP, o CADCOM tarifa ou não o ramal e
procede os respectivos registros no histórico do ramal.
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4.2 Vistoria
Para  fins  de  execução  de  uma  ligação  de  esgoto  é  necessário
previamente executar-se vistoria de campo junto ao endereço com vistas
a  se  realizar  o  levantamento  e  a  observação de  itens  técnicos  para
indicar a viabilidade ou não de uma ligação de esgoto predial  a rede
pública.
As demandas de ligação chegam até os gestores de contrato através de
solicitações  formalizadas.  A solicitação de ligação  de esgoto  é  então
analisada e distribuída para a equipe de fiscais de serviços.
Caso seja verificado no cadastro da rede de esgoto que não existe rede
no local solicitado, o processo deve ser encaminhado a EQ-DOCGEO
para informar sobre o cadastramento.
Com as  demandas  em mãos,  o  fiscal  programa  o  roteiro  de  visitas
conforme  o  endereço  e  bairro  e  executa  a  vistoria  de  campo
preenchendo o Mod. 06.025 - Vistoria e Medição de Ligações de Esgoto.
Após a vistoria, os processos de solicitação, conjuntamente com o Mod.
06.025 - Vistoria e Medição de Ligações de Esgoto, retornam ao gestor
de  contrato  que  irá  então  proceder  na  elaboração  da  listagem Mod.
06.032 - Formulário de Ligações de Esgoto que será entregue para a
empresa  contratada,  mediante  protocolo,  para  que  esta  execute  a
ligação de esgoto arrolada.
O  gestor  de  contrato  de  ligações  de  esgoto  pode  solicitar  apoio  às
equipes  do  Programa  Certo  e  de  Cadastro  para  realizar  testes  com
corante e levantamentos topográficos.
4.4  Levantamento  topográfico  -  Análise  de  viabilidade  da  ligação  de
esgoto na execução da vistoria, pode ser identificada a necessidade de
realizar levantamento topográfico com vistas à viabilidade da ligação de
esgoto ou realizar adequações da rede. 
Neste caso, a viabilidade da ligação de esgoto deve ser realizada pela
respectiva Equipe de Cadastro da Coordenação de Esgoto.  (SIPPEL,
Alessandro, 2015).

Norma de Serviço (NS) 038

6. Métodos e procedimentos de execução
6.1 Condições gerais
As ligações Domiciliares  ou Coletores Prediais  de Esgoto devem ser
executadas  de  forma  a  viabilizar  a  conexão  das  saídas  de  esgoto
domiciliares à rede coletora de esgoto sanitário.
A  ligação  domiciliar  é  obrigatória  para  todos  os  prédios  situados  no
perímetro urbano, localizados em terrenos cuja testada tenha limite com
logradouro onde seja assentada rede pública coletora de esgoto.
Cada prédio deve ter sua ligação domiciliar independente,  não sendo
permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que contíguos, por uma
canalização única, salvo em casos excepcionais, mediante autorização
expressa da Supervisão.
Cada prédio  deve  ter  uma única  ligação,  salvo em caso  de grandes
edifícios, ou quando houver conveniência técnica, a juízo da Supervisão.
O coletor predial de esgoto de ser executado com tubos de diâmetro
nominal mínimo de 100 mm e declividade mínima de 2%.
A conexão de ligação com a rede coletora pode ser  feita através de
selim 90° conectado perpendicularmente ao coletor.
A profundidade máxima da rede coletora admitida para receber ligação
domiciliar conforme especificações desta norma deve ser de 4 metros.
O recobrimento mínimo admitido para a ligação domiciliar no ponto onde
se conecta na rede coletora deve ser de 1 metro.
As tubulações das ligações domiciliares devem ser assentadas com uso
das  mesmas  técnicas  descritas  na  Norma  DMAE  NS  034  -
Assentamento de Tubulação e Montagem de Rede.
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6.2 Tipos de Ligações Domiciliares
O tipo de ligação a ser adotada será definido pela localização da rede
coletora, sua profundidade de assentamento e principalmente em função
das interferências com redes existentes. Os principais tipos de Ligação
Domiciliar e seu uso recomendado são descritos a seguir:

6.2.1 Ligação Domiciliar Tipo 1:
Este tipo de ligação será utilizado quando a profundidade rede coletora
for superior  a 1,5 metro.  Detalhe conforme planta padrão de Ligação
Domiciliar do DMAE.

6.2.2 Ligação Domiciliar Tipo 2:
Este tipo de ligação será utilizado quando a rede coletora dor inferior a
1,5 metro ou quando por existência interferências com redes existentes
no  passeio  a  caixa  de  inspeção  for  aprofundada.  Detalhe  conforme
planta padrão de Ligação Domiciliar do DMAE.

6.2.3 Ligação Domiciliar Tipo3:
Este  tipo  de  ligação  será  utilizado  quando  a  rede  coletora  estiver
posicionada no  passeio  e  a  caixa  de  inspeção (CAC) tenha  que  ser
instalada sobre a rede. Neste caso a saída da ligação domiciliar deve ser
efetuada  pela  lateral  da  CAC.  Detalhe  conforme  planta  padrão  de
Ligação Domiciliar do DMAE. (ALBRECHT, Luiz Fernando, 2012)

Enquanto a PG029 descreve o fluxo de uma solicitação de ligação de

esgoto  predial,  a  NS038  cita  as  condições  necessárias  para  a  execução  da

ligação.  O atual  fluxo  descrito  pela PG029 consiste  em:  o cliente  procura  um

posto de atendimento do DMAE; é aberto um processo que é encaminhado para a

coordenação  de  esgoto  local;  a  coordenação  encaminha  uma  equipe  de

topografia para levantamento de campo da viabilidade técnica; se aprovada, a

coordenação de esgoto cloacal local encaminha uma equipe para execução da

obra. A PG029 seria alterada caso esse projeto fosse adotado para uso no DMAE

e o fluxo se daria da seguinte forma: cliente procura um posto de atendimento do

DMAE onde é realizada a viabilidade técnica de forma automatizada, através do

uso  das  geotecnologias  desenvolvidas  nesse  estudo,  se  a  viabilidade  for

aprovada, o processo é encaminhado para execução da obra, se não aprovada,

deve seguir o fluxo anterior.

A  NS038  estabelece  regras  que  deverão  ser  seguidas  no

desenvolvimento do projeto, como as seguintes condicionais: rede coletora não

ter profundidade maior do que 4 metros e recobrimento mínimo de 1 metro no

ponto onde se conecta à rede, ou seja, o cliente deve estar com valor altimétrico,

na instalação predial,  um metro acima do valor correspondente a altimetria da
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rede em que deseja se conectar. Na figura 3 podemos ver o exemplo de ligação

padrão de esgoto cloacal.

Figura 3 – Ligação Tipo 1 Vista. Fonte: Albrecht, Luiz Fernando, 2012.

2.2 Sistema de Informação Geográfica (SIG)

Sistemas  de  Informações  Geográficas  são  sistemas  computacionais

capazes de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar, exibir e imprimir

dados referenciados espacialmente sobre/sob a superfície da Terra (RAPER &

MAGUIRE, 1992). Segundo (CAMARA, 2001), em uma visão abrangente, pode-

se indicar que um SIG tem os seguintes componentes (figura 4):

 Interface com usuário;

 Entrada e integração de dados;

 Funções de consulta e análise espacial;

 Visualização e plotagem;

 Armazenamento e recuperação de dados, organizados sob a forma de
um banco de dados geográficos (BDG).
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Figura 4 - Estrutura Geral de Sistemas de Informação Geográfica. Fonte: Camara et al (2001).

Em seu nível mais básico, um BDG é uma coleção de conjuntos de dados

geográficos  de  vários  tipos,  mantidos  em uma  pasta  de  sistema  de  arquivos

comum, um banco de dados Microsoft  Access ou um sistema gerenciador  de

banco de dados (DBMS) relacional de vários usuários (como Oracle, Microsoft

SQL Server,  PostgreSQL,  Informix  ou IBM DB2)  (ESRI,  2019).  Os bancos de

dados geográficos são de vários tamanhos, têm um número variado de usuários e

podem ser dimensionados a partir de bancos de dados pequenos de um único

usuário, construídos a partir de bancos de dados geográficos maiores para grupos

de  trabalho,  departamentos  e  empresas,  podendo  ser  acessados  por  muitos

usuários (ESRI, 2019). 

A rede geométrica é o conjunto de recursos que participa de um sistema

linear, correspondendo à visão geográfica da rede em suas posições e formas. O

relacionamento espacial entre feições geográficas pode ser definido em um banco

de  dados  geográficos  com  modelos  topológicos,  utilizados  na  validação  do

relacionamento espacial  entre feições.  A estrutura do BDG foi  concebida para

suportar  também  dados  geográficos,  que  representam  as  redes  geométricas

formadas  pelas  relações  espaciais  e  topológicas  entre  conexões  (pontos)  e

ligações (linhas)  (ESRI,  2019).  As  redes geométricas  são produzidas  para  se

analisar fluxos e opções de deslocamento, estabelecendo a conectividade entre
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as  linhas e  pontos  que  formam a rede.  A conectividade  entre  feições é  uma

propriedade topológica mantida no banco de dados geográficos (Ferreira, 2006). 

Dynamic Value é uma tabela utilizada pelo add-in do Attribute Assistant do

ArcGis. Este add-in é um assistente de preenchimento de atributos e, através da

tabela, permite que seja definido um parâmetro para o valor de um campo de uma

determinada feição, baseado em atributos de outra feição. A tabela é uma string

que define como o valor final deve ser compilado e é possível configurar uma

definição de valor dinâmico para cada tipo de valor: String, Number, Date & Time

e Boolean (ESRI, 2019).

2.3 Modelo Digital de Terreno (MDT)

O  MDT  é  uma  representação  planialtimétrica  da  superfície  do  terreno,

excluindo  as  interferências  de  vegetação  e  edificações.  Segundo  Felgueiras

(2001), o MDT é simplesmente uma representação matemática computacional da

distribuição  de  um  fenômeno  espacial  que  ocorre  dentro  de  uma  região  da

superfície terrestre.

Dentre as aplicações dos MDT, de acordo com Burrough (1986), estão: o

armazenamento de dados de altimetria para mapas topográficos; as análises de

corte-aterro para projeto de estradas e barragens;  a elaboração de mapas de

declividade  e  de  exposição,  para  apoio  à  análise  de  geomorfologia  e

erodibilidade; a análise de variáveis geofísicas e geoquímicas e a apresentação

tridimensional (em combinação com outras variáveis).

Para esse projeto foi utilizado o MDT da cidade de Porto Alegre, gerado a

partir de dados LIDAR obtidos em agosto de 2010. Segundo Zanardi et. al (2014),

dos  2.486  pontos  verificados  nos  modelos  estereoscópicos,  2.408  (96,9%)

apresentaram valores dentro do especificado, ficando apenas 78 pontos com erro

superior aos 61 cm definidos como limite. A média das diferenças entre a altitude

medida na estação fotogramétrica e a altitude do MDT ficou em 2,6 cm, com

desvio padrão de 1,6 cm. Todos os 92 pontos de campo verificados apresentaram

valores dentro do especificado. A média das diferenças entre a altitude medida via

GNSS e a altitude do MDT ficou em 3,7 cm, com desvio padrão de 4,3 cm.
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2.4 Posicionamento GNSS (Global Navigation Satellite System)

Segundo  Monico  (2008),  o  GNSS  (Global  Navigation  Satellite  System)

compreende as tecnologias de posicionamento global, inclusive o GPS (Global

Positioning  System).  O  princípio  básico  de  navegação  pelo  GPS  consiste  na

medida de distâncias entre o usuário e ao menos quatro satélites. Conhecendo as

coordenadas dos satélites, em um sistema de referência apropriado, é possível

calcular as coordenadas da antena do usuário no mesmo sistema de referência

dos satélites (Monico, 2008). 

Os receptores GNSS são categorizados, principalmente, em função de sua

precisão,  em  geodésicos,  topográficos  e  de  navegação.  Os  receptores

geodésicos são capazes de captar as duas frequências emitidas pelos satélites

(L1 e L2) e, dessa forma, minimizar os erros de posicionamento (Morgado, 2009). 

O posicionamento GNSS pode ser classificado em absoluto ou relativo. No

posicionamento  absoluto  as  coordenadas  são  associadas  diretamente  ao

geocentro e, no posicionamento relativo, as coordenadas são determinadas com

relação  a  um  referencial  materializado  por  uma  ou  mais  estações  com

coordenadas conhecidas. As coordenadas das estações conhecidas devem estar

referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência WGS84 (Monico, 2008).

Neste trabalho foi utilizado o método relativo semicinemático, que se trata

de uma transição entre o método estático-rápido e o cinemático. Enquanto a base

realiza  posicionamento  absoluto,  o  rover  percorre  a  área  de  interesse  e

permanece estático em cada um dos vértices,  porém, em um curto tempo de

ocupação, necessitando assim coletar dados durante o deslocamento entre um

vértice  e  outro.  Quanto  maior  for  a  duração  da  sessão  de  coleta  de  dados

íntegros, sem perdas de ciclos, melhor se torna a precisão na determinação das

coordenadas INCRA (2013).
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3 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

3.1 Recursos Humanos

A equipe  foi  composta  de  uma Doutora  em Ciências  Geodésicas,  pela

Universidade Federal do Paraná, para orientar e gerenciar o desenvolvimento do

projeto; um graduando do Curso de Engenharia Cartográfica para a execução dos

trabalhos e um auxiliar voluntário para os levantamentos de campo.

3.2 Materiais e Equipamentos

A  elaboração  do  projeto  se  deu  através  das  ferramentas  do  software

ArcGIS, versão 10.4, integradas ao servidor de banco de dados Oracle Spatial.

Para o levantamento de campo foram utilizados uma trena e um par de receptores

GNSS  Topcon  GR-3  (L1/L2).  As  especificações  dos  receptores,  segundo  o

fabricante (Topcon, 2016), são: 

 Receptor GNSS com 72 canais; 

 Rádio UHF interno e controlado via Bluetooth com as controladoras

Topcon para posicionamento RTK; 

 Rastreia as constelações GPS, GLONASS e GALILEO; 

 Tecnologia Bluetooth para transferência de dados; 

 Acurácia no posicionamento estático 3 mm + 0,5 ppm horizontal e 5

mm + 0,5 ppm vertical; 

 Acurácia  no  posicionamento  RTK/Kinematic  10  mm  +  1  ppm

horizontal e 15 mm + 1 ppm vertical;

 Acurácia no posicionamento DGPS melhor que 0,25 m no modo pós-
processado e pior que 0,50 m em tempo real.
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4 METODOLOGIA

A  metodologia  adotada  no  desenvolvimento  deste  projeto  envolveu  a

seleção dos dados da área de interesse, a criação do BDG, a construção da rede

geométrica  de coleta  de  esgoto,  a  criação das regras  de conexão e  cálculos

automáticos, a criação da interface do sistema e a validação dos resultados. As

principais etapas da metodologia são apresentadas no fluxograma da figura 5 e,

na tabela 1, mostra-se o cronograma de execução das atividades do projeto. 

Figura 5 – Fluxograma do projeto
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Tabela 1 – Cronograma do projeto

4.1.1 Seleção dos Dados da Área de Interesse

A área de estudo foi delimitada no ArcGis através de um polígono. Todos

os  elementos  da rede de  esgoto  do DMAE,  relevantes  para  a  análise,  foram

selecionados através da interseção com o polígono em questão. Estes elementos

foram exportados da base de dados da Prefeitura para um banco de dados local,

onde será realizada a análise.  Em conjunto com esses dados,  foi  adquirido o

MDT, também do banco de dados da Prefeitura, e os perfis da rede de esgoto

junto ao DMAE.

O MDT utilizado no projeto foi gerado a partir do perfilamento a LASER e

pode ser classificado como “Classe A” para utilização em escala 1:1000 ou menor

(ZANARDI, 2010). As imagens referentes ao MDT têm resolução espacial de 1

metro, estão no sistema de projeção TM-POA (Transversa de mercator para Porto

Alegre)  e  associadas  ao  Sistema  Geodésico  de  Referência  SIRGAS2000.

Conforme Zanardi (2013), na validação altimétrica do perfilamento LASER o valor

de tolerância máxima de diferença entre o perfilamento LASER e os valores de
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altimetria  medidos  por  GNSS foram de  25  cm,  portanto,  esse  foi  o  valor  de

margem de erro adotado neste projeto.

Para servir de apoio ao projeto, foram utilizadas as feições referentes aos

lotes, às edificações, ao meio-fio e ao eixo de logradouro. Estas informações são

compatíveis, em termos de sistema projeção e de sistema de referência, com o

MDT e com os dados do cadastro do DMAE. 

Dentre os dados obtidos junto ao DMAE estão as feições da rede de

esgoto (formato feature class) e os perfis da rede de esgoto local (formato pdf). As

feições da rede de esgoto cloacal que se fizeram necessárias estão também no

sistema de projeção TM-POA e Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000,

são essas:

 eRede_Esgoto  –  feições  do  tipo  linha  que  representam  as

canalizações de esgoto cloacal;

 ePoco_Visita – feições do tipo ponto que representam os poços de

visita, geralmente entre cada trecho de canalização temos um poço de visita;

 eCAC – feições do tipo ponto que representam a caixa auxiliar de

coleta, porto de partida do esgoto do cliente no cadastro do DMAE;

 eConexao  –  feições  do  tipo  ponto  que  conectam  tanto

eRede_Esgoto quanto eRamal_Ligação;

 eRamal_Ligação – feições do tipo linha que conectam a eCAC a

eConexao. 

4.1.2 Banco de Dados Geográficos (BDG)

A partir dos dados coletados junto à prefeitura de Porto Alegre foi criado

um  BDG.  Essa  é  a  estrutura  ideal  para  suportar  a  rede  geométrica,  que  é

necessária para automatização das conexões à rede coletora de esgotos. Em um

BDG as camadas de feições são idealmente no formato feature class - e não no

formato mais comum (shapefile)  - organizadas em subníveis,  denominados de

feature datasets. Os dados são armazenados por funcionalidade. As feições de

apoio que serão utilizadas somente para leitura foram colocadas em um dataset.

Os dados que podem sofrer edição e participam efetivamente dos cálculos e da

conexão  com a  rede  geométrica,  estão  armazenados  em outro  dataset.  Já  a
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tabela de valores dinâmicos e as imagens referentes ao MDT ficam inseridas

apenas do BDG. Essa estrutura de armazenamento pode ser observada na figura

6.

Figura 6 - Organização dos Dados

O dataset de apoio foi integrado com as feições que são necessárias para

visualização do projeto, são elas: feições do tipo linha e do tipo polígono. Dentre

as  feições  do  tipo  linha  temos  a  feature  class  denominada  Eixo_Logradouro,

utilizada principalmente para rotular os logradouros, e a feição Meio_Fio com a

função de delimitar as ruas e avenidas. A área de estudo foi delimitada através da

feição tipo polígono Area_Estudo e as outras feições desse tipo são das classes

Edificação - essa é utilizada para simbolizar os prédios - e Lotes (são os lotes

fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda), como pode ser verificado na figura 7.

Figura 7 - Feature Dataset de Apoio

No dataset  de trabalho, denominado Esgoto, ficam todas as feições que

participam da rede geométrica e podem sofrer edição no projeto de análise (figura

8). As feições Ponto_Cotado, SELIM e Alinhamento não fazem parte dos dados

do DMAE e foram criadas exclusivamente para realizar a análise de conexão.

PONTO_COTADO é a feição que simboliza o cliente e deve ser criado na fachada

do lote, Alinhamento é uma feição do tipo linha que conecta o cliente até a rede

de esgoto e SELIM é a feição que representa onde seria conectado o cliente na

rede cloacal. Na figura 8, pode-se visualizar o dataset Esgoto.
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Figura 8 - Feature Dataset de Edição

4.1.3 Rede Geométrica

Com o BDG criado foi  possível  construir  a rede geométrica,  onde são

estabelecidas  as  regras  de  conexão  entre  os  elementos  da  rede  de  esgoto.

Durante  sua  construção  definiram-se  quais  camadas  fazem  parte  da  rede,  a

tolerância com relação à geometria da conexão dos elementos, se as junções e

segmentos serão do tipo simples ou complexo e o peso para cada tipo de feição,

quando  se  fizer  necessário.  Após  a  rede  criada,  é  necessário  atribuir  a

conectividade para cada feature class, isto é, estabelecer uma regra que permite

ou não a conexão entre camadas distintas. 

A rede geométrica para este projeto foi construída integrando as camadas

eCAC,  eConexao,  eDescarga_Pluvial,  eEstacao_Bombeamento,

eEstacao_Tramamento,  ePoco_Visita,  eRamal_Ligacao,  eRede_Esgoto,

eValvula_Sistema, Alinhamento, Ponto_Cotado e SELIM. A tolerância geométrica

entre conexões (cluster tolerance) foi de 2 mm, todos os pontos foram definidos

como junções do tipo simples, as linhas eRamal_Ligação e Alinhamento são do

tipo simples e eRede_Esgoto foi definida como linha do tipo complexa (para que

ela  não venha a ser  segmentada diante de cada conexão implementada).  As

propriedades de conexão da rede geométrica foram definidas da seguinte forma:

 eRede_Esgoto  se  conecta  a:  eConexao,  eDescarga_Pluvial,

eEstacao_Bombeamento, eEstacao_Tratamento, ePoco_Visita, eValvula_Sistema

e SELIM;

 eRamal_Ligacao se conecta a: eCAC e eConexao;
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 Alinhamento se conecta a: Ponto_Cotado e SELIM.

4.1.4 Preenchimento da Dynamic Value

A tabela Dynamic Value (tabela 2) serve de apoio ao projeto MXD (Map

Exchange Document),  pois possibilita o preenchimento automático de atributos

por meio de cálculos ou da geometria das feições. Nessa etapa do projeto são

agregadas as condições de ligação previstas na NS038 e criadas todas as regras

de  aceitação  ou  não  do  solicitante  para  a  ligação.  Cada  linha  da  tabela  é

responsável  pelo  preenchimento  de um campo de atributo,  podendo ser  esse

atributo adquirido através de outra feição (raster, por exemplo), ou calculado a

partir de valores de outros campos. 

Através desses preenchimentos automáticos de atributos que é possível

realizar  a  análise  da  viabilidade  de  conexão.  O  ponto  criado  na  testada  do

possível cliente absorve o valor do MDT, utilizando o método intersecting raster, e

esse valor é transferido para um campo da camada, tipo linha, que é criada entre

esse ponto e a rede coletora de esgoto. A linha cria uma conexão ao encontrar a

rede de esgoto e essa conexão utiliza o método  intersecting feature distance,

juntamente  com o método intersecting  feature,  com a finalidade de calcular  a

inclinação  e  a  profundidade  da  rede  utilizando  a  distância  desde  o  início,  a

profundidade  inicial  e  a  final  da  rede.  Assim  se  acumulam  todos  os  dados

necessários na linha de análise e através do método expression  é estabelecida

uma condicional, onde, se o valor de altimetria do MDT na testada do cliente é

maior em 1,25 m do que a cota da rede coletora de esgoto cloacal, o cliente é

aceito e a linha se torna azul; se o valor não for maior em 1,25 m o cliente é

rejeitado e a linha se torna vermelha. O cliente rejeitado deve passar pelo trâmite

anterior do DMAE e ser avaliado através de topografia convencional.
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Tabela 2 – Dynamic Value 
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Para  um  maior  entendimento  de  como  funciona  a  automatização  do

preenchimento automático de atributos é necessário estudar a Dynamic Value,

logo, se faz necessário explanar sobre as colunas da tabela e métodos utilizados.

As colunas da tabela 2 são detalhadas da seguinte forma: 

ID valor  sequencial  de  identificação  de
cada linha.

TABLE NAME deve ser indicada a  feature class que receberá
preenchimento automático de atributo.

FIELD NAME indicar  campo  que  receberá  o  preenchimento
automático.

VALUE METHOD qual o método que será utilizado para calcular o
valor do atributo.

VALUE INFO informação que complementa o método aplicado.

ON CREATE se verdadeiro, indica se a regra será aplicada na
criação da feição.

ON CHANGE ATTRIBUTE se verdadeiro, indica se a regra será aplicada na
mudança de qualquer atributo da feição.

ON CHANGE GEOMETRY se verdadeiro, indica se a regra será aplicada na
mudança da geometria da feição.

ON MANUAL se verdadeiro, a regra será aplicada quando for
acionado na barra  de ferramentas  do  Attribute
Assitant..

Tabela 3 – Detalhamento das Colunas da Dynamic Value

A  coluna  VALUE  INFO  serve  para  determinar  quais  campos  e  quais

camadas serão abordados pelo método utilizado. Nessa coluna também podem

ser utilizadas expressões que definem os cálculos a serem realizados. A seguir,

na  tabela  4,  são  apresentadas  as  análises  espaciais  utilizados  pelo  VALUE

METHOD:
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INTERSECTING_RASTER quando uma feição é criada ou alterada, o valor
do  pixel  do  raster é  passado  para  um campo
dessa feição. Neste projeto a altimetria do pixel
do  MDT  é  transferido  para  um  campo  das
camadas de análise;

INTERSECTING_FEATURE transfere  atributos  de  uma  feição  para  outra
através  de  intersecção  geométrica.  É  utilizada
para a maioria dos cálculos neste projeto,  pois
através  desse  método  é  possível  extrair  os
atributos  da  rede  de  esgoto  e  reunir  em uma
camada  todos  os  atributos  para  realizar  os
cálculos;

NEAREST_FEATURE copia  o  valor  da  feição  mais  próxima  de  uma
determinada camada;

INTERSECTING_FEATURE
_DISTANCE

calcula a distância ao longo de uma linha desde
o seu início até a intersecção com outra feição
pré-definida;

EXPRESSION executa  um  VBScript  e  pode  ser  usado  para
acessar funções internas e lógica condicional. No
projeto  é  utilizado  para  realizar  cálculos  e
estabelecer condicionais, a fim de que o projeto
atenda as condições de gravidade, as normas do
DMAE e ainda um possível erro altimétrico.

Tabela 4 – Métodos Utilizados na Coluna Value Method

4.1.5 Interface do Sistema

Nesta etapa da metodologia foi implementada a interface do sistema onde

o usuário final faz a análise de viabilidade. A implementação foi feita por meio de

um projeto MXD que contém a simbologia, os rótulos, as escalas definidas para

cada camada e as aplicações necessárias para o funcionamento da análise. 

Para tanto, foram definidos grupos de feições por funcionalidade e escala

e,  para  cada  camada,  foi  atribuída  uma  escala,  uma  simbologia  e  um rótulo

(quando necessário). Uma vez que o projeto MXD funciona como interface com o

usuário final, é necessário que seja claro, objetivo e intuitivo. Esta interface é o

produto cartográfico final deste projeto e pode ser disponibilizado, futuramente,

como um serviço online, caso haja interesse do DMAE.
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4.1.6 Validação 

A última etapa da metodologia diz respeito à validação do uso do MDT

para este projeto, a qual foi realizada a partir da comparação dos dados obtidos

no levantamento de campo com as viabilidades feitas por meio do projeto.

4.1.7 Determinação da Amostra

A  área  de  estudo  conta  com  838  lotes,  dentre  os  quais  foram

selecionados dois lotes de cada um dos principais logradouros, de acordo com a

topografia  e  a  sua  distribuição  geométrica.  Cada  logradouro  selecionado  foi

dividido em lado par e lado ímpar, a fim de contemplar possíveis desníveis entre

um quarteirão e outro. Excluindo-se as praças, a área conta com 40 diferentes

logradouros  e,  como  estes  foram divididos  em lados  pares  e  ímpares,  foram

considerados como 80 e, desses 80, foi retirada a amostra para levantamento.

Como pode ser observado na figura 13, foram separadas 12 regiões nas quais foi

realizado o levantamento dos pontos de verificação. Em cada um dos locais foi

rastreado um ponto do lado par e um do lado ímpar de cada logradouro.
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Figura 9 – Pontos de coleta de dados para levantamento de campo.

4.1.8 Levantamento de Campo

A determinação das coordenadas tridimensionais dos pontos selecionados

foi executada com receptores GNSS de dupla frequência, com RTK. O método de

posicionamento utilizado para esse levantamento foi o Posicionamento Relativo

Semicinemático.  Segundo  o  Manual  Técnico  de  Posicionamento  do  INCRA

(2013), tal método é uma transição entre o método estático-rápido e o cinemático.

O  receptor  permanece  estático  no  vértice  de  interesse,  porém,  em  um  curto

tempo de ocupação, necessitando, assim, coletar dados durante o deslocamento
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entre um vértice e outro.  Quanto maior for  a duração da sessão de coleta de

dados  íntegros,  sem  perdas  de  ciclos,  melhor  se  torna  a  precisão  na

determinação das coordenadas.

Utilizou-se como base a unidade operacional Reservatório Carlos Gomes,

localizada na extremidade da área de estudo, junto a área da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente (SMAN). A distância entre a base e os pontos levantados é

inferior a 1,5 km. Com amarração da base à Rede Brasileira de Monitoramento

Contínuo  (RBMC),  estação  POAL,  distante  em  6,5  km  da  base,  foi  possível

coletar dados com precisão suficiente para validação deste projeto. Enquanto a

base ficou estacionada no reservatório, o rover foi posicionado em todos os 57

locais selecionados: na testada do lote, na superfície onde se encontra enterrada

a rede coletora de esgoto cloacal e em, alguns casos, sobre as CAC’s e PV’s ao

longo do percurso.

Após ativar a base, para rastreio absoluto durante todo o levantamento, o

rover foi programado para rastrear até atingir precisão vertical de 2 cm para cada

ponto. Desse modo foi possível garantir maior precisão em um menor tempo de

rastreio,  sendo  necessário  um  tempo  maior  apenas  em  locais  com  uma

constelação  de  satélites  menor.  Também,  foram  rastreadas  duas  RRNN

presentes na área de estudo, com o rover programado para rastreio até atingir 0,5

cm de precisão. A base, as RRNN e os pontos coletados podem ser visualizados

na figura 10.
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Figura 10 – Distribuição do levantamento GNSS na área de estudo.

4.1.9 Processamento dos Dados GNSS

O pós-processamento dos dados rastreados pelos receptores GNSS foi

feito no software Topcon Tools. O ajustamento da base foi realizado tendo como

referência as coordenadas da estação POAL e, em seguida, as coordenadas da

base foram utilizadas para processamento das coordenadas do rover. 

As altitudes elipsoidais foram transformadas em altitudes ortométricas por

meio  do  modelo  geoidal  MAPGEO2015,  juntamente  com  o  fator  de  correção

proposto por Ferraz et al (2017). Também executou-se um ajuste local, a partir
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das altitudes das duas RRNN presentes na área do levantamento, para correção

da ondulação geoidal.  Posteriormente,  todos esses valores foram comparados

com as altitudes obtidas junto ao MDT.
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5  RESULTADOS

O principal resultado deste trabalho foi a implementação do projeto, no

formato MXD, como interface para analisar,  automaticamente, a viabilidade de

conexão com a rede coletora de esgoto cloacal. A figura 11 mostra um exemplo

de  análise  de  viabilidade.  Nesta  figura,  pode-se  observar:  à  esquerda,  as

camadas do projeto (Table of Contents), no centro as ligações automáticas, com

simbologia  que diferencia  o cliente aceito  (azul)  e  o  rejeitado (vermelho),  e  à

direita  os  atributos  da  camada  Alinhamento  de  um  cliente  rejeitado,  por

apresentar diferença menor do que a soma de 1 metro, previsto na norma NS, e

os 25 cm adotados como margem de erro para o projeto. 

Figura 11 – Projeto de Análise

Para utilização da interface,  inicialmente,  é  necessário  estar  em modo

edição.  Então,  na  janela  create  features  (figura  12),  seleciona-se  a  camada

Ponto_Cotado e a ferramenta adição de ramais às conexões. A partir disso, ao
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clicar na testada do lote que está em análise, são criados um ponto da camada

Ponto_Cotado, uma linha da camada Alinhamento e um ponto conectado à rede

de esgoto da camada SELIM. Essa automatização foi realizada por meio de um

plug-in do  ArcGis,  específico  para  Saneamento,  e  deve  estar  corretamente

direcionada no arquivo de configuração da ferramenta, ou seja, deve ser indicado

em qual  rede conectar,  qual  o  nome da camada de ponto  de partida,  qual  a

camada de linha de conexão e qual a camada de ponto de chegada, além da

possibilidade do uso de templates em quaisquer das camadas que serão criadas.

Figura 12 – Criação de Ponto com Conexão Automática

A utilização das ferramentas do ArcGIS para Saneamento pressupõe a

instalação do Add-in Water Utility Network Tools, que pode ser obtido no site da

ESRI e, em complemento à ferramenta, é preciso realizar o preenchimento de um

arquivo  de  configuração  da  ferramenta  (figura  13).  O  trecho  do  arquivo  de

configuração que trata da conexão automática à rede é o <AddLateralsLayers>,

onde  é  necessário  indicar  qual  é  o  ponto  que  representa  o  cliente

<Point_LayerName>,  qual  é  a  linha  que  representa  a  rede  de  esgoto

<MainLine_LayerName>  e  qual  a  linha  que  faz  a  conexão  entre  esses  dois

elementos <LateralLine_LayerName>.
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Figura 13 – Trecho do Arquivo de Configuração Para Conexão Automática

O levantamento de campo teve como objetivo avaliar o uso do MDT na

automatização da análise de viabilidade de conexão à rede coletora de esgoto

cloacal.  Portanto,  os  valores  altimétricos  obtidos  pelo  levantamento  foram

comparados com os valores correspondentes do MDT. Os valores obtidos através

do ajuste local,  conforme as RRNN, resultaram na média da diferença para o

MDT de 12,7 cm, com um desvio padrão de 11,8 cm - para mais ou para menos -

conforme pode ser visto na figura 14.

Figura 14 – Estatisticas da diferença entre o levantamento ajustado pelas RNN e o MDT.

Já os valores que foram obtidos com o MAPGEO2015, mais o fator de

correção de 24,5 cm, chegaram a uma média de diferença para o MDT de apenas
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1,4 cm, com um desvio padrão de 11,8 cm - para mais ou para menos - como

pode ser visto na figura 15.

Figura 15 – Estatisticas da diferença entre o levantamento ajustado pelo MAPGEO e o MDT.

A tabela 5 mostra os pontos do levantamento GNSS em comparação com

o MDT.  Nela,  são  apresentados,  para  cada  ponto,  as  coordenadas  x  e  y  na

projeção  TM-POA,  a  altitude  elipsoidal,  a  ondulação  geoidal,  a  altitude

ortométrica, o valor do pixel no MDT correspondente e a diferença entre a altitude

ortométrica e valor do pixel no MDT.
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Tabela 5 – Resultados da Comparação com o MDT

Como pode ser observado na coluna dif MDT, a diferença entre a altimetria

do levantamento GNSS e os valores de altimetria do MDT correspondentes se

aproximam bastante  do zero.  Deste  modo,  para  essa área de estudo o  MDT

apresenta  qualidade  para  atender  a  margem  de  erro  de  25  cm  proposta  no

estudo. 
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6 CONCLUSÃO

O  principal  objetivo  deste  projeto  é  facilitar  a  análise  de  conexão  do

cliente à rede de esgoto cloacal  do DMAE, tornando ela virtual e simplificada,

reduzindo, assim, o tempo de espera de ligação e a necessidade de vistoria para

a maioria  dos casos.  Para  isso,  foi  necessário  a  utilização de geotecnologias

como: MDT da cidade; desenvolvimento de banco de dados para essa aplicação;

ferramentas de conexão automática; implementação de condicionais de aceitação

e um projeto de interface para realização das análises. O projeto foi desenvolvido

no software  ArcGis  e  as  configurações da ferramenta  de conexão automática

exigiram experiência. As automatizações e condicionais se mostraram funcionais,

ficando  como  problemática  para  a  aplicação  do  projeto  a  qualidade  do  MDT

disponível para uso. 

Para  avaliar  e  validar  o  uso do MDT na automatização da análise de

viabilidade  de  conexão  à  rede  coletora  de  esgoto  cloacal  foi  realizado  um

levantamento  com  GNSS.  O  método  utilizado  foi  o  posicionamento  relativo

semicinemático, que após ser devidamente ajustado, mostrou que o MDT tem

qualidade suficiente para atender o projeto, dentro da margem de erro que foi

estabelecida. Os valores obtidos através do ajuste local resultaram na média da

diferença  para  o  MDT de 12,7  cm,  com um desvio  padrão de  ±11,8  cm.  Os

valores  obtidos  com o  MAPGEO2015,  mais  o  fator  de  correção  de  24,5  cm,

chegaram a uma média de diferença para o MDT de 1,4 cm, com um desvio

padrão de ±11,8 cm.

Sendo  assim,  o  projeto  se  mostrou  funcional  para  a  área  de  estudo,

entretanto,  para  que  possa  ser  aplicado  para  toda  a  cidade,  será  necessário

realizar testes em demais regiões de Porto Alegre. Caso o projeto venha a ser

utilizado  pelo  DMAE,  é  recomendado  que  seja  desenvolvido  em  forma  de

aplicação, de forma que se torne ainda mais simples o manuseio por parte do

usuário final e não haja necessidade de dispor de uma licença do ArcGIS para

cada usuário.
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