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A bacia hidrográfica do rio Atuba

- Está localizada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná;

- Vem sofrendo um processo de urbanização intenso no decorrer dos

últimos 30 anos;

- É considerada a segunda bacia mais urbanizada de Curitiba e suas

imediações.



Localização da bacia hidrográfica



No período compreendido entre 1911 até os dias 

atuais, foram registrados diversos episódios 

pluviais intensos.

- Inundações;

- Grande número de desabrigados;

- Danos materiais

Problemas da bacia hidrográfica

Influência das alterações do uso e cobertura do solo.



Banco de dados espaço-temporal (BDET)



Modelagem conceitual do BDET

Modelo conceitual da Bacia Hidrográfica

Modelo conceitual de Eventos

Modelo conceitual de Simulação



Projeto lógico do BDET

Parte do projeto lógico do banco de dados espaço temporal



Dados geoespaciais em formato vetorial

Arquivos no formato shapefile

- bacia_geom

Parte do Sistema de Informações Geográficas (SIG) desenvolvido por Nunes 

(2007).

- subbacia_geom

Concedido pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (SUDERHSA).



Inconsistências: Subbacias

Seleção das subbacias utilizando a função ST_Union() do PostGIS



Inconsistências: Bacia X Subbacias

Seleção das inconsistências utilizando as funções ST_Difference() e ST_Intersection() do PostGIS



Scripts para obtenção das inconsistências



Scripts para correção das geometrias

Simplificação das geometrias da bacia e das subbacias

Expansão das geometrias das subbacias e recorte pelos limites da bacia



Scripts para correção das geometrias

Intersecção entre as subbacias



Scripts para correção das geometrias

Diferença entre a bacia e a união das subbacias



Análise dos resultados obtidos



Conclusões

- Com a realização deste trabalho, pode-se verificar a potencialidade de algumas

funções disponíveis na biblioteca do PostGIS na manipulação de geometrias que

compõe um banco de dados espaço-temporal.

- Dado o grande número de funções disponíveis, têm-se a consciência de que a

metodologia adotada neste trabalho para a correção das geometrias é apenas

uma entre as muitas alternativas para esta finalidade.



Próxima Etapa

Adaptação dos scripts para correção de geometrias mais complexas (solos e cobertura superficial)

Mapa de Solos
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