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Resumo: Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem uma ferramenta imprescindível no ordenamento e gestão
territorial, sendo usados de múltiplas formas na elaboração de instrumentos de gestão territorial, entre os quais os Planos
Diretores Municipais (PDM).
Na era da globalização que vivenciamos nos dias de hoje, torna-se cada vez mais comum a realização de trabalhos em contexto
internacional, com a divisão das equipas de trabalho entre dois ou mais países. Neste sentido, os SIG podem ser usados, de
forma bastante eficaz, na transposição destes hiatos geográficos, sendo possível a captura, edição, tratamento e produção de
dados em locais distintos, conseguindo uma plena articulação das equipas no terreno, em gabinete e o cliente.
Este artigo tem como objetivo a descrição dos procedimentos utilizados durante a elaboração do PDM de Icolo e Bengo (Angola),
particularmente no que se refere à utilização dos SIG no planeamento. Os trabalhos contaram com uma equipa de trabalho
angolana no terreno, assim como uma equipa de consultores portuguesa em gabinete (Portugal). Um dos grandes desafios que se
colocaram foi o de conseguir recolher informação em Angola, mantendo uma constante articulação entre os vários intervenientes
no processo. Para esse efeito, utilizaram-se também aplicações “open source” para a realização de levantamentos de informação
georreferenciada. O resultado final constitui uma poderosa ferramenta de gestão do território.
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1. Introdução
Este artigo tem como objetivo apresentar um exemplo de como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) podem ser aplicados
ao ordenamento do território, mais concretamente, na elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Icolo e Bengo, em Angola,
atualmente em fase final de preparação.
Este PDM foi adjudicado pelo Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (INOTU) - Angola à
empresa Cotefis Angola – Gestão de Projectos, Lda. e elaborado em parceria com a Cotefis – Gestão de Projectos SA, em
Portugal.
Os Sistemas de Informação Geográfica são fundamentais no ordenamento e gestão do território, possibilitando o desenvolvimento
de informação georreferenciada com um grau de rigor muito elevado. A possibilidade de integração e cruzamento de várias
camadas de informação no mesmo projeto, partindo de uma base diversificada e complexa, determina soluções precisas e
adequadas à realidade.
No ordenamento e planeamento territorial, esta é uma ferramenta bastante útil, pois possibilita um conhecimento mais preciso do
território, permitindo que as estratégias e opções traçadas se adequem mais corretamente à realidade existente.
Esta centralização da informação facilita a integração de informação proveniente das mais diversas fontes e a sua interpretação,
por forma, a permitir uma análise mais eficiente do território em estudo.
A elevada multidisciplinaridade da equipa envolvida neste trabalho permitiu uma maior diversidade de informação produzida,
assim como uma maior preparação para os desafios impostos por um trabalho elaborado entre dois países com realidades
bastantes distintas.

2. O Território de Icolo e Bengo
O Município de Icolo e Bengo localiza-se na Província de Luanda, possuindo fronteira, a Oeste com os Municípios de Viana e
Cacuaco, a Norte com o Município de Dande, a Este com o Município de Cambambe e a Sul com o Município de Quiçama (Figura
1). Este Município possui uma área de 3 083 km2, encontrando-se dividido em cinco comunas: Catete, Bom Jesus, Cabiri,
Cassoneca e Caculo Cahango (INOTU / Cotefis Angola, 2014).

Figura 1 – Localização geográfica do Município de Icolo e Bengo
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Icolo e Bengo possui características que o tornam único, embora seja constituído por distintas realidades que se complementam.
Catete constitui a sede, possuindo um centro com uma estrutura mais urbana dotado de diversos equipamentos e serviços. Cabiri
carateriza-se pela presença do Rio Zenza / Bengo e das lagoas adjacentes, estando aqui localizadas diversas fazendas e tendo
um elevado potencial agrícola e turístico. Bom Jesus possui um caráter industrial, estando aqui diversas indústrias e, no futuro, o
novo Aeroporto Internacional de Luanda (em construção). Cassoneca e Caculo Cahango têm um caráter mais rural, com áreas
agrícolas e florestais, sendo fortemente marcadas pela presença dos cursos de água, assim como de vastas áreas inundáveis
(INOTU / Cotefis Angola, 2014).
Este Município carateriza-se por um relevo bastante plano (zonas baixas) em que as cotas não ultrapassam os 200 metros. É
atravessado por dois rios principais: o Rio Zenza / Bengo que faz fronteira a Norte e o Rio Kwanza que faz fronteira a Sul. Possui
vastas zonas aluvionares junto aos rios principais; daí os terrenos serem bastante férteis e propícios para a utilização agrícola.
Não possui áreas protegidas mas existem áreas de elevado valor ecológico, tais como prados palustres, mangais e galerias
ripícolas associadas às linhas de água (INOTU / Cotefis Angola, 2014).
Icolo e Bengo possuía, em 2011, cerca de 79 000 habitantes (INE, 2012), que corresponde a cerca de 1,6% dos habitantes totais
da província de Luanda, onde se encontra integrado. Apesar de uma elevada área, Icolo e Bengo, apresenta uma densidade
populacional de 25,7 hab/km2 possuindo povoações bastante isoladas. As projeções realizadas no âmbito dos estudos do PDM
preveem que a população atinja em 2030, 235 000 habitantes, demonstrando uma evolução que será, em parte, impulsionada
pela construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda, a implementação da Zona Económica Especial Luanda-Bengo e a
recente inclusão do Município na Província de Luanda. Este franco crescimento do Município impõe estratégias de
desenvolvimento territorial que proporcionem as condições necessárias à qualidade de vida dos habitantes, ao mesmo tempo que
preservando o património natural e cultural de Icolo e Bengo e a promoção da sua identidade.

3. Metodologia
A metodologia adotada no arranque dos trabalhos prendeu-se com a recolha e tratamento de informação recebida. Contudo, após
se verificar que existiam muitas carências de dados de base foi necessário adquirir cartografia que permitisse uma escala de
análise mais adequada. Assim, foi adquirida cartografia atualizada da área em estudo e realizados localmente levantamentos de
informação georreferenciada.
3.1 Recolha e Manipulação da Informação
A elaboração deste PDM foi estruturada em três fases distintas, como se ilustra na Figura 2.

Figura 2 – Fases de elaboração do PDM de Icolo e Bengo

No arranque dos trabalhos, uma parte da equipa da Cotefis Angola – Gestão de Projectos, Lda deslocou-se a Icolo e Bengo para
conhecer o território em estudo e a angariar, junto das entidades competentes, o máximo de informação possível que permitisse
caraterizar a área de trabalho. De entre as diversas entidades fornecedoras de cartografia destacam-se:
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– Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA);
– Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo E.P.;
– Ministério da Administração e Território (MAT).
O primeiro passo foi definir o sistema de coordenadas que seria escolhido para a implementação do SIG. Assim, e de acordo com
as entidades locais, foi escolhido o WGS84/UTM Zone33S. Este sistema tem como principais caraterísticas (Quadro 1):
Quadro 1 – Caraterísticas principais do sistema de coordenadas a adotar

Elipsóide

WGS1984

Projeção

Universal Transversa de Mercator (Zone 33S)

Código EPSG

32733

Altitudes

Ortométricas

Referência

Marégrafo de Luanda (Cartografia 1: 25 000)

O software adotado para a conceção deste plano foi o ArcGIS 10.2 da ESRI. Note-se que o sistema de coordenadas original, da
maioria da informação proveniente de Icolo e Bengo, era o Camacupa (EPSG: 22033). Foi, por isso necessário, converter toda a
cartografia para o novo sistema. De entre a cartografia recebida destaca-se:
– Carta Militares 1 / 100 000 (anos 80) – formato analógico;
– Cartas Militares 1 / 25 000 (anos 80) – formato analógico;
– Carta Fitogeográfica de Angola 1 / 2 000 000 (1939) – formato analógico.
3.2 Aquisição de Cartografia e Imagens de Satélite
Uma vez que não se encontrava disponível cartografia atualizada foi contratualizada uma empresa especializada para a sua
produção (Figura 3). O produto final foi cartografia vetorial à escala 1/ 100 000 de todo o território e cartografia vetorial à escala 1 /
10 000 (Figura 3) apenas dos aglomerados populacionais. Foram adquiridas, para esse efeito, imagens de satélite de muito alta
resolução (Pleiades com resolução espacial de 0,5m), conjugadas com imagens de satélite de alta resolução (Spot com resolução
espacial de 1,5m) de 2011 e 2012.

Figura 3 – Extratos da informação adquirida no âmbito do PDM de Icolo e Bengo: A - Cartografia vetorial à escala 1 / 100 000; B - Cartografia
vetorial à escala 1 / 10 000 e C - Imagens de Satélite

3.2.1 – Cartografia Vetorial à escala 1 / 100 000
O catálogo de objetos da cartografia à escala 1 / 100 000 engloba oito domínios: limites administrativos, altimetria,
construções/quarteirões, vias, outras linhas, áreas verdes, hidrografia e toponímia. A cartografia produzida foi entregue em
formato CAD e em formato shapefile devidamente organizada e seccionada.
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3.2.2 – Cartografia Vetorial à escala 1 / 10 000
A cartografia dos aglomerados populacionais foi efetuada com base nas imagens de satélite de muito alta resolução (Pleiades) de
2013 e 2014. O catálogo de objetos engloba seis domínios: altimetria, construções/quarteirões, hidrografia, áreas verdes, vias e
toponímia. A cartografia produzida foi entregue em formato CAD e em formato shapefile devidamente organizada e seccionada.

4. Plataformas Móveis
Devido à ausência de dados tratados e sistematizados e às características dos aglomerados populacionais, considerou-se que o
levantamento de informação local (no terreno) seria fundamental para o melhor conhecimento da realidade. Assim, para a equipa
de campo, concebeu-se uma solução que permitisse, de uma forma bastante expedita, recolher o máximo de informação possível
que caraterizasse de forma pormenorizada esses aglomerados, ver Figura 4 (INOTU / Cotefis Angola, 2015).

Figura 4 – Solução “open source” para levantamento de informação georreferenciada

A aplicação é designada por “IntraMaps” que permite a edição e visualização de informação georreferenciada, vetorial e raster,
recorrendo a um tablet com sistema operativo Windows (Figura 5). Foi também utilizado um pequeno recetor Global Positioning
System (GPS) ligado por bluetooth e uma máquina fotográfica com GPS. Este conjunto de equipamento permitiu a inserção de
nova informação no SIG, mas também a validação de informação já existente.

Figura 5 – Equipamento para levantamento de informação georreferenciada

A informação levantada no terreno tem associada uma base de dados com informação alfanumérica e também a associação a
imagens, tal como se pode verificar na Figura 6:
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Figura 6 – Base de dados associada à informação gráfica

A aplicação permite, em campo, visualizar toda a informação gráfica em tempo real e todos os atributos que lhe estão associados
(Figura 7).

Figura 7 – Aplicação de levantamento de informação georreferenciada

5. Saídas Gráficas
Utilizando-se a ferramenta SIG, foram produzidas as peças gráficas integrantes do PDM, assim como outros elementos auxiliares.
Apesar de não ser um documento obrigatório, elaborou-se um atlas cartográfico com 55 plantas. Na Figura 8 está representado
um extrato da planta de ordenamento pertencente ao atlas cartográfico.
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Figura 8 – Extrato da Planta de Ordenamento (folha 1 de 5)

No Quadro 2, é apresentada a listagem de plantas integrantes no Atlas Cartográfico do PDM de Icolo e Bengo.
Quadro 2 – Listagem das peças desenhadas do atlas cartográfico
ENQUADRAMENTO PROVINCIAL E MUNICIPAL:
1.Enquadramento Regional
2.Divisão Administrativa Provincial
3.Divisão Administrativa Municipal
4. Situação Existente no Município de Icolo e Bengo em 2014
CARATERIZAÇÃO BIOFÍSICA:
5. Curvas de nível e linhas de festo
6.Hipsometria
7.Modelo digital do terreno
8.Declives
9.Exposições solares
10.Rede hidrográfica
11.Bacias hidrográficas
12.Solos
13.Geologia
14.Litologia
15.Recursos minerais
16.Fitogeografia
OCUPAÇÃO DO SOLO:
17. Ocupação do solo (2014)
18. Espaços naturais (2014)
19. Áreas com exploração de recursos geológicos (2014)
20. Indústrias/armazéns existentes (2014)
21. Áreas empresarias propostas (2025)
22. Reservas agrícolas, Reservas industriais e Reservas mineiras
23. Reservas fundiárias
PAISAGEM:
24. Unidades de Paisagem
25. Multifuncionalidade atual da paisagem (2014)
26. Multifuncionalidade potencial da paisagem (2025)
RISCOS NATURAIS:
27. Suscetibilidade de Risco de Movimento de
Massas/Deslizamentos e Inundações e Cheias

AGLOMERADOS POPULACIONAIS:
28. População Estimada (2014)
29. População Prevista (2025)
30. Unidades funcionais (2014)
31. Aglomerados populacionais existentes (2014)
32. Aglomerados populacionais em 2014
33. Rede de centralidades previstas (2025)
34. Áreas de expansão urbana previstas para 2025
EQUIPAMENTOS COLETIVOS:
35. Rede de equipamentos existentes (2014)
36. Rede de equipamentos proposta (2025)
INFRAESTRUTURAS COLETIVAS:
37. Rede viária existente (2014)
38. Rede viária proposta (2025)
39. Rede de mobilidade e transportes (2025)
40. Infraestruturas de abastecimento de água (2014)
41. Infraestruturas de abastecimento de água (2025)
42. Infraestruturas elétricas (2014)
MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL:
43. Planta de Ordenamento I (folha total)
44. Planta de Ordenamento I (folha 1/5)
45. Planta de Ordenamento I (folha 2/5)
46. Planta de Ordenamento I (folha 3/5)
47. Planta de Ordenamento I (folha 4/5)
48. Planta de Ordenamento I (folha 5/5)
49. Planta de Condicionantes I (folha total)
50. Planta de Condicionantes I (folha 1/5)
51. Planta de Condicionantes I (folha 2/5)
52. Planta de Condicionantes I (folha 3/5)
53. Planta de Condicionantes I (folha 4/5)
54. Planta de Condicionantes I (folha 5/5)
55. Planta da Estrutura Ecológica Municipal (2025)
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6. Conclusões
A elaboração de um Plano Diretor Municipal, recorrendo a um Sistema de Informação Geográfica devidamente estruturado, cria os
requisitos de base ideais para que o produto final garanta as condições de um plano de qualidade, assente em informação
geoespacial rigorosa, representativa da realidade, adequada ao cruzamento de dados geográficos e geoestatísticos e à produção
de novos indicadores.
No caso do PDM de Icolo e Bengo, este instrumento foi de extrema importância, pois permitiu a produção de nova informação (de
modo a fazer face à carência de informação), assim como da articulação entre os dados recebidos (com origens, tipologias,
escalas e coordenadas bastante díspares). Outro dos aspetos mais positivos foi o de permitir uma articulação muito eficaz entre a
equipa de trabalho local (no terreno), a equipa de gabinete (em Portugal e em Angola), assim como as entidades envolvidas.
Assim, apesar da distância, foi possível elaborar um trabalho bastante completo e bastante caraterizador da realidade do território
de Icolo e Bengo, integrando estratégias ajustadas com o seu caráter, necessidades e potencialidades de desenvolvimento.
Além das vantagens na elaboração do PDM, os SIG são também úteis, a nível dos municípios e províncias, no sentido de facilitar
a tomada de decisão, sendo um instrumento (de fácil utilização) que fornece informação bastante rigorosa, permitindo uma gestão
mais fidedigna do território, tomar as decisões mais assertivas e monitorizar as alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo.
Conclui-se, assim, que a utilização de SIG constitui uma ferramenta imprescindível no ordenamento do território, tanto na
elaboração de instrumentos de gestão territorial (como o PDM), como em toda a gestão do território.
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