
Divisas de Bairro

Código da Entidade: Projeto Básico MUBDG: D4.1.6
Código Numérico da Entidade: 0004
Mnenmônico: BAI
Nome da Entidade: Divisas de Bairro
Descrição: Divisas que separam os loteamentos do município de Goiânia.
Informações Topológicas: As divisas de bairro são representadas por polígonos. 

 
Divisas de Bairro estão completamente contidas em Divisas de Município.

Responsável: SEPLANH

Informações Alfanuméricas

Coluna Descrição Observação

Id Identificação do bairro

TP_BAI Tipologia do bairro Uso sugerido: Na geração de
mapa com todos os
condomínios horizontais,
In_Cond = “S”, campo In_Cond
derivado do grande porte
campo Info_Condominio_bai.

QL_BAI Quailitativo para identificação do bairro

IN_LEI181 Indicador do bairro contemplado pela lei Complementar nº 181, de
01/10/2008.

IN_MACANI Indicador do bairro beneficiado pelo projeto Macambira-Anicuns

NM Se Tp_bai = “GLD” NM = NM_BAI; Se TP_BAI = “GLC” ou TP_BAI =
“GLB” NM = “Gleba”. Senão NM=TP_BAI+ um espaço em
branco+NM_BAI

Uso sugerido: mapas que
contenham labels para bairros
e pontos de interesse. Em
muitos casos a gleba é um
ponto de interesse (Aeroporto,
CEASA, Aterro Sanitário e
outros). 

NM1 Se TP_BAI="GLB" NM = QL_BAI; Se TP_BAI = “GLD” NM1 = NM_BAI “(“
+ Ql_bai + “)” ; Se TP_BAI = “GLC” NM1 = “Gleba Construída” + QL_BAI”
Senão NM1 = TP_BAI + um espaço em branco+NM_BAI 

Uso sugerido: mapas que não
contenham labels para bairros
e pontos de interesse. 

NM2 Traz bairros por sua nomenclatura principal.  Se TP_BAI = “GLB”, NM2 =
“Gleba”; Se TP_BAI = “GLD” Nm2 = NM_BAI; Se TP_BAI = “GLC” NM2 =
“Gleba Construída” + QL_BAI. Senão NM_BAI+","+TP_BAI. Exemplo: se
NM="Bro da Floresta", NM2="Floresta, Bro da"

Uso sugerido: mapas que
contenham tabelas ordenadas
por nome principal do bairro.

IN_LEI228 Indicador do bairro contemplado pela lei Complementar nº 228, de
24/04/2012.

ID_RE7 Chave estrangeira (ID) de Regionais Administrativas Conter o centro em

ID_MUN Chave estrangeira (ID) de Divisas de Município Conter o centro em
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Coluna Descrição Observação

ID_MZO Chave estrangeira (ID) de Divisas de Macrozona Conter o centro em

Informações Geométricas

Coluna Descrição Observação

X_COORD é a coordenada leste do centróide do polígono

Y_COORD  é a coordenada leste do centróide do polígono

AREA é a área do polígono.

PERIMETER é a soma da extensão dos lados do polígono.

SHAPE é o objeto do tipo geométrico, contém informações sobre a geométria do
objeto e as funções espaciais

Obs.: Este centróide é o centro do retângulo que envolve o polígono. Caso o centro localize-se fora do polígono, ele é
deslocado para dentro do polígono na direção do eixo X, observando a menor distância.

Informações de Sistema

Coluna Descrição Observação

CREATE_DATE Data de criação do objeto Somente para colaborador da
prefeitura

LAST_EDITED_DATE Data da última edição do objeto Somente para colaborador da
prefeitura

OBJECTID Identificador o objeto no Banco de Dados Geográfico - BDG Somente para colaborador da
prefeitura

Domínios
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Identificador da situação do bairro na área de interesse do projeto Macambira/Anicuns 
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