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RESUMO
A utilização das geotecnologias está cada vez mais presente na vida de todas as
pessoas, com serviços disponíveis pela Internet, tais como a consulta de ruas e de
tempo. Muitos serviços públicos estão sendo oferecidos, também, por este canal,
demonstrando como a utilização de ferramentas que auxiliam a Gestão Pública
acabou por facilitar a vida dos administradores e de usuários quando ofertou
informações atualizadas sobre o seu território. No escopo deste trabalho foi utilizada
a estratégia adotada pela Prefeitura de Santo André-SP para demonstrar a
importância de escolha de uma tecnologia que auxilie a tomada de decisão e seja
instrumento capaz de modernizar a Gestão Pública trazendo benefícios para todos
os setores envolvidos. Há uma descrição do Geoprocessamento e suas
características principais, as tecnologias empregadas e o modo como foi feita a
união do banco de dados com a informação geográfica. Discorreram-se também
sobre os conceitos do Governo Eletrônico, seus estágios de desenvolvimento e suas
funções. Como resultado apresentou a junção da parte tecnológica com a parte
administrativa e mostrou o Estudo de Caso no município citado.

Palavras chave: Geoprocessamento, Gestão Pública, Governo Eletrônico.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
Houve um tempo, que a reunião de informações utilizadas para o
estabelecimento de estratégias competitivas, nas empresas para organização e
emprego dos recursos públicos, era feita de forma descentralizada, muitas vezes
com uma letargia, que prejudicava aos responsáveis pela tomada de decisão.
Com o advento dos recursos da informática que começaram a ser mais
recorrentes na metade do século passado começou um novo modo de se tratar e
guardar as informações utilizando-se o ambiente computacional cada vez mais
presente.
Neste cenário houve a união de várias áreas que passaram a compartilhar
recursos, pois se verificou que a base de dados poderia ser partilhada e usada, de
forma mais racional, com economia de tempo e recursos; foi neste contexto que
surgiu o Geoprocessamento.

O Geoprocessamento indica a disciplina do conhecimento que utiliza
técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica
e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia 1, Análise de
Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e
Regional (CÂMARA; MONTEIRO; MEDEIROS, 2004).
A importância do local à estratégia de alocação de recursos colocou o
Geoprocessamento como a ferramenta de trabalho a ser utilizada como apoio à
tomada de decisão, tanto para uma definição genérica para resolução de questões e
problemas com sistemas informatizados quanto na esfera privada quanto na pública.

1

Cartografia é a ciência que trata da elaboração de mapas, ou seja, uma representação dos dados

geográficos. (D'ALGE, 2001)
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1.2 Motivação
O Curso de Informática para Gestão de Negócios permeia por duas grandes
áreas de estudo, a Gestão e a Informática, que em alguns momentos parecem que
se fundem e noutros parecem que não possuem correlação.
O estudo do Geoprocessamento mostrou-se como uma aplicação prática
onde as duas áreas de estudo se completam e trabalham juntas, com o melhor de
ambas, potencializada por ferramentas que são utilizadas para apoio à tomada de
decisão.
Pode-se ter contato com um tema que trouxe a multidisciplinaridade para um
patamar de uso intensivo, uma oportunidade de utilização dos conhecimentos
adquiridos durante o curso e aumentou a experiência, que em outros campos de
estudo que trabalham separados, não seria possível.

1.3 Justificativa
Tratar de um tema atual, onde foi usada uma ferramenta de alta tecnologia
para apoio à tomada de decisão, que garante uma redução de custos e de tempo, e
que mostrou na prática os conceitos da moderna administração que se utiliza de
recursos computacionais para gerenciar as informações e melhora o tempo de
resposta quando se faz necessário extrair relatórios de uma base de dados.
Há ainda a vantagem de cruzar os dados cartográficos com informações
alfanuméricas contidas em tabelas, possibilitando assim uma nova forma de análise
integrada e precisa.
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1.4 Objetivos
1.4.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste trabalho foi demonstrar como o Geoprocessamento pode
ser utilizado para apoio à tomada de decisão, usando como referência o estudo de
caso da Prefeitura do Município de Santo André, no Estado de São Paulo; que
implantou e utiliza em vários setores dentro da esfera da administração, contribuindo
desta forma para a consolidação dos serviços eletrônicos oferecidos à população
por meio do conceito de Governo Eletrônico.

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Como objetivo específico este trabalho visou demonstrar os avanços
alcançados com a estruturação do governo para prestação de serviços através da
Internet, e, também, as relações entre setores governamentais utilizando-se da
Informática, propiciando maior transparência no modo de operação da gestão
pública e facilitando a prestação de contas ao cidadão.

1.5 Problemática
O problema abordou a seguinte questão: o Geoprocessamento é uma
ferramenta que pode ser utilizada para apoio à tomada de decisão?
Dentro do ambiente computacional existente nas empresas e órgãos
governamentais há diversas aplicações de software que são auxiliares para o
tratamento de dados e outras têm como função principal a manipulação destes
dados.
Porém poucos são os sistemas de software que atuam transformando os
dados em informações que podem ser utilizadas prontamente pelos gestores.
Provavelmente, a área de sistemas de apoio à tomada de decisão carece de
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especialistas para extração das informações, devido à complexidade inerente ao
ciclo de vida de operação destes sistemas.
O Geoprocessamento traria as melhorias e vantagens ou seria apenas mais
um sistema dentre outros de atuação limitada? No decorrer deste trabalho serão
demonstrados os benefícios e desafios para implantação e melhor utilização desta
ferramenta.

1.6 Estruturas do Trabalho
Este

trabalho

foi

dividido

em

cinco

capítulos

que

apresentam

resumidamente:
Capítulo 1  Introdução. Trata-se do capítulo em leitura e informa o objetivo,
justificativa, problema abordado.
Capítulo 2  Geoprocessamento. Caracterizou a definição, o histórico, as
principais áreas de uso, os aplicativos utilizados e os tipos de dados.
Capítulo 3  Governo Eletrônico. Apresentaram-se a definição de Governo
Eletrônico, as fases de seu desenvolvimento e sua utilização.
Capítulo 4  Utilização do Geoprocessamento na Administração Pública na
Prefeitura de Santo André.
Capítulo 5  Conclusão. Com base no problema levantado e nas pesquisas
realizadas, analisaram-se, de forma resumida, diversos pontos quanto à aplicação
do Geoprocessamento como um sistema de apoio à tomada de decisão.
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2 GEOPROCESSAMENTO
2.1 Definição de Geoprocessamento
Como o Geoprocessamento é uma área relativamente nova e envolve várias
disciplinas de conhecimento, é normal que tenha várias definições, pois alguns
autores focam o conhecimento agregado a tecnologia, enquanto outros dão maior
atenção à área de armazenagem e tratamento dos dados utilizando o ambiente
computacional.
As geotecnologias, por sua vez, constituem-se em tecnologias utilizadas
para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência
geográfica. São poderosas ferramentas de planejamento espacial que auxiliam
amplamente na tomada de decisão. (CÂMARA, 2004)
OpenGEO (2007) informa que
Segundo a definição do Engenheiro Helton Uchoa, o Geoprocessamento é
conjunto de ações que possibilita a inclusão de Inteligência Geográfica aos
processos de uma instituição. O termo "ações" apresenta uma visão bem
mais ampla do que o contexto exclusivamente tecnológico no qual
normalmente é enquadrado o Geoprocessamento.

Câmara; Davis; Monteiro (2005) conceituam o Geoprocessamento como um
conjunto de conhecimentos que forma a base de uma abordagem multidisciplinar,
que combina a Geografia, a Tecnologia de Informação, a Modelagem Matemática e
a Cartografia. Não há o tratamento dos dados por uma só área, e sim a preocupação
do levantamento dos dados de forma a servir uma série de fatores que permitam
posterior visualização destes dados com relação a sua orientação espacial e demais
atributos que possam ser relacionados, dentro de um banco de dados.
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Dessa forma, o Geoprocessamento envolve pelo menos quatro categorias
de técnicas que se relacionam para o tratamento da informação espacial: (FATOR
GIS, 2007, grifo nosso)
 Técnicas para coleta de informação espacial (Cartografia, Sensoriamento
Remoto, GPS - Global Positioning System, Topografia Convencional,
Fotogrametria, Levantamento de dados alfanuméricos);
 Técnicas de armazenamento de informação espacial (Bancos de Dados
podendo ser orientado a objetos, relacional, hierárquico, etc.);
 Técnicas para tratamento e análise de informação espacial a como
Modelagem de Dados Aritmética Lógica, Redes;
 Técnicas para o uso integrado de informação espacial, GIS - Geographic
Information System, LIS - Land Information Systems, AM/FM - Automated
Mapping/Facilities Management, CADD - Computer-Aided Drafting and
Design.

Na pesquisa a seguir foi descrito o uso integrado dos Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), que neste trabalho foi denominado pela sigla original
do termo em inglês GIS (Geographic Information System), pois além de determinar
qual o tipo de armazenamento foi utilizado auxilia também na escolha da técnica de
coleta.

2.2 Histórico
Foi a partir dos anos 50 que aconteceram as primeiras tentativas de
automatizar parte do processamento de dados com características espaciais, na
Inglaterra e nos Estados Unidos, com o objetivo principal de reduzir os custos de
produção e manutenção de mapas. (MEDEIROS; CÂMARA; MONTEIRO, 2004)

20

Devido à precariedade da informática na época, e a especificidade das
aplicações desenvolvidas (pesquisa em botânica, na Inglaterra, e estudos de volume
de tráfego, nos Estados Unidos), estes sistemas ainda não podem ser classificados
como "sistemas de informação". (MEDEIROS; CÂMARA; MONTEIRO, 2004)
Na década seguinte surgiram os primeiros GIS no Canadá, como parte de
um programa governamental para criar um inventário de recursos naturais. Havia
muitas dificuldades para uso destes sistemas: não existiam monitores gráficos de
alta resolução, os computadores necessários eram excessivamente caros, e a mão
de obra tinha que ser altamente especializada. (Id., 2004)
Não existiam soluções comerciais prontas para uso, e cada interessado
precisava desenvolver seus próprios programas, o que demandava muito tempo e,
naturalmente, muito dinheiro. (Id., 2004)
Ao longo dos anos 70 foram desenvolvidos novos e mais acessíveis
recursos de hardware, tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais.
Foi também nesta época que começaram a surgir os primeiros sistemas comerciais
de CAD (Computer Aided Design, ou Projeto Assistido por Computador), que
melhoraram em muito as condições para a produção de desenhos e plantas para
engenharia, e serviram de base para os primeiros sistemas de cartografia
automatizada. (Id., 2004)
Foram desenvolvidos também alguns fundamentos matemáticos voltados
para a cartografia, incluindo questões de geometria computacional. No entanto,
devido aos custos e ao fato destes primeiros sistemas ainda utilizarem
exclusivamente computadores de grande porte, apenas grandes organizações
tinham acesso à tecnologia. (Id., 2004)
A década de 80 representa o momento quando a tecnologia de sistemas de
informação geográfica inicia um período de acelerado crescimento que dura até os
dias de hoje. (Id., 2004)
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Até então, limitados pelo alto custo do hardware e pela pouca quantidade de
pesquisa específica sobre o tema, os GIS se beneficiaram grandemente da
massificação causada pelos avanços da microinformática e do estabelecimento de
centros de estudos sobre o assunto. (MEDEIROS; CÂMARA; MONTEIRO, 2004)
Nos EUA, a criação dos Centros de Pesquisa que formam o NCGIA National Center for Geographical Information and Analysis marca o estabelecimento
do Geoprocessamento como disciplina científica independente. (Id., 2004)

2.2.1 O GEOPROCESSAMENTO NO BRASIL
A partir dos anos 80 iniciou-se a introdução do Geoprocessamento no Brasil
através do esforço de divulgação e formação de pessoal feito pelo Prof. Jorge Xavier
da Silva (UFRJ). (MEDEIROS; CÂMARA; MONTEIRO, 2004)
A vinda ao Brasil, em 1982, do Dr. Roger Tomlinson, responsável pela
criação do primeiro GIS (o Canadian Geographical Information System), incentivou o
aparecimento de vários grupos interessados em desenvolver tecnologia, entre os
quais podemos citar: (Id., 2004)
 UFRJ: O grupo do Laboratório de Geoprocessamento do Departamento
de Geografia da UFRJ, sob a orientação do Professor Jorge Xavier,
desenvolveu o SAGA (Sistema de Análise Geo-Ambiental). O SAGA tem
seu forte na capacidade de análise geográfica e vem sendo utilizado com
sucesso com veículo de estudos e pesquisas.
 MaxiDATA: os então responsáveis pelo setor de informática da Empresa
de Aerolevantamento AeroSul criaram, em meados dos anos 80, um
Sistema para Automatização de Processos Cartográficos.
Posteriormente, constituíram a Empresa MaxiDATA e lançaram o
MaxiCAD, software largamente utilizado no Brasil, principalmente em
aplicações de Mapeamento por Computador.
Mais recentemente, o produto dbmapa permitiu a junção de bancos de
dados relacionais a arquivos gráficos MaxiCAD, produzindo uma solução
para "desktop mapping" para aplicações cadastrais.
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 CPqD/TELEBRÁS: O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
TELEBRÁS iniciou, em 1990, o desenvolvimento do SAGRE (Sistema
Automatizado de Gerência da Rede Externa), uma aplicação extensiva de
Geoprocessamento no setor de telefonia.
Construído com base num ambiente de um GIS (VISION) com um banco
de dados cliente-servidor (ORACLE), o SAGRE envolve um significativo
desenvolvimento e personalização de software.
 INPE: Em 1984, o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
estabeleceu um grupo específico para o desenvolvimento de tecnologia
de

geoprocessamento

e

sensoriamento

remoto

(Divisão

de

Processamento de Imagens - DPI).
De 1984 a 1990, a DPI desenvolveu o SITIM (Sistema de Tratamento de
Imagens) e GIS para ambiente PC/DOS, e a partir de 1991, o SPRING
(Sistema para Processamento de Informações Geográficas), para
ambientes UNIX e MS/Windows.

Os itens que compõem o Geoprocessamento serão descritos, a seguir: os
Sistemas de informação Geográfica, o Banco de Dados Geográfico, Modelagem e
tipos de dados e, também, dois Sistemas para Coleta de Dados: a aerofotogrametria
e o sensoriamento remoto.

2.3 Sistemas de Informação Geográfica
Os sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos
e recuperação de informações baseadas em suas características alfanuméricas e
localização espacial são denominados GIS. (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2005)
Estes

sistemas

oferecem

ao

administrador

(urbanista,

planejador,

engenheiro) uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, oferecendo todas as
informações disponíveis sobre um determinado assunto e que está ligado com base
no que lhes é fundamentalmente comum - a localização geográfica. (Id., 2005)
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Para que isto seja possível, geometria e os atributos dos dados num GIS
devem estar georreferenciados2, isto é, localizados na superfície terrestre e
representados numa projeção cartográfica. (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2005)
O requisito de armazenar a geometria dos objetos geográficos e de seus
atributos representa uma característica básica para GIS, pois para cada objeto
geográfico é necessário armazenar seus atributos e as várias representações
gráficas associadas. (Id., 2005)
Devido a sua ampla gama de aplicações, que inclui temas como agricultura,
floresta, cartografia, cadastro urbano e redes de concessionárias (água, energia e
telefonia), há pelo menos três grandes maneiras de utilizar um GIS: (Id., 2005)
1. Como ferramenta para produção de mapas;
2. Como suporte para análise espacial de fenômenos;
3. Como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e
recuperação de informação espacial.
Estas três visões são antes de tudo convergentes e demonstram a
importância do tratamento da informação geográfica dentro de uma instituição. Para
melhor esclarecimento do assunto, uma definição dada por (COWEN 1988, apud
DECANINI, 2001) fala que um GIS é "Um sistema de suporte à decisão que integra
dados referenciados espacialmente num ambiente de respostas a problemas."
A partir destes conceitos, é possível indicar as principais características que
devem fazer parte de um GIS, dentre outras que podem auxiliar no momento da
definição do sistema que será escolhido, visto que existem soluções gratuitas e
outras são comerciais: (Id., 2005)
 Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais
provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano
e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno;

2

Georreferenciado: Estar localizado na superfície terrestre e representado numa projeção

cartográfica. (CÂMARA, 2004)
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 Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de
algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar,
recuperar, visualizar e imprimir o conteúdo da base de dados
georreferenciados.

2.3.1 ESTRUTURA GERAL DE UM GIS
Há vários elementos que fazem parte de um GIS. Internamente, ele é
composto dos seguintes elementos: (CÂMARA,2004)

Figura 1 - Estrutura Geral do GIS.
Fonte: (Id, 2004)

 Interface com usuário;
 Entrada e integração de dados;
 Funções de consulta e análise espacial;
 Visualização e impressão;
 Armazenamento e recuperação de dados.
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Todos os componentes se relacionam de forma hierárquica. No nível mais
próximo ao usuário, a interface homem-máquina define como o sistema é operado e
controlado. Há várias alternativas de software disponíveis, tanto de forma gratuita
como paga, para fazer esta função. (CÂMARA; 2005)
No nível intermediário, um GIS deve ter mecanismos de processamento de
dados espaciais (entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível mais
interno do sistema, um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) com
características especiais oferece armazenamento e recuperação dos dados
espaciais e seus atributos. (Id., 2005)
A ligação entre os dados geográficos e as funções de processamento do
GIS é feita por mecanismos de seleção e consulta que definem restrições sobre o
conjunto de dados. (Id., 2005)
A seguir, há alguns exemplos de programas que trabalham com estes
conceitos:

Figura 2 - ArcView.
Fonte: geospatialexperts (2010)
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Figura 3 - Geomedia.
Fonte: fargeo (2010)

Figura 4 - Mapinfo.
Fonte: atlasmercadologico (2010).
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Figura 5 - Spring.
Fonte: k2sistemas (2010).

Atualmente, a principal diferença entre os sistemas de informações
geográficas é a forma como os dados geográficos são gerenciados. Câmara;
Queiroz (2005) distribuem os GIS em três classes de sistemas enfatizando a
organização dos gerenciadores de dados geográficos, pois são estes que permitem
a organização de grandes bancos de dados em ambientes corporativos:
 Primeira geração - GIS DESKTOP
Esta classe de GIS refere-se a sistemas desenvolvidos a partir do início da
década de 80. Os dados geográficos eram armazenados de forma separada, com os
atributos descritivos guardados em tabelas e as geometrias em formatos
proprietários. Originalmente os sistemas assemelhavam-se a aplicativos CAD
evoluindo para oferecer várias funcionalidades tais como:
1 Combinação de tratamento de dados vetoriais e matriciais no mesmo
ambiente, com uma integração maior entre processamento de imagens e
GIS; ferramentas sofisticadas de análise espacial;
2 Integração com os gerenciadores de dados geográficos;
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3 Aumento do potencial de interoperabilidade e da conversão automática de
formatos de dados geográficos.
 Segunda geração - Bancos de dados geográficos
Estes sistemas surgiram no início da década de 90 e possuem
gerenciadores de dados geográficos que armazenam tanto a geometria quanto os
atributos dos objetos dentro de um SGBD. As principais vantagens são:
1 Evitar os problemas de controle de integridade típicos dos sistemas da
primeira geração, permitindo o acesso concorrente aos dados;
2 Facilitar a integração com as bases corporativas existentes, como
sistemas legados, que utilizam SGBDs relacionais.
 Terceira geração - Bibliotecas geográficas digitais
Uma biblioteca geográfica digital ou um centro de dados geográfico é um
banco de dados geográfico compartilhado por um conjunto de instituições. Esta
biblioteca caracteriza-se pelo gerenciamento de grandes bases de dados
geográficos, com acesso através de redes locais e remotas, com interface via
Internet. Estes sistemas deverão seguir os requisitos de interoperabilidade, de
maneira a permitir o acesso de informações espaciais por GIS distintos. (CÂMARA,
2004)
Além de compartilhar as informações armazenadas, existe a preocupação
de integrar os dados dos diversos sistemas legados com o banco de dados. A pouca
flexibilidade dos sistemas legados dificulta o desenvolvimento de interfaces para
integração e padronização entre bancos de dados. A interoperabilidade em GIS é
uma questão cada vez mais importante, principalmente no gerenciamento dos dados
advindos de diferentes fontes. (Id, 2004)
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A migração e integração dos dados pertencentes a diferentes fontes trazem
o problema da qualidade dos dados geográficos. Isto permite indicar quando é
apropriado intercambiar dados e quais dados podem ser reusados. (MEDEIROS;
ALENCAR, 1999)
Segundo Françoso (1997) um item fundamental para qualquer projeto de
informatização é a qualidade dos dados. Os dados usados em GIS representam
alguma situação do mundo real num determinado momento (tempo). Portanto, é
extremamente importante que sejam armazenados somente os dados necessários
para as análises e decisões. Armazenar dados que não serão utilizados tem um
custo muito alto. A organização do banco de dados é um dos fatores de sucesso de
um GIS.
Aronoff (1989,apud FRANÇOSO,1997) reitera que o dado deve estar no
lugar certo e no tempo certo, ou seja, sempre atualizado.

2.3.2 BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO
Quando há manipulação de um grande volume de dados e que necessitam
de disponibilidade para acesso dinâmico, a constante atualização feita por diferentes
agentes é de extrema importância que não apenas os dados não-espaciais sejam
organizados em um banco de dados; mas também os dados geográficos, devido ao
uso destas informações atualizadas nos diversos processos administrativos e à
necessidade da correta associação entre estes dados e os dados convencionais.
(CÂMARA, 2005)
Tais objetivos são plenamente atingidos com a utilização de um SGBD com
capacidade de integração de dados espaciais. (Id., 2005)
O SGBD acaba sendo desta forma o componente básico e fundamental de
um GIS, tornando-se responsável pela integridade do armazenamento dos dados e
o relacionamento destes com o sistema, fornecendo além de consultas e a
atualização dos dados de forma eficiente e segura, o processamento com base em
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transações

seguras,

persistentes,

concorrentes

e

sobretudo

eficientes.

(MEIRELLES, 2007)
Há o isolamento da questão do armazenamento dos dados dos programas
que irão acessá-lo, permitindo, desta forma a interoperabilidade entre diferentes
sistemas através da padronização dos dados e do conceito de visão externa
implementado pelo SGBD. (Id., 2007)
Os dados utilizados no GIS são geográficos, o que exige que SGBD utilizado
para estas aplicações possua algumas características diferenciadas. Entre estas
características está à questão dos modelos de dados geográficos que devem ser
capazes de representar as feições geográficas básicas (linha, ponto e polígono),
imagens, dados convencionais e seus relacionamentos, possuir alto nível de
abstração da realidade, especificar regras topológicas, ser independente de
implementação, ser de fácil compreensão e assimilação natural, representar os
dados em diferentes níveis de escala (múltiplas visões do dado) e representar
informações relacionadas à temporalidade. (CÂMARA, 2005)
O banco de dados dentro de um GIS devem considerar não apenas o
conjunto de dados descritivos de um objeto e seu relacionamento com os demais,
mas também exige escolher uma representação para cada um deles. (DAVIS, 2005)
Esta representação deve ser adequada às finalidades da aplicação, porém
ocorre que aplicações distintas podem ter necessidades da mesma informação, mas
em diferentes representações e escalas. O ideal seria poder armazenar apenas uma
das representações e deduzir as demais a partir da representação primária, evitando
manter dados redundantes. (Id., 2005)
Os mecanismos de estruturação da informação dentro do SGBD, ou seja, a
arquitetura do banco de dados é elaborada com base em modelos de dados e há
basicamente três diferentes arquiteturas de GIS que utilizam os recursos de um
SGBD: dual, integrada baseada em SGBD relacional e integrada baseada em
extensões espaciais sobre SGBD objeto-relacional. (CÂMARA, 2005)
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A arquitetura Dual utiliza um SGBD relacional para armazenar os atributos
convencionais dos objetos geográficos (na forma de tabelas) e arquivos para
guardar as representações geométricas destes objetos. (Câmara, 2005)
No modelo relacional, os dados são organizados na forma de uma tabela
onde as linhas correspondem aos dados e as colunas correspondem aos atributos,
conforme demonstra a Figura 6. (Id., 2005)

Figura 6 - SGBD utilizando Arquitetura Dual.
Fonte: Câmara (2005).

A entrada dos atributos não-espaciais é feita por meio de um SGBD
relacional e para cada entidade gráfica inserida no sistema é imposto um
identificador único ou rótulo, através do qual é feita uma ligação lógica com seus
respectivos atributos não-espaciais armazenados em tabelas de dados no SGBD.
(Id, 2005)
A vantagem deste modelo é poder utilizar um SGBD relacional disponível no
mercado, mas como as representações geométricas dos objetos espaciais estão
fora do controle do SGBD, esta estrutura dificulta o equacionamento das questões
de otimização de consultas, gerência de transações e controle de integridade e de
concorrência. Estes problemas só podem ser resolvidos através de implementações
sofisticadas das camadas superiores da arquitetura genérica, que operem
coordenadamente com o SGBD convencional. (Id, 2005)
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Exemplo de sistema comercial baseado em Estratégia Dual é o SPRING
(CÂMARA et al., 1996).
A Arquitetura Integrada consiste em armazenar todo o dado espacial em um
SGBD, tanto sua componente espacial como a parte alfanumérica. Sua principal
vantagem é a utilização dos recursos de um SGBD para controle e manipulação de
dados espaciais, como gerência de transações, controle de integridade e
concorrência. (Id, 1996)
Sendo assim, a manutenção de integridade entre a componente espacial e
alfanumérica é feita pelo SGBD. A arquitetura integrada baseada em um SGBD
relacional utiliza campos longos, chamados de BLObs (Binary Large Object, ou
Objeto Binário Grande), para armazenar a componente espacial do dado.
(CÂMARA, 2005)
Suas principais desvantagens são: (id,2005)
 Não é capaz de capturar a semântica dos dados espaciais: como o SGBD
trata o campo longo como uma cadeia binária, não é possível conhecer a
semântica do seu conteúdo;
 Métodos de acesso espacial e otimizador de consultas devem ser
implementados pelo GIS: como o SGBD trata os dados espaciais como
uma cadeia binária, não possui mecanismos satisfatórios para o seu
tratamento;
 Limitações de linguagem do banco de dados para a manipulação dos
dados espaciais: a linguagem padrão oferece recursos limitados para o
tratamento de campos longos.
A figura 7 mostra uma comparação entre a arquitetura dual e integrada.
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Figura 7 - Arquitetura Dual

Arquitetura Integrada.

Fonte: Câmara (2005)

O outro tipo de arquitetura integrada consiste em utilizar extensões espaciais
desenvolvidas sobre SGBD objeto-relacional (SGBDOR). Estas extensões contêm
funcionalidades e procedimentos que permitem armazenar, acessar e analisar dados
espaciais de formato vetorial. (CÂMARA, 2005)
Como desvantagens dessa arquitetura podem ser citadas as faltas de
mecanismos de controle de integridade sobre os dados espaciais e a falta de
padronização das extensões da linguagem SQL. O SGBD objeto-relacional, também
chamado como SGBD extensível oferecem recursos para a definição de novos tipos
de dados e de novos métodos ou operadores para manipular esses tipos,
estendendo assim seu modelo de dados e sua linguagem de consulta. (Id., 2005)
Por isso, um SGBDOR é mais adequado para tratar dados complexos, como
dados geográficos, do que um SGBDR que não oferece esses recursos. (Id., 2005)
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Um SGBDOR que possui uma extensão para tratar dados espaciais deve ter
as seguintes características: (Id., 2005)
 Fornecer Tipos de Dados Espaciais (TDE), como ponto, linha e região, em
seu modelo de dados e manipulá-los assim como os tipos alfanuméricos
básicos (inteiros, string, etc.);
 Estender a linguagem de consulta SQL3 para suportar operações e
consultas espaciais sobre TDEs;
 Adaptar outras funções de níveis mais internos para manipular TDEs
eficientemente, tais como métodos de armazenamento e acesso
(indexação espacial) e métodos de otimização de consultas (junção
espacial).
Portanto, as extensões espaciais fornecem operadores e funções que são
utilizados juntamente com a linguagem de consulta do SGBD, para consultar
relações espaciais e executar operações sobre as TDEs e fornecer métodos de
acesso eficiente às TDEs através de estruturas de indexação. (Id., 2005)
Essas extensões baseiam-se nas especificações do OpenGIS (OGC - Open
Geographic Consortium, 1996), mas possuem variações relevantes entre os
modelos de dados, semântica dos operadores espaciais e mecanismos de
indexação.
O OpenGIS é uma associação formada por organizações públicas e
privadas envolvidas com GIS, dedicada à criação e gerenciamento de uma
arquitetura padrão para geoprocessamento. (CÂMARA, 2004)

3

SQL: Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada) utilizada em banco de

dados. (MSDN, 2010).
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Seu objetivo técnico é definir e manter: (Id., 2004)
 Um modelo universal de dados espaço-temporal e de processos,
chamado modelo de dados OpenGIS;
 Uma especificação para cada uma das principais linguagens de consulta
a banco de dados para implementar o modelo de dados OpenGIS;
 Uma

especificação

para

cada

um

dos

principais

ambientes

computacionais distribuídos para implementar o modelo de processo
OpenGIS.
Compreender o conteúdo de um banco de dados é um pré-requisito para
que uma visualização possa ser obtida. É necessário conhecer os níveis ou
camadas (layers, levels) e quais informações estão armazenadas nos mesmos para
que as análises possam se concretizar. (DAVIS, 2005)
O acesso, manipulação e atualização dos dados só serão possíveis se a
base de dados for modelada adequadamente, simplificando o uso e facilitando as
consultas e análises. (Id., 2005)

2.3.3 MODELOS DE DADOS GEOGRÁFICOS
Um modelo de dados é um conjunto de conceitos que podem ser usados
para descrever a estrutura e as operações em um banco de dados buscando
sistematizar o entendimento que é desenvolvido a respeito de objetos e fenômenos
que serão representados em um sistema informatizado. (CAMARA; MONTEIRO,
2004)
No entanto os objetos e fenômenos reais são complexos demais para
permitir uma representação completa, considerando os recursos à disposição dos
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) atuais. (Id., 2004)
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Faz-se necessário construir uma abstração dos objetos e fenômenos do
mundo real, de modo a obter uma forma de representação conveniente, embora
simplificada, que seja adequada às finalidades das aplicações do banco de dados.
(CAMARA; MONTEIRO, 2004)
O sucesso de qualquer implementação em computador de um sistema de
informação é dependente da qualidade da transposição de entidades do mundo real
e suas interações para um banco de dados informatizado e a abstração de conceitos
e entidades existentes no mundo real é parte fundamental para criação de sistemas
de informação; funcionando como uma ferramenta que ajuda a compreender o
sistema, dividindo-o em componentes separados. (Id., 2004)
Cada um destes componentes pode ser visualizado em diferentes níveis de
complexidade e detalhe, de acordo com a necessidade de compreensão e
representação das diversas entidades de interesse do sistema de informação e suas
interações. (Id., 2004)
Foram criados vários modelos de dados ao longo dos anos, que apesar de
muitas vezes terem a pretensão de se constituírem em ferramentas genéricas,
refletem as condicionantes tecnológicas do SGBD à época de sua criação. (Id.,
2004)
Existem vários tipos de modelos, desde os que possuem descrições
orientadas

aos

usuários

chamados

infological

até

aqueles

cuja

principal

preocupação é a representação no computador, os datalogical. Os modelos podem
ser classificados em: modelos de dados conceituais, modelos de dados lógicos e
modelos de dados físicos. (Id., 2004)
Os modelos de dados lógicos, também chamados de clássicos, se destinam
a descrever a estrutura de um banco de dados apresentando um nível de abstração
mais próximo das estruturas físicas de armazenamento de dados. Uma
característica desse tipo de modelo é a sua inflexibilidade, forçando a adequação da
realidade à estrutura proposta por ele. (Id., 2004)
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Os modelos de dados relacional, de redes e hierárquico, exemplos de
modelos lógicos, são implementados diretamente por vários SGBD existentes
comercialmente. (CÂMARA,2005)
Os modelos de dados conceituais são os mais adequados para capturar a
semântica dos dados e, consequentemente, para modelar e especificar as suas
propriedades. Eles se destinam a descrever a estrutura de um banco de dados em
um nível de abstração independente dos aspectos de implementação. (Id.,2005)
Até o aparecimento dos primeiros GIS, praticamente nada existia em termos
de representação específica em modelo de dados, de entidades geográficas ou
espaciais. As técnicas de modelagem de dados permitem representar estes tipos de
entidades, com graus variados de sucesso. (CÂMARA,1996)
Apesar de toda a expressividade oferecida pelas técnicas tradicionais de
modelagem de dados, surgem dificuldades devido ao fato de que muitas
informações geográficas precisam ser consideradas com respeito à localização onde
elas

são

válidas,

o

tempo

de

observação

e

a

sua

precisão

de

obtenção/representação. (Id., 1996)
A modelagem do mundo real é uma atividade complexa porque envolve a
discretização, que consiste na observação de um sinal continuo no espaço /tempo
em posições/momentos discretos (FONSECA, 2005), do espaço geográfico para a
sua devida representação.
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2.3.4 BASE DE DADOS ALFANUMÉRICA
A base de dados é um conjunto de informações alfanuméricas que
descrevem determinadas entidades do mundo real. Para que estes dados possam
ser utilizados adequadamente, a etapa de modelagem deve ser muito bem
estruturada, pois direciona a definição da base de dados, bem como especifica a
biblioteca de funções e parâmetros que devem ser utilizados junto com os dados na
base de dados. (MEDEIROS; PIRES, 1998)
A modelagem de dados utiliza a abstração de conceitos sobre objetos
existentes no mundo real para auxiliar na compreensão do sistema que se pretende
modelar. (DAVIS, 2002)
É uma ferramenta conceitual que auxilia na organização, formalização e
padronização da representação das entidades ou fenômenos existentes no mundo
real de forma consistente e estruturada. Descreve a organização lógica da base de
dados, bem como define as operações de manipulação de dados. (CÂMARA, 1996)
Durante o desenvolvimento de uma aplicação específica, o processo de
modelagem, quando bem conduzido, produz uma visão abstrata da realidade. Isto
facilita o acesso e a reutilização dos dados, bem como a expansão do banco de
dados e a sua integração com outros criados para aplicações distintas, mas que
descrevem a mesma realidade. (Id., 1996)
Sem entrar no mérito de descrever as possíveis modelagens de dados
existentes que possibilitam a organização das bases de dados, é aconselhável saber
que o modelo mais utilizado para a estruturação de base de dados para SIG é o
"modelo relacional", existindo ainda outros tipos, como o modelo de dados em rede,
hierárquico, orientado a objeto. (MEDEIROS; PIRES, 1998)
No modelo relacional, os dados são organizados em tabelas (relações). As
tabelas têm várias colunas (atributos), as quais descrevem uma entidade do mundo
real. Este modelo pode operar com duas ou mais tabelas, através de ligações
estabelecidas de campos comuns. (Id., 1998)
Para construir uma base de dados voltada ao GIS, é necessário conhecer
previamente o fluxo da informação, visando à identificação dos agentes que
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possuem e manipulam os dados que serão trabalhados, levantar os documentos
utilizados, detectar as deficiências e o fluxo utilizado no processo, identificar os
objetivos, enumerar os problemas e as possíveis soluções. (MEDEIROS; PIRES,
1998)
Os dados e informações que compõem a base de dados alfanumérica são
definidos a partir do conjunto de especificações e necessidades básicas dos
diferentes setores que passarão a utilizar o sistema. O conhecimento destes fluxos
possibilita detectar duplicidades e os percursos muitas vezes desnecessários da
informação. (Id., 1998)
A partir deste levantamento é possível definir o universo de informações que
farão parte da base de dados, estabelecendo novos procedimentos, racionalizando o
fluxo e criando novas rotinas de trabalho. (Id., 1998)
Todo o trabalho de definição dos fluxos deve ocorrer com a participação dos
técnicos dos setores envolvidos, estabelecendo regras e normatizando os novos
procedimentos, ou seja, criando a cultura para o novo modo de tratamento que será
dado à informação, com o objetivo principal de criar uma base de dados única e que
conforme se necessidade incorpore novos dados. (Id., 1998)
Deve-se levar em conta a interligação com informações advindas dos
sistemas corporativos, proporcionando maior consistência à base e disponibilizando
informações com mais qualidade. (Id., 1998)

2.3.5 BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL
Os dados utilizados em um GIS podem ser originários de diversas fontes,
genericamente classificadas em primárias (que incluem levantamentos topográficos
convencionais, levantamentos aerofotogramétricos e produtos do sensoriamento
remoto) e em secundárias, envolvendo mapas e estatísticas, as quais são derivadas
das

fontes

primárias.

Domingues, 2005)

(TEIXEIRA;

MORETTI;

CHRISTOFOLLI,

1992

apud
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A base cartográfica digital atualizada é importante fator para implantação de
um Sistema de Informações Geográficas que necessita de dados e informações
confiáveis e precisas, além da organização da base de dados. Bases desatualizadas
não retratam a realidade urbana e rural e, portanto, são incapazes de proporcionar
uma análise espacial confiável para muitos casos onde é necessário que a
informação seja a mais atual possível. (Id,2005)
Estes dados representam elementos do mundo real em um determinado
instante no tempo. É sempre uma abstração da realidade, pois nem sempre é
necessário ou conveniente representar o todo e sim parte da realidade com as
informações importantes para os interesses propostos. A decisão de representar
somente o que é de interesse é condicionante para o custo efetivo de implantação
do GIS. (CÂMARA, 2004)
As bases cartográficas que estiverem em meio analógico necessitam de
conversão dos dados para meio digital, sendo que se avalie desde a atualização dos
dados até a qualidade e confiabilidade dos mesmos. (Id., 2004)
Como destaca Costa (2001) a simples conversão de um mapeamento
analógico para digital não modifica a situação da desatualização. É preciso que os
usuários de GIS se conscientizem da necessidade de estabelecer rotinas de
atualizações.
Segundo Peixoto (2000 apud DOMINGUES, 2005), quando os dados com os
quais se trabalha não são confiáveis, o simples fato de transferi-los para uma base
digital não é capaz de atribuir-lhes uma qualidade que é inexistente em sua
essência.
É fato que o processo de informatização e conversão contribui para a
consistência dos dados, porém, na maior parte das vezes, serve para evidenciar as
inconsistências e incoerências anteriores que passavam despercebidas. (Id., 2005)
Alguns erros encontram-se presentes nas informações analógicas anteriores
e outros podem ser introduzidos durante o processo de conversão. Para este último
tipo de ocorrência a atenção deve estar voltada para cuidados utilizados durante o
processo de conversão, como a calibração da mesa digitalizadora, o formato da
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imagem digital a ser vetorizado, o estabelecimento de parâmetros para a vetorização
semi-automática e automática, entre outros. (PEIXOTO, 2000 apud DOMINGUES,
2005)

Outra ponderação a ser feita é a conversão de bases cartográficas muito
antigas. Essas bases, em geral, não possuem informações de como foram
elaboradas (sistema de projeção, rede de referência etc.). Não se conhecem a
exatidão dos dados, nem os métodos de obtenção, equipamentos utilizados etc. (Id.,
2000)
Assim sendo, para áreas onde a ocupação territorial é mais intensa e
dinâmica (urbana), informações confiáveis e com qualidade se tornam fundamentais,
não sendo aconselhável a utilização das referidas bases. Além dos cuidados com a
conversão de dados, o controle de qualidade é um fator determinante no processo
de aquisição de produtos cartográficos digitais e na qualidade dos resultados. (Id.,
2000)
Destaca Nero (2005) que a precisão necessária ao arquivo digital depende
da finalidade do produto. Assim, o usuário deve saber claramente qual o erro que ele
pode aceitar, de modo a não rejeitar, desnecessariamente, os produtos de classe B,
C ou mesmo inferior.
Caso necessite de maior precisão deve rever a qualidade do material original
e minimizar os erros do processo. As especificações técnicas são apresentadas no
Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984, que estabelece as Instruções
Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. (D'Alge, 2001)

2.4 Aerofotogrametria
Fotogrametria é a ciência aplicada que se propõe registrar, por meio de
fotografias métricas, imagens de objetos que poderão ser medidos e interpretados.
(TAVARES, 1991 apud TOSTES, 2004)
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Pode

ser

horizontal

(terrestre)

ou

vertical

(aerofotogrametria).

A

aerofotogrametria é utilizada para obtenção de medidas de aerofotos aproveitandose de suas propriedades geométricas. (TAVARES, 1991 apud TOSTES, 2004)
Segundo Carver (1985 apud VETORAZZI, 2006), o uso de fotografias
aéreas para coletar e registrar informações são uma das mais importantes
contribuições para o planejamento de uso de terra. As Figuras 8 e 9 são exemplos
de fotogrametria.

Figura 8 - Fotogrametria Vertical.
Fonte: Tostes (2004).
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Figura 9 - Fotogrametria Horizontal.
Fonte: Tostes (2004).

A fotografia aérea desempenha um papel relevante no estudo dos recursos
naturais de uma área. No caso específico de solos, o seu emprego é de extrema
importância, tanto no que diz respeito a sua identificação, como na representação
cartográfica das diferentes unidades, simples ou associadas. (CARVER, 1985 apud
VETORAZZI, 2006)
O uso das fotografias aéreas na confecção de mapas é uma das muitas
aplicações das fotografias. A fotografia não é um mapa, portanto, apresenta várias
distorções, mas dá muitas informações sobre uma determinada área, em função de
sua variação de tonalidades de cores. Detalhes fornecidos pela fotografia podem ser
usados para facilitar e aumentar o conhecimento sobre área e especialmente para
definir as propriedades do solo. (Id., 1985)
Ao efetuar um mapeamento, devem ser usados símbolos padronizados,
sobre as fotografias ou no traçado dos limites das mesmas. O mesmo se aplica a cor
dos itens e objetos a
fotointerpretação. (Id., 1985)

serem representados nos mapas resultantes

da
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O fator principal que diferencia um mapa de uma foto é a projeção. Os
mapas são obtidos ou feitos através da projeção ortogonal (vertical) e reduzida à
escala; já a foto é obtida através da projeção central ou cônica, onde o ponto de
vista ou centro de projeção ou centro de perspectiva é o centro óptico da objetiva, e
a foto representa o plano de projeção, sendo que somente quando as fotos
satisfazem certo número de condições ideais é que se igualam aos mapas. (Ricci;
Petri, 1965)
Estas condições dizem respeito ao terreno fotográfico ser perfeitamente
plano e horizontal, a exata verticalidade do eixo óptico, exata manutenção de altura
de vôo e a máxima qualidade do material e dos equipamentos fotográficos. (Id.,
1965)
A Figura 10 ilustra a diferença entre mapa e foto.

Figura 10 - Comparação entre mapa e foto.
Fonte: Google Maps (2010).
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Quanto mais se afastar dessas condições, tanto mais se diferenciam as
fotos dos mapas, sendo que as principais discrepâncias entre foto e mapa segundo
Tostes (2004) são:
 Variações de escala;
 Deslocamento ou desvio devido ao relevo;
 Inclinação da foto (inclinação do eixo óptico);
 Distorções causadas pelas lentes, filmes, etc.
A fotografia aérea é o resultado de um grande número especificações,
normas e cuidados relativos ao avião e ao vôo, aos equipamentos, ao filme e às
condições atmosféricas. (TOSTES, 2004)
O avião deve manter-se na mesma atura relativa durante o vôo fotográfico e
seguir uma direção reta e uniforme. A câmara deve ser orientada no sentido que o
eixo óptico permaneça vertical e efetue disparos uniformes. O tempo deve
apresentar as melhores condições atmosféricas possíveis, principalmente em
relação à presença de nuvens (Id., 2004).
As Figuras 11e 12 ilustram as características de como é feito o vôo.
.

Figura 11 - Esquema de vôo para fotogrametria
Fonte: Tostes (2004).
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.

Figura 12 - Traçado do vôo para fotogrametria
Fonte: Tostes (2004).

2.5 Sensoriamento Remoto
É a técnica de obtenção de informações de um objeto sem que haja contato
direto, através da utilização de sensores (Sat mapas, 1998).
O sensoriamento remoto consiste na utilização conjunta de modernos
instrumentos (sensores), equipamentos para processamento e transmissão de
dados possuindo plataformas (aéreas ou espaciais) para carregar tais instrumentos
e equipamentos, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre identificando as
diferentes composições da superfície terrestre, através do registro e da análise das
interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do
planeta Terra, em suas mais diferentes coberturas. (INPE, 2010)

A origem do sensoriamento remoto está ligada as experiências de Newton
(1822), o qual constatou que um raio luminoso (luz branca), ao atravessar um
prisma, o mesmo desdobrava-se num feixe colorido - um espectro de cores. Desde
então, os cientistas foram ampliando seus estudos a respeito de tão fascinante
matéria. (Id., 2001)
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Eles verificaram que a luz branca era uma síntese de diferentes tipos de
luzes, uma espécie de vibração composta, basicamente, de muitas vibrações
diferentes. Prosseguindo, descobriram que cada cor decomposta no espectro
correspondia a uma temperatura diferente, e que a luz vermelha incidindo sobre um
corpo, aquecia-o mais do que a violeta. (INPE, 2010)
Além do vermelho visível, existem radiações invisíveis para os olhos,
chamadas de radiações infravermelhas, da mesma forma que a radiação
ultravioleta. Sempre avançando em seus experimentos, os cientistas conseguiram
provar que a onda de luz era uma onda eletromagnética, e que a luz visível é
apenas uma das muitas diferentes espécies de onda eletromagnéticas. (Id., 2001)

2.5.1 APLICAÇÕES
As imagens de satélites estão sendo cada vez mais utilizadas em qualquer
atividade que de alguma forma envolve o conhecimento do revestimento do solo a
nível regional. (LAZZAROTTO, 2000)
Com o advento dos dados de imagens de alta resolução de satélites como o
Landsat Thematic Mapper (TM) representado pela Figura 13 e SPOT Haute
Resolucion Visible (HRV), estudos são realizados para acessar o potencial das
técnicas de processamento digital de imagens para mapear, monitorar e planejar.
(Id., 2000)
O conhecimento atualizado da distribuição e área ocupada pela agricultura,
vegetação natural, áreas urbanas e edificadas, bem como informações sobre as
proporções das mudanças se tornam cada vez mais necessárias a legisladores e
planejadores. (Id., 2000)
Informações atualizadas de uso e revestimento da terra podem ser úteis no
inventário de recursos naturais, controle de inundações, identificação de áreas com
processos erosivos avançados, avaliação de impactos ambientais, formulação de
políticas econômicas, etc. (Id., 2000)
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Figura 13 - Landsat TM.
Fonte: INPE (2010).

O levantamento do uso da terra em determinada região tornou-se um item
fundamental na compreensão de padrões de organização do meio ambiente. Assim,
existe a necessidade de atualização constante dos registros de uso do solo para
análise de tendências. Neste contexto, o Sensoriamento Remoto é uma técnica
bastante útil. Permite obter, em curto prazo, grande quantidade de informação sobre
registros de uso da terra. (LAZZAROTTO, 2000)
Uma das principais aplicações do sensoriamento remoto, segundo
Lazzarotto (2000), é no planejamento municipal e regional nos campos de
levantamento, mapeamento e monitoramento de: uso e ocupação do solo urbano e
rural, estradas, acessos, ferrovias, linhas de alta tensão, mananciais de
abastecimento e qualidade de água.
Ainda, com a finalidade de suporte e apoio, pode-se citar: planos diretores
de desenvolvimento integrado, elaboração e atualização de cadastros técnicos
urbanos e rurais, manejo integrado de bacias hidrográficas e programas de
saneamento ambiental. (Id., 2000)
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2.5.2 SISTEMAS SENSORES
Segundo INPE (2010), um Sistema Sensor é qualquer dispositivo capaz de
transformar a energia de radiação eletromagnética em um sinal passível de revelar
informações sobre o alvo. Um sistema sensor é classificado de acordo com sua
fonte ou de acordo com seus produtos. Quanto sua fonte ele pode ser ativo ou
passivo e quanto a seus produtos podem ser imageadores (fotográfico ou não
fotográfico) e não imageadores.
Os sensores captam informações resultantes da interação da energia
eletromagnética com os objetos e fenômenos (matéria) da superfície terrestre. Essa
energia pode ser refletida, transmitida, absorvida ou emitida pela superfície e
partindo destas interações, derivarem informações importantes sobre características
físicas como a dimensão, forma, temperatura, cor ou químicas (composição) dos
alvos em estudo. (LAZZAROTTO, 2000)

A energia captada pelos sensores pode ser oriunda de uma fonte externa ao
alvo, interna (energia térmica própria dos alvos) ou ainda proveniente do próprio
sensor - pulsos de microondas. (Id., 2000)

2.5.3 IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO
As imagens de Sensoriamento Remoto são constituídas por um arranjo de
elementos sob a forma de uma malha, "grid" ou matriz. Cada elemento desta matriz
tem sua localização definida por um sistema de coordenadas do tipo "coluna e
linha", representados por "x" e "y", respectivamente. (LAZZAROTTO, 2000)
O nome dado a esses elementos é "pixel", derivado do inglês "Picture
element". Para um mesmo sensor remoto, cada pixel corresponde sempre a uma
área com as mesmas dimensões na superfície da Terra. (Id., 2000)
Cada pixel possui, também, um atributo numérico "z", que indica o nível de
cinza que representa a intensidade da energia eletromagnética medida pelo sensor,
para a área da superfície terrestre correspondente. (Id., 2000)
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Uma imagem digital pode então ser vista como uma matriz, de dimensões
"x" colunas por "y" linhas, com cada elemento possuindo um atributo "z" (nível de
cinza). (LAZZAROTTO, 2000)
O Sistema Landsat, por exemplo, geram imagens de 6.550 x 6.550
elementos, o que significa mais de 42 milhões de pixels para cada imagem. (Id.,
2000)
O termo resolução, em Sensoriamento Remoto, pode se diversificar em
diferentes parâmetros: resolução espacial, resolução espectral e resolução
radiométrica. (Id., 2000)
A Resolução Espacial é definida pela capacidade do sistema sensor em
"enxergar" objetos na superfície terrestre; quanto menor o objeto possível de ser
visto, maior a resolução espacial. Esta resolução está diretamente relacionada com
o tamanho do pixel, ou seja, uma determinada quantia em metros quadrados de
área no terreno que o sensor é capaz de registrar. (Id., 2000)
A Figura 14 mostra como a resolução influi no resultado final.
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Figura 148 - Comparação entre diferentes níveis de resolução espacial.
Fonte: Melo (2002).
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A Resolução Espectral é um conceito inerente às imagens multiespectrais4 de
Sensoriamento Remoto. É definido pelo número de bandas espectrais de um
sistema sensor e pela largura do intervalo de comprimento de onda coberto por cada
banda. Quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo, maior é a
resolução espectral de um sensor. (LAZZAROTTO, 2000)
O conceito de banda pode ser exemplificado através de fotografias, onde as
imagens branco-e-preto tratam-se de apenas uma banda espectral, e as coloridas,
de três bandas espectrais: vermelha, azul e verde. (Id., 2000).
A Figura 15 ilustra uma imagem multiespectral.

Figura 159 - Resolução espectral.
Fonte: Natural Resources Canada (2010).

A Resolução Radiométrica é dada pelo número de níveis digitais,
representando níveis de cinza, usados para expressar os dados coletados pelo
sensor. Quanto maior o número de níveis, maior é a resolução radiométrica.
(LAZZAROTTO, 2000)

Um exemplo de resolução radiométrica pode ser observado na Figura 16.

4

Imagem multiespectral: Imagem de um mesmo objeto tomada por diferentes comprimentos de

ondas eletromagnéticas. (UFPE, 2010)
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Figura 16 - Resolução Radiométrica.
Fonte: Melo (2002).
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3 GOVERNO ELETRÔNICO
3.1 Conceito
A definição do termo Governo Eletrônico ainda não foi estabelecido, pois
conforme afirma Jóia (2002), "governo eletrônico é um conceito ainda emergente e,
portanto, de difícil detalhamento."
Apesar dessa dificuldade, existe o conceito proposto por Zweers; Planqué
([S.d.] apud JOIA, 2002) que diz que
Governo Eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou
tornar disponível informações, serviços ou produtos, através de meio
eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer momento, local
e cidadão, de modo a agregar valor a todos os stakeholders envolvidos com
a esfera pública.

Um equívoco comum é associar o governo eletrônico apenas com a
disponibilização de serviços pela Internet, sendo esta apenas um meio pelo qual
produtos e serviços são fornecidos ou disponibilizados aos cidadãos.

3.2 Funções do Governo Eletrônico
O Governo Eletrônico compreende três tipos de transações: G2G trata de
uma relação intra ou intergovernos; G2B caracterizada por transações entre
governos e fornecedores e G2C envolvem as relações entre governos e cidadãos
disponibilizada

através

de

meio

eletrônico

as

seguintes

funções:

(FERNANDES,2000 apud ALBUQUERQUE, 2003)
 Prestação eletrônica de informações ou serviços;
 Regulamentação das redes de informação, envolvendo principalmente
governança, certificação e tributação;
 Prestação de contas públicas, transparência e monitoramento da
execução orçamentária;
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 Ensino à distância, alfabetização digital e manutenção de bibliotecas
virtuais;
 Difusão cultural com ênfase nas identidades locais, fomento e
preservação de culturas locais;
 Aquisição de bens e serviços por meio da Internet, como licitações
públicas eletrônicas, pregões eletrônicos, bolsas de compras públicas
virtuais e outros tipos de mercados digitais para os bens adquiridos pelo
governo;
 Estímulo aos negócios eletrônicos, através da criação de ambientes de
transações seguras, especialmente para pequenas e médias empresas.
O Governo Eletrônico deve ser tratado como instrumento de transformação
profunda da sociedade brasileira, o que obriga a levar em conta os múltiplos papéis
do Governo Federal neste processo.
O primeiro papel é o de promotor da cidadania e do desenvolvimento. Isto
significa que o Governo Eletrônico deve orientar-se para as demandas dos cidadãos,
enquanto indivíduos e, também, para promover o acesso e a consolidação dos
direitos da cidadania especialmente: (Id.,)
 Ao acesso aos serviços públicos;
 À informação;
 Ao usufruto do próprio tempo pelo cidadão (economia de tempo e
deslocamentos);
 A ser ouvido pelo governo;
 Ao controle social das ações dos agentes públicos;
 À participação política.

O segundo papel do Governo Eletrônico é o de funcionar como instrumento
para a mudança das organizações públicas, trazendo a melhoria no atendimento ao
cidadão e a racionalização do uso de recursos públicos. Não se trata somente de
colocar mais serviços disponíveis na Internet, mas de fazer com que a sua presença
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na rede beneficie o conjunto dos cidadãos e promova o efetivo direito de acesso aos
serviços públicos. (FERNANDES,2000 apud ALBUQUERQUE, 2003)

O terceiro papel que o Governo Eletrônico pode desempenhar é o de
promover o processo de disseminação da Tecnologia de Informação e comunicação
para que este contribua para o desenvolvimento do país, abrindo espaços para a
promoção ativa do desenvolvimento nacional pelo campo da geração de demanda
de produtos e serviços e da articulação de iniciativas de fomento e financiamento.
(Id., 2003)
Cabe à política de Governo Eletrônico eliminar a dependência de um número
restrito de fornecedores de bens, serviços e licenças de software, estimular a
promover o desenvolvimento de software e de novas tecnologias computacionais por
entidades de pesquisa e empresas nacionais e fomentar a adoção de instrumentos
de governo eletrônico pelos outros níveis de governo. (Id., 2003)
O quarto papel do Governo Eletrônico é a promoção, uso e disseminação de
práticas de Gestão do Conhecimento na Administração Pública, pois os processos
sistematizados, articulados e intencionais que governam as ações de criação,
captação,

armazenamento,

tratamento,

disseminação

e

utilização

de

conhecimentos, com o propósito de atingir objetivos institucionais são entendidos
como Gestão Pública do Conhecimento, tornando-se instrumento estratégico
fundamental para o desenvolvimento da nação brasileira, em particular para a
criação de novo perfil da função pública baseada em pressupostos éticos, com
vistas à produção compartilhada e colaborativa da informação e do conhecimento,
bem como à distinção clara entre o interesse público e o interesse individual. (Id.,
2003)
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3.3 Estágios de Desenvolvimento do Governo Eletrônico
O Governo Brasileiro vem priorizando a assimilação das novas tecnologias
da informação aos seus processos administrativos e à prestação de serviços ao
cidadão. Embora aparentemente contraditório, o avanço nessa direção tem ocorrido,
a despeito das limitações de ordem socioeconômica que dificultam, no Brasil, o
acesso da maioria da população a sistemas de telefonia e a equipamentos de
informática. (FERNANDES,2000 apud ALBUQUERQUE, 2003)

Os documentos produzidos pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico
brasileiro, estabelecido pelo Decreto de 18 de outubro de 2000 contextualizam e
descrevem a Política de Governo Eletrônico do Governo Federal Brasileiro,
apresentando um retrospecto dos avanços já obtidos e das principais iniciativas em
curso voltadas para o tema da tecnologia da informação. (Id., 2003)
Um dos canais de comunicação entre os governos e a sociedade tem sido a
Internet, mais especificamente, os sites governamentais. Quando se começa a
desenvolver alguma forma de Governo Eletrônico geralmente há quatro estágios
diferentes. (Id., 2003)

O primeiro estágio é caracterizado pela criação de sites a fim de difundir
informações sobre os mais diversos órgãos e departamentos dos diversos níveis de
governo. Um portal que consiste apenas em uma espécie de catálogo de endereços
dos diversos órgãos do governo, centraliza esses sites sendo que a comunicação é
unilateral, ou seja, apenas presta informações aos cidadãos, empresas ou outros
órgãos que não interagem com o governo. (Id., 2003)
No segundo estágio, estes sites passam também a receber informações e
dados por parte

dos cidadãos, empresas ou outros órgãos,

onde são

disponibilizados alguns serviços como informar uma mudança em seu cadastro
imobiliário, criados endereços eletrônicos para receber reclamações ou sugestões
nas diversas repartições, etc. A comunicação neste caso é uma via de mão dupla.
(Id., 2003)
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O que caracteriza o terceiro estágio de desenvolvimento do e-governo é a
complexidade das transações. Como exemplo a troca de valores, como o
pagamento de contas e impostos; educação à distância; matrículas na rede pública;
marcação de consultas médicas; entre outros. (Id., 2003)
Então, além da troca de informações e dados, valores são trocados e
serviços anteriormente prestados por um conjunto de funcionários atrás de um
balcão são agora realizados usando uma plataforma de rede e uma interface direta e
imediata com o cidadão ou empresa. (Id., 2003)
No quarto estágio, é desenvolvido um portal que concentra todos os serviços
prestados pelo governo. Geralmente, o serviço é disponibilizado por funções ou
temas, e não conforme a estrutura organizacional do governo. (Id., 2003)
A Figura 17 mostra uma ilustração destes estágios:

Figura 107 - Estágios de desenvolvimento do governo.
Fonte: Thaunahy (2007).

Fazendo uma avaliação rápida dos serviços disponíveis no site da Prefeitura
Municipal de Santo André, Figura 18, observa-se que o mesmo se encontra no
quarto estágio de desenvolvimento. No capítulo subsequente será demonstrado
como o Geoprocessamento faz parte dos serviços ofertados.
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Figura 118 - Página do Portal de serviços eletrônicos.
Fonte: Santo Andre (2010).

3.4 O Governo Eletrônico nos municípios
Para melhorar a qualidade dos serviços prestados, é preciso que as
prefeituras recuperem a capacidade gerencial, criando um novo modelo de gestão
com maior poder de ação, com mecanismos de controle social e acesso à
informação. Recuperar esta capacidade exige que os gestores públicos tenham uma
visão da cidade como um todo. (DOMINGUES,2005)
A dinâmica acelerada do crescimento urbano e as contradições existentes
fazem da cidade um lugar onde os profissionais das mais variadas áreas, através do
conhecimento, busquem soluções para antigos problemas. (Id., 2005)
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Saber analisar, interpretar, sistematizar os dados existentes possibilita a
avaliação e o gerenciamento do impacto das políticas públicas sobre a cidade. O
conhecimento, a sistematização e disseminação de informação são fatores que,
hoje, influenciam na capacidade de gestão dos governos. (DOMINGUES,2005)
As administrações públicas possuem informações, na grande maioria,
suficientes, porém, distribuídas entre secretarias, departamentos, órgãos etc., sem
uma sistematização ou tratamento, dificultando ao usuário encontrar a informação
necessária na forma apropriada para sua utilização. (Idem., 2005)
A

conciliação dos dados e

informações gráficos

e

alfanuméricos

provenientes de diversas fontes em um banco de dados atualizado constitui uma
ferramenta poderosa no processo de modernização gerencial das administrações
públicas. (Idem., 2005)
Muitas vezes, pequenas alterações em procedimentos internos podem
causar impactos positivos reduzindo o tempo de resposta às demandas
apresentadas. Como exemplo, a consulta das quadras fiscais na Intranet
substituindo a tramitação do processo administrativo para anexar cópia da quadra
fiscal disponibiliza ao técnico o recurso de visualizar a informação (quadra fiscal)
pela rede interna e subsidiar a decisão técnica. (Idem., 2005)
É importante ressaltar que a qualidade das respostas a demandas
apresentadas pressupõe a racionalização dos procedimentos, a informatização e,
freqüentemente, a atualização e disponibilização constante das informações
buscando a tramitação da solicitação e não a tramitação do solicitante. (Idem., 2005)
A busca pela eficiência passa pela utilização de Tecnologia da Informação
que traz um novo olhar sobre a cidade. É necessário trabalhar com informações a
nível macro ou micro, generalizando ou individualizando. A generalização lista as
possibilidades, enquanto que a individualização indica como, em cada lugar, estas
possibilidades se combinam. Portanto, a possibilidade de se analisar um fato sobre
vários ângulos leva a uma melhor visão da realidade. (SANTOS, 1994 apud
DOMINGUES, 2005)
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A modernização da estrutura da instituição deve considerar as relações
internas (entre os setores da Prefeitura) e externas (com a população). A busca por
racionalidade nos procedimentos internos, a capacitação do corpo técnico e a
intensa utilização de tecnologia levam a uma melhora na qualidade da prestação de
serviços, seja para a população em geral, seja para as áreas técnicas da
administração pública.
A desconcentração, a descentralização das informações, as atribuições com
a informatização e disponibilização em rede (Intranet e Internet) auxiliam na
conclusão dos serviços, proporcionam agilidade nas tramitações internas, dividem
responsabilidades

e

permitem

um

melhor

monitoramento

dos

resultados.

(DOMINGUES, 2005)
Visualizar os dados e informações sobre a malha urbana propicia
cruzamentos e análises destes dados e permite o controle e gestão do território. O
acompanhamento da dinâmica urbana nos processos de transformações possibilita
um retrato da situação e uma intervenção fundamentada na realidade apresentada.
Segundo Souza (2004), o planejamento é a preparação para a gestão futura,
buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a
gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e o indeterminado
estão sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a flexibilidade
sempre imprescindíveis), das condições que o planejamento feito no passado ajudou
a construir.
Portanto, é recomendável que as administrações públicas priorizem e
incorporem em todos os seus níveis decisórios a necessidade da utilização do
Geoprocessamento como instrumento de planejamento e gestão do espaço urbano
e rural, criando uma política de informação implementada por módulos que
estabeleça intervenções adequadas, uma vez que os governos municipais têm um
papel destacado na melhoria da qualidade de vida da população. (Id., 2004)
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O uso da tecnologia do Geoprocessamento facilita a percepção da cidade
nos seus mais variados ângulos. No entanto, não garante a aplicação de políticas
públicas adequadas. Porém, é essencial o envolvimento dos gestores públicos no
uso e na disseminação da tecnologia na busca de uma forma democrática e
transparente de governar.
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4 UTILIZAÇÃO DO GIS NA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ-SP
4.1 Contexto
Os sistemas de Geoprocessamento foram adotados em várias cidades,
empresas e órgãos que viam alguma vantagem para a administração. Este trabalho
traz o exemplo da utilização do Geoprocessamento na Prefeitura Municipal de Santo
André, por se tratar de um caso onde as melhorias são perceptíveis tanto pela
população como pelo quadro de funcionários que lidam no dia a dia com as
demandas geradas pelos serviços oferecidos.
Além de trazer a modernização da Gestão Pública, há um processo contínuo
de serviços que são agregados pelo mesmo sistema, trazendo também outros
benefícios, conforme descreve o texto de Sandra Moreira (2010), Gerente de Novas
Tecnologias do Departamento de Informática da Prefeitura de Santo André, no
Estado de São Paulo.
O Objetivo do Projeto na Área de Geotecnologia é possibilitar agilidade no
atendimento e satisfação do Munícipe nos serviços prestados pela Prefeitura
Municipal de Santo André, que já possui um Sistema de Geoprocessamento
Corporativo.
A Praça de Atendimento ao Público customiza vários procedimentos através
do GeoWeb (Sistema de Geoprocessamento Web), informando processos e
consultando mapas com informações distribuídas nos vários departamentos
responsáveis pela atualização.

A chave de acesso Setor, Quadra e Lote e a padronização dos bancos de
dados possibilitou unir imagens, mapas, croquis, e vários bancos de dados
existentes, como por exemplo, o Banco de Dados do Município (BDM), com todos os
dados do

Mobiliário

Geoinformação.

e

Imobiliário

da cidade mapeados no

Sistema

de
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Com a integração destes bancos e dados georreferenciados, modelados
OPEN GIS, tornou o projeto viável. O grande nível de consultas via Rede Intranet,
comprometeu o usuário como gerador da informação responsável em manter a
atualização, validação e tornar o dado confiável.
Esta arquitetura permite soluções rápidas para projeções locais e
planejamento, garantindo um alto nível de retorno em função dos investimentos
realizados. O alvo da tecnologia é atingir o atendimento ao público cruzando
informações, por exemplo:
 Plano Diretor de Políticas Urbanas e Plano de Mobilidade Urbana
(Trânsito);
 Saúde e Vigilância: a Saúde no combate às epidemias e roteiros de
inspeção;
 Serviços Gerais: no controle e programação da manutenção da
pavimentação, poda e manutenção nas áreas verdes, parques, praças,
árvores e controle de consumo da iluminação dos postes públicos;
 Estudo de ampliação do Sistema Viário;
 Cruzamento de vários limites;
 Interferências no saneamento básico: água, esgoto, gás, drenagem, áreas
de riscos rios e córregos, e outras concessionária;
 Linhas e pontos de ônibus;
 Área pública localização dos próprios públicos;
 Imagens de Satélite;
 As sobreposições de todas as informações citadas mais mapas temáticos
e análises espaciais estão sendo utilizadas no combate a violência.

Com um sistema centralizado e organizado por Novas Tecnologias não só a
Administração, mas também a População só têm a lucrar.
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4.2 Histórico
Segundo Moreira (2010), o início do projeto ocorreu nos anos 90 com a
contratação do vôo para levantamento aerofotogramétrico da cidade. Em 2004,
houve a migração dos dados do CAD para Banco de Dados Oracle possibilitando
realizar análises espaciais, mapas temáticos, cruzar imagens de Satélite e publicar
dados para a Web.
Atualmente, há 25 áreas atualizando seus respectivos dados e toda a
Prefeitura de Santo André executa consultas via GeoWeb. Trabalha, inclusive, com
ArcView e qualquer ferramenta de Geo pode ser conectada ao banco e gerar
análises (Open Gis).
O texto do Estudo de Caso a seguir é adaptado de Domingues (2005).

O projeto para modernização da gestão pública teve sua concepção alterada
ao longo dos anos, passando de um instrumento capaz de disponibilizar informações
atualizadas para diferentes áreas da prefeitura para uma ferramenta fundamental de
um programa preocupado em prestar um serviço de qualidade à população.
A implantação do GIS, em Santo André, passou por alterações ao longo de
quatro mandatos (1989 a 2004), conforme apresenta a Tabela 1.
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Tabela 1 - A implantação do GIS (1989 a 2004).

Mandato

1989 a
1992

1993 a
1996

1997 a
2004

Objetivo

Meta

Resultados
Aplicações de
pequeno
impacto, rápida
visibilidade

Informatizar a máquina
pública.

Produzir resultados
na mesma
administração.

Aprimorar a eficiência na
tomada de decisões e
qualidade da informação.

Incorporadas pelo
Processo irreversível. corpo técnico
permanente

Manter parte da base
atualizada.

Manter a base
Aplicações
atualizada com os
isoladas - mapas
Realizar algumas análises recursos disponíveis. temáticos.
setoriais.
Proporcionar constante
melhoria da qualidade e
da produtividade.
Racionalizar para
modernizar e agilizar os
serviços sem perder a
qualidade.

Inserir o GIS como
ferramenta
estrutural do
Programa de
Modernização
Administrativa.

Aplicações
visando
disponibilizar
informações à
população.

Fonte: Domingues (2010).

A postura adotada no início era que o projeto contemplasse as necessidades
de várias secretarias e autarquias, pois o objetivo principal não era aumentar a
arrecadação do município e sim melhorar o planejamento territorial, sendo que a
base cartográfica seria única e as atualizações descentralizadas, e a prefeitura seria
usuária da tecnologia GIS disponível no mercado, buscando uma solução que
combinasse os requisitos técnicos característicos de um GIS, com treinamento,
assistência técnica e suporte especializado no Brasil.
Como a base cartográfica seria única, o banco de dados também deveria ser
único e centralizado, com dados consistentes obtidos através da eliminação das
duplicidades e atualização das informações e o acesso às informações seria pela
rede interna - Intranet.
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A equipe técnica permanente da prefeitura deveria ser envolvida e
capacitada em: conceitos cartográficos (cursos de noções básicas de cartografia);
na ferramenta GIS; noções da arquitetura (categorias e feições) do GIS; nos
procedimentos de atualização e operação, capazes de criar uma cultura de
Geoprocessamento que pudesse ser assimilada pelo conjunto.
O projeto priorizaria as aplicações voltadas ao planejamento urbano onde a
implantação pudesse ocorrer em pouco tempo, porém com visibilidade, garantindo
resultados numa mesma administração. Em 1989 existiam poucas soluções GIS
disponíveis no mercado brasileiro e algumas prefeituras na época decidiram
desenvolver software para GIS.

4.3 Implantação
A implantação do GIS fez com que as aplicações fossem priorizadas a curto,
médio e longo prazo, facilitando a adesão de técnicos que presumiram a
possibilidade de trabalhar com informações atualizadas e espacializadas, utilizando
de uma ferramenta capaz de auxiliar os técnicos dos diferentes departamentos a
planejar a cidade, a realizar estudos de impacto das políticas públicas.
A equipe que estruturou o projeto era multidisciplinar, formada por dois
geógrafos, um engenheiro cartógrafo, um arquiteto e dois analistas de sistemas.
Entre 1989 a 1992, esta equipe desenvolveu: as atividades de levantamento da
documentação cartográfica existente, a elaboração de edital para obtenção de novo
mapeamento, levantamento das necessidades de todos os departamentos, definição
das informações que seriam representadas no novo modelo, controle de qualidade
dos produtos digitalizados e impressos, realização de cursos de cartografia geral
para os técnicos das diferentes áreas, definição da modelagem da base de dados,
definição do software e hardware e da estrutura de geocodificação compatível com a
arquitetura do GIS adotado.
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A elaboração da base de dados alfanumérica foi baseada no censo realizado
em 1991 e nos sistemas corporativos, com disponibilidade de atualização pela
equipe, que definiram como seria esta rotina de atualização e também do
treinamento dos demais usuários na rotina de utilização e de alteração do banco de
dados.
O mais importante em todo o processo era a garantia de que áreas
essenciais incluiriam nas suas atividades uma rotina diária de atualização,
principalmente o Departamento de Cadastro Fiscal, visto que as informações do
cadastro imobiliário são base para o planejamento e manutenção das demais áreas.
Como a informação viria a ser disponibilizada na Internet, uma preocupação
que surgiu foi em relação à fidelidade dos dados, pois uma das dificuldades é
manter a base de dados atualizada mesmo com troca de chefias e técnicos da área
responsável pela manutenção da base cartográfica, o que exigiu da administração
municipal mecanismos mais rígidos de atualização e adesão novos usuários que
entendessem e usassem no seu dia a dia as facilidades advindas com o GIS.

4.4 Aplicações
A implantação do GIS traz mudanças pontuais em algumas áreas, como
exemplo para a área que irá cuidar exclusivamente do SGBD e sua segurança,
porém em outros setores as alterações exigem grandes reformulações dos
procedimentos internos por se tratarem de pilares das rotinas estabelecidas.
A Área de Fiscalização que se utiliza de aplicações que cuidam de quadras
e lotes, entre outras, necessita de muitas informações a serem referenciadas,
dificultando sua rápida atuação, ocasionando assim maior impacto em sua
implementação. É o caso da entidade lote que, embora seja de fundamental
importância para o desenvolvimento de outras aplicações, necessita de um tempo
maior de elaboração.
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A implementação de aplicações voltadas ao Cadastro Fiscal deve ser
desenvolvida paralelamente às consideradas de pequeno e médio impactos, mas
que

pela

rápida

obtenção

produzem

resultados

que

corrobora

com

o

estabelecimento do GIS como ferramenta de planejamento.
No caso de Santo André a opção foi pela estruturação das feições quadra
5

fiscal , limites de setores fiscais6, setores de abastecimento, além do cruzamento
destas com os dados advindos do censo de 1991. Os resultados proporcionaram
uma análise do espaço urbano regionalizado disponibilizando informações, às
secretarias, sobre o perfil da população agregado por região.
O consenso no estabelecimento de um único limite não foi possível, mas
ocorreram ajustes que possibilitaram criar padrões de comparabilidade entre as
diferentes áreas. A feição lote não foi priorizada, mas o fechamento dos limites e o
armazenamento dos atributos referentes a cada unidade imobiliária continuaram
sendo atualizados com os recursos humanos disponíveis.
Mesmo com os procedimentos estabelecidos, havia uma grande resistência
em assumir as novas rotinas e o GIS como instrumento de trabalho, sendo que as
atualizações ocorriam por iniciativas isoladas dos técnicos da área. Somente com a
implantação do programa de modernização administrativa, em 1997, a atualização
das quadras fiscais passou a ser eficiente. A substituição da manutenção dos
documentos analógicos pela manutenção dos arquivos digitais foi incorporada pela
chefia e equipe técnica fazendo parte de uma rotina do departamento.
A implantação do programa de modernização administrativa introduziu no
Projeto GIS a preocupação de estruturar e disponibilizar as informações não só para
as equipes da prefeitura, mas, principalmente, para a população, recuperando a
capacidade gerencial (racionalização de procedimentos entre outros) e melhorando
a qualidade da prestação de serviço. Isto levou à revisão das rotinas de trabalho de

5

Quadra fiscal: é o desenho de uma quadra urbana delimitada por segmentos de logradouros e pelo

conjunto de limites de lotes. (MOREIRA, 2010)
6

Setores fiscais: são zonas que dividem o município para efeito de Cadastro Imobiliário. Estes

setores facilitam a localização dos imóveis tributados. (Id., 2010)
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setores essenciais enquanto prestadores de serviço finais à população, permitindo
avaliar como o GIS estaria otimizando e agilizando a obtenção de informações.
Uma das implementações que causaram maior impacto na rotina interna dos
setores foi a disponibilização das quadras fiscais na Intranet. Em muitos processos
administrativos que tramitam pela prefeitura, o parecer técnico é realizado mediante
a consulta da quadra fiscal.
Antes da disponibilização do GIS, o processo era enviado para o Setor de
Cadastro Fiscal para anexar uma cópia da quadra fiscal solicitada. Com a
disponibilização desta na Intranet (Figura 19), a área solicitante pode, através da
Intranet, acessar a quadra fiscal de seu interesse e a partir desta consulta proceder
com seu parecer.
A implantação deste aplicativo agilizou em 15 dias a resposta às solicitações
internas e externas. A disponibilização das quadras fiscais na Internet (Figura 20)
impactou diretamente na diminuição do número de munícipes nas dependências da
Prefeitura que buscavam cópia da quadra fiscal, para atender a solicitações de
cartórios, INSS, etc. Isto descentraliza o acesso à informação e qualifica a prestação
de serviços.
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Figura 129 - Intranet Prefeitura Santo André.
Fonte: Domingues (2005).

Figura 20 - Consulta Quadra Fiscal site Prefeitura.
Fonte: Domingues (2005).
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Como benefícios desta nova rotina e com as ferramentas utilizadas para
consulta estando disponíveis tanto para clientes internos como para clientes
externos da Prefeitura houveram ganhos com a diminuição da circulação de
processos administrativos gerando maior agilidade na tomada de decisões, pois a
consulta é realizada diretamente no sistema, não envolvendo a tramitação de
papéis.
Há também redução do número de solicitações para abertura de processos
administrativos, maior agilidade na atualização das quadras fiscais, cobrança pela
população por atualizações, redução da circulação de processos administrativos e
respostas rápidas a consultas na praça de atendimento ou em qualquer computador
com acesso a Internet.
Existem aplicações pontuais, onde o maior impacto ocorre na própria área,
mas acabam refletindo no gerenciamento da prefeitura como um todo, como o caso
do Pavimento e Iluminação Pública.
A forma pavimento foi implementada com o objetivo de conhecer os tipos
existentes no município, fornecer elementos para o planejamento de projetos de
conservação e recuperação do sistema viário, além de subsidiar orçamentos prévios
das obras permitindo programar a destinação de recursos. As equipes de
coordenação/gestão e do Departamento de Vias Públicas definiram quais as
informações e as formas que deveriam fazer parte do banco de dados, criando os
procedimentos de armazenamento e a planilha para o levantamento dos dados em
campo (conforme Figura 21). De posse dos dados, dois técnicos do departamento
de vias públicas procederam à inclusão das informações, sob ao monitoramento da
coordenação do projeto.
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Figura 21 - Planilha de campo.
Fonte: Departamento de Vias Públicas de Santo Andre (2005).

Atualmente, no município de Santo André, o projeto tem o levantamento de
todos os logradouros existentes, com informações sobre tipo de pavimento, largura
do trecho, extensão do trecho e outros dados que podem ser observados na tabela
apresentada na Figura 22.
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Figura 132 - Ampliações do trecho do logradouro e dados da base de dados.
Fonte: Departamento de Vias Públicas/Prefeitura de Santo André (2005).

Com as informações armazenadas no banco de dados, as consultas sobre o
tipo e o estado de conservação do pavimento, das guias e sarjetas de cada
logradouro são de fácil acesso não só para o Departamento de Vias Públicas, como
também para o conjunto da prefeitura, que através da Intranet acessa os dados e
fotografias da via em questão.
O desenvolvimento desta aplicação trouxe maior agilidade ao departamento,
facilitando o trabalho para orçamentos e planejamento dos projetos de recuperação
viária, possibilitando programar os investimentos ao longo dos quatro anos da
administração.
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O projeto de modernização da iluminação pública tinha como objetivo reduzir
o consumo de energia elétrica e proporcionar maior luminosidade à cidade, com a
substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio.
Concomitante a troca das lâmpadas ocorreu o cadastramento dos postes de
todos os logradouros do município. Como apoio ao levantamento, a equipe de
campo utilizou cópias das quadras fiscais com a localização dos postes, conforme
Figura 23 e uma ficha cadastral para inserção das informações referentes a cada
poste.
Estes dados foram sistematizados e hoje fornecem elementos para o cálculo
real do consumo mensal de energia elétrica gastos pela administração municipal
com a iluminação pública, além de auxiliar no planejamento e monitoramento da
substituição das lâmpadas. A Figura 24 apresenta um exemplo de relatório com o
consumo de energia elétrica antes e depois da substituição das lâmpadas de uma
área da cidade.

Figura 143 - Informação da quadra fiscal e localização dos postes.
Fonte: Departamento de Materiais e Equipamentos Urbanos (2005).
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Figura 24 - Relatório de consumo elétrico.
Fonte: Departamento de Materiais e Equipamentos Urbanos (2005).

Aqui se encerra o estudo de caso adaptado do texto de Domingues (2005).
Além dos exemplos apresentados aqui, existem várias outras aplicações
sendo utilizadas dentro da administração do Município de Santo André. A
complexidade do tratamento das informações resulta em uma série de desafios para
a administração, que faz uso de várias tecnologias e meios para que a prestação de
serviços possa ser transparente e os recursos possam ter uma melhor utilização,
agregando valor à percepção dos usuários internos e externos que procuram por
melhorias constantes.
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5 CONCLUSÃO
O desenvolvimento do trabalho demonstrou que o Geoprocessamento é uma
ferramenta de alta tecnologia que aliada à gestão traz competência estratégica ao
disponibilizar um melhor conhecimento do território administrado.
Como os dados que serão utilizados para gerar informação originam-se de
várias fontes distintas e a conexão entre estes dados pode ser feita de várias
maneiras dependendo unicamente do tipo de análise que é esperada como
resultado, então o suporte que é oferecido para a tomada de decisão no
direcionamento apropriado dos investimentos públicos e a disponibilização de
informações atualizadas propiciam maior visibilidade e controle social, trazendo a
transparência que é esperada pela população de uma instituição pública.
O ganho de produtividade e a ampliação dos canais de comunicação entre o
Governo e a sociedade mostrado no exemplo da cidade de Santo André indicam que
a modernização da gestão pública pode utilizar o Geoprocessamento para melhorar
a qualidade dos serviços públicos, em um contexto que é determinado pelas
diretrizes que compõem a implantação do Governo Eletrônico e que estipulam que
deve haver instrumentos de planejamento, coordenação, organização e controle.
Finalizando, cabe destacar que a experiência de escolha e implantação de
um GIS passa por aspectos como: recursos disponíveis, prazos, cenário político
entre outros. Porém, a melhora na qualidade dos serviços públicos ofertados e os
ganhos internos para qualquer prefeitura e mesmo empresas, que não foram
abordadas neste trabalho, deve ser considerado como um diferencial.

A tecnologia existe, tem seu acesso facilitado a cada dia e faz parte de uma
evolução natural, trazendo benefícios diretos e indiretos para todos os que fazem
uso, além do que a adoção das novas tecnologias deixou de ser uma opção para se
tornar uma questão de quando deverá ser incluída nos processos e planejamento
dos órgãos públicos.
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GLOSSÁRIO
ArcView – Sistema visualizador de dados para GIS.
Cartografia – Ciência que trata da produção, concepção e uso de mapas.
Desktop Mapping – Software de geoprocessamento de baixo custo.
Discretização – Observação de um sinal continuo ou imagem em intervalos de
tempo regulares.
Feição – Aspecto, modo.
Fotogrametria – Técnica de extrair de fotografias métricas as dimensões e posição
dos objetos nela contidos.
Fotointerpretação - Técnica de examinar as imagens dos objetos na fotografia e
deduzir seu significado.
Geoweb – Conceito de disponibilizar informações de Geoprocessamento através da
Internet.
Intranet – Rede de computadores privada que funciona utilizando os protocolos da
Internet.
Layer – Camada.
Level – Nível.
Multispectral – Imagem de um mesmo objeto tomada por diferentes comprimentos
de onda eletromagnética.
Pixel – Menor ponto que forma uma imagem.
Stakeholders – Pessoa ou organização que tem interesse ou participação em
algum projeto.
String – Expressão contendo qualquer caractere alfanumérico formando ou não
palavras
Topografia – Ciência que estuda os acidentes geográficos.

