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Os dados geoespaciais são responsáveis por fornecer informações imprescindíveis à análise e à
compreensão da organização do espaço, auxiliando o desenvolvimento do conhecimento territorial,
ambiental e socioeconômico de estudos e projetos no âmbito governamental e privado. Nesse contexto, no
Ministério Público do Paraná (MP-PR), em específico no Centro de Apoio Técnico à Execução - Núcleo de
Inteligência (CAEx - NI), são desenvolvidas atividades de geoprocessamento que visam subsidiar a atuação
finalística do órgão em diversos setores da sociedade, tais como a gestão territorial, criminal, ambiental,
urbana e a proteção de direitos humanos. Para tanto, os trabalhos envolvem a coleta, tratamento, criação,
sistematização, armazenamento e interpretação de informações geoespaciais. A qualidade desses processos,
no entanto, depende da existência e manutenção de uma base de dados padronizada, uma vez que permite
agilizar a obtenção de dados, evitar a duplicação de informações e assegurar a integridade. Na medida em
que diversos setores do MP-PR produzem e utilizam dados geoespaciais, a demanda por organização e,
principalmente, padronização dos dados e seus metadados, informações que descrevem os dados, se revela
essencial. Para todo e qualquer estudo que envolva a análise do espaço, a inexistência de padronização na
elaboração de metadados prejudica a compreensão total e adequada desses dados por parte do usuário,
afetando, consequentemente, a qualidade das análises em que eles serão empregados. Diante desse
panorama, cabe destacar que inicialmente ocorreram reuniões entre os diversos setores do MP-PR usuários
de dados geoespaciais para discussão dos procedimentos a serem adotados na organização e padronização
dos dados e, após a definição desses padrões, deu-se o seguimento nas etapas de estruturação da IDE. Os
metadados de qualidade devem seguir o padrão estabelecido pelo Perfil de Metadados Geoespaciais do
Brasil (Perfil MGB), com destaque para as informações sobre a linhagem (fontes dos dados e processos de
produção), as formas de acesso, o formato dos arquivos e a disponibilidade do dado. Nessa lógica, com a
necessidade de se modernizar e se adequar às questões de interoperabilidade e compartilhamento de dados
o Núcleo de Inteligência está dedicado em elaborar uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) própria, a
ser denominada “GEOMP”, almejando a interação entre os diferentes componentes de uma IDE: pessoas
(atores), dados, institucional, tecnologia, normas e padrões. Para tanto, visa a implementação de um sistema
Web com geoserviços que simplifique o acesso à informação geoespacial a órgãos de execução do Ministério
Público e auxilie as atividades de técnicos de produção de laudos e a visualização de conteúdos temáticos
especializados em mapas interativos. O projeto além de proporcionar o armazenamento e catalogação de
metadados dos dados e informações geoespaciais em um Banco de Dados único e relacional, busca também
proporcionar o compartilhamento entre todas as entidades participantes da GEOMP para que possam

cadastrar e publicar os metadados das informações geoespaciais produzidas e/ou adquiridas (ou em
processo de produção e/ou aquisição). Deste modo, o conceito adotado pelo setor de Geoprocessamento
do Núcleo de Inteligência está em consonância com o da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE),
instituída pelo Decreto n° 6.666 de 27/11/2008, que define-a como a integração de tecnologias, do
desenvolvimento e do proceder em relação ao monitoramento, padronização, armazenamento, acesso,
compartilhamento e disseminação de dados geoespaciais para o usuário (BRASIL, 2008)[1]. Assim, uma IDE
promove e garante o acesso à informação de forma transparente, torna eficaz o compartilhamento e edição
dos metadados, e facilita a tomada de decisão do usuário com a informação geoespacial. No CAEx-NI, a
construção dessa IDE ocorre por meio da estruturação de uma plataforma denominada Geonode, onde se
realiza o desenvolvimento e apresentação de um Sistema de Informação Geoespacial (SIG) gerenciado pelo
framework Django e pelo software open source GeoServer. O framework Django, escrito em linguagem de
programação Phyton e de código aberto, é responsável pelos aspectos visuais da plataforma, enquanto que
o GeoServer desempenha a função de servidor de dados espaciais (CORTI et al, 2019)[2]. No Geonode, os
dados geoespaciais são carregados pelo usuário (habilitado) ou pelo administrador, sendo capaz de
armazenar e organizar dados vetoriais no espaço de “camadas” e dados matriciais “raster” (GeoTIFFS) e
outras extensões no espaço de arquivos. Projetos institucionais como o Gerenciamento Costeiro do Paraná
(GERCO) e o Licenciamento Ambiental Integrado (PROLIN), totalizam cerca de 953 dados geoespaciais
cadastrados nessa estrutura. Atualmente, o GeoNode utilizado pelo CAEx-NI está na versão 2.8, no entanto
estão sendo realizados testes para a transição para a versão 3.0. Desta maneira, o GEOMP encontra-se em
processo de configuração, atualização e desenvolvimento de sua plataforma. Cabe destacar que os desafios
institucionais para a implantação do GEOMP vão além das questões de tecnologia, versionamento e
padronização de dados geoespaciais, sendo que as principais dificuldades encontradas referem-se a
adequação dos técnicos e servidores às normas e padrões propostos pelo Perfil MGB, a padronização dos
dados, a política interna ainda incipiente para tratamento da informação geoespacial e o engajamento dos
atores (pessoas) na construção do GEOMP. As próximas etapas, assim que superadas as questões
tecnológicas, serão direcionadas para a divulgação da plataforma, treinamento para novos usuários e
possíveis acordos interinstitucionais para enriquecimento da ferramenta.
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A possibilidade de consumo de recursos geográficos de forma padrão e interoperável
proporcionada pelas Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs) é essencial para fomentar a
economia, aprimorar a governança, aumentar a transparência, além de subsidiar a gestão
ambiental. É notável a disponibilidade de variadas soluções de compartilhamento de dados
geoespaciais na internet, seja isso ocasionado por uma tendência de descentralização na
produção destes recursos ou mesmo por legislação que garante o seu acesso. No Brasil, hoje
fazem parte como nó da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), em que há
disponibilização de dados geográficos através de seu visualizador oficial, 17 instituições
provedoras a nível federal, oito instituições provedoras a nível estadual, duas provedoras
municipais e uma acadêmica. Porém é fora da estrutura da INDE que se encontra um número
substancial de iniciativas, tendo em vista que uma busca combinada por palavras chaves,
portfólios de empresas e questionários enviados a prefeituras identificou a presença de mais
de 100 geoportais em diferentes municípios brasileiros. Apesar do conhecimento acerca da
existência de diversas soluções de compartilhamento geográfico nos municípios, não se sabe o
nível de desenvolvimento em que cada município se encontra para que futuramente os
mesmos se integrem às iniciativas estaduais e nacionais. Isso pode ocorrer, dentre outros
fatores, devido à característica multifacetada das IDEs, compostas por suas várias
componentes, o que por sua vez torna a estimativa de seu desenvolvimento uma tarefa árdua
e subjetiva. Atualmente já existem métodos para avaliação de IDEs na literatura [1], porém
esses podem estar restritos a avaliar apenas determinado aspecto ou a partir de algum ponto
de vista ou abordagem específica, além de não serem aplicáveis ao caso brasileiro ou a
cenários onde não há uma IDE estabelecida. Portanto este estudo propõe uma metodologia
para preencher esta lacuna, baseando-se no método de avaliação denominado State of Play,
que adota um questionário composto por 32 indicadores e que foi utilizado como meio de
avaliação e monitoramento do desenvolvimento de IDEs em estados membros da
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) [2]. Diversos
desafios de adaptação ao caso de municípios brasileiros foram encontrados, sendo estes
relacionados a diferenças nos seguintes aspectos: níveis de governo, dados de referência e
temáticos, linguagem dos membros avaliados, planos de ação e implementação, perfil de
metadados e padrões de estruturação e simbologia. Para o caso dos municípios do Brasil foi
proposto um conjunto de perguntas e respostas adaptadas, após testes em duas prefeituras,
contendo 25 questões distribuídas ao longo das cinco componentes da INDE: pessoas, dados,
institucional, tecnologia e normas e padrões. Com base em um estudo que compara a
semelhança das IDEs com os Sistemas Adaptativos Complexos, foram definidas escalas de

referências para as possíveis respostas a cada quesito, que por sua vez foram planejadas de
modo a serem categóricas, o que proporcionou a quantificação do atendimento das respostas
obtidas em cada pergunta. Foram então concebidas equações para cálculo das pontuações
obtidas em perguntas isoladas, em determinada componente de IDE e para o desenvolvimento
geral do município. O questionário proposto foi aplicado em quatro prefeituras de municípios
de diferentes faixas populacionais, localizados em diferentes estados e com realidades
econômicas distintas, a saber: Xangri-lá/RS, Ouro Preto/MG, Itajaí/SC e Natal/RN. Com a
aplicação da metodologia proposta nas respostas coletadas junto aos respondentes, foram
constatadas possibilidades de mensuração do desenvolvimento em nível de perguntas
isoladas, de componentes de IDE e de um município como um todo. As pontuações obtidas em
cada componente e de cada município levantaram hipóteses relacionadas aos fatores que
podem levar ao maior desenvolvimento de uma IDE local. Portanto, foram investigadas,
através do cálculo das correlações de Pearson, as relações entre as variáveis do Produto
Interno Bruto (PIB), Valor Adicionado Bruto (agregação de valores de agropecuária, indústria e
serviços) e Imposto de cada município com as respectivas pontuações de cada componente de
IDE e do índice geral obtidos em cada município. A partir dos valores encontrados, notou-se
que grandes correlações (superiores ou iguais a 90%) ocorriam entre o índice de
desenvolvimento geral de um município com as variáveis de impostos, e com as pontuações
das componentes “Pessoas” e “Normas e Padrões”. Isso permite interpretar que quando há
recursos públicos abundantes no município (arrecadado via impostos), é possível decretar a
criação de uma IDE e investir em corpo técnico para sua devida implementação de acordo com
as normas e padrões vigentes, o que se reflete numa maior pontuação geral para o município
avaliado. Além disso, foi possível observar grandes correlações entre a pontuação obtida na
componente “Dados” e as variáveis do PIB e Impostos arrecadados em cada município, assim
como grandes correlações entre a pontuação da componente “Pessoas” com a variável dos
Impostos. Isso pode indicar que municípios com maiores recursos financeiros públicos podem
custear a aquisição de dados geográficos e contratar o corpo técnico necessário para a criação
e manutenção de uma IDE. Com esta pesquisa ficou aberta a possibilidade de mensuração do
desenvolvimento de IDEs em municípios, assim como se evidenciou a necessidade de um
critério objetivo para definição de pesos para respostas, perguntas e componentes, o que
depende da IDE de referência (benchmark) do avaliador.
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Resumo: O mapeamento geográfico na Ilha do Mel (PR), traz uma análise das
potencialidade, visando realizar uma proposta de atualização de bases cartográficas.

Para elaboração dos mapas foram reunidos polígonos bases: contorno da ilha,
unidades de conservação, área de moradia, pontos turísticos, pousadas, trilhas e
tipos de vegetação. O levantamento de dados, ocorreu nos bancos de dados do
Centro de Hidrografia da Marinha, ITCG, ICMBio, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, Ministério do Meio Ambiente - MMA e Wikiloc. Exibir dados
primários como classificação supervisionada de uma imagem do satélite RapidEye
(2014) para identificar os diferentes tipos de vegetação, comparar com a camada
disponibilizada pelas fontes secundárias, além de trazer dados sobre os interesses
tradicionais, coletados através de entrevistas. Os resultados deste estudo serão
base para novas abordagens e comparações com o atual plano de manejo desta
importante área do litoral Paranaense.
Palavras Chaves: Geoprocessamento, Ilha do Mel, mapeamento, interesses
tradicionais, classificação supervisionada .
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A cidade de São Paulo (SP), localizada na região sudoeste do Brasil e inserida no Domínio
Morfoclimático dos Mares de Morros, teve sua evolução associada, dentre outros processos, a
movimentos de massa. Apresenta terrenos com substratos compostos, predominantemente,
por rochas cristalinas de idade pré-cambriana (morrotes e serras), camadas de sedimentos
neogênicos (colinas) e sedimentos quaternários (planícies aluvionares). Associados a todos
estes litotipos, devem ser mencionados os depósitos tecnogênicos, dos quais, ocorreram
aterramentos para uniformização topográfica das superfícies (ex. várzeas) para vias de
ocupações diversas. Recobrem aluviões, principalmente, nas áreas de maior ocupação urbana
e viária. As características geológicas, pedológicas e geotécnicas e o seu comportamento
bastante sensível às intervenções antrópicas podem condicionar processos de instabilização na
cidade de São Paulo (SP). Embora sejam recorrentes as ocorrências de perdas e de vítimas
causadas por escorregamentos no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, percebe-se
uma lacuna e uma carência de dados padronizados em ambiente SIG (Sistemas de Informação
Geográfica) de escala regional, por outro lado, diferentes técnicas de mapeamento de riscos
associados a movimentos de massa foram desenvolvidos nas últimas décadas. Inventários de
ocorrências destacam-se como mapeamentos diretos de processos e podem demonstrar com
acurácia a sua localização e a sua posterior correlação com elementos da paisagem, incluindo
modelagens e validações de suscetibilidade e de risco. Eles também são relevantes para
investigar a distribuição, os tipos e os padrões de escorregamentos em relação à
geomorfologia, à litologia, à cobertura do solo, às configurações tectônicas e hidrogeológicas.
Diferentes técnicas podem ser utilizadas em mapas de inventário, incluindo: pesquisas de
campo detalhadas ou de reconhecimento, interpretação de fotografias aéreas logo após os
eventos e análise sistemática de relatórios técnicos e de notícias jornalísticas (por exemplo,
artigos de jornal, programas de rádio e televisão, entre outros), sendo frequentemente
utilizada a combinação das mesmas. No Brasil, entre 1990 até o presente momento, tanto o
número de ocorrências de escorregamentos como de vítimas fatais aumentaram, sobretudo,
em função das condições climáticas (ex. altos índices de precipitações), de relevos íngremes e
de ocupações irregulares de encostas. Em São Paulo, no período entre 2000 e 2015, ocorreram

10.893 acidentes decorrentes de fenômenos geodinâmicos em 479 municípios do estado.
Destes, 1.430 acidentes foram gerados por movimentos de massa com cerca de 971.849
pessoas afetadas. Ainda neste cenário, existem 32 mil habitantes em áreas de risco a
escorregamentos no estado. Entretanto, dados mais recentes do IBGE (2018), indicaram que a
capital paulista é o segundo município do país com maior número de habitantes em áreas de
risco a escorregamentos (670 mil). O objetivo deste trabalho consiste em realizar um
inventário de ocorrências de escorregamento, preliminar, para a cidade de São Paulo (SP) e
sua correlação com fatores condicionantes topográficos, geológico e geomorfológico. O mapa
de inventários foi elaborado em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) a partir de
dados cedidos pela SMSU – Secretaria Municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo
constando de data de ocorrência, tipologia, logradouro e coordenadas geográficas. Os mapas
topográficos (hipsometria, declividade, curvatura e aspecto) foram elaborados a partir de
Modelo Digital do Terreno (MDT) obtido por meio da técnica LiDAR (Light Detection and
Ranging) com resolução de 30 metros extraídos da base de dados da GEOSAMPA (2020). Os
mapas geológico e geomorfológico foram obtidos a partir da compilação de dados
secundários. Por fim, a partir da sobreposição do inventário com os mapas temáticos (fatores
condicionantes) foi gerado um novo mapa com a distribuição das ocorrências e as classes
temáticas que as sobrepõe, gerando novos histogramas, que permitiram o cálculo de dois
novos índices: Concentração de Risco (CR) e Potencial de Risco (PR). O primeiro é a razão entre
o número de células de casa classe afetada pelos escorregamentos e o total de células na
região e o segundo indica a razão entre o número de células de cada classe afetada pelos
escorregamentos e o total de células dessa mesma classe. Foram inventariados 501
escorregamentos, sendo 93 para a região norte, 134 para leste, 53 para oeste, 224 para sul e 1
para o centro da cidade de São Paulo. Os resultados demonstraram que as áreas de ocorrência
dos escorregamentos localizam-se, predominantemente, em regiões de planalto, constituídas
por rochas metamórficas, com declividade entre 15o e 25o, morros convexos e voltados para os
quadrantes sul e sudeste, com maior incidência para áreas a norte, a oeste e a sul da cidade.
Quanto às encostas, pode-se afirmar que as retilíneas e as côncavas destacaram-se. Tendo em
vista o exposto, acredita-se na eminência de pesquisas que identifiquem e que caracterizem os
agentes e os processos físico-ambientais, atuantes na cidade, como subsídio para a efetivação
de mapeamentos temáticos padronizados. Estas representarão os diversos níveis de
fragilidades, acentuadas pelo modelo de uso, em que se consolida a organização do espaço
para, assim, gerar mapas temáticos associados a ocorrência de escorregamentos, acessível a
órgãos públicos, com vias a um planejamento urbano, e a toda comunidade civil.
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Com o surgimento do novo coronavírus no final do ano de 2019, na península de Hubei
na China, em pouco tempo houve sua disseminação para todos os continentes, levando a
Organização Mundial da Saúde a decretar, no dia 11 de março de 2020, estado de pandemia
global. O presente artigo busca apresentar como a governança local vem atuando através de
suas políticas públicas na contenção do contágio, usando como facilitador a inteligência
geográfica. Como área de estudo, foi escolhido o município de Niterói, localizado na Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro – Brasil. O artigo irá apresentar como as soluções
geográficas podem legitimar ações governamentais, e servirem como principal fonte de
tomada de decisão, tornando os dados adquiridos disponíveis à consulta pública fortalecendo
assim, a transparência da gestão. A título de exemplo, é possível citar a criação do painel
elaborado pela equipe do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura
Municipal de Niterói (PMN). O dashbord criado lança mão de dados espaciais
georreferenciados sobre a disseminação do novo coronavírus, tendo como metodologia as
Semanas Epidemiológicas (s.e.). Além disso, também apresenta o índice de isolamento social, e
dados de vigilância e contaminação da rede de esgoto do município. Anteriormente, os dados
do novo coronavírus eram disponibilizados através de boletins diários pela Secretaria de
Saúde. Atualmente, os dados seguem a metodologia de semanas epidemiológicas do
Ministério da Saúde. Para isso, foram realizados ajustes na coleta, na alimentação da base de
dados e, a partir destas, as informações passaram a serem expressas em nas referidas s.e. Tal
metodologia visa a apresentação de dados estatísticos fidedignos da evolução e dinâmica de
transmissão da doença e a fase que se encontra, respeitando as escalas de análises. Até o dia
27 de julho, foram confirmados 8318 casos, 285 óbitos e a média de ocupação dos leitos
públicos e privados era de 27,7%. Desse total, 7848 pessoas se recuperaram (94,3%) e 3,4%
dos testado foram à óbito. Encontravam-se ainda em acompanhamento médico 185 pessoas,
aproximadamente 2,2%. A evolução dos casos do novo coronavírus teve seu ápice entre as
semanas epidemiológicas 18 e 21, correspondendo ao período de 26/04 a 23/05. Nesse
recorte foi obtido uma média de 800 novos casos por semana. A análise dos óbitos condiz com
a afirmação supramencionada, e teve o pico atingido na s.e. 19 (entre os dias 03 e 09 de maio),

com uma leve oscilação na semana 22, porém, mantendo a curva decrescente desde então.
Outra aba do painel conta com as informações do isolamento social, dados que foram
adquiridos através de uma parceria com a empresa Inloco. A aplicação dispõe os índices de
isolamento social como uma tentativa de fazer um monitoramento da população em
quarentena, ainda que tais informações não representem a totalidade dos munícipes. Segundo
o site da Inloco, os dados cedidos são coletados a partir da tecnologia de localização da
empresa, utilizando sinais de rede e sensores nos dispositivos móveis sem capturar qualquer
tipo de informação de identificação pessoal. O padrão de movimentação de cada usuário é
guardado de maneira anônima, assegurando o respeito a privacidade individual. No final de
fevereiro, período anterior a pandemia, a marca de isolamento chegou a quase 40%. Já em 16
de março, o município adentra em um rigoroso processo de isolamento com a publicação do
decreto Nº 13.506/2020 que determinou o lockdown, correspondente a s.e. 12. O índice de
isolamento alcançou 46,9% da população, tendo uma máxima de 62,1% na semana dos dias 22
a 28 de março. Os meses de abril e maio seguiram com médias de isolamento superiores a
50%. Com o afrouxamento das medidas de isolamento a partir da implantação do Plano de
Transição Gradual Para o Novo Normal lançado no dia 21 de maio, Niterói saiu de um estágio
restritivo para um paulatino retorno das atividades comerciais não essenciais. Essa reabertura
gerou uma rápida resposta nas taxas de isolamento, onde os índices começaram a cair
gradativamente a partir da s.e. 21, marcando o início da flexibilização. Enquanto a média das
semanas epidemiológicas correspondente ao mês de maio mantiveram um índice de
isolamento na casa dos 52%, os meses de junho e julho apresentaram um percentual de 45% e
43,6% de pessoas em isolamento, respectivamente. A outra aplicação apresenta informações
da vigilância ambiental baseada na detecção do novo coronavírus na rede de esgoto que foram
geradas através de uma parceria entre a PMN e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A
metodologia empregada é chamada de Epidemiologia Baseada em Esgotos, no inglês
Wastewater-Based Epidemiology (WBE) que consiste na análise do patógeno nas redes
sanitárias através da excreção de fezes e urina dos infectados, que possibilita um mapeamento
eficaz da espacialização do vírus. A primeira amostra foi coletada no dia 15 de abril de 2020,
em diferentes pontos do município como também nas estações de tratamento de esgoto
doméstico e hospitalar. No início, as amostras se concentravam na região administrativa Praias
da Baía, tendo o bairro de Icaraí como epicentro da doença. Entretanto, com o passar dos
meses, concomitantemente, houve a expansão do vírus em todas as regiões administrativas;
Região Leste, Região Norte, Região Oceânica e Pendotiba. Nesse sentido, o estudo da
abordagem ambiental através do monitoramento do vírus na rede de esgotamento sanitário,
trouxe resultados promissores à efetivação de políticas públicas assertivas da gestão pelo fato
de permitir uma detecção precoce de casos subnotificados principalmente nas áreas mais
vulneráveis, como por exemplo, comunidades. Por fim, o presente artigo busca ressaltar a
importância da disseminação e disponibilização de dados geográficos no trato das políticas
públicas. E como tais informações asseguram assertividade nas tomadas de decisão bem como
no planejamento urbano no combate à COVID-19. De toda forma, a PMN ainda se encontra em
processo de integralização com plataformas de gestão de dados espaciais, como por exemplo
o DATARIO em nível estadual, e o INDE em nível federal.
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A ideia da Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) surgiu na década de 1990 como forma
de facilitar o acesso e compartilhamento de dados espaciais, minimizando possíveis duplicações
de trabalhos para aquisição dos dados e consequentemente gerar uma economia de recursos
gastos na obtenção de um mesmo dado. Com o passar do tempo, as IDEs foram sofrendo
modificações estreitamente relacionadas ao avanço das tecnologias e as necessidades da
sociedade como um todo. A evolução das IDEs pode ser dividida em três gerações: a primeira
geração, com um modelo centrado em dados; a segunda geração, cujo foco principal foi a
mudança de um modelo centrado em dados para um modelo orientado a processos; e a terceira
geração, com o seu modelo centrado no usuário. No decorrer dos últimos anos, é possível
observar um aumento nas iniciativas de Infraestruturas de Dados Espaciais na terceira geração
em muitos países. Muito embora não haja discordância sobre o usuário ser o elemento central
desta última geração de IDEs, ainda há diversas abordagens complementares para caracterizálas. Ao avaliar essas diferentes abordagens, observa-se que algumas podem ser implementadas
em IDE corporativas e até nacionais, enquanto outras não são viáveis devido à diversidade de
usuários e aos objetivos propostos para a IDE. O objetivo deste trabalho é elencar boas práticas
a serem implementadas em IDE nacionais a fim de caracterizá-las como centradas no usuário.
Com base nessas boas práticas, espera-se orientar os esforços para entender e atender as
necessidades do usuário e, até mesmo, ampliar o seu nível de atuação na manutenção dessas
IDE. Uma das primeiras divergências encontradas na literatura acerca do assunto diz respeito ao
nível de atuação desses usuários, seja na especificação, na colaboração ou na manutenção da
IDE. Porém, é necessário especificar quem seriam esses usuários, destacando qual o nível de
conhecimento dos mesmos, como eles pretendem usar os dados e qual é o seu papel dentro
dos objetivos da IDE. Uma classificação simplista poderia considerar os usuários como
produtores, pesquisadores, estudantes e indústria, este último incluindo os usuários finalísticos
dos setores público e privado. A primeira abordagem sugere a possibilidade do usuário
participar ativamente da IDE desde o momento de sua concepção e quais formas essa
participação poderia ser viabilizada. Nesse contexto, espera-se maior interação com o usuário
com a formação de grupos de trabalho compostos por especialistas das áreas de conhecimento
a fim de elaborar políticas e especificações técnicas, a exemplo das Especificações Técnicas para
Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais, versão 3.0, e do Perfil de Metadados
Geoespaciais Brasileiro. A submissão dessas especificações a consulta pública é uma forma de
permitir aos usuários expressar sua opinião quanto à organização da IDE. Entretanto, em ambos
os casos, faz-se necessário a mediação ou moderação de uma instituição que atuará para
conciliar os eventuais conflitos surgidos entre usuários de perfis diferentes. Faz-se necessário,
também, conduzir a consulta pública de modo a otimizar a compreensão dos usuários e

minimizar a influência de opiniões leigas na tomada de decisões. No que diz respeito à
colaboração, há trabalhos que associam diretamente a 3ª geração de IDE a conceitos
colaborativos. Isso implica atribuir aos usuários, os papéis de consumidor e produtor [1] . Nesse
contexto, pode-se questionar o quanto esses usuários estariam habilitados a produzir ou até
mesmo disponibilizar conteúdo (dados e metadados) sem comprometer a confiabilidade e a
consistência da IDE. Por outro lado, dar poder ao usuário de inserir dados geoespaciais
possibilita capilarizar a produção de dados em regiões onde os órgãos oficiais de produção não
possuem capacidade de atender em curto prazo. A abordagem a este tópico dependerá do
objetivo da IDE, dos produtos e temas disponibilizados e das políticas estabelecidas no
componente institucional para legitimar a inclusão de conteúdo na IDE. Flexibilizar a inserção de
conteúdo por usuários não pertencentes à classe de produtores demandará a capacitação
adicional desses usuários, e também a implementação de ferramentas que guiem os usuários
não produtores na inserção de conteúdo em aderência aos modelos conceituais e lógicos
especificados. Uma outra forma para incrementar o papel do usuário na manutenção da IDE é
por meio da implementação de ferramentas de feedback, permitindo ao usuário classificar e
comentar suas impressões a respeito de sua experiência quanto à utilização de um determinado
conjunto de dados geoespaciais. Implementar esta ferramenta pode ser entendida como uma
tarefa simples de ser desenvolvida devido à existência de especificações sobre o assunto [2] e
de tecnologia consolidada para essa finalidade (empregada em portais de e-commerce, por
exemplo). A partir das opiniões obtidas, os produtores de dados seriam capazes de avaliar as
questões levantadas pelos usuários e, dessa maneira, estariam aptos a modificar, adicionar ou
remover dados, conforme a necessidade. A mesma mentalidade pode ser estendida para avaliar
a qualidade do serviço em vez dos dados, possibilitando ao usuário opinar sobre o processo de
acesso aos dados, quer pela avaliação da usabilidade da interface de catálogos e visualizadores
quanto pela disponibilidade dos serviços (links não corrompidos, conexões bem sucedidas, entre
outros fatores). Espera-se que os tópicos apresentados na presente discussão possibilitem a
adequação das IDE existentes com a finalidade de melhor entender e atender às expectativas
dos usuários. Semelhantemente, espera-se que novas IDE possam ser concebidas levando-se em
consideração as funcionalidades propostas, viabilizando a relevante participação do usuário e,
garantindo que as iniciativas nacionais estejam em consonância com o estado da arte mundial
e com as recentes evoluções tecnológicas.
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O desenvolvimento de áreas urbanas, muitas vezes consiste em aumentar e duplicar algumas vias
de acesso, fato que pode contribuir com o fluxo de veículos e facilitar o tráfego e acesso de caminhões
de médio e grande portes para o transportes de cargas dentro de áreas do município ou mesmo
aumentar a velocidade e fluidez do transporte público e com isso ajudar o desenvolvimento econômico
das cidades. O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma proposta de trabalho acadêmico na
disciplina de Infraestrutura Urbana, baseada em Geoprocessamento, ministrada no curso de Tecnologia
em Geoprocessamento da FATEC Jacareí - SP, e buscou realizar um estudo de regularização fundiária a
partir de um fluxo de atividades de Geoprocessamento que partiu do mapeamento cadastral por
Sensoriamento Remoto, passou por análises espaciais e valoração imobiliária indo até a elaboração de
carta para registro em cartório da alteração, necessária a partir da demanda da instalação de um projeto
de BRT – Bus Rapid Transportation, no Município de Jacareí - SP. Visando de forma preliminar a
conclusão da viabilidade econômica e viária ou não do projeto em questão proposto de forma fictícia e
para finalidade didática, mas seguindo as premissas prioritária de um projeto real.
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Redes geodésicas são consideradas estruturas de base para atividades de mapeamento,
projetos de engenharia, georreferenciamento, Cadastro Técnico Multifinalitário e Sistemas de
Informações Geográficas, sendo amplamente utilizadas como referência para aplicações que
utilizam o Global Navigation Satellite System (GNSS). O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB),
composto pelas informações planimétricas, altimétricas e gravimétricas, é base para o
desenvolvimento de atividades que dizem respeito ao posicionamento ou determinação de
pontos sobre a superfície terrestre [1]. As técnicas de posicionamento espacial têm evoluído de
tal forma nas últimas décadas que foi notório o aumento de aplicações que necessitam de
informações geoespaciais. A precisão do posicionamento por satélites é influenciada por vários
parâmetros, e o adensamento de redes geodésicas também faz-se necessário para facilitar
correções de dados GNSS proporcionando a melhor qualidade dos dados levantados.
Considerando a necessidade de adensamento das redes geodésicas e de disponibilizar seus
respectivos dados com eficiência, desenvolveu-se um sistema de armazenamento e
disponibilização de informações de redes geodésicas in loco através de um aplicativo para
dispositivos móveis, que permita a consulta de vértices e marcos materializados sem exigir uma
conexão com a internet, ou seja, de forma off-line. O sistema tem por finalidade facilitar o acesso
à informações geodésicas por profissionais individuais e técnicos que atuam junto aos
municípios e demais instituições, fornecendo uma ferramenta para padronização de seus
trabalhos. Para tanto, inicialmente foi desenvolvido um layout de chapas metálicas a serem
fixadas em marcos geodésicos, cujo foco é a impressão de um QR-Code no centro da chapa,
junto as demais informações de identificação, destinado à leitura através de aplicativo móvel. A
partir da materialização dos pontos e obtenção de suas coordenadas através dos métodos
adequados de levantamento, tais informações são armazenadas em um banco de dados
desenvolvido com a finalidade de adensamento de informações geográficas. Para tanto, foi
criado um website onde usuários cadastrados podem realizar o cadastro de informações
geográficas de pontos rastreados através de um formulário. O projeto denominado de
REDEGEO, disponível em http://labsim.unipampa.edu.br/redegeo/, fornece ao usuário uma
interface clean (limpa), onde é possível consultar informações de pontos de redes previamente
armazenados, cadastrar novos pontos e obter mais informações acerca do projeto.
Acompanhado do website e banco de dados, desenvolveu-se um aplicativo para as plataformas
Android e iOS destinado a leitura dos identificadores QR-Code contidos nas chapas metálicas e
consulta das informações referentes a determinado ponto. De forma similar ao website, o
aplicativo traz informações do marco geodésico na forma de formulário, nos padrões resumido
e detalhado. Sua maior vantagem e foco do projeto é o recurso de armazenamento local dessas
informações, que ocorre durante a primeira execução do aplicativo, ou seja, a possibilidade de
download dos dados de redes geodésicas para o aparelho. Isso permite ao usuário realizar a

consulta de um marco geodésico sem a necessidade de conexão com a internet. O aplicativo
apresenta também como vantagem a forma de disponibilização das informações em formulário
próprio, permitindo que os dados de redes geodésicas sejam armazenados no aparelho sem que
haja a necessidade de maior capacidade de armazenamento interno, com cada ponto ocupando
poucos kbytes de armazenamento, mesmo incluindo imagem e localização em mapa do ponto.
O desenvolvimento da homepage e aplicativo móvel do projeto foi todo realizado pelos próprios
autores e a estrutura de desenvolvimento e hospedagem fornecidas pelo Laboratório de
Sistemas Inteligentes e Modelagem (LabSIM) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa –
RS). Os primeiros pontos implantados do projeto foram materializados no município de Pontal
do Paraná – PR, totalizam quatro pontos, rastreados com GNSS dupla frequência com tempo de
rastreio de quatro horas, e foram utilizados como testes para as funcionalidades do sistema,
cadastro de pontos em banco de dados e funcionalidades do aplicativo. Além da possibilidade
de gerenciar redes geodésicas próprias, o aplicativo permite consulta da base de dados do IBGE
(Rede GPS e RNs) [2] em todo o território brasileiro. O banco de dados é convertido para o
formato JSON (JavaScript Object Notation), somando as linhas das redes GPS e RNs totalizam
1.828.295 linhas de código. Mesmo possuindo um elevado número de dados para o
processamento em um dispositivo móvel, a consulta é praticamente instantânea por utilizar
algoritmos de busca eficientes. O aplicativo encontra-se disponível para download nas lojas
virtuais Google Play e App Store buscando pelo nome REDEGEO. Contando com implantação de
marcos com chapas metálicas padronizadas com QR-Code, tecnologia de armazenamento de
dados em nuvem, cadastro de vértices a partir de website e aplicativo integrado ao sistema que
possibilita a disponibilização de informações de forma off-line e através de leitura do QR-Code
dos identificadores geodésicos instalados nos marcos, o sistema REDEGEO foi desenvolvido
como alternativa tecnológica eficaz no adensamento de informações georreferenciadas de
redes geodésicas. Atualmente a disponibilização de informações de redes geodésicas é em
grande parte armazenada em sítios online, porém muita informação ainda é armazenada
fisicamente, dificultando ou mesmo impossibilitando o acesso por profissionais que por ventura
podem necessitar dessas informações. A utilização de tecnologia de informação aplicadas à
problemas de engenharia viabiliza maior e melhor controle e agilidade na organização e
divulgação de informações relevantes para os profissionais de diversas áreas, o que contribui
para o desenvolvimento socioeconômico tanto de pequenos municípios quanto de grandes
cidades, além de proporcionar segurança e confiabilidade nas informações, também
alimentadas por profissionais. A parceria realizada entre as instituições Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e Universidade Federal do Pampa (Unipampa), através de suas respectivas
unidades, Centro de Estudos do Mar (CEM) e Laboratório de Sistemas Inteligentes e Modelagem
(LabSIM) busca através do desenvolvimento científico e do projeto REDEGEO levar aos
profissionais da sociedade acessibilidade a informações que favorecem suas atividades, também
proporcionando aos cidadãos integrantes da sociedade e profissionais de outras áreas o
conhecimento acerca de como a engenharia e as tecnologias se fazem presentes em seu meio.
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Associar um endereço postal a um ponto no mapa e vice-versa é um grande desafio para
Bombeiros, ambulâncias empresas de logística e outros. Não saber onde está um endereço
pode custar tempo, vidas, combustível, retrabalho no caso de erros nas entregas. Algumas
empresas privadas fornecem o serviço de localização de endereços. Entretanto, são caras e
não conseguem ter todos os endereços localizados no mapa, porque é um trabalho gigantesco.
Prefeituras, concessionárias, empresas de logística, e outros atores, melhoram seus bancos de
dados de endereços, mas cada um mantém a sua base de dados isolada da base dos outros. As
melhorias que cada um faz não são aproveitadas pelos outros e vice-versa.
É por isto que o projeto AddressForAll foi criado. O projeto convida todos a participar do
esforço e a colocar seus endereços num banco de dados único, de domínio público,
colaborativo, que todos podem consultar e baixar gratuitamente.
As prefeituras, as empresas de logística, as concessionárias, podem disponibilizar seus
endereços através de um site simples de uso.
O projeto AddressForAll fará um trabalho de “limpeza” dos dados, organizando os da melhor
maneira e adotando um padrão igual para todos e verificando que os dados são de domínio
publico.
Cada ator se aproveitará então do resultado, beneficiando-se da melhoria nos endereços
proporcionado pelo trabalho conjunto de todos.
O projeto fornece um webservice que retorna a localização de cada endereço que lhe for
submetido e a base de dados é livre para download para todos que queiram.
O Instituto AddressForAll acaba de ser criado, com o apoio de muitos formadores de opinião
da geografia brasileira e internacional, para tocar este projeto e uma apresentação no evento
SBIDE é relevante para a sua divulgação e melhoria.
Os trabalhos concretos já começaram com uma equipe multidisciplinar e de alto nível de 10
pessoas entre voluntários e freelances.
Um call center liga para as prefeituras e concessionárias para obter dados, os quais alimentam
um projeto de preservação digital, antes de serem tratados e restituídos no site AddressForAll
de maneira livre para todos.
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O presente artigo visa apresentar informações sobre o estado da arte referente ao processo de
gestão de dados espaciais realizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o qual foi
estabelecido por meio do “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa” < embrapa.br/geoinfo
>. O GeoInfo disponibiliza à sociedade os dados espaciais brutos resultantes das pesquisas realizadas na
Embrapa relativas ao setor agropecuário e toda sua transversalidade, Em consonância com as diretrizes
estabelecidas por meio do Decreto 6.666/08 (Brasil, 2008). Com o objetivo de vincular-se à Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE), a qual foi instituída pelo referido decreto, esta IDE resulta de esforços
da execução do “Plano de Implantação do nó da Embrapa na INDE”, o qual foi produzido por um grupo de
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trabalho dedicado a analisar a inserção da instituição nesta infraestrutura. Denominado de GT-INDE, este
grupo indicou um modelo para a inclusão da Embrapa na INDE, o qual foi convertido em um projeto
institucional que envolveu um total de 12 unidades-piloto (Drucker et al., 2018). Tais unidades foram
responsáveis pela construção e implementação do processo de gestão de dados espaciais da Empresa,
operacionalizado por meio do repositório “GeoInfo - Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa”, o qual
foi estruturado a partir de duas soluções Open Source, que seguem as orientações estabelecidas pelo Open
GeoSpatial Consortium (OGC): GeoNode e GeoNetwork (Custódio, et al., 2018). O GeoNode permite o
upload de dados em diferentes formatos e extensões (arquivos vetoriais, matriciais, tabelas, documentos
de texto, arquivos compactados e outros documentos cartográficos), assumindo um perfil de metadados
derivado da ISO 19115. Cada unidade da Embrapa possui um ambiente baseado no GeoNode, onde são
carregados e descritos os dados espaciais gerados pela pesquisa da empresa. O GeoNetwork atua como um
catálogo, centralizando as bases de metadados das unidades num único ambiente. A partir dele, a
sociedade conhece os dados gerados pelas diversas unidades da Embrapa, distribuídos pelo território
brasileiro. O GeoInfo foi estruturado considerando-se as tendências relacionadas ao acesso aberto e ao
paradigma da e-Science. Após seu lançamento em 2018, fez-se necessária a adoção de medidas para
garantir a sustentabilidade da rotina de disponibilização de dados espaciais na Embrapa. Uma delas foi a
estruturação do Comitê Gestor do GeoInfo (CG-GeoInfo), o qual é composto por nove membros
representantes de diferentes unidades da Embrapa produtoras de dados espaciais, sendo responsável por
acompanhar, gerenciar, planejar e executar ações relativas à gestão de dados de pesquisa espacial. Este
comitê articulou, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) e da Secretaria de
Pesquisa e Desenvolvimento (SPD) da Embrapa uma segunda medida estratégica que reforça a adoção
corporativa da plataforma e sua inserção na programação de pesquisa da Empresa, por meio da adoção da
plataforma visando a comprovação dos resultados da pesquisa realizada por projetos e ações gerenciais da
Embrapa. Com isso, garante-se a rotina do processo de gestão de dados espaciais, a atualização constante
da IDE e, consequentemente, a contínua disponibilização de dados na INDE. Adicionalmente, possibilita-se
a organização da produção científica de dados de pesquisa espacial, antes dispersa, racionaliza-se os
esforços e investimentos na geração de conhecimento e colabora-se com as ações de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de instituições e pesquisadores do país que possuam desafios
semelhantes aos da Empresa. Outro importante passo para o GeoInfo foi sua designação, em 2019, como
ambiente para comprovação do indicador “Transparência Ativa” do Relatório de Desempenho de Gestão
das Unidades da Embrapa junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Destaca-se que a gestão de dados da pesquisa, para além da vinculação à INDE, deve tornar possível
a organização e a compreensão dos ativos gerados pela Empresa , permitindo identificar detalhadamente
os alcances de diferentes projetos de pesquisa da Embrapa e parceiros. Para atingir este objetivo, torna-se
necessário garantir recursos humanos e financeiros para gestão do GeoInfo, e esforços foram reunidos
para viabilizar a evolução do sistema, que resultaram na atualização da versão 2.4 do GeoNode, atualmente
em uso pelas unidades, para a versão 3.0. Além das novas funcionalidades da atual versão (novas conexões
de serviços dentro da própria ferramenta, importação de metadados, dois ambientes para edição de
metadados, nova estrutura para construção de mapas, dentre outras funcionalidades), o GeoInfo será
acrescido de conexões com Application Programming Interface(APIs) de sistemas da Embrapa. Uma versão
de testes desta atualização está disponível em uma instância de homologação. Por fim, registra-se que o
processo de gestão de dados espaciais é dependente de ações relacionadas à cultura organizacional e por
isso requer estratégias de comunicação interna eficientes, treinamentos e campanhas para fornecer o
máximo de informação o quanto possível. Uma tendência em comunicação científica que pode servir como
incentivo aos pesquisadores para compartilhar os dados, é a atribuição de identificadores persistentes aos
conjuntos de dados disponibilizados, os quais facilitam a citação e a extração de métricas de acesso aos
dados, que, atualmente, passam a ser citáveis e passíveis de atribuição de crédito.Uma das metas para as
próximas iniciativas de evolução do GeoInfo, é atribuir identificadores persistentes, como, por exemplo, a
adoção do Digital Object Identifier (DOI) para bases de dados.
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Na atual concepção de gestão do território urbano, toda e qualquer ação de
planejamento, ordenamento e supervisão da cidade deve incluir a análise de diferentes
componentes espaciais. Ao longo dos últimos anos, a informação espacial tem se tornado cada
vez mais importante no âmbito social, devido à relevância deste tipo de elemento em variados
cenários e áreas do conhecimento [1]. Um dos principais desafios, ainda vigentes atualmente, é
a adequação da produção, da disseminação e do uso dessa base. Não é raro encontrarmos
dificuldades no acesso ao dado espacial, e, quando este é disponibilizado, obedece diferentes
padrões e formatos, impossibilitando sua aplicação efetiva. Diante de tal conjuntura, a
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) apresenta-se como solução para esta problemática,
mitigando as inconveniências na integração e gestão da informação espacial em diferentes
níveis da Administração Pública. Iniciado em fevereiro de 2019 e finalizado em maio de 2020, o
projeto para implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais da Secretaria Municipal das
Finanças de Fortaleza – IDE-SEFIN, tem o propósito de promover, em uma plataforma única, o
adequado ordenamento da geração, do acesso, do compartilhamento, da disseminação e do
uso das informações espaciais de origem da SEFIN, com o objetivo de compartilhar os produtos
gerados a partir dos investimentos públicos nesta temática, com outros órgãos da Administração
Municipal, órgãos conveniados e cidadão. O projeto da IDE-SEFIN atende às normas e aos
padrões nacionais e foi implementada espelhando-se em outras iniciativas pelo país e pela
América Latina, na modalidade de nó próprio, cujo processo de adesão foi executado e
acompanhado pelos setores envolvidos no projeto, qual sejam, a Coordenadoria responsável

pela Gestão da Tecnologia de Informação e o setor responsável pelo Cadastro Imobiliário do
Município (CIM) da SEFIN. O volume cada vez maior de dados geoespaciais contidos no CIM, a
cargo da competência legal da SEFIN – de acordo com os arts. 137 e 138 da Lei Complementar
Nº 159 de 2013 [2] – demanda não somente uma maior procura de informações por parte de
outros entes da Administração Pública Municipal e sociedade, mas também um maior controle
e responsabilidade para manutenção e publicização desses dados. Tendo em vista eliminar a
duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de informações espaciais, a partir
da disponibilização dos dados em formatos padronizados e ferramentas adequadas para o
consumo desta base, a IDE-SEFIN oferece a seus usuários uma solução interoperável de
compartilhamento de dados espaciais oficiais, certificados e atualizados, que subsidiam estudos
e análises em rotinas de trabalho e pesquisa da SEFIN e dos demais órgãos da Prefeitura de
Fortaleza, proporcionando celeridade nas respostas a processos de planejamento, gestão,
tomada de decisão, gorvernança e disponibilidade de serviços para o município. Arquitetada
para ser um IDE temática tributária com elementos vetoriais e matriciais que compõem o CIM,
a IDE-SEFIN agrega informações provenientes de dois grandes bancos de dados, um banco de
dados corporativo que gerencia os recursos de arrecadação tributária através da aplicação de
Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza (GRPFor) e um Banco de dados espacial
(PostgreSQL/PostGIS) que gerencia os elementos do CIM através do Sistema de Informações
Territoriais de Fortaleza (SITFor). Em termos objetivos, a SEFIN, controla através desta última
aplicação a criação, alteração, exclusão e gestão de entidades com natureza alfanumérica e
espacial, que compõe a representação cartográfica base de todo território do Município de
Fortaleza. A IDE-SEFIN foi desenvolvida utilizando softwares livres, desde a catalogação dos
metadados, que identificam as informações geoespaciais, o responsável pela sua produção, a
data da última atualização, entre outros registros, bem como os geoserviços disponibilizados
nos padrões definidos pela Open Geo Consortium (Web Map Service e Web Feature Service) e o
visualizador de mapas (“geoportal”), ambiente no qual o usuário final consome as camadas
espaciais, viabilizando as integrações com outras entidades que utilizam dados geoespaciais
oficiais, de maneira mais eficiente. Destaca-se na arquitetura da IDE-SEFIN um conjunto de
parametrizações realizadas na camada de front com o uso de softwares livres React.js,
Openlayers e palavras-chave no geoserver, o qual permitiu a rápida customização do
visualizador pelo usuário mantenedor da IDE, sem a necessidade de maiores conhecimentos
especializados de tecnologia da informação. Após a implantação e customização do SITFOR e a
criação da IDE-SEFIN, a base cartográfica do CIM tem seu acesso desburocratizado, favorecendo
estudos temáticos, integração de serviços com outras plataformas da Prefeitura Municipal,
como já ocorre com o Fortaleza em Mapas, aplicação na qual são disponibilizados mapas
atualizados e temáticos para acesso público e ações de fiscalização, sendo elas tributárias ou
pertinentes a outra pasta da administração municipal. A IDE-SEFIN, a partir dos elementos
citados acima, disponibiliza informações e camadas referentes à base cartográfica do município,
aos tributos municipais e aos estudos de valores imobiliários de acordo com a legislação vigente.
O acesso à plataforma é regido por instrução normativa, mediante assinatura de termo de uso
e confidencialidade, em atendimento ao sigilo fiscal, a Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral
de Proteção aos Dados. O uso e compartilhamento dessas camadas geoespaciais através da IDESEFIN e entre as aplicações setoriais de cada entidade da administração pública do município,
pode ser um dos fatores de sucesso no emprego de geotecnologias utilizadas em ferramentas
de tomada de decisão que auxiliam na ordenação e gestão do espaço urbano da cidade de
Fortaleza.
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A partir do Decreto 6.666/08 (BRASIL, 2008), que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais (INDE), diversos órgãos de governo começaram a alinhar seus processos de produção de dados
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espaciais, visando sua disponibilização à sociedade brasileira. Dentre eles, a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) que lançou, em 2018, o GeoInfo, sua Infraestrutura de Dados Espaciais, aderente
às orientações estabelecidas no referido Decreto, nas premissas de acesso aberto e ao novo paradigma da
comunicação científica, o e-Science.
Os dados inseridos no Geoinfo pressupõem requisitos de qualidade, os quais, de acordo com Sayão
e Sales (2015), identificam o valor atribuído às propriedades da informação disponibilizada, possibilitando
identificar adequadamente os atributos dos dados disponíveis e averiguar inconsistências. Explicita-se o
amplo conceito de qualidade dos dados, em que várias abordagens devem ser aplicadas durante todo o
ciclo de desenvolvimento de um projeto de pesquisa, enfatizando-se a representação dos dados a partir de
seus metadados. Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma exploração conceitual a respeito
de tipologias dos dados espaciais disponibilizados pela Embrapa, considerando-se a documentação dos
dados espaciais (metadados) como um dos aspectos de qualidade para garantir usos atuais e futuros aos
dados divulgados pela instituição. Assim, buscou-se a categorização dos diversos conjuntos de dados
espaciais disponíveis no GeoInfo, com foco em sua vinculação à INDE. Adicionalmente, objetiva-se orientar
pesquisadores, gestores de dados espaciais e equipes de pesquisa na Embrapa e parceiros para o uso e
publicação de dados no GeoInfo.
Baseia-se nos conceitos de “Dados de pesquisa” e “Dados para a pesquisa” (Concordat on Open
Research, 2016) e na conceituação sobre fontes de informação da área de Ciência da Informação (Pinheiro,
2006), destacando-se as “Fonte primária”, “Fonte secundária” e “Fonte Terciária”. Tomando-se o conceito
da qualidade, a partir dos metadados, trabalhou-se a integridade da descrição dos dados, enfatizando-se os
atributos referentes à metodologia para a produção dos dados espaciais (campo “Declaração da qualidade
dos dados”), seu produtor (campo “Autores”) e a disponibilização dos dados para a INDE (campo “INDE”). A
partir disso, são propostas três categorizações para as tipologias de dados espaciais da Embrapa,
apresentando-se o tratamento para cada uma delas, frente aos atributos citados. As categorias de dados
são: 1. Dado primário: refere-se ao dado gerado pelas Unidades da Embrapa, e parceiros, fruto da coleta,
levantamento de campo, organização e/ou espacialização de dados brutos, para desenvolvimento da
pesquisa científica. Dados com componente espacial, processados ou não, que representam informação
inédita (levantamento de solos, Inventário florestal, mapas de produtividade advindos de agricultura de
precisão, dados de sensores proximais, dados de instrumentação, dados advindos de drones, entre outros).
No campo “Declaração da Qualidade dos dados” deve-se conter informações sobre a produção do dado em
relação à coleta, levantamentos de campo, organização e/ou espacialização, devendo-se preencher todos
os procedimentos adotados para a geração dos dados. No campo “Autores” devem ser inseridos os
responsáveis na Embrapa, e parceiros (caso existam), responsáveis pela geração dos dados. Campo "INDE":
deve ser disponibilizado para a INDE. 2. Dado derivado com aporte intelectual: refere-se ao dado gerado a
partir de sua agregação a outros dados, mas cuja integração foi fruto do esforço intelectual da equipe
envolvida na pesquisa. O aporte pode ocorrer pela aplicação de metodologia científica ou alguma técnica
que possa adicionar valor ao dado (classificação, mineração, modelagem, geoestatística etc). Dados com
componente espacial, processados, que representam informação inédita. O campo “Declaração da
Qualidade dos dados” deve conter informações sobre a linhagem do dado (incluindo referências no
formato ABNT 6023) e os procedimentos para agregação ao dado da fonte original. No campo “Autores”
devem ser adicionados os responsáveis, na Embrapa, e parceiros (caso existam), responsáveis pela geração
dos dados. Campo "INDE": deve ser disponibilizado para a INDE; 3. Dado espacializado de fontes externas:
refere-se ao dado espacializado, obtido a partir de fontes oficiais, referências bibliográficas, sites etc, que
recebe uma componente espacial, mas que não são alterados quanto à sua natureza informacional. Dados
que não representam informação inédita (Tabela com dados censitários; Tabelas da Produção Agrícola
Municipal (PAM), que apresentam geocódigo e que podem ser processada em um SIG). Campo “Declaração
da Qualidade dos dados”: deve conter informações sobre a linhagem do dado, sendo preenchido a partir do
referenciamento da fonte utilizada (segundo a ABNT 6023). Mencionar o responsável pela espacialização
dos dados. Campo “Autores”: incluir a instituição, órgão, departamento, setor etc, responsável pela
geração dos dados espacializados. Campo "INDE" este tipo de dado não deve ser disponibilizado para a
INDE.
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Buscou-se, sobretudo, apoiar as discussões acerca da qualidade do dado, a partir dos metadados,
respeitando-se a propriedade intelectual dos mesmos quanto a sua produção e representação.
Constatou-se que somente os dados "Primários" e "Dados Derivados com aporte intelectual" têm a
relevância necessária para sua disponibilização na INDE, possibilitando à sociedade brasileira ter ciência da
tipologia dos dados da Embrapa, que podem consumidos para geração de novos geoserviços, análises de
dados e outras necessidades.
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O rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, no
município de Brumadinho (MG) expôs publicamente a precariedade da informação disponível
às autoridades e à sociedade com relação aos riscos que tais estruturas representam. Além
disso, ficou claro que o gerenciamento desses riscos e a mitigação de potenciais efeitos danosos
dependem fundamentalmente de informação geográfica detalhada no entorno dessas
estruturas, em todas as fases de sua construção, ampliação e operação. É preciso ter clareza
quanto aos possíveis efeitos de um rompimento, delimitando as áreas potencialmente afetadas,
estimando o tempo disponível para evacuação, e registrando características de propriedades e
instalações que poderão ser afetadas por um eventual rompimento. Os potenciais efeitos
econômicos e socioambientais sobre cursos d’água, ecossistemas, atividades econômicas e
populações precisam ser estimados, e planos de emergência precisam ser concebidos.
Argumentamos, neste artigo, que a melhor forma de coletar, armazenar e tornar amplamente
disponíveis os dados necessários para essa finalidade é uma infraestrutura de dados espaciais.
Em função da legislação em vigor, particularmente da Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, o
Brasil conta com um Plano Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e um Sistema Nacional
de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). O SNISB, que compreende “um sistema
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de suas informações”, funciona em uma
página Web, gerida pela Agência Nacional de Águas. A página conta com um mapa interativo,
onde se pode navegar e consultar dados básicos sobre barragens, e com a possibilidade de
download de todos os dados abertos disponíveis. Estes estão agrupados em um único arquivo
CSV, com 36 colunas. São dados predominantemente operacionais, incluindo aspectos físicos do
empreendimento (altura, capacidade, uso principal, nome do empreendedor), hidrológicas
(identificação do curso d’água, região hidrográfica e comitê de bacia responsável) e uma
classificação de risco com quatro categorias: alto, médio, baixo e não classificado. Há um guia
sobre o uso das informações do SNISB, porém não existe qualquer descrição sobre os atributos,
nem outros metadados sobre esse conteúdo. É registrada no SNISB a existência de um Plano de
Ação de Emergência (PAE), uma exigência da Lei 12.334, para apenas 1171 das 19.581 barragens
cadastradas no SNISB. Esses PAEs, por outro lado, não são acessíveis abertamente no site do
SNISB. Há uma área de acesso restrito, em que entidades fiscalizadoras podem cadastrar dados
de um Plano de Segurança de Barragens (PSB), que não é o mesmo que o PAE. Esses dados, no
entanto, não estão disponíveis entre aqueles que se pode acessar livremente. Tendo em vista o
escopo das ações de emergência após o rompimento da barragem em Brumadinho, e a
amplitude dos estudos necessários para embasar as necessárias ações de reconstrução e

reparação, o conteúdo do SNISB é claramente insuficiente e inadequado. O fato de a sociedade
não ter acesso direto aos dados do PSB e ao PAE é preocupante, e torna inócuas as
determinações da Lei 12.334 e de regulamentações posteriores, como a Resolução 4/2019 da
Agência Nacional de Mineração, que proíbe a manutenção de estruturas na Zona de
Autossalvamento – sem informar seus limites à sociedade em cada empreendimento, por meio
do próprio SNISB. Ao longo dos 18 meses subsequentes ao rompimento em Brumadinho, as
autoridades e os empreendedores agiram em diversas situações, removendo pessoas nas
regiões de risco e revisando a classificação de risco de diversas barragens. Os dados de
emergência, por outro lado, continuaram restritos. O Projeto Brumadinho UFMG foi criado por
iniciativa do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, que é
responsável pelo julgamento das ações judiciais sobre o desastre. O projeto inclui a criação de
uma plataforma interativa de dados, denominada Plataforma Brumadinho UFMG, em que será
provido acesso ao conteúdo dos processos legais e a dados geográficos e científicos coletados
nos lugares afetados, tanto por grupos de trabalho da própria universidade quanto pelas partes
dos processos. Esses grupos de trabalho, constituídos em subprojetos do Projeto Brumadinho e
selecionados por meio de chamadas públicas, envolvem cientistas e estudantes em atividades
de coleta e organização de dados, em resposta a demandas do juízo quanto a elementos para a
tomada de decisões no âmbito dos processos. Até o momento, 60 chamadas foram realizadas,
em temas ligados à saúde da população, à infraestrutura, ao meio ambiente, e a aspectos
socioeconômicos. Os dados publicados por meio da Plataforma Brumadinho atendem aos
requisitos de transparência e acessibilidade para dados abertos governamentais, princípios
esses que orientaram a elaboração da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 16 de maio de
2012). Não existe restrição de acesso. Todo dado publicado pela Plataforma Brumadinho UFMG
é caracterizado por um conjunto de metadados que o descrevem, incluindo identificação de
autoria, características temáticas, datas de referência e localização, quando for o caso. Esses
metadados acompanham cada conjunto de dados ou documento no sistema da Plataforma,
sendo utilizados tanto para buscas quanto para informar a quem o identificar e utilizar sobre
sua procedência e características. A Plataforma Brumadinho UFMG mantém dois repositórios
principais de informação: o conteúdo dos documentos incluídos nos processos judiciais relativos
ao caso, e dados técnico-científicos complementares. Os documentos são organizados em um
sistema de recuperação de informação textual, usando uma máquina de busca. Os dados
técnico-científicos são recebidos pela plataforma juntamente com um conjunto completo de
metadados, atendendo aos padrões ISO 19115, e compõem a infraestrutura de dados espaciais
da Plataforma. Esses repositórios são integrados por meio de uma interface simultaneamente
temática, geográfica e temporal, que permite interagir por meio de palavras-chave, metadados
de documentos e de conjuntos de dados, recursos de visualização geoespacial e linha do tempo.
A construção da Plataforma Brumadinho UFMG pretende reunir elementos para comprovar o
argumento em favor do uso de IDEs em iniciativas de redução do risco de desastres. Essa
perspectiva foi estabelecida pela ONU, por meio da criação de sua Estratégia Internacional para
Redução do Risco de Desastres em 2015, que busca reduzir substancialmente o risco de
desastres e a consequente perda de vidas, sustento e saúde de pessoas, e também de recursos
econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresa, comunidades e países.
O objetivo central é reunir elementos em favor de um melhor e mais efetivo gerenciamento dos
riscos associados a barragens de rejeitos de mineração, colaborando para informar a sociedade
sobre esses riscos e seu potencial impacto.
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Diante das perspectivas globais sobre o crescimento das aglomerações urbanas, o
desafio de gerir uma cidade se torna ainda maior, impondo para a administração municipal a
criação de novos modelos de desenvolvimento urbano. Neste contexto, surge o conceito de
Cidades Inteligentes (Smart Cities) onde cidadãos e serviços públicos estarão conectados por
meio de tecnologias digitais na gestão e utilização de serviços urbanos permitindo, entre
outros, que se tenha uma maior eficiência no uso de energia e da água, no tratamento do lixo,
na prestação de serviços, no uso dos espaços públicos e nos deslocamentos. Existe um novo
paradigma na gestão urbana, a cidade cria laços digitais que unem cidadãos, empresas e poder
público com o objetivo principal de propiciar melhor qualidade de vida e maior
desenvolvimento econômico. A tecnologia a serviço do cidadão e da melhoria da vida nas
cidades. Dentro deste novo paradigma destaca-se a relevância do conhecimento acerca do
espaço urbano. É indiscutível que para lidar com os desafios da sociedade moderna é preciso
que os governos identifiquem onde existe maior necessidade de atuação, quais meios são
necessários para efetuar eficazmente uma intervenção, como monitorar resultados e avaliar
impactos, como e onde agir em situações de riscos e desastres. Para todas estas tarefas a
informação geoespacial é crucial. Análises que espacializam as necessidades, avaliam o
impacto das melhorias, analisam as interferências, destacam as deficiências, dão subsídios à
tomada de decisão do gestor público. Nossos ecossistemas urbanos estão cada vez maiores.
Conhecer a cidade é fundamental para ações mais assertivas, para projetar cidades melhores,
melhorar os serviços públicos, aproximar dos cidadãos, melhorar o uso dos recursos públicos.
Conhecer o espaço pressupõe informações disponíveis, integradas e que possam ser acessadas
de forma simples também pela sociedade. Conhecer a cidade também é essencial para que os
cidadãos e toda a sociedade possam participar da construção de uma cidade melhor para se
viver. Não há dúvida que disponibilizar os dados municipais abre oportunidades para maior
participação cidadã, incentiva a inovação e o surgimento de soluções que visem melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos. As Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) possuem um
grande potencial para serem elementos fundamentais na compreensão do espaço urbano.
Elas surgem com enfoque na criação, distribuição e uso da informação geoespacial,
destacando a interoperabilidade, possibilitando o acesso aos dados geoespacias assim como as
informações a eles associados. O ambiente de uma IDE propicia compartilhamento com
integração, qualidade e veracidade. E uma IDE municipal é uma base importante na construção
de uma cidade inteligente por ser um arcabouço que coleta, processa, gerencia e disponibiliza
uma série de dados e informações geoespaciais municipais, conectando tecnologias, sistemas

e políticas públicas com uma localização. A Administração Pública Municipal desempenha um
papel absolutamente crucial no desenvolvimento dessas IDEs pois ela é ao mesmo tempo
produtora de dados, usuária, executora de políticas públicas e reguladora. A Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) com o intuito de tornar Belo Horizonte uma cidade mais inteligente e humana
criou um programa com cinco eixos onde projetos e ações estão sendo desenvolvidos. Os
cinco eixos são: cidade inteligente, cidade segura, cidade sustentável, cidade inclusiva e
qualidade de vida. O objetivo deste trabalho é mostrar como a presença da IDE municipal
beneficiou e beneficia várias dessas ações, qual o seu estágio atual e futuro no contexto de
cidades inteligentes. Como exemplo dessas ações, pode-se citar, a escolha de locais para
implantação de wifi público em áreas de vulnerabilidade, ampliação e melhoria da iluminação
pública com a mudança para luminárias de LED e com telegestão, planejamento integrado das
ações do Carnaval (desde planejamento do deslocamento de blocos até as ações de limpeza
urbana) e suporte a decisões em risco e desastres, como a tempestade de 2020 e as
inundações. O primeiro marco da IDE municipal, nomeada de IDE-BHGEO, foi em 2016 quando
houve a sua institucionalização por meio do decreto municipal n° 16.322. Mas, mesmo antes
dessa institucionalização pelo decreto, o processo de adesão à INDE já tinha tido seu início em
2015 tornando Belo Horizonte o primeiro município do Brasil a fazer parte da INDE e
disponibilizando todas as camadas geoespaciais presentes na IDE_BHGEO. Percebe-se que o
fato da IDE municipal vir sendo construída, bem antes do surgimento do conceito de Cidades
Inteligentes, não só favoreceu e agilizou tomadas de decisão como também fornece, por meio
do seu visualizador, o conhecimento da cidade na sua forma digital (vetorial e matricial) com
todas as suas variações temáticas e com a qualidade desejada para uso nos órgãos da PBH e
pela comunidade. Apesar do termo “Cidade Inteligente” ter significados diferentes,
dependendo do nível de desenvolvimento da cidade, do seu perfil, de sua vocação, talentos e
capacidades, há um elemento em comum nas diversas definições que é a aplicação das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para melhorar a qualidade de vida de seus
habitantes e assegurar um desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. E
dentro dessas Tecnologias encontra-se todo o arcabouço tecnológico que envolve uma IDE e
sua capacidade de integrar e compartilhar dados, disponibilizando principalmente para a
sociedade informações que são relevantes em uma região de interesse como bairro, ruas,
endereços, comércio, infraestrutura urbana, postos de atendimento de saúde, escolas, entre
outros. É assim que a IDE_BHGEO está inserida na construção de fazer de Belo Horizonte uma
cidade cada vez mais inteligente.
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Ciência Aberta é um conjunto de práticas, ferramentas e políticas criadas para permitir a
colaboração e compartilhamento de pesquisas. Isso inclui uma variedade de práticas como: Acesso Aberto,
Dados Abertos, Pesquisa Aberta Reprodutiva, entre outras [1]. Na Ciência Aberta, dados, anotações e
outros processos de uma pesquisa estão abertos a reuso, redistribuição e reprodução [2]. Com o
crescimento de popularidade de Dados Abertos, diferentes infraestruturas de dados e políticas nos âmbitos
nacional, federal e institucional foram criadas. Em 2008, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
(INDE) foi instituída. Em 2016, através da política do governo brasileiro para Dados Abertos, foi instituída a
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). Pesquisa Aberta é uma prática que busca tornar dados de
uma pesquisa, disponíveis livremente para todos os tipos de usuários, para uso e reprodução sem
restrições de cópia, patente ou mecanismo de controle. A demanda por uma abertura de dados científicos
pode ser observada na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que,
promovendo práticas de Ciência Aberta, criou um plano de gestão de dados, componente hoje obrigatório
na fase de submissão de um projeto. Nesse cenário, pesquisadores precisam de uma plataforma para
compartilhar dados científicos. Hoje existem diferentes plataformas para publicação de dados científicos,
como o PANGAEA [3], uma plataforma para publicação de conjuntos de dados geocientíficos e o Zenodo
[4], um repositório aberto para resultados da pesquisa de uso geral. Porém, essas plataformas foram
criadas para resolver problemas de armazenamento e preservação de dados. Devido a suas características
fechadas, não possuem integração com ferramentas usadas por pesquisadores durante as atividades de
uma pesquisa. Nesse contexto, existe uma demanda por uma plataforma para gerenciamento de dados que
forneça, de maneira integrada e automatizada [5], diferentes tecnologias para produção, processamento,
gerenciamento e disseminação de dados, contemplando todas as atividades de uma pesquisa. Para atender
essa demanda, este resumo apresenta uma plataforma para compartilhamento de dados geoespaciais
científicos. O objetivo principal é criar uma plataforma para gerenciamento de dados automatizada que
integre ferramentas para armazenamento, catalogação, gerenciamento, processamento e disseminação de
dados. Chamada TerraBrasilis Research Data, a plataforma se baseia nos princípios de Ciência Aberta e
fornecerá facilidades para a comunicação entre os dados publicados pelos pesquisadores, infraestruturas
de dados estabelecidas, como INDA e INDE, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e outras
ferramentas. A plataforma TerraBrasilis Research Data é composta por três componentes: os Repositórios
de Dados, o Gerenciador de Dados e o Portal de Dados. Um Repositório de Dados de Pesquisa fornece a
infraestrutura computacional subjacente para armazenamento, gerenciamento, catalogação,
compartilhamento e visualização dos dados e metadados científicos. Este componente adota protocolos e
interfaces baseados em padrões abertos, em especial os do consórcio Open Geospatial Consortium (OGC):
Web Feature Service (WFS) e Web Coverage Service (WCS), padrões esses que compõem a INDE. Os dados
exportados pelo dentro de um repositório seguem os padrões de serviço web OGC. Assim, os
pesquisadores têm a garantia de que os produtos de dados disponibilizados na plataforma possam se
adequarem às normas nacionais de dados abertos, como a INDE e INDA. O Gerenciador de Dados se
materializa em três serviços web: (1) serviço para gestão de todas as entidades da plataforma, usuários,
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grupos e repositórios de dados pesquisa; (2) serviço para gestão das publicações; e (3) serviço para as
funções de infraestrutura, como a criação dos repositórios. O Portal de Dados é uma interface web que
permite a qualquer usuário pesquisar, visualizar, citar e fazer download de todos os conjuntos de dados
geoespaciais publicados. Para usuários autenticados, permite a criação e gestão de publicações, grupos e
repositórios de dados. Para validação, foi feita uma implementação da arquitetura da plataforma usando as
seguintes tecnologias abertas: (1) Kubernetes: uma solução de código aberto para automatização da
implantação, dimensionamento e gerenciamento de aplicações via contêineres; (2) TerraMA2: solução para
monitoramento e análise de dados geoespaciais; (3) GeoServer: um serviço que permite o
compartilhamento, processamento e edição de dados geoespacial; (4) GeoNetwork: uma aplicação para
gerenciamento de catálogos de recursos georreferenciados; e OwnCloud: um serviço código aberto para
armazenamento e sincronia de dados. Para a gestão de publicações da plataforma implementamos uma
instância da Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN), um framework Código Aberto para
criação de hub de dados. Um exemplo de instância do CKAN é o Portal Brasileiro de Dados Abertos,
recomendado pela INDA para disseminação de dados públicos do Brasil. Usando a tecnologia Kubernetes,
um repositório de dados de pesquisa é composto por: um banco de dados relacional, um GeoServer, um
GeoNetwork, um TerraMA2 e um OwnCloud. Esse ambiente oferece, para cada grupo de pesquisa,
tecnologias para: gerenciamento, disseminação, catalogação, processamento e armazenamento de dados.
A crescente adoção de práticas de Ciência Aberta, por pesquisadores e instituições, sugere que repositórios
de dados de pesquisa devem acompanhar os pesquisadores durante todas as suas atividades [5], não
somente no final do processo de uma pesquisa. Nesse contexto, a arquitetura da plataforma proposta é
capaz de contemplar o armazenamento, catalogação, gerenciamento, processamento e disseminação de
dados científicos. Para testar e validar a plataforma proposta, foram usados dados do Laboratório de
Investigação Sistemas Socioambientais (LiSS) e do Laboratório de Instrumentação de Sistemas Aquáticos
(LabISA), dois laboratórios da Coordenação-Geral de Observação da Terra (CGOBT) do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE).
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A disponibilização diária de dados geoespaciais, de forma atualizada na Prefeitura de
Belo Horizonte (PBH) é um desafio constante. A PBH desde 2016 aderiu à INDE com a
modalidade nó próprio, possuindo recursos e aplicações (portal de informações, visualizador
web, aplicação para metadados e dicionários de dados, serviços web wfs e wms) com dados
geoespaciais disponíveis aos usuários na internet. A Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)
municipal da PBH, denominada IDE-BHGEO, institucionalizada em 2016, configura-se como um
desdobramento das ações realizadas na PBH para organização e acesso à base de dados
municipal. A estruturação e manutenção de uma IDE municipal exige a organização de etapas e
procedimentos, o que, no nosso caso, envolve o uso de meios e técnicas de levantamento de
dados, modelagem em banco de dados geográfico, uso de ETL (Extract Transform Load), uso
de servidor de mapas e de aplicações para visualização de dados geoespaciais na internet. A
qualidade cartográfica e a atualização dos dados disponibilizados estão diretamente
relacionados ao grau de envolvimento de trabalho na manutenção realizada pelos produtores
de cada dado geoespacial, grau de envolvimento esse conquistado aos poucos. A construção
de uma IDE consolidada e de confiança compreende em levar os parceiros envolvidos a
caminharem juntos na mesma estrada, de modo que entendam seu papel e sua importância
na construção e manutenção de uma IDE municipal, pois o grau de inter-relacionamento das
ações e dados geoespaciais produzidos é muito grande. Nesse sentido, esse trabalho tem o
objetivo de apresentar como se desenvolveu o processo de trabalho junto aos colaboradores
envolvidos na construção da IDE-BHGEO, na prefeitura de Belo Horizonte. No processo de
estruturação da IDE-BHGEO, muitos foram os desafios enfrentados em termos de recursos
tecnológicos, humanos e financeiros, visto que a IDE trazia o novo, em um contexto de avanços
tecnológicos rápidos e diferenciados. Destaca-se como um grande desafio o processo de
apresentação e justificativa aos nossos gestores e técnicos dos Órgãos, que produzem e fazem
uso de dados geoespaciais, dos benefícios de realizar manutenção dos seus dados geoespaciais
dentro das normas de qualidade, integridade e compartilhamento de uma IDE, a fim de
agregar adeptos a uma audaciosa e necessária empreitada. Para o avanço do entendimento e
consequente adesão efetiva dos Órgãos junto à IDE municipal, utilizamos algumas estratégias,
a saber: 1. levantamento periódico a fim de coletar informações acerca do uso de dados
geoespaciais - atividades relacionadas, uso de software, quais dados são produzidos, quais

dados de outros Órgãos são necessários, como acontece o acesso ao dado e suas
necessidades; 2. apresentações, reuniões, informes via e-mail, seminários para apresentação
das justificativas, embasamento tecnológico e vantagens; 3. análises internas para
planejamento e inserção do dado na IDE-BHGEO a partir do cruzamento das informações
coletadas e definição de prioridades; 4. contatos com os produtores para detalhamento dos
processos; 4. modelagem de dados em conjunto com os produtores; 5. capacitação e suporte
aos produtores para manutenção dos dados em ambiente sig desktop; 6. concepção do dado
para disponibilização no visualizador bhmap junto ao produtor responsável, implicando na
estruturação de tabelas ou views customizadas (representação do dado); 7. concepção do
dado a ser tematizado, quanto à simbologia cartográfica, atributos e outros detalhes para
apresentação do mesmo no visualizador web BHMAP. Entendemos que a participação dos
produtores dos dados em cada uma das etapas da estratégia utilizada é de suma importância
para a disponibilização atualizada e de qualidade dos dados publicados, trazendo um ganho
enorme na otimização de recursos e tempo. A medida que houve ampliação da adesão da
nossa IDE, com a estruturação dos dados dos Órgãos, compartilhamento dos mesmos e
disponibilização no ambiente espacializado da IDE (BHMAP1), vimos desabrochar um outro
aspecto importante que foi o de o visualizador da IDE passar a ser referência em análises e
consultas para os mais diversos fins. Não é mais necessário, em muitos casos, a existência de
áreas de trabalhos locais, visto que o visualizador da IDE oferece um interessante “cardápio”
de dados tematizados permitindo aos usuários realizar composição de dados de seu interesse.
Atualmente contamos com cerca de 170 camadas geoespaciais disponíveis no visualizador
BHMAP, distribuídos em 25 categorias, sendo de 15 diferentes Órgãos. Com o uso constante,
vale destacar os feedbacks e apontamentos de melhorias, tanto no uso interno quanto
externo à PBH. Cada contato é visto como contribuição e também como confirmação de uso
efetivo da IDE. Em se tratando de melhorias relacionadas ao processo de manutenção dos
dados geoespaciais pelos produtores, destacamos uma plataforma que vem sendo
desenvolvida denominada SISCTM. O objetivo dessa plataforma é normatizar, armazenar e
facilitar manutenção de dados geoespaciais (dados do Cadastro Territorial Multifinalitário CTM - e alguns outros). Os dados do CTM são utilizados como mapa base no visualizador
BHMAP, o que implica em o SISCTM ser um mecanismo de otimização da manutenção de
dados geoespaciais disponíveis na IDE-BHGEO. A adesão à IDE-BHGEO com a manutenção dos
dados pelos produtores é um projeto ousado de grandes mudanças tecnológicas e mais ainda,
de mudança de hábitos, mas traz consigo grandes vantagens no que tange à otimização dos
serviços prestados aos cidadãos. Hoje, como o aumento de camadas disponíveis e a tendência
de crescimento, percebemos a necessidade de personalizar o conjunto de camadas que cada
Órgão necessita ter disponível para suas consultas de trabalho. A IDE municipal precisa se
adaptar às necessidades de visualização e consulta. Essa é uma nova abordagem no uso da
nossa IDE.
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A realização de inspeções de qualidade durante o processo de produção de bases
cartográficas é importante pois permite um melhor monitoramento das etapas produtivas, bem
como melhores condições para se atingir níveis de conformidade desejados. Este estudo
apresenta a metodologia e os resultados das inspeções de qualidade sobre base cartográfica
contínua, no estado de Minas Gerais (MG), na escala de 1:100.000, executadas pela Gerência de
Controle de Qualidade, da Coordenação de Cartografia, da Diretoria de Geociências do IBGE.
Uma das premissas da metodologia de avaliação é a adequação da inspeção e seus resultados à
normas técnicas internacionais, como a ISO 19157:2013 e o uso de Normas Técnicas Brasileiras
(NBR) referentes a elaboração de planos de amostragem. Para operacionalizar a inspeção, foi
utilizado o Manual Técnico de Geociências de Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais
(IBGE)[1]. A execução das inspeções de qualidade no conjunto de dados geoespaciais,
apresentadas neste trabalho, focam nos elementos de qualidade de completude (omissão e
comissão) de feições geográficas nas categorias de informação de Hidrografia e Sistemas de
Transportes. Por se tratar de um grande volume de dados, foi indispensável a elaboração de
planos de amostragem, segundo a NBR 5426, orientados por área para a realização da inspeção
visual de cada unidade de amostragem. O nível de severidade da inspeção foi normal (II) o que
resultou em 80 áreas de aproximadamente 16km2 (4x4 cm na escala do produto cartográfico)
para Sistemas de Transportes e 125 áreas de aproximadamente 16km2 para Hidrografia. A
inspeção foi desempenhada durante o processo de produção da base cartográfica contínua e,
para a sua realização, foi necessário o estudo de sua especificação técnica e definição dos níveis
de conformidade desejados. Nesta inspeção foi utilizado o LQA (Limite de Qualidade Aceitável)
de 4%, para avaliação dos elementos em termos de completude, verificando a comissão e a
omissão que descrevem, respectivamente, o excesso e a ausência de feições comparadas à

realidade, de acordo com a especificação técnica, identificadas em imagens de satélite. A
inspeção por áreas de amostragem envolve a interpretação destas imagens e insumos utilizados
na produção. De acordo com o plano de amostragem simples, com o LQA de 4%, são reprovados
os conjuntos de dados com rejeições (Re) superiores a 8 amostras, no caso de 80 áreas amostrais
(Sistemas de Transportes), e 11 amostras no caso de 125 áreas amostrais (Hidrografia). Um
número de itens não conformes inferiores a estes valores indicam a aprovação do aspecto de
qualidade avaliado. Numa inspeção preliminar do conjunto de dados, foram verificados que os
trechos de drenagem (rios) avaliados, apesar da base ainda estar em construção, apresentam
heterogeneidade relevante na densidade de feições geográficas. Ressalta-se ainda que, onde
foram vetorizadas trechos de drenagem próximos à acidentes topográficos, foi identificada a
necessidade de maior cautela na correção e adequação das feições geográficas, em função da
quantidade de feições geográficas não conformes encontradas (38 rejeições no caso de Sistemas
de Transportes e 79 rejeições no caso de Hidrografia) na fase inicial de produção. Em relação ao
elemento de qualidade comissão, o produto foi aprovado, visto que apenas 3 (três) áreas de
inspeção foram reprovadas no caso de Sistemas de Transportes, e 2 (duas) no caso de
Hidrografia. Em contrapartida, em relação ao elemento de qualidade omissão, o produto foi
reprovado, vista a rejeição de 51 amostras de Sistemas de Transportes, e de 59 amostras de
Hidrografia. Por meio da análise das ocorrências, a equipe de produção é informada e, quando
há reprovação, a mesma é orientada a realizar a revisão do conjunto de dados conforme os
aspectos inconsistentes mais recorrentes são perceptíveis nas amostras. As iterações de
inspeções de qualidade realizadas na base cartográfica, no estado de Minas Gerais, e seus
resultados comprovam que esta atividade deve ser um ciclo contínuo, durante o processo de
produção cartográfica. As orientações e lições aprendidas, após as avaliações de qualidade,
proporcionam a melhoria não apenas do produto, mas da equipe de produção e do próprio
processo produtivo. Desta forma, as inspeções posteriores tendem a retratar essa melhoria da
qualidade das informações, proporcionando a equipe almejar níveis de conformidade mais
rigorosos, evidenciando o ciclo virtuoso de benefícios da inspeção de qualidade durante o
processo produtivo.
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Este resumo apresenta os resultados parciais da pesquisa intitulada: INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS E DADOS ESPACIAIS APLICADOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
(ATER): estudo de caso com extensionistas da Fundação Instituto de Terras do Estado de São
Paulo (ITESP), realizada junto a um grupo de extensionistas rurais e gestores que atuam em
assentamentos de trabalhadores rurais e comunidades remanescentes de quilombos, no
Estado de São Paulo. O trabalho está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia
da UNESP, Câmpus de Rio Claro/SP, e conta com apoio do Programa de Incentivo à Educação
da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), entidade na qual o
pesquisador e o grupo investigado desenvolvem suas atividades laborais. Assim, o objetivo
principal desse estudo foi compreender o modo como as geoinformações são utilizadas e de
que forma contribuem para o trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),
realizado nas referidas áreas. Essa pesquisa se caracteriza como estudo de caso e
compreendeu a aplicação de questionário, com perguntas abertas e fechadas, em ambiente
virtual. O universo de investigação foi composto por 250 servidores. A amostra foi constituída
por 144 respondentes, o que confere 95% de probabilidade de representação à amostra.
Participaram da pesquisa os extensionistas de campo, os técnicos de apoio operacional e os
gestores de ATER (supervisores de equipes e gerentes). As perguntas-chave do questionário e
os resultados foram os seguintes: 1) Você já precisou de informações de caráter geográfico
para desempenhar seu trabalho? Quase a totalidade dos respondentes (97,2%) afirmou já ter
feito uso de geoinformações para o desempenho de sua função. 2) Descreva ao menos um
caso em que você precisou de informação geográfica e para qual finalidade. No que concerne
às geoinformações mais utilizadas pelos extensionistas, as respostas indicaram: localização dos
limites (polígonos) das áreas dos assentamentos, dos lotes agrícolas e das áreas de reserva
legal; localização de pontos de captação de recursos hídricos (poços, represas, córregos, etc.);
localização e delimitação de áreas de cultivo agrícola e áreas de pastagem; localização de
residências; localização de estradas rurais e demarcação de trajetos. Já em relação ao uso
destas informações, as finalidades mais citadas foram: elaboração de projetos de exploração
agropecuária para obtenção de crédito rural; processo de regularização (outorga) sobre o uso
de recursos hídricos; regularização e restauração ambiental das propriedades; orientações
técnicas sobre manejo de pastagem; definição de rotas de acesso às comunidades rurais e
lotes agrícolas. 3) De que forma você, geralmente, obtém as geoinformações que precisa?
Nesta questão, o participante pôde optar por mais de uma resposta. A consulta ao
site/aplicativo Google Maps ou ao programa/aplicativo Google Earth foi indicado por 84,7% do
grupo; 56,9% fazia o levantamento das informações em campo; 50% consultava colegas de

trabalho; 47,2% utilizam mapas impressos; 43% pesquisava no banco de dados ou sistemas de
informações da própria instituição; 40,3% consultavam sites diversos na internet; e 30,5%
declarou que utilizava aplicativos de geolocalização ou aparelhos de GPS. 4) Descreva algumas
situações em que dados apresentados em formato de mapa (dados espacializados) poderiam
auxiliar o seu trabalho. Nessa questão, os tipos de dados e geoinformações mais citados pelo
grupo foram: distribuição da produção agropecuária pelos lotes dos assentamentos e
quilombos; uso da terra; declividade da área; mapa cadastral com informações
socioeconômicas das famílias; localização de nascentes e hidrografia da área; localização das
áreas de reserva legal e demais áreas de proteção ambiental; infraestrutura existente no local.
5) Você conhece ou já tinha ouvido falar de Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)? Do total
de participantes, 47,3% declarou que sabia da existência desse tipo de recurso. 6) Você já fez
uso de alguma informação disponível em ambiente de IDE? Apenas 27,7% do grupo já tinha,
de fato, usado alguma plataforma. 7) Cite ao menos um exemplo de geoinformação oriunda
dessa plataforma que você utilizou. As respostas indicaram: coordenadas geográficas de
pontos de captação de recursos hídricos; mapas de tipos de solo; áreas de preservação
ambiental declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR); hidrografia. 8) Quais as principais
dificuldades que você encontrou para acessar ou visualizar geoinformações em ambiente de
IDE? As principais dificuldades apontadas foram: demora para o carregamento das
informações no visualizador, a forma de organização do catálogo da base de dados e o retorno
insuficiente dos sistemas na busca de dados. Por fim, considera-se que a alta proporção dos
extensionistas que utilizam geoinformações para o desempenho de suas funções é explicada
pelo fato de que os agricultores, público-alvo de seu trabalho, necessitam conhecer as
características do meio natural e terrestre, como o clima, o solo, os recursos hídricos, a
geomorfologia, para o exercício da atividade agropecuária. Constatou-se que o uso das
geoinformações pelos extensionistas e gestores está principalmente relacionado à localização
dos elementos no espaço geográfico. A utilização de informações sobre a extensão dos
fenômenos (delimitação da área de abrangência) aparece de modo secundário. O uso de
geoinformação para identificar padrões de distribuição espacial de elementos, como
concentração, fragmentação ou uniformidade, bem como o artifício da sobreposição de
camadas de informações para obter indícios de correlações, ainda não fazem parte da
realidade do grupo. Não obstante, vale observar que grande parte dos extensionistas
pesquisados relataram o desejo de visualizar dados sobre a produção agropecuária das áreas
que atuam, espacializados em ambiente virtual. Uma vez que as plataformas de IDE ainda são
pouco conhecidas e utilizadas pelo público pesquisado, avalia-se que essas ferramentas
representam um recurso potencial para os agentes de ATER. Nesse sentido, considera-se que
as IDE podem constituir-se como uma ferramenta viável para os extensionistas rurais, pois elas
já dispõem de grande parte das geoinformações necessárias ao serviço de ATER, inclusive com
maior grau de confiabilidade, além de possibilitarem que as geoinformações ainda
indisponíveis passem a ser ofertadas neste ambiente.
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A partir da década de 2010 o cenário eleitoral passou a receber influência de uma variável
cada vez mais presente, as redes sociais. O protagonismo crescente destas redes nas eleições
pode ser observado tanto em âmbito nacional como internacional, como por exemplo no
pleito estadunidense de 2016, quando veio à tona um escândalo que envolveu o Facebook e o
uso de dados privados de usuários para fins eleitorais. E também na esfera nacional onde,
desde as eleições de 2018, há um combate cada vez mais intenso às notícias fraudulentas por
agentes políticos nas redes sociais.Com as eleições municipais de 2020 e o avanço da
pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, há a perspectiva de que os candidatos de
grandes centros sejam compelidos a reestruturar suas campanhas para o meio digital. O que
colateralmente é capaz de potencializar a influência das redes sociais sobre a hegemonia
política nos territórios. É este contexto que coloca a comunicação política na internet sob
holofotes. E para interpretar o uso das redes por políticos durante a campanha eleitoral, se faz
necessária também a compreensão da espacialização de seus nichos eleitorais. Ou seja, como
e para quem o candidato direciona o seu discurso nas mídias sociais. Sendo este o objetivo
deste trabalho. O estudo começou analisando os deputados federais eleitos pelo município do
Rio de Janeiro no ano de 2018, além de eventuais suplentes que tenham assumido no lugar
dos titulares. Indo além, pretende expandir-se e considerar os deputados estaduais eleitos em
2018 além das eleições municipais de 2020 para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro,
que foram adiadas devido pandemia. Isto posto, tornou-se preciso analisar e processar dados
de diversas fontes, sendo eles, dados espaciais ou oriundos da rede social selecionada. Para
espacializar o nicho eleitoral foi utilizado dados oficiais combinados do IBGE, TRE e TSE. É
pertinente ressaltar que em escalas maiores, como bairros por exemplo, foram observadas
algumas lacunas e incongruências informacionais que poderiam resolver-se apenas com uma
integração maior entre os bancos de dados oficiais. A fim de analisar o discurso dos deputados
foi escolhido o serviço de ‘microblogging’ Twitter. Pois é a rede social que concentra o maior
número de agentes políticos que a utilizam como meio oficial de comunicação. Praticamente
todos os eleitos mantêm um perfil na rede. Sendo assim, foram coletadas e categorizadas
todas as postagens feitas durante a campanha eleitoral, além de informações da rede social
destes perfis no Twitter. Devido ao grande volume de dados, se fez necessária a automatização
do processo. Com a finalidade de coletar, processar e disponibilizar estes dados sob a forma de
‘dashboard’ foi desenvolvida uma plataforma na linguagem de programação Python, com
alguns módulos comuns a análise de dados. Como o BeautifulSoup que torna possível a
mineração de dados digitais, o Pandas para organização e cruzamento de informações, e o
Dash para a visualização. As postagens coletadas foram divididas inicialmente em seis
categorias, sendo elas: saúde, educação, emprego, infraestrutura, meio ambiente e segurança.
Após a categorização, foi contabilizado além do número de postagens de cada tema, e o
número de curtidas e compartilhamentos que cada categoria de postagem recebeu por
deputado e por partido político. A plataforma, batizada de “Datasunset“ em sua versão de
testes, é capaz de examinar e cruzar uma série de indicativos, que vão além do discurso do
parlamentar. Como por exemplo o mapeamento de votos por bairro, por zona, faixa etária,

escolaridade, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), partido e espectro político. Também
foi comparado o número de votos com o número de seguidores, o que demonstrou pontos
interessantes a serem observados, como o fato de justamente os candidatos eleitos serem
aqueles que possuem um maior número de seguidores e atividade na rede. Além disso, foi
constatado que os candidatos mais votados que não foram eleitos são aqueles que
pontualmente não possuem a rede social ativa ou com poucos seguidores. Outro ponto que
merece destaque foi o aumento significativo da atividade no Twitter de deputados eleitos após
as eleições. Vale ressaltar que é esperado um crescimento natural da participação de usuários
de uma plataforma digital com o passar do tempo. Com isso, dados coletados de 2019 e de
2020 demonstram um crescimento contínuo da quantidade de postagens filtradas pela
plataforma, fato que não foi observado na mesma proporção com a rede dos que não foram
eleitos. O que pode indicar a consciência, entre os eleitos, de que a rede social é capaz de
prover ganhos políticos. Sendo assim, mesmo que o estudo ainda esteja na etapa de coleta e
análise inicial de dados, já é possível observar indícios que corroboram com a hipótese de que
políticos do município do Rio de Janeiro, mais especificamente os deputados federais, que
usam o Twitter obtêm ganho político. Onde próximo passo é analisar que tipo de discurso é
mais eficaz em cada nicho eleitoral.
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As Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) foram desenvolvidas pela
Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) com a finalidade de padronizar o modelo de dados da Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE) no âmbito do governo federal, assim facilitando o compartilhamento, a
interoperabilidade e a disseminação de dados geoespaciais. Porém, devido ao tamanho e riqueza de detalhes da
referida norma, a implementação deste modelo de dados torna-se uma tarefa complexa, criando uma barreira de
entrada para novos produtores e usuários. Tendo em vista a evolução das tecnologias livres observada nos últimos
10 anos, a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), órgão subordinado ao Exército Brasileiro, iniciou pesquisa e
desenvolvimento de software livre, dadas as liberdades oriundas do uso desse tipo de tecnologia, tais como
possibilidade de auditar o código, modificá-lo e distribuí-lo, bem como a possibilidade de desenvolvimento
colaborativo. A primeira iniciativa bem-sucedida da DSG em software livre foi lançada em 2010, o Banco de Dados
Geográficos do Exército (https://bdgex.eb.mil.br). Em 2014, a DSG começou uma iniciativa de desenvolvimento de
soluções para a produção cartográfica e, em 2015, foi lançado o primeiro fruto dessa iniciativa, o DSGTools
(https://github.com/dsgoficial/DsgTools), um complemento para o software livre e de código aberto QGIS. O
DSGTools possui a funcionalidade de criar bancos com a modelagem ET-EDGV 2.1.3 em tecnologias como PostGIS e
Spatialite, dando início a um processo de democratização de produção e do uso da ET-EDGV. Assim, a DSG vem
utilizando a ET-EDGV 2.1.3 em diversos projetos tais como o Radiografia da Amazônia, o Mapeamento dos Estados
do Amapá, Bahia, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No início do emprego do QGIS na produção cartográfica da
DSG, a produção primeiramente era feita por meio de arquivos no formato Spatialite, depois sendo migrada para
utilização de bancos de dados PostgreSQL/PostGIS individuais para cada produto. No entanto, devido à dificuldade
na gerência dos arquivos e à possibilidade de edição multiusuário que o PostgreSQL permite, se mostrou vantajoso
realizar pesquisa e desenvolvimento para melhorar os procedimentos de produção. Particularmente, na execução
do convênio entre o Exército Brasileiro e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio
Grande do Sul para o mapeamento da Região Funcional de Planejamento 1 do Rio Grande do Sul, a DSG teve várias
oportunidades de expandir o conjunto de soluções livres por ela desenvolvidas, possibilitando dessa forma melhora
na velocidade de execução das etapas do processo produtivo e maior qualidade do produto final. Nesse contexto,

foram desenvolvidas: definições e políticas de uso de banco de dados centralizado, um conjunto de soluções para
gerência de pontos de controle e um sistema de gerência de atividades, parâmetros e insumos da produção
cartográfica, o Sistema de Apoio à Produção (SAP). O Banco de Pontos de Controle (BPC)
(https://github.com/1cgeo/ferramentas_pto_controle) foi desenvolvido dada a necessidade de catalogação dos
pontos de controle medidos para controle de qualidade do convênio. Neste sistema, pode-se organizar os pontos
medidos, além de ser possível a geração automática dos memoriais descritivos dos pontos. No tocante à produção
de dados, houve grandes avanços na gerência e distribuição de atividades integrado diretamente ao QGIS, por meio
do desenvolvimento do SAP (https://github.com/1cgeo/sap), serviço web desenvolvido em NodeJS que controla
todos os parâmetros de produção de cada etapa, bem como os insumos necessários, o enquadramento espacial e
as rotinas. O sistema possui a possibilidade de definir perfis de operador com diferentes funções, como aquisitor e
revisor, permite que para cada projeto, seja montada uma linha de produção independente, permite definir
prioridades entre unidades de trabalho, etapas e projetos. O usuário interage com o SAP por meio do complemento
Ferramentas de Produção (https://github.com/1cgeo/Ferramentas_Producao) e o gerente de produção realiza a
gerência por meio do complemento Ferramentas de Gerência (https://github.com/1cgeo/Ferramentas_Gerencia).
Tais implementações proporcionaram um ganho de produtividade considerável, tanto pelo lado da padronização
dos parâmetros de produção, bem como pelo lado da gerência de projeto, por meio de dashboards de
acompanhamento da produção. Vale salientar que o SAP também é integrado com o DSGTools, se valendo de todos
os processos de geoprocessamento contidos neste complemento. Além dos recentes projetos de mapeamento
desenvolvidos pela DSG, em 2018 o Brasil foi convidado pela agência norte-americana National Geospatial Agency
(NGA) a fazer parte do Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP), o qual é um consórcio de 32 países
com a finalidade de realizar a produção de dados em escala global nas escalas 1:50.000 e 1:100.000. Este programa
possui um conjunto próprio de normas e padrões, e tem um modelo próprio de dados denominado TRD-4. As
soluções desenvolvidas pela DSG estão sendo utilizadas para a produção de dados do MGCP, mostrando a
aplicabilidade de tal aparato tecnológico em diversos projetos com modelagens e padrões distintos. Diante da
experiência adquirida por anos trabalhando com as normas da INDE, diante da recente experiência internacional
com o modelo TRD-4.4 e com o advento da EDGV 3.0 (também disponibilizada no DSGTools), a DSG investiu recursos
humanos de pesquisa e desenvolvimento em soluções de implementação, conversão e otimização de modelos de
dados utilizados na produção de dados geoespaciais vetoriais. Dentre as soluções propostas, pode-se citar um
modelo de formato de arquivo para implementação de modelos em diversas tecnologias (p.e. PostGIS, Shapefile e
Geopackage) e um modelo de formato de arquivo para a conversão bidirecional entre diferentes modelos de dados
(p.e. EDGV 2.1.3 e EDGV 3.0, EDGV 3.0 e TRD 4). Desta forma a DSG vem se empenhando a desenvolver soluções em
software livre para geoinformação nacional e disseminar tais ferramentas e metodologias para todos os usuários e
produtores de geoinformação no Brasil, apoiando a indústria nacional, e órgãos das esferas federais, estaduais e
municipais, ajudando a consolidar as normas e padrões da INDE.
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O objetivo desse trabalho é demostrar o potencial do emprego das informações
geográficas do Sistema Cartográfico Nacional (SCN) integrada ao conhecimento da cartografia
social, que é uma ferramenta inovadora proposta por estudiosos das áreas humanas e sociais,
envolvendo instituições como: ONGs, agências governamentais, organizações indígenas,
quilombolas, organismos multilaterais e de cooperação internacional, fundações privadas e
universidades. Essas informações geográficas são desenvolvidas com base em conhecimentos
específicos, fundamentados em trabalhos de campo e de laboratório, pautados em operações,
métodos e técnicas, dentre os quais se destacam os bancos de dados geográficos e as cartas
topográficas. Esses dados podem ser acessados através da Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais (INDE), que tem a finalidade de catalogar, integrar e harmonizar os dados geoespaciais,
produzidos e mantidos pelas diversas instituições governamentais, visando facilitar sua
localização, exploração e acesso por qualquer usuário com acesso à Internet. A pesquisa foi
aplicada no Quingoma, comunidade Quilombola localizada no munícipio de Lauro de Freitas.
Este quilombo foi certificado enquanto comunidade remanescente de quilombo pela Fundação
Cultural Palmares em 2013, é uma comunidade tradicional de hábitos rurais e extrativistas,
inserida num contexto de expansão urbana de Salvador, que ameaça diretamente os modos de
vida até então estabelecidos. Atualmente luta pela regularização fundiária do seu território junto
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desde 2015. Para atender ao
objetivo desse artigo, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem bibliográfica e documental
no qual recorremos a textos de artigos, livros e documentos oficiais, cuja a finalidade foi coletar
dados obtidos pelo mapeamento participativo realizado no quilombo. Após a definição da área
de estudo, considerada como a primeira etapa para elaboração de produtos para a cartografia
social, foi feita a aquisição das cartas topográficas matricial e vetorial de MI 1959-3-NE e MI
1959-3-SE na escala de 1:25.000, obtidas no Banco de Dados Geográfico do Exército (BDGEx),
cujo o objetivo está na disseminação de produtos e de metadados geoespaciais sendo o nó do
Exército Brasileiro na INDE. Essa abordagem, de utilização de dados geoespaciais de referência
para emprego na cartografia social, tem um potencial particular de adoção em projetos do
International Fund for Agricultural Development (IFAD), por ser um procedimento relativamente

barato e rápido e ainda oferece uma representação espacial precisa dos elementos
representados. Este método é geralmente usado onde bases cartográficas precisas e acessível
estão disponíveis [1]. A próxima etapa consistiu na manipulação e análise dos dados coletados
na base cartográfica de referência visando verificar o relacionamento desses dados com o
levantamento de informações do mapeamento participativo disponível nas pesquisas
documentais. Nesta etapa foram selecionadas e quantificadas 1661 feições inseridas em 39
classes do mapeamento sistemático, que foram mapeadas dentro da poligonal do quilombo. A
partir dessa seleção foi executada a fase de elaboração de produtos para subsídio da cartografia
social. Os dados selecionados na fase anterior foram importados para o ambiente de trabalho do
software Qgis e junto com carta topográfica matricial como mapa base foi gerado um mapa
temático do Quilombo Quingoma. Esse mapa temático pode ser atualizado para um mapa
situacional, que segundo [2] particularizam-se por apresentarem características específicas,
próprias do trabalho de construção coletiva que se dá junto à comunidade. O intuito desse mapa
temático é que seja usado como ferramenta integrada, já que almeja um objetivo comum, que é
apoiar o processo de regularização fundiária do Quingoma, possibilitando a permanência e
desenvolvimento do território quilombola. Durante o desenvolvimento deste trabalho pode-se
verificar o potencial de reutilização das informações geográficas produzidas para o SCN para
responder ao desafio de melhor conhecer e governar o território, podendo os mesmos fornecer
um campo de possibilidades no qual o mapa gerado é o resultado de uma relação entre
pesquisadores de diferentes formações com a participação dos agentes sociais. Observou-se
também que as feições instanciadas nas classes da estrutura de dados da ET-EDGV foram
satisfatoriamente atendidas para a cartografia social, uma vez que os elementos presentes não
são apenas informações soltas, mas uma inter-relação entre estes e as formas organistas dos
agentes sociais envolvidos. Essa inter-relação é justificada na fase de reambulação do processo
de produção cartográfica da Diretoria de Serviço Geográfico que ocorreu em 2019 no âmbito do
Projeto de Mapeamento da Bahia. Essa fase tem por finalidade a execução do trabalho de
campo para a coleta de topônimos, informações e dados relativos aos acidentes naturais e
artificiais do terreno. É nessa fase que o operador consulta, durante a coleta de dados em
campo, órgãos governamentais civis e militares, instituições públicas e privadas, indústrias,
líderes comunitários ou moradores da região, com o intuito de obter insumos e informações
mais detalhadas dos objetos a serem identificados no terreno daquela comunidade a ser
mapeada. Por fim é possível afirmar que o Quilombo do Quingoma integra uma área urbana
com características rurais de grande complexidade do ponto de vista socioambiental, sofrendo
com a deficiência de infraestrutura e abrigando empreendimentos de grande impacto ambiental.
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Atualmente, a disseminação de dados por meio de serviços na internet potencializou o
acesso de usuários a recursos, antes escondidos nas mapotecas e midiatecas presentes nas
repartições espalhadas pelo país, na qual crescem cada vez mais rápido e, na maioria das
vezes, gratuitamente. Os mecanismos de busca implementados na Web ampliaram as
possibilidades de consulta e potencializaram os resultados de busca, tornando-se a maneira
mais utilizada para obter informação ou localização de algum recurso. Os metadados
desempenham um papel fundamental no escopo de uma Infraestrutura de Dados Espaciais
(IDE), uma vez que a descrição adequada dos Conjuntos de Dados Geoespaciais (CDG) facilitam
a busca por parte de usuários humanos e por motor de busca da Web. O acesso do usuário a
um elemento de metadado preenchido de acordo com as diretrizes do Perfil de Metadados
Geoespaciais do Brasil (PMGB) facilita a tomada de decisão sobre o uso e a qualidade do CDG.
Contudo, a compreensão equivocada do significado dos elementos de metadados associada ao
desconhecimento do conjunto de dados a ser documentado, pode levar a inconsistências no
preenchimento, tanto lógicas quanto semânticas. No caso de elementos de metadados
preenchidos como textos livres, o responsável pelo preenchimento pode ter dúvidas quanto ao
conteúdo a ser inserido, e julgar subjetivamente a relevância dos conteúdos empregados no
preenchimento de elementos como título, resumo e palavras-chaves. Neste cenário, o objetivo
deste trabalho consiste em propor uma sistemática de preenchimento dos elementos título,
resumo e palavra-chave (cujos domínios são texto livre), de modo a ordenar o conteúdo e
auxiliar o responsável pelo preenchimento. Os parâmetros considerados para a sistematização
são: as definições do PMGB da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR), os conceitos do
Manual de Boas Práticas para Dados Espaciais da web da World Wide Web Consortium (W3C),
as recomendações aos autores da revista Taylor and Francis a fim de maior relevância nos
buscadores, e o padrão de conteúdo de preenchimento dos usuários na INDE. A metodologia
adotada consistiu em três etapas: a) pesquisa de referências bibliográficas referentes ao
preenchimento dos metadados publicados - guias, manuais, boas práticas e recomendações; b)
Análise no padrão de preenchimento dos elementos título, resumo e palavras-chave no
repositório da INDE; c) Elaboração de documentação para instrução sobre os procedimentos
de gerenciamento de metadados na IDE Acadêmica. Na primeira fase buscou-se entre órgãos
produtores de CDG, incluindo universidades que implementaram IDE acadêmicas, normas de
preenchimento. Nessa etapa foi observado inicialmente que as iniciativas analisadas
apresentam diferentes níveis de desenvolvimento. Dentre aquelas mais avançadas, pôde-se
observar a similaridade tanto na interface quanto nos perfis de metadados adotados. Em
contrapartida, falta uma padronização na estrutura de conteúdo dos elementos de
metadados, principalmente no que diz respeito àqueles representados na forma de texto livre,
por exemplo, resumo, título e das palavras-chave. O objetivo da segunda fase consistiu em
fazer um levantamento dos padrões de preenchimento dos metadados do ponto de vista dos

produtores. Dessa forma, analisando o grau de incidência de cada conteúdo, seria possível
conceber uma forma de automatizar o preenchimento de metadados. Nessa fase foi analisada
uma amostra de 200 resumos da INDE, selecionados aleatoriamente dentre os mais de 34000
metadados armazenados no repositório à época. Constatou-se que não havia uma
padronização no conteúdo desse elemento, variando entre instituições ao longo de mais de 10
anos de preenchimento. Quanto a alguns tópicos recomendados no PMGB para constar no
resumo, a saber, tema, produto, extensão geográfica e temporal, data, escala, entre outros,
notou-se que há considerável divergência. Em outras palavras, apesar de haver
recomendações no PMGB, alguns produtores não inseriram os conteúdos da forma
preconizada pelo documento. A fim de mitigar os problemas identificados nas fases anteriores,
foi elaborado um manual de preenchimento sistemático de elementos de texto livre,
atendendo às orientações de otimização para os principais mecanismos de busca com base nas
particularidades dos dados geográficos como, por exemplo, a extensão espacial e as feições
existentes na área coberta pelo produto em questão. As diretrizes propostas para o
preenchimento do elemento Título foram divididas a fim de descrever produtos baseados no
mapeamento sistemático (Nomenclatura Oficial) e aqueles baseados no mapeamento
temático (Tema, recorte espacial - global, nacional, ou regional, assim como recorte temporal
(se houver). Em ambos os casos, o título deve ser claro, conciso e incluir os principais termos e
palavras-chave do respectivo CDG. As diretrizes propostas para preenchimento do elemento
Resumo orientam o preenchimento de tema, produto, escala ou resolução espacial, data de
conclusão, produtor ou entidade responsável, localidades relevantes existentes na área
representada, insumos utilizados e, quando se aplicar, nome da série, contextualização do CDG
no escopo de projeto ou pesquisa, e a extensão temporal. O resumo deve sintetizar os
aspectos fundamentais dos dados espaciais, além de conter as palavras-chaves. Todo o
conteúdo do resumo deve refletir o que está escrito em outras entidades, principalmente as
descritivas. As diretrizes propostas para definição de palavras-chave orientam o emprego de
termos extraídos de vocabulários temáticos associado ao título, mapa índice (para produtos de
mapeamento sistemático), principais localidades de acordo com a escala: menor que
1:10.000.000 (país); menor que 1:5.000.000 (estados e capitais); menor que 1.000.000
(cidades com mais de 1.000.000 habitantes). As palavras-chaves devem ser relevantes e
precisas, priorizando termos consolidados na área temática. Termos equivalentes em inglês
aumentam significativamente a visibilidade para motores de busca. O intuito deste guia é
ambientar o produtor às diretrizes preconizadas pelo PMGB, com algumas adaptações
motivadas pela importância de alguns conteúdos na otimização para motores de busca, e
sugerir uma padronização a fim de facilitar a comparação de produtos. Por fim, espera-se que
as orientações sistemáticas desenvolvidas neste trabalho sejam úteis para os produtores de
CDG, produzindo metadados com informações mais consistentes, aumentando as chances de
os CDG serem encontrados tanto por usuários humanos quanto por motores de busca na Web,
acessado e utilizado.
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Imbuída em melhorar a metodologia de armazenamento e produção de seus dados cartográficos,
a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), desde 2012, tem desenvolvido
o Programa de Modernização de Gestão do Patrimônio Imobiliário da União. Dentre muitas ações, esta
iniciativa visa a criação da Infraestrutura de Dados Espaciais da SPU (IDE/SPU), de forma a aderir às
normas e padrões estabelecidos pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), acomodando um
banco de dados geográficos de todas as áreas e imóveis pertencentes à União. Em virtude da grande

quantidade de documentos cartográficos da SPU armazenados em meios analógico (plantas, mapas,
cartas cadastrais) e digital (cartas em formatos CAD), faz-se necessária a conversão destes dados e a
inserção dos mesmo em banco de dados geográficos, seguindo os padrões e especificações técnicas que
garantam o compartilhamento, a interoperabilidade e a disseminação destes, conforme preconiza a
Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR), nas Especificações Técnicas para Estruturação de Dados
Geoespaciais 3.0 (CONCAR, 2017). Para isso foram criadas a Especificação Técnica para Estruturação de
Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV/SPU) - atualmente na versão 2.0, homologada em abril de 2020 e a Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV/SPU) - atualmente na
versão 2.0, homologada em dezembro de 2018 - do Patrimônio Imobiliário Público Federal, que
pretendem estabelecer o padrão das estruturas de dados geoespaciais vetoriais para pequenas e grandes
escalas e para temáticos do patrimônio imobiliário público federal e almeja viabilizar o compartilhamento
e a interoperabilidade de dados, bem como a racionalização de recursos entre os produtores e usuários
de dados e informações cartográficas (BRASIL, 2020). A respectiva pesquisa trata justamente do processo
de conversão de 363 cartas da região sul da Bahia, mais especificamente: Serra Grande/Uruçuca/Valença
- 194 cartas, Ilhéus/Olivença - 36 cartas e Trancoso/Belmonte - 133 cartas, todas originalmente em
formato CAD (.dgn), produzidas no ano de 1996 por diferentes empresas contratadas pela SPU, para
inserção em banco de dados geográficos. Pelo fato de que no período em que estas cartas foram
produzidas ainda não existiam especificações técnicas de como adquirir e estruturar dados geoespaciais,
estes documentos possuem falhas e erros, não somente topológicos ou de descontinuidade entre cartas,
como habitualmente são encontrados nas bases cartográficas antigas, mas também ausência de
padronização da representação geométrica dos objetos. Muitos destes, que são representados em sua
totalidade na primitiva do tipo linha, não são passíveis de correção para a primitiva geométrica exigida
pelas ET-EDGV e ADGV/SPU por falta de continuidade do desenho do objeto. A exemplo da classe de
objeto “vegetação” que ao delimitar a representação da respectiva área, a linha que formaria um polígono
se encerra no meio da carta. Portanto, o objetivo desta pesquisa é discutir o processo de conversão destes
dados para carga em banco de dados geográficos modelado de acordo com os padrões e especificações
técnicas da SPU. O processo de conversão consiste das seguintes etapas: extração das classes de objetos
das cartas em formato .dgn, conversão das classes para formato shapefile, transformação do Sistema
Geodésico de Referência (SGR), correção da primitiva geométrica da respectiva classe, validação
topológica intraclasse, construção de classes de objetos e instâncias temáticas conforme ET-ADGV/SPU,
carga das classes de objetos no banco de dados, modelagem dos atributos e validação entre classes.
Explicando cada etapa resumidamente, as cartas foram importadas no programa AutoCAD 2020 para a
seleção e extração das classes de objetos a partir dos layers do arquivo .dgn. É importante salientar que
esta ação não poderia ser realizada sem a consulta constante ao manual que apresenta as Especificações
Técnicas da SPU já que no mesmo são informadas quais as entidades relevantes para o negócio da
Secretaria. Com os arquivos CAD para cada classe de objetos já criados, foi realizada a conversão para
shapefile utilizando o QGIS 3.4, software de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Em seguida, esses
dados foram transformados do Sistema Geodésico de Referência South American Datum 69 na projeção
Universal Transversa de Mercator (UTM) para o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
(SIRGAS 2000) utilizando a mesma projeção. Logo após, as classes foram ajustadas às primitivas
geométricas conforme ET-EDGV/SPU, com exceção das entidades vegetação, solo exposto e terreno
sujeito à inundação que, por omissão da continuidade da sua geometria nas cartas convertidas, a criação
da primitiva geométrica poligonal estabelecida nas especificações ficou impossibilitada. Os dados
passaram por validação topológica intraclasse, que são procedimentos de validação realizados entre
feições de uma mesma classe de objeto. Viu-se esta fase como necessária já que os dados precisavam
estar consistidos topologicamente para construção das feições de algumas classes conforme a ETEDGV/SPU e para a geração de classes temáticas de interesse do patrimônio imobiliário público federal:

trecho terreno de marinha, trecho terreno acrescido de marinha, mar territorial, entre outros. Munidos
das classes de objetos topologicamente consistidos, seguindo as regras e padrões das especificações
técnicas, esses arquivos foram carregados em banco de dados PostgreSQL, com extensão PostGIS 2.5.
Considerando que o projeto encontra-se em andamento em suas diversas etapas, por ora, está sendo
realizado em banco a padronização dos campos dos atributos das classes utilizadas, a verificação de
restrições geométricas e validações topológicas entre classes. Em virtude da complexidade, a
estruturação dos domínios, dos relacionamentos, das cardinalidades, das generalizações e das agregações
ainda não foi possível, uma vez que muitas destas estruturas preconizadas no modelo são discussões
recentes em nível de tecnologia SIG, que não eram suportadas nem definidas à época da produção dos
dados em CAD. Portanto, há necessidade de planejamento e realização de testes para adaptação dos
dados antigos ao modelo daquela estrutura proposta, visando uma melhor gestão e compartilhamento
destes dados, sem perder suas características originais. Dessa forma, a pesquisa encontra-se em
andamento, com constantes discussões sobre as situações que envolvem erros topológicos, como os
identificados e citados acima, e sobre os problemas gerados pelas cargas no banco de dados na tentativa
de atender ao modelo de dados da SPU.
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Existem várias razões para que as instituições públicas migrem para uma plataforma
aberta ou proprietária. Colocando os padrões abertos do OGC, a PRODEMGE projetou e
construiu não somente uma completa solução de Geoprocessamento, mas um framework
montado a partir de padrões abertos e sistemas livres, o Geo.MG, integrado a uma solução
proprietária.
O GeoMG (http://www.geo.mg.gov.br) é um portal e geovisualizador desenvolvido pela
PRODEMGE que contém camadas públicas e privativas. O sistema consulta uma base de dados
espaciais atualmente implementada no SGBD PostgreSQL/PostGis. O SGBD armazena os dados
de acordo com o modelo de dados. O tipo geográfico geometry permite a utilização de funções
geográficas implantadas no SGBD
e diversas camadas podem ser tratadas e armazenadas
separadamente de acordo com o domínio da aplicação.
Outro fator importante é que uma solução de Geoprocessamento baseada uma
plataforma aberta como o Geo.MG não possui qualquer tipo de limitação por demanda, tendo
o hardware como a única limitação para o acesso de um número maior de usuários que
também podem ser restritos tendo em vista que o sistema é integrado a um sistema de
segurança corporativo. Ou seja, existem camadas públicas e camadas privativas restritas ao
usuário, proprietário da camada.
Outro projeto denominado RedeGeo (http://geo.prodemge.gov.br/progeo-web/portal/)
é um sistema de gestão das informações espaciais do Projeto de Rede do Estado de Minas
Gerais. Ele tem como objetivo servir de ferramenta de apoio para o Projeto de Rede
possibilitando a visualização de clientes e a infraestrutura da Rede no Estado de Minas Gerais.
Existe um componente do sistema para a verificação da visada de antenas da rede de
comunicação. Um campo da tabela geom é do tipo geometria e possui propriedades que
podem ser tratadas com a extensão espacial do SGBD.
A plataforma do ArcGis também (http://arcgis.prodemge.gov.br) foi implantada na
PRODEMGE utilizando o PostGreSQL/PostGis [2], incluindo o ArcGIS for Desktop, ArcGIS
Online e o ArcGIS Server. O ArcGIS Portal também foi implantado e está integrado ao
ambiente. Permite o compartilhamento de mapas e aplicações, a geocodificação de endereços
e integração com os demais ambientes através dos serviços OGC [1].
O “geodatabase” do ArcGIS é objeto-relacional e a arquitetura permite armazenar os
dados tabulares em SGBDs relacionais (Oracle, IBM DB2, PostgreSQL, ou SQL Server) e utilizar
as extensões espaciais.
Quando os resultados são mostrados como mapa, a apresentação combina dados
espaciais, os quais são geralmente precisos, com resultados analíticos. Ferramentas
computacionais favorecem a definição de objetos como homogêneos e elementos separados
1

devido a limitação de elementos de bancos de dados e estruturas computacionais disponíveis.
No caso específico da PRODEMGE, em situações em que o PortgreSQL/PostGis não fornece
todas as funcionalidades necessárias para a manipulação de dados, é possível integrá-lo a
outro SGBD e/ou SIG que reconheça vários formatos de dados, como o ArcGIS por exemplo,
nas aplicações desenvolvidas na PRODEMGE. A integração permite a disponibilização de
diversas camadas e fontes de dados para ajudar na análise de problemas como o do
rompimento de barragens em que se utilizou tanto o ambiente aberto quanto a solução
proprietária para a disponibilização de informações geográficas.
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A modelagem do espaço geográfico é fundamental para melhor entender os diversos fenômenos que
ocorrem no espaço, destacar padrões e, assim, melhor percebê-los. Eventos extremos como inundações são
passíveis de previsão, e consequentemente, a importância do seu controle fica destacada quando danos
são causados à vida, bem como a propriedades, revelando tragédias sociais, econômicas, ambientais, entre
outras. Por meio da previsão destes cenários de inundação, é possível auxiliar as tomadas de decisão dos
gestores, por exemplo: no pré-posicionamento dos meios operativos; em possíveis medidas de
intervenção; no fechamento de estradas; instalação de desvios; na orientação da população local ou até
mesmo em realizar uma evacuação em termos de salvaguarda da vida humana; patrimonial e cultural.
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo destacar o emprego das Infraestruturas de Dados
Espaciais (IDEs) no gerenciamento de áreas de risco de inundação para os diferentes períodos de retorno
na Unidade Hidrológica de Planejamento (UHP) do canal de São Francisco - RJ. A UHP do Canal de São
Francisco está inserida na bacia hidrográfica do rio Guandu, RH – II, que por sua vez recebe as águas
transpostas do Rio Paraíba do Sul, localizada na região sudeste do Brasil, na costa leste do Rio de Janeiro.
Delimitada pelas coordenadas geográficas 43º48’30” e 43º38’00” de longitude W e 22º47’00” e 22º56’00”
de latitude S, totalizando uma área de 41,19 km². O estudo pretendido foi realizado em três etapas: na
primeira etapa realizou-se um estudo hidrogeomorfológico; na segunda etapa, simulações hidrodinâmicas; e
por último, representações das áreas de risco de inundação. A base para implementação das três etapas
metodológicas inicia-se com o processo de coleta e aquisição de dados por meio das IDEs. No caso deste
trabalho foram exigidos: dados geográficos; dados hidrológicos; dados meteorológicos; séries históricas de
precipitação e de vazão. Os dados geográficos foram extraídos a partir das ortofotos, disponibilizadas pelo
Instituto Pereira Passos (IPP); os dados hidrológicos foram obtidos na base de dados geoespaciais do
Instituto Estadual do Ambiente (GEOINEA); os dados meteorológicos foram obtidos a partir do Banco de
Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP); com o intuito de caracterizar a distribuição das
precipitações, foram selecionadas as estações localizadas adjacentes à área de estudo; e por fim, para a
aquisição dos dados de defluências, foram adquiridos no Sistema de Acompanhamento de Reservatórios
(SAR). A partir da manipulação destas bases de dados em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) foi possível o reconhecimento da distribuição da hipsometria, da declividade, das formas de relevo,
entre outras características da UHP. As características físicas da Unidade Hidrológica de Planejamento são
elementos fundamentais na determinação dos possíveis cenários hidrológicos da área de estudo. Com base
nos dados da precipitação diária anual e o cálculo de fluxo, que tem como objetivo estimar as variações dos
níveis da água do canal em função das diferentes vazões; foram estimados os períodos de retorno
empregando a Lei de Gumbel, e foram escolhidos os valores de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 e 500 anos. Por
fim, foram analisados os dados de defluências a jusante da Usina Hidrelétrica (UHE) de Pereira Passos a
partir de dados disponíveis na plataforma SAR, sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA).

Os mapas de inundação, normalmente representam a probabilidade de ocorrência de um fenômeno de
inundação, de acordo com os períodos de retorno. Se, a estes mapas, forem sobrepostas informações
relativas à localização de residências, indústrias, é possível obter mapas de risco de inundação. Esses mapas
resultam da interação da intensidade da inundação com a vulnerabilidade destas áreas para cada período
de retorno. Assim, para a confecção dos mapas de risco de inundação foi realizada a sobreposição do mapa
do uso e cobertura do solo gerado a partir da fotointerpretação das imagens aéreas, com os cenários das
simulações hidrodinâmicas obtidas. Para este trabalho foi adotado a classificação no mapeamento final das
áreas como sendo probabilidade baixa, moderada, alta e altíssima; representadas nas cores: azul, amarelo,
laranja, e vermelho respectivamente. O mapeamento de áreas de risco de inundação se apresentou como
uma ferramenta eficiente, pois tem a capacidade de reunir de forma sistematizada, informações sobre as
ocorrências de enchentes e de inundações. Examinando o mapa de risco de inundação foi possível verificar
que as áreas com maior probabilidade de risco de inundação encontravam-se na região central; aquelas
classificadas de extremo risco se destacaram como sendo áreas de uso rural devido a sua topografia. As
infraestruturas de dados espaciais, empregadas neste estudo, destacaram-se de forma eficiente na
modelagem do espaço geográfico; na identificação e gerenciamento de áreas de risco de inundação na
Unidade Hidrológica de Planejamento (UHP) do canal de São Francisco – RJ; podem ser utilizadas também
como: instrumento de planejamento, monitoramento, e gestão dos espaços geográficos; auxílio às políticas
públicas de prevenção e controle de riscos e desastres naturais; promover o crescimento econômico
sustentável e ambientalmente correto.
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Después de más de un cuarto de siglo de que se inventara el término
Infraestructuras de Datos Espaciales y más de 20 años del establecimiento del Comité
Permanente de las IDE para América (CPIDEA), las IDE de Latinoamérica siguen sin
alcanzar los objetivos que se propusieron y que pueden resumirse en “poder acceder a la
información geográfica oficial necesaria para apoyar un desarrollo sostenible”. De
manera general todos los países asumen dos premisas: a. que las posibilidades de
crecimiento económico y bienestar de un país están directamente relacionadas con el
conocimiento integral del territorio y b. que para que los datos geográficos tengan
utilidad a las instituciones, al tejido empresarial y a la población, éstos deben ser
accesibles, estar documentados y adecuadamente estructurados. Sin embargo, por
diferentes motivos sólo una mínima parte de la población es capaz de acceder a los datos
espaciales almacenados en las IDE. Algunos motivos están relacionados con la usabilidad
de los Geoportales; otros con el formato de la información a la que se accede; otros con la
dificultad o inexistencia de ese acceso; otros con el oscurantismo trasnochado
relacionado con el miedo al acceso a esa información. Algunos motivos son políticos,
otros son técnicos y otros no parecen fácilmente explicables. Aunque una reciente
encuesta (2018-2019) de las Naciones Unidas (UN-GGIM) dice que 34 de los 36 países
de América tienen sus IDE desarrolladas en más de un 50%, creemos que esa tasa de
desarrollo no va pareja con la accesibilidad y son una minoría las IDE nacionales las que
permiten el acceso y uso de su geoinformación. Otro estudio realizado en 2020, para
verificar el uso de las IDE en la América del Sur, obtuvo 113 respuestas, en este
momento de pandemia, de los usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Uruguay, obteniéndose algunos resultados que demuestran esta preocupación,
siendo uno de ellos que el 58% de los participantes informaron que no pudieron acceder a
los datos deseados. Creemos que la accesibilidad, como dimensión de comprobación del
grado de desarrollo de una IDE, desautoriza esos resultados. Apuntamos al desarrollo de
una especie de Test de Turing aplicado a las IDE que nos garantice cuándo una IDE está
operativa y es útil a la generalidad del país.
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O principal objetivo desta pesquisa foi analisar os impactos ambientais da evolução da
urbanização, utilizando-se do sensoriamento remoto e de ferramentas de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG). Foi utilizado como estudo de caso o distrito do Iguatemi, região
periférica da cidade de São Paulo, entre os anos de 1989 a 2019. Sabe-se que a ocupação
desorganizada gera problemas ambientais na área local e nas proximidades. Este trabalho
poderá futuramente orientar estudos sobre a urbanização irregular, principalmente nos países
em desenvolvimento, usando o sensoriamento remoto como método. Os objetivos específicos
deste foram: analisar as características de ocupação do distrito, a evolução histórica desta e o
uso do sensoriamento remoto na análise ambiental. O sensoriamento remoto via satélite, em
conjunto com as ferramentas de SIG, tem sido usados e reconhecidos como uma poderosa
ferramenta na detecção do uso e mudança de cobertura do solo. Eles fornecem um ambiente
multitemporal e flexível para analisar e exibir dados digitais. Assim, imagens de satélite têm
sido usadas para monitorar tipos discretos de cobertura de solo por classificação espectral ou
para estimar características biofísicas das superfícies da terra. O rápido processo de
urbanização, como o que aconteceu no distrito do Iguatemi e na periferia da cidade de São
Paulo, pode ocasionar vários tipos de problemas, como danos ecológicos, no caso do distrito a
perda de mata nativa, poluição atmosférica e dos corpos hidrícos, congestionamento do
tráfego e esgotamento das fontes que ameaçam o desenvolvimento sustentável em nível local.
A metodologia utilizada fora a análise quantitativa de imagens rasters a partir dos satélites
Landsat 5 e 8, obtidas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Outras ferramentas
de pesquisas utilizadas foram o banco de dados do Sistema de Recuperação Automática
(SIDRA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e shapefiles, objetos vetoriais,
fornecidos pela Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), através do site Geosampa. O
trabalho portanto trata-se de uma pesquisa exploratória, sendo o estudo baseado em SIG e na
modelagem de um banco de dados obtidos através das fontes citadas anteriormente. A análise
da expansão urbana foi elaborada com a utilização do NDBI (Normalized Difference Built-up
Index) que é um índice radiométrico, onde os alvos principais são as áreas urbanas. O software
utilizado para manipulação das imagens foi o Qgis 2.18.28. O povoamento do distrito do
Iguatemi deu-se de forma silenciosa, as pessoas foram chegando em busca de um lugar para
morar e se enraizaram, transformando o que era simples descampado em bairro e vilas. Este
processo começou nos anos 1970 e perdura até os dias atuais. Ao longo desses anos de
ocupação, tanto de forma regular quanto de forma irregular, sendo essa última de forma
majoritária, comprovada pela grande área de loteamentos irregulares e favelas, a paisagem
natural do Iguatemi deu lugar a uma paisagem mais urbana. Atualmente o Iguatemi possui 16
favelas, conforme dados do Geosampa, sendo que essas favelas possuem 4.442 domicílios e
ocupam 46,4 ha. de área. A área ocupada por loteamentos irregulares atualmente é de 595,6
ha. O Iguatemi possui uma área total de 1.948 ha., sendo assim, somando-se as áreas

ocupadas por favelas e loteamentos irregulares, 33% da área do distrito está sob moradias
precárias. Com o apoio das operações geográficas realizadas, foi constatado que no período de
1989 a 2019 foram ocupados 355,80 ha. na região do estudo, uma média de ocupação de
11,90 ha. por ano. O Iguatemi possui uma área total de 1948 ha., portanto 18% de área do
mesmo fora ocupada nos últimos 30 anos. A área de Mata Atlântica preservada na região é
equivalente a 510,10 ha., 26% do total da área. Se hipoteticamente a área de ocupação no
distrito seguir uma tendência linear, em 43 anos a porção de Mata Atlântica ainda existente no
espaço observado neste trabalho irá ser desflorestada, caso a mancha de urbanização também
tender a ocupar a área de preservação ambiental. Portanto torna-se fundamental medidas
mitigadoras para evitar a perda dessa vegetação. Conclui-se com este trabahlo que o
sensoriamento remoto e as ferramentas de SIG formam uma ótima alternativa para analisar os
impactos ambientais e a evolução da urbanização em regiões periféricas. Deste modo, este
trabalho abordou apenas uma região, mas seu estudo pode ser expandido, podendo ser usado
como base para futuros trabalhos da expansão urbana em cidades de países em
desenvolvimento. A metodologia poderá ser replicada para mensurar tantos os danos
ambientais como uma análise quantitativa de aumento da urbanização. O sensoriamento
remoto, portanto, se mostrou um bom ferramental para análise temporal do uso e ocupação
do solo, exibindo dados quantitativos com boa representação. As ações humanas sem
regulamentação, o que até pode chamar-se de certa liberdade, acarreta riscos a sociedade,
como enchentes e perda do ambiente original. Desenvolvimento nem sempre é sinal de
progresso, e em todos os casos é preciso recorrer às iniciativas sustentáveis para conseguir o
mesmo. Conclui-se de maneira enérgica que para que não ocorra a devastação de toda a mata
Atlântica na região estudada é preciso projetos de uma governança colaborativa, com fomento
do Estado no relativo à área habitacional, subsidiando, desburocratizando, promovendo
parceria com a iniciativa privada, mas também regulamentando e controlando as áreas
irregulares e não permitindo a sua expansão.
Palavras-chaves: Urbanização, sensoriamento remoto, gestão ambiental, São Paulo,
Iguatemi.
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Mediante a complexidade dos processos que envolvem o espaço em sua [re]produção,
no período mais recente, colocar em pauta atividades que envolvem a gestão do território se
tornam imprescindíveis [1]. Um dos quesitos primordiais para as tomadas de decisões é o
conhecimento do território sobre o qual incidem as ações previstas. Logo as geotecnologias, ao
representarem de forma gráfica a sociedade, se colocam como de suma importância para a
compreensão dos territórios. Entretanto, para que se possa fazer pleno uso das
geotecnologias, um dos elementos fundamentais é a existência de um material cartográfico
digital, atualizado e de qualidade. Diante dessa demanda, o aumento da conscientização sobre
o papel central dos acordos de compartilhamento de bases de dados geoespaciais, com vistas
à integração, compatibilização (harmonização) e disponibilização daquelas consideradas de
uso comum, foi um fator que impulsionou a evolução das IDEs (Infraestrutura de Dados
Espaciais) no mundo, principalmente no início dos anos 1990, com as IDEs americana (1994) e
a australiana (1996) [2]. As informações espaciais no Brasil se encontram, em geral, de forma
isolada, em diferentes formatos e padrões. Nem sempre tais informações estão organizadas
em sistemas que conversam entre si, servindo apenas aos objetivos daquele órgão que o
elaborou ou adquiriu. Esse cenário estimulou a criação da INDE (Infraestrutura Nacional de
Dados Espacias), proposta pela CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia) no ano de 1999, e
retomada em 2004 [2], com o objetivo de coordenar e orientar a elaboração e implementação
da Política Cartográfica Nacional e a manutenção do Sistema Cartográfico Nacional, com vista à
ordenação, produção e disseminação de informações geoespaciais à sociedade brasileira.
Passando da escala brasileira para a regional e municipal, a existência da base cartográfica de
qualidade, atualizada e padronizada compondo uma IDE é extremamente importante, em
especial quando os municípios se localizam em regiões extremamente dinâmicas, como é o
caso da Região Metropolitana de Campinas (RMC), objeto da presente pesquisa. A escolha da
RMC como recorte espacial da pesquisa justifica-se pela crescente importância econômica que
a região tem desempenhando, desde a desconcentração industrial ocorrida no estado a partir
da década de 1970 e posterior interiorização do desenvolvimento, concentrando atividades
econômicas e população no município sede de Campinas e demais vizinhos, configurando uma
região metropolitana de espaços heterogêneos e com acentuada demanda por planejamento
territorial. Tendo em mente essa demanda crescente por materiais cartográficos que
subsidiem o uso de geotecnologias na gestão e planejamento territorial, na escala municipal e
também regional, a presente pesquisa concentrou-se na compilação da base cartográfica
digital em escala 1:10.000, previamente obtida pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São Paulo (IGC), abrangendo os vinte municípios da RMC, utilizando-se as técnicas
de geoprocessamento, por meio do ArcGIS, visando adequá-la aos padrões propostos pela
INDE. Para o alcance do objetivo, a pesquisa se pautou na realização de levantamento e
revisão bibliográfica acerca da INDE e suas normas, e também do material disponibilizado pela
Esri acerca do geodatabase (conceito, variações, construção) em ambiente do software ArcGIS.

Em seguida, foi elaborado o Desenho Lógico do geodatabase. Organizaram-se os dados
disponibilizados pelo IGC para a RMC em temas de acordo com o documento “Especificações
técnicas para a estruturação de dados geoespaciais digitais vetoriais” da CONCAR, consistindo
sete grupos: Sistema de Transportes, Localidades, Limites, Hidrografia, Relevo, Pontos de
Referência e Estrutura Econômica, totalizando dezoito temas em arquivos shapefiles. Após a
realização do desenho lógico, iniciou-se o modelo físico, na aplicação, propriamente dita, da
etapa anterior; em que atualizou-se o banco de dados como o planejado pelo modelo lógico.
Concomitantemente à realização do modelo lógico, utilizando o documento “Perfil de
Metadados Geoespaciais do Brasil (MGB)” (2011), foi proposto o modelo dos metadados a ser
aplicado para cada um dos temas, retratando as características dos produtos geoespaciais,
como informações de identificação, acerca da qualidade, manutenção, sistema de referências,
metametadados etc., para garantia de utilização de tais dados. Posteriormente, foi feita a
complementação da base cartográfica com os temas para o município de Morungaba, que não
constava na base original fornecida pelo IGC, visto que esta é vigente do ano de 2002, e o
município foi acrescido à RMC somente no ano de 2014, por meio da Lei Complementar nº
1.234. O método escolhido para tal procedimento foi a vetorização em tela dos temas,
utilizando como fonte a base cartográfica planimétrica em escala 1:10.000, disponível em
servidor WMS (Web Map Service) pelo IGC e, também, ortofotos, em formato digital (.tiff) do
ano de 2010/11 pertencentes ao acervo do grupo de pesquisa GeoGet (Geotecnologias
Aplicadas à Gestão do Território) e fornecidas pelo IGC. Após a elaboração da base cartográfica
de Morungaba em todos seus temas e sua integração com o restante da RMC, foi construído o
geodatabase no software ArcGIS. Em sequência, criaram-se os domínios e a topologia para os
temas, permitindo que o banco de dados modele com mais precisão as relações geométricas e
detecte erros lógicos e físicos, e posteriormente a correção de tais erros detectados. Com isso
foi possível preparar a base cartográfica planialtimétrica digital da RMC em geodatabase
compatível com as normas da INDE e adequada a diversos usos, em especial à pesquisa
realizada pelo professor Doutor Lindon Fonseca Matias, fomentada pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp (processo 16/21125-4), que teve por objetivo
principal a análise do processo de produção do espaço metropolitano na RMC por meio do
estudo da configuração espacial resultante dos usos do território. O banco de dados
organizado foi disponibilizado aos integrantes do grupo de pesquisas GeoGet, subsidiando
pesquisas desenvolvidas em distintas temáticas, para o entendimento do território da RMC,
bem como para a gestão e planejamento territoriais.
REFERÊNCIAS
[1] MATIAS, L. F. Por uma economia política das geotecnologias. In: Revista Scripta Nova, vol.
VIII, núm. 170(52), 2005.
[2] CAMBOIM, S. P. et al. Mapeamento sistemático: a base para as Infraestruturas Nacionais de
Dados Espaciais. In: II Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias de
Geoinformação, 2008, Recife.

ORGANIZAÇÃO DE UMA-IDEA’S - INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS ACADÊMICA, NA UFJUNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ- GOIÁS
1

WESLEY CARMO RAMOS; 2PEDRO FRANÇA JUNIOR; 3THIAGO BORGES OLIVEIRA
Universidade Federal de Jataí- UFJ
Programa de Pós-Graduação em Geograﬁa
Unidade Acadêmica de Estudos Geográﬁcos
wesleycarmo@ufg.br
1

Univesidade Federal de Jataí- UFJ
Programa de Pós-Graduação em Geograﬁa
Unidade Acadêmica de Estudos Geográﬁcos
Coordenador do Laboratório de Geoinformação- UFJ
pfranca@ufg.br
2

Universidade Federal de Jataí- UFJ
Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas
thborges@ufg.br
3

A Universidade Federal de Jataí – UFJ, além de ser uma ins tuição pública, é também uma ins tuição nova,
criada pela Lei 13.635, de 20 de março de 2018, e necessita ampliar sua par cipação na região,
principalmente fornecendo informações de cunho tecnológico, bem como formação de pessoas. A unidade
Acadêmica de estudos Geográﬁcos da UFJ, produzem anualmente por meio de pesquisas e orientações
diversos dados geoespaciais, porém, estes dados ﬁcam re dos nos ar gos e teses no formato matricial,
limitados em bancos de dados individuais dos alunos e professores. Entretanto, outros pesquisadores/
usuários das geotecnologias sentem diﬁculdade no acesso a estas informações, devido às restrições e a falta
de organização no armazenamento. Pensando na solução destas diﬁculdades, está em desenvolvimento na
UFJ um servidor de banco de dados geoespaciais , que possa ao mesmo tempo armazenar, organizar,
gerenciar e disponibilizar acesso aos dados espaciais gerados pelas pesquisas acadêmicas desta unidade. O
compar lhamento de dados geoespaciais gera diversas vantagens no ambiente acadêmico, como:
economicidade dos recursos públicos desprendidos na produção da informação; exercício da
responsabilidade social com a democra zação da informação; transparência da a vidade pública;
integração das ins tuições públicas com outros setores da sociedade; reu lização da base de dados
produzida a ﬁm de agregar mais valor às polí cas governamentais. Além disso a universidade ainda não
dispõe de uma Infraestrutura de Dados Espaciais – IDE adequada para recebimento e gerenciamento destas
geoinformações, surgindo a par r disto questões como a discrepância entre os vários formatos de dados,
diferentes atribuições, o uso de mídias diversas, a falta de documentação e metadados suﬁcientes, ainda
questões como a falta de interoperabilidade entre sistemas — comunicação dinâmica e bidirecional — e a
interação espacial sobre o mapa e aumento da oferta de serviços. Todas estas problemá cas prejudicam o
compar lhamento e reu lização dos dados espaciais produzidos pelos pesquisadores que u lizam esses
dados na universidade. Análises prévias apontam que para se pesquisar com mais qualidade e precisão
sobre o espaço geográﬁco, compreender e explicar a realidade, sua complexidade e dinamismo, são
necessários instrumentos do meio técnico e cien ﬁco, como as tecnologias do sensoriamento remoto e da
informá ca. Quando os “Dados Geoespaciais” são organizados, analisados, interpretados e apresentados de
forma online e de fácil acesso, torna-se uma ferramenta ú l para tomadas de decisões especíﬁcas. Com a
organização de uma IDE, ou seja, de dados georreferenciados, será possível organizar as informações
produzidas na universidade, relacionadas à escala, datas, fonte e outras informações relevantes. Para o
desenvolvimento desta infraestrutura estão sendo u lizadas tecnologias open source, destacando a
viabilidade do uso de plataformas gratuitas na educação pública brasileira. Como ferramenta principal de
banco de dados foi escolhido para estudo o PostGis, por ser uma extensão espacial gratuita para o sistema
de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL, permi ndo a manipulação de objetos para

armazenamento em bancos de dados relacionais padrão SQL (Structured Query Language ), sendo
amplamente u lizado em projetos que envolvam Infraestrutura de Dados Espaciais. E, como SIG (Sistema
de Informação Geográﬁca) deste projeto foi escolhido o Quantum GIS por suas caracterís cas
mul funcionais – trabalha com dados vetoriais e matriciais – e mul plataforma, funcionando perfeitamente
em computadores com Sistema Operacional Linux, Windows e, mesmo em aparelhos que usam Android,
como tablets e smartphones. Além da perfeita integração com a base de dados PostGis, mesmo porque ele
foi criado em 2002 com este obje vo. Com os dados organizados e compar lhados, outras pesquisas
poderão ser realizadas, e qualquer pessoa com acesso a um computador e conhecimento em SIG, poderá
fazer mapas e aproveitar os dados já produzidos no âmbito da universidade e órgãos públicos. A UFJ, assim
como outras ins tuições, está sempre trabalhando no sen do de conseguir compar lhar e divulgar suas
pesquisas e dados espaciais, nesta perspec va a criação de uma IDE buscará atender a demanda não
apenas interna, mas também externa de acesso à informação – Lei nº 12.527 de 2011. O IDEA’s da UFJ, é
um projeto que está em andamento, e espera que o acesso e compar lhamento de conteúdos
georreferenciados possa auxiliar no conhecimento e desenvolvimento de novas pesquisas, com maior grau
de acurácia e emprego de tecnologias. Além disso, almeja-se crescimento tecnológico e pessoal com a
implementação destes sistemas, podendo ampliar para outras unidades da universidade e pos de arquivo,
além dos dados Geoespaciais.

Palavras chave — IDEA’s; UFJ; Geoinformação.
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O Geobases foi instituído na esfera do Poder Executivo Estadual pelo Decreto Nº 4.559N de 10 de dezembro de 1999, objetivando o intercâmbio para a produção sistemática de
informações geoespaciais sobre o Estado do Espírito Santo, para subsidiar as instituições
públicas estaduais, o setor privado e os municípios no aperfeiçoamento de mecanismos de
planificação, intervenção e monitoramento, visando o desenvolvimento integrado das várias
regiões do Estado. Com o objetivo de adaptar sua referência legal à evolução tecnológica
natural do sistema, foi publicado o Decreto 3056-R em 12/07/2012 e a Instrução de Serviço nº
09, de 28/09/2012 com seu detalhamento normativo, considerando a necessidade de dar ao
sistema uma estrutura de gestão adequada para acompanhar a expansão experimentada pelo
Geobases Online (implementado em 2011) de forma alinhada às normas e padrões da INDE. O
Geobases Online baseava-se na plataforma Esri, com o ArcGIS Server (v9.3) como servidor de
webservices, ArcSDE para comunicação com o banco de dados Oracle (v10g), e os navegadores
geográficos eram construídos na APP ArcGIS for Flex, rodando em Adobe Flash. O sistema
Geobases Online, escrito em .NET/C#, cuidava da administração de usuários e permissões, do
carregamento de novas camadas, e da criação de navegadores geográficos. Usuários
administradores em cada órgão cuidavam das permissões dos usuários locais para o acesso às
funcionalidades de consulta e edição em seus navegadores específicos, dentre outras
funcionalidades. A expansão do uso das ferramentas do Geobases Online naturalmente gerou
novas demandas por parte de seus usuários, agora mais familiarizados com as novas
possibilidades criadas pela análise espacial em suas rotinas de trabalho. Inicialmente, o
caminho pensado para a manutenção evolutiva do sistema foi no sentido de atualizar as
licenças do ArcGIS e desenvolver os outros componentes da plataforma. Porém, o custo do
licenciamento mostrou-se proibitivo naquele momento, o que obrigou a equipe a ter de
pensar em uma nova solução baseada agora em tecnologias de licença opensource. A solução
escolhida foi o GeoNode, um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS), baseado na web,
para o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica (SIG) e para a implantação de
infraestruturas de dados espaciais (IDE) que suporta modificação, ampliação e integração a
outras aplicações. É uma plataforma baseada em componentes de código aberto como Django,
GeoServer, pycsw, OpenLayers e GeoExt. Implementa vários padrões do Open Geospatial
Consortium (OGC), incluindo o Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), o Web
Coverage Service (WCS), KML e o Web Catalogue Service (CSW). Em 02 de outubro de 2019 foi
publicada na internet a versão beta do Geobases 2.0, baseada na versão 2.8 do GeoNode, em
produção desde então. Visando integrar o novo sistema a outras plataformas do governo, foi
implantada a integração ao Acesso Cidadão, ferramenta de autenticação para os cidadãos que
utilizam serviços digitais oferecidos pelo governo do ES. É operado pelo Instituto de Tecnologia

da Informação e Comunicação do ES (PRODEST) e utiliza os protocolos OAuth2 e OpenID
Connect. A cadeia de autenticação do GeoNode/GeoServer se conecta ao provedor OAuth2 do
Acesso Cidadão, e realiza a autenticação e autorização dos usuários cadastrados através de
tokens válidos; da mesma forma, vários sistemas podem consultar uma base comum de
usuários, o que possibilita a integração de diversas aplicações. Como incremento em relação
ao pioneiro Geobases Online, o GeoNode dotou os usuários de autonomia para carregar suas
camadas geoespaciais no Geobases 2.0, construir seus próprios navegadores, e configurar as
permissões de acesso. Porém, um problema surgiu com isso: dados são carregados em
duplicidade (não raro 3 ou 4 cópias da mesma camada, geralmente baixada na própria
plataforma) e sem o preenchimento de metadados, o que evidenciou a necessidade de
validação prévia automática pelo sistema, e análise posterior por parte de equipe responsável.
Os navegadores geográficos, apesar da impossibilidade de inclusão ou exclusão de ferramentas
em sua área de trabalho, constituíam o “carro chefe” do antigo Geobases Online. Um dos
gargalos relatados pelos usuários do novo Geobases 2.0, foi justamente em relação aos
navegadores padrão do GeoNode v2.8 baseados no GeoExplorer, com um número limitado de
ferramentas de consulta e edição. Por outro lado, uma das principais vantagens do GeoNode é
sua integração com o SIG de licença aberta QGIS, amplamente utilizado pelos usuários do
Geobases, estendendo sobremaneira as funcionalidades do GeoNode através do acesso às
camadas via protocolos OGC WMS e WFS. Assim, tendo em conta o retorno dado pelos
usuários com o uso da versão beta do Geobases 2.0 e as próprias estatísticas de uso da
plataforma, a manutenção evolutiva do sistema seguirá alguns movimentos interligados: a
atualização do GeoNode, atualmente na versão 3.0, com vários incrementos dentre os quais a
substituição do GeoExplorer pelo Mapstore como navegador geográfico padrão; uma
expansão vertical, com o desenvolvimento de novas ferramentas de software, dotando o
Geobases de novas funcionalidades e serviços; uma expansão horizontal com a replicação de
nós buscando maior performance e aumento da resiliência; e o aprimoramento contínuo do
referencial legal e dos termos de uso, sem os quais uma IDE sólida e abrangente não se
mantém.
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Eventos extremos climáticos são cada vez mais comuns em território brasileiro, e para
auxiliar no estudo e geração de modelos de previsão meteorológicos, o monitoramento de
ocorrências de raios se torna algo de extrema importância. O grupo de Eletricidade Atmosférica
(ELAT) do Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST) propôs a missão cubesat RaioSat, para
auxiliar a rede existente em solo, para monitoramento de ocorrências de raios [1]. A missão
RaioSat terá como segmento espacial, um cubesat de três unidades (3U) com massa de 6 kg e
dimensões de 10 x 10 x 30 cm, com computador de bordo e sistema de controle de atitude para
atender os requisitos de imageamento de raios e tendo as seguintes cargas úteis: Câmera na
faixa de IR (infravermelho) com sensor e filtro óptico, um GPS (Sistema de Posicionamento
Global) para aplicações de baixa orbita, receptor VHF (Very High Frequency) do tipo SDR
(Software Defined Radio) operando na faixa de 80 - 200 MHz, para registrar as assinaturas
eletromagnéticas e validar as detecções de raios realizadas pela câmera IR. E irá complementar
a rede BrasilDat de monitoração de descargas elétricas atmosféricas, e auxiliar no sistema
brasileiro de defesa civil e de gerenciamento de riscos e desastres. O objetivo deste trabalho é
mostrar como esta missão cubesat pode ser útil para a previsão de tempo de curto tempo para
ações de prevenção de desastres por tempestades e descargas elétricas e auxiliar no
gerenciamento de riscos e desastres e defesa civil. Cubesats são satélites artificiais que estão na
categoria de nanossatélites, com massa em torno de 1,3Kg e dimensões de 10 x 10 x 10 cm, e
seguem uma padronização para redução de custos de desenvolvimento, lançamento e
operação. A especificação do padrão cubesat pode ser encontrada em <
https://www.cubesat.org/s/CDS-REV14-2020-07-31-DRAFT.pdf >. Eles estão se tornando uma
alternativa para sistemas de satélites convencionais, que possuem custos e complexidade mais
elevada. Um exemplo é a empresa Planet, que lançou em 2018, 298 nanossatélites para
sensoriamento remoto. E missões cubesats podem ser uma das alternativas para auxiliar a
previsão de tempo de curtíssimo prazo (Nowcasting) e previsões de tempo severo (de 0 – 6
horas) que são de fundamental importância para gerenciamento de crises e desastres. Missões
de nanossatélites (CUBESATS) podem contribuir para a IDE (Infraestrutura de Dados Espaciais)
no Brasil pelo seu baixo custo, e tempo de desenvolvimento menores e possibilidade de envolver
universidades, alunos de graduação e pós-graduação, cooperação com institutos de pesquisas
nacionais e internacionais. Foi utilizado para as simulações o programa STK (Satélite Tool Kit) da
empresa AGI. O STK permite simular missões espaciais e geram relatórios como revisita, tempo
de visada e outros que são de importância para missões de imageamento. A AGI disponibiliza
uma versão Freeware, que possibilitou a realização de simulações para a missão RAIOSAT. Foram
realizadas simulações no STK para mostrar a taxa de revisita e sua compatibilidade com a
previsão de eventos severos. Para o caso do RaioSat, a constelação proposta é de seis satélites

espaçados a cada 60° num plano com inclinação de 30°, órbita circular e altitude de 650 km.
Num dia de órbita é possível ter mais de 55 passagens pelo Brasil, tendo 100% de cobertura do
território durante o dia e a noite. [2]. A missão RAIOSAT será de grande valor para o sistema
brasileiro de gerenciamento de riscos e desastres. Uma constelação de cubesats possibilitará
uma taxa de revisita compatível com a extensão do território brasileiro e auxiliar na previsão de
tempo severo e para previsão de tempo em curtíssimo prazo. Pois tempestades severas estão
associadas a ocorrência de raios e descargas elétricas e a missão RAIOSAT pode contribuir com
medidas destes eventos extremos.
REFERÊNCIAS
[1] Julio Filho, Antonio; Tikami, Auro; de Souza Ferreira de Paula, Elaine; Murcia Piñeros,
Jhonathan; Fernandes, George; Camargo, Lazaro; Santos, Carlos; Dos Santos, Walter; Naccarato,
Kleber. (2019). DESENVOLVIMENTO DE UM CUBESAT PARA DETECÇÃO DE DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS: PROJETO RAIOSAT. 10.29327/2cab2019.224875.
[2] Naccarato, K. P. et al, 2017. “The RaioSat project detecting total lightning flashes from a
CubeSat”, 2nd IAA Latin American CubeSat Workshop (LACW), Ubatuba.

Infraestructura de Datos Espaciales y Sistema
Central de Direcciones de Uruguay
ALVARO ANGUIX 1
GERMAN IGLESIAS 2
1

Asociación gvSIG, Valencia - España
aanguix@gvsig.com

2

IDE Uruguay, Motevideo - Uruguay
german.iglesias@ide.gub.uy

El avance tecnológico permite producir, almancenar y procesar información
geográfica de manera más fácil y económica, pero esto también genera confusiones
sobre la calidad de la información, diferencia de formatos, problemas de
interoperabilidad, superposiciones y un desacople entre las demanadas concretas
de las instituciones y la soluciones finalmente adoptadas. Estos problemas y
desafíos llevan al Gobierno del Uruguay a poner en marcha el proyecto de
implantación de la Infraestructura de Datos Espaciales. La IDE es el instrumento
estratégico para la planificación y el desarrollo del país a través de los datos
espaciales, promoviendo la cooperación y coordinación de las instituciones públicas
y privadas. En octubre de 2013, se crea por los artículos 35 y 36 de la Ley 19.149 la
Infraestructura de Datos Espaciales como un órgano desconcentrado de la
Presidencia de la República. La Ley fue reglamentada por el Decreto N° 390/014.
La IDE del Uruguay tiene como cometidos liderar la articulación y el
fortalecimiento de la producción y acceso a la información geográfica del Uruguay
para que sea fiable, oportuna, interoperable, de alta calidad, y brinde apoyo en el
análisis y la toma de decisiones de organismos, academia, empresas y ciudadanos.
El objetivo de la comunicación es presentar dos proyectos que han permitido
evolucionar la gestión de la información geográfica en el Gobierno del Uruguay.
Ambos proyectos basados en gvSIG Online, una plataforma en software libre para la
implantación de IDE con base tecnológica en componentes como GeoServer,
OpenLayers, Geonetwork y PostGIS.
Proyectos que a su vez han permitido
evolucionar gvSIG Online, añadiendo un buen número de funcionalidades y
herramientas.
gvSIG Online es la plataforma integral para la implantación de Infraestructuras
de Datos Espaciales (IDE) y SIG corporativo en software libre. Es una solución rápida
y potente para poner en marcha la infraestructura necesaria para gestionar de la
forma más eficiente los datos espaciales de una organización y s eintegra con el
resto de componentes de la Suite gvSIG. Su licencia es AGPL (Affero), la equivalente
a la GNU/GPL para servicios web.
En primer lugar se expondrá la implantación de la Infraestructura de Datos
Espaciales de Uruguay, destacando el volumen de datos que la componen y las
mejoras tecnológicas desarrolladas para cumplir los requisitos del proyecto. Por otro
lado se explicará el proyecto de implantación de un nuevo Sistema Central de
Direcciones en el país, con base en gvSIG Online y que entre otras herramientas ha
permitido implementar un sistema para el mantenimiento de los callejeros por parte
de las intendencias (administraciones locales) y siempre dentro del concepto IDE.
Por último se comentarán algunos proyectos derivados, como la IDE de
Catastro de Uruguay.
La Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay dispone de visualizadores
de mapas en 2D y 3D, herramientas para descargas de información vectorial e
imágenes, modelos de terreno y superficie, geoservicios y catálogo de metadatos.

El servicio Único de Direcciones Geográficas del Uruguay permite administrar y
hacer consultas sobre direcciones geográficas en todo el país. El sistema se
encuentra publicado en internet y cuenta con el aporte de información de distintos
organismos del Estado, apoyado por un equipo especializado que incorpora mejoras
de forma permanente.
Entre las capas que conforman la Infraestructura de Datos Espaciales del
Uruguay se encuentran las imágenes digitales para la totalidad del territorio con
resolución de 0.32m, Modelos Digitales del Terreno, cartografía de cuencas, centros
poblados, curvas de nivel, hidrografía y límites; para los centros urbanos se cuenta
con acceso a imágenes digitales con resolución de 0.10m, modelos digitales de
terreno y superficie y cartografía vectorial relativa a las áreas pobladas. Para la
obtención de la información se volaron 52.581 km y se tomaron 36.408 fotografías
aéreas, obteniendose un total de 200 TB de información, almacenados en el Data
Center de Presidencia de la República y replicados en el Data Center de Antel.
La infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en conjunto con Agesic ofrecen
servicios web de consulta de direcciones geográficas, alojadas en una única Base de
Datos centralizada. Debido al creciente uso de los mismos y de las posibilidades
que éstos ofrecen en distintas áreas temáticas, se evolucionó éste producto en un
nuevo Sistema Integral que abarca las consultas y la administración de las
direcciones. Este Sistema incluye también un módulo que habilita la sugerencia de
mejoras a las direcciones desde otras instituciones, amplía el número de servicios
de consulta disponibles. El objetivo es contar con un servicio unificado de las
direcciones de Uruguay, que permite a los organismos del Estado utilizar el mismo
sistema de referencia. El Sistema Central de Direcciones del Uruguay ha permitido
disponer de una base de datos de direcciones operativa única para todo el país,
disponer de herramientas para optimizar la administración de direcciones y datos
relacionados, la integración de datos de fuentes externas, el acceso a tráves de
servicios web y el monitorero y estádisticas de uso del sistema. En cuanto a los
servicios de direcciones geográficas, son un conjunto de servicios REST a que se
invocan para realizar los distintos tipos de consultas sobre las direcciones
geográficas.
REFERÊNCIAS
[1] Infraestructura de Datos Espaciales de
https://www.gub.uy/infraestructura-datos-espaciales/
[ 2]
Servicios
de
direcciones
https://direcciones.ide.uy/swagger-ui.html

Uruguay.

geográficas.

Disponible
Disponible

en:
en:

Aumento do detalhamento da delimitação de Unidades
Geomorfológicas do IBGE baseado em um Modelo Digital de
Terreno
MATHEUS DE CAMPOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, CAMPINAS-SP
matcampos9811@gmail.com

A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) disponibiliza para download a classificação
geomorfológica do território nacional feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
formato shapefile (.shp) compatíveis com a escala 1:250.000 e divulgados com recorte ao milionésimo,
datados do ano de 2018 [2]. Este arquivo contém uma divisão das unidades geomorfológicas presentes
no território nacional, classificadas em morfoestruturas e subclassificadas em morfoesculturas [2]. Estas
divisões são ideais para representar as macroestruturas do território nacional porém a escala na qual se
encontram é genérica, podendo gerar problemas de compatibilidade ao se trabalhar com escalas
maiores. Visando solucionar estes problemas, este trabalho propõe um procedimento para aumentar o
nível de detalhe da divisão feita pelo IBGE com base em um Modelo Digital de Terreno (MDT) no
software ArcGIS, utilizando como estudo de caso a Região Metropolitana de Campinas (RMC-SP). O
território da RMC-SP se situa no contato entre as unidades morfoestruturais do Planalto Atlântico e da
Depressão Periférica Paulista [1], que são subclassificadas pelo IBGE em seis morfoesculturas: as
Depressões Periféricas do Médio Tietê e de Mogi Guaçu; Patamar de Itapira; Planícies/Terraços fluviais e
os Planaltos de Serra Negra/Lindóia e São Roque/Jundiaí. Adota-se o MDT como base para o
procedimento pois este constitui uma representação tridimensional que facilita a visualização da
distribuição das formas geomorfológicas e por representar informações sobre o relevo que vão além da
elevação, como a clinografia, orientação de vertentes e relevo sombreado. Cabe ressaltar que são
necessários dados fonte para a construção do MDT em escala maior que 1:250.000. Os dados para
produção do MDT foram curvas de nível e pontos cotados na escala 1:10.000 em formato vetorial
produzidos pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), referentes ao ano de
2002 que se encontravam na base de dados do grupo de pesquisa Geotecnologias Aplicadas à Gestão do
Território (GeoGet). Com o intuito de obter um maior detalhamento, descartamos a representação dos
corpos d’água feita pelo IBGE e incorporamos um arquivo em escala 1:10.000 da base de dados do
grupo de pesquisa GeoGet, produzido pelo IGC. O procedimento consiste em compatibilizar os limites
das divisões geomorfológicas à escala do MDT, a partir da interpretação das formas geomorfológicas do
modelo, da rede de drenagem, dos itens da tabela de atributos do arquivo do IBGE e de descrições e
conceituações teóricas das características geomorfológicas da área de estudo. No software, sobrepõe-se
o tema das unidades geomorfológicas com um certo nível de transparência ao MDT, de modo que
fiquem nítidos os limites e as formas do relevo. O arquivo do IBGE deve então ser editado em tela com
base na interpretação das feições do relevo, ajustando-se os limites através do que é representado no
modelo. No estudo de caso foram utilizados o tema de relevo sombreado, que dá dimensão da
distribuição das formas geomorfológicas; a elevação, que é crucial para distinguir uma morfoestrutura

da outra visto que a Depressão Periférica é mais rebaixada que o Planalto Atlântico; e a declividade, que
permite analisar as diferentes morfoesculturas dentro das morfoestruturas. No caso das
morfoesculturas é crucial atentar para as informações da tabela de atributos do tema de unidades
geomorfológicas, visto que elas devem ser utilizadas para interpretar as subclassificações existentes e,
ao ser agregadas as informações do MDT, servir de base para o ajuste dos limites. Ao reunir todas estas
informações as dinâmicas do relevo ficarão mais evidentes e a chance de erro do procedimento será
menor. Esta edição deve ser acompanhada da interpretação de imagens de satélite, que podem
solucionar eventuais dúvidas em relação à técnica. Ressalta-se que estas atividades devem ser
acompanhadas de trabalhos em campo, que são imprescindíveis para se realizar um procedimento desta
natureza. O aumento do detalhamento da classificação resolveu problemas de compatibilidade de
escala com os outros arquivos que se encontravam em um maior nível de detalhe. Além disso a
classificação geomorfológica, por estar em uma escala genérica, abarcava áreas fora do domínio no qual
estavam indicadas, sendo que este problema foi solucionado. Destaca-se aqui que o objetivo do
procedimento não é criar uma nova classificação a partir da proposta pelo IBGE, visto que demandaria
mais elementos para a análise, mas sim resolver alguns problemas de compatibilidade escalar dos
limites dos polígonos representados. Fez-se uma revisão final do arquivo e com as informações mais
detalhadas foi possível utilizá-las para a produção de um zoneamento de adequação do uso da terra
utilizando a lógica fuzzy, no qual a classificação geomorfológica era uma das variáveis de análise. Estas
atividades fizeram parte dos esforços de pesquisa de uma iniciação científica orientada pelo professor
Doutor Lindon Fonseca Matias que foi fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp, processo 2018/17065-1) cujo o objetivo era propor a aplicação da modelagem
tridimensional de relevo na gestão do território da RMC-SP. Além disso o arquivo compatibilizado foi
agregado à base de dados geográficos do grupo de pesquisa GeoGet, possibilitando a sua utilização
como subsídio à futuras análises geográficas da RMC-SP.
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O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é um dos instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecida pela Lei nº 9.433/1997, cuja organização,
implantação e gestão cabe à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), seguindo os princípios
da descentralização da obtenção e produção de dados e informações, da coordenação unificada do sistema
e do acesso garantido à toda a sociedade. Um sistema de informações sobre recursos hídricos contribui na
prevenção e na solução dos conflitos e problemas relacionados à água. Este instrumento é a base que reúne
e sistematiza os dados que devem apoiar processos de tomada de decisão. Permite saber a quantidade de
água disponível, em que qualidade e qual é o uso que está sendo feito. Essas informações são imprescindíveis
para uma gestão eficiente das águas. Em maio de 2020 foi lançada uma nova página de acesso ao SNIRH em
http://www.snirh.gov.br/, cuja estrutura compreende ferramentas de acesso a relatórios analíticos, mapas
interativos, painéis, metadados, subsistemas, aplicativos, dados abertos e geoserviços. Cada mapa interativo
está integrado a um respectivo metadado. O Portal de Metadados Geoespaciais da ANA vinculado ao SNIRH
foi implantado em setembro de 2013, e sistematiza a informação referente aos dados produzidos pela ANA
para publicação na intranet e/ou internet em http://metadados.ana.gov.br. Todas as informações são
públicas e podem ser acessadas gratuitamente por qualquer interessado. O portal utiliza o GeoNetwork, um
aplicativo desenvolvido em código aberto, adotado por diversas instituições. A Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais (INDE), instituída em 2008 pelo Decreto nº 6.666, recomenda a adoção do GeoNetwork para
a catalogação e gestão de metadados geoespaciais, uma vez que atende às especificações do Perfil de
Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB). O catálogo compreende, primordialmente, os metadados
referentes ao SNIRH, bem como as bases de dados que são utilizadas para elaboração dos relatórios
Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, publicados pela ANA anualmente. Também são coletados e
publicados no portal de metadados da INDE automaticamente em http://www.metadados.inde.gov.br/. A
ANA foi uma das primeiras instituições a aderir como um nó próprio da INDE, tendo seus dados disponíveis
na plataforma desde 2014. É importante notar que a padronização de dados e metadados é um instrumento
que possibilita a implantação de um projeto como a INDE, que ocorre de forma gradual. As instituições devem
produzir e disponibilizar informação geográfica de qualidade e apoiar as iniciativas de distribuição de dados
livres. O acesso ao portal de metadados da ANA tem crescido constantemente ao longo dos anos, com a
contínua publicação de novos metadados e atualizações daqueles existentes. Um de seus sucessos deve-se
à capacitação de usuários para edição no portal, e ao constante intercâmbio de informações e respostas às
solicitações e dúvidas encaminhadas pelos usuários por meio da ouvidoria do portal, uma caixa de correio
eletrônico uniforme a todos os metadados, metadados@ana.gov.br. Em agosto de 2020 estavam disponíveis
no portal 233 diferentes metadados, sendo 188 destes publicados na internet, com arquivos de até 2Gb cada
disponíveis para download. O número de usuários cadastrados para edição na plataforma corresponde a 48.
Segundo o monitoramento do quantitativo de acessos e download, desde sua implantação até o final de

2018, o portal de metadados recebeu 416.959 visitas, e o volume total de download do portal correspondeu
a 20,7 Tb de dados. A produção e disponibilização de informação geográfica de qualidade livremente na
internet por meio de um portal de metadados, facilitou a comunicação da ANA com o público alvo da
informação por ela produzida, e consumida nacional ou internacionalmente pela academia, por outras
instituições públicas, empresas privadas, organizações não governamentais e público em geral. Há uma
grande relação do SNIRH com o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) da ANA, estabelecido a partir da
Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011. Ao longo dos seus sete anos, o portal de metadados trouxe
enormes ganhos à gestão da informação e de produtividade, em substituição à alocação e organização dos
dados em diferentes diretórios corporativos na rede interna da ANA. Anteriormente, as solicitações, das mais
diversas, eram recebidas por meio de ofícios, correio eletrônico, e a disponibilização se dava via gravação de
mídias digitais como CD, DVD, por exemplo. Com a disponibilização dos dados no portal, e o constante
aprimoramento para melhor atender às demandas da sociedade, as solicitações diminuíram, pois, o portal
permitiu acesso direto do cidadão que necessita de informação técnica. O atendimento das demandas
externas do SIC foi facilitado, otimizando o trabalho dos servidores no atendimento ao cidadão. A
disponibilização dos dados em formatos abertos, consoante à Política de Dados Abertos do Governo Federal,
instituída pelo Decreto nº 6.777 de 2016, e aos planos de dados abertos elaborados pela ANA, constituiu
outro grande salto na disponibilização das informações do SNIRH à sociedade brasileira, e se dá por meio do
portal de dados abertos da ANA e do Portal Brasileiro de Dados Abertos, http://dados.gov.br/. Nesse
sentido, por serem duas iniciativas distintas, porém complementares, sendo a INDE mais específica aos dados
geoespaciais, em maio de 2020 a ANA efetuou uma contribuição à consulta pública sobre a reestruturação
da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), sugerindo que a mesma seja integrada à INDE,
recomendação esta que foi acatada pela gestora da INDA, a saber a Controladoria-Geral da União (CGU),
tendo sido inserida a seguinte redação, na devolutiva publicada em julho de 2020: “Art. 5º [...] IX – buscar a
atuação de forma integrada com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), instituída pelo Decreto
nº 6.666/2008.” Diversos desafios e aprimoramentos do SNIRH encontram-se em curso, aliados à constante
necessidade de atualização tecnológica de seu ferramental. Uma delas diz respeito à migração do portal de
metadados da ANA para uma nova versão da aplicação, mais intuitiva e amigável ao usuário. Nesse sentido,
a migração do GeoNetwork da versão 2.6 para a versão 3.10 foi efetuada em 2020 e o novo portal de
metadados, https://metadados.snirh.gov.br/, será lançado em outubro.
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O Grupo Geocombate COVID-19 BA tem como objetivo colaborar com o enfrentamento da
pandemia no município de Salvador e no Estado da Bahia. O grupo é formado por
pesquisadores e técnicos que atuam diferentes instituições e coordenado por professores da
UFBA, interessados em fornecer ou gerar dados, elaborar mapas e realizar análises espaciais
relacionadas ao Covid-19, porém tem enfrentado diversas dificuldades quanto ao acesso a
informações, tanto no que diz respeito a saúde coletiva da população, quanto a outros dados
importantes para subsidiar as análises, como fluxos de transporte, infraestrutura local e, até
mesmo, ações direcionadas para enfrentamento em determinadas regiões geográficas. Uma
das atividades é a elaboração de mapas como resultado de análises espaciais que possam
contribuir com a gestão da pandemia. O gatilho das atividades do grupo deu início com a
divulgação de um mapa dos primeiros 36 registros de COVID-19 na cidade de Salvador,
divulgado através de redes sociais pelo secretário de saúde da Prefeitura Municipal de
Salvador (PMS). Até o presente momento o grupo produziu vários estudos versando nas
temáticas de: a) avaliação de risco de espalhamento neste município; b) análise espacial do
histórico de fluxos de internação hospitalar, casos de covid-19, recursos materiais e humanos
do sistema de saúde e vulnerabilidades municipais da Bahia; c) vulnerabilidade e isolamento
em Salvador; d) alertas e propostas de ações na Península de Itapagipe; d) análise da
interiorização no estado. Durante a execução dos referidos estudos, o grupo encontrou várias
dificuldades de acesso aos dados. Algumas parcerias institucionais foram realizadas na
tentativa de viabilizar este acesso, entretanto, verificou-se a ausência de formalidade na
divulgação, acesso e transparência dos dados de saúde nos municípios, em geral publicado
através dos boletins epidemiológicos em formato PDF. Quando estes são divulgados, muitas
vezes não existe uma periodicidade constante ou as informações estão incompletas. Alguns
dados são divulgados em redes sociais como Instagram e Twitter de forma tabular, sem
possibilidade de download. Outros são divulgados de maneira desagregada e sem a
disseminação de como estas formações são registradas, especialmente no tocante à endereço
dos pacientes (muitas vezes incompletos ou com erros). De maneira geral, as informações em
saúde são um instrumento relevante para o planejamento de ações e acompanhamento de
uma pandemia. Porém os sistemas de informações em saúde pública e coletiva apresentam
problemas de completude em suas informações e estes acabam trazendo consequências nas
pesquisas, como afirma BARBOSA (2016). Com os trabalhos realizados pelo grupo, verificou-se
que a inadequada inclusão de informações espaciais das ocorrências, como endereço, código

de endereçamento postal dos cidadãos, principalmente em doenças que são caracterizadas
pelo arranjo espacial, como exemplo de doenças endêmicas. Mas para além dos dados de
saúde, outras informações importantes para configuração dos arranjos espaciais de análise são
difíceis de serem acessadas, a exemplo dos fluxos de transporte rodoviário no Estado, cujos
órgãos oficiais (DNIT, ANTT, STI-DERBA, dentre outros) não disponibilizam informações em
suas sites oficiais e, nem sequer, informam como estes dados poderiam ser acessados.
Portanto, torna-se cada vez mais importante a efetividade da Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais (INDE), estabelecida pelo Decreto Federal nº 6.666/2008, para publicação de
metadados e divulgação dos acessos a dados geográficos produzidos pelas instituições
públicas; considerando, ainda, a agregação dos sistemas de informação em saúde de maneira
georreferenciada. Vale relembrar o surgimento do Sistema de Informação Geográfica (SIG) a
partir de uma demanda no contexto de saúde pública através do trabalho de SNOW em 1854
que utilizou o endereço de casos detectados de cólera em uma base cartográfica da cidade de
Londres para identificar a fonte causadora de um surto dessa doença. Utilizando os conceitos
de Mendes (1999) para território-solo, é possível observar a distribuição geopolítica espacial
dos casos de determinada doença nos municípios, o que possibilita a localização rápida e a
visão das regiões mais atingidas, chegando a determinar as ruas e os números em que as
ocorrências localizam-se PASCHOAL (2008) e a ressaltar a ocorrência do tempo como fator de
interação com essas circunstâncias. Conforme Chiaravalloti-Neto (2016), os Sistemas de
Informação em Saúde, com destaque para o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM),
Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) também são importantes fontes de dados sobre nascimentos, óbitos e doenças de
notificação compulsória. Estas informações normalmente são importadas para um SIG e
relacionadas às suas respectivas feições geográficas. Como conclusão para os presentes
questionamentos são necessárias a vinculação da espacialização para os sistemas de
informações em saúde, com um mínimo de qualidade posicional, mantendo-se o grau de
segurança correspondente, para que se tornem geográficos e sejam incorporados à INDE,
visando uma adequada gestão e formulação de ações em políticas de saúde coletiva.
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La rápida propagación del coronavirus a nivel mundial tomó de sorpresa a todos los gobiernos,
colocando aprueba los sistemas de salud pública de cada país [1]. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) refuerza la importancia de identificar, de manera oportuna, los casos positivos de COVID-19, como
parte de las estrategias para manejar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 [2]. Sin embargo, la
recopilación de datos referente a casos positivos, así como su distribución espacial, es un desafío para los
gestores locales. Como estrategia de controlar la rápida propagación del virus, varios gobiernos aplicaron
paulatinamente el aislamiento social, reconociéndose la rapidez de contagio y pronta saturación de los
sistemas de salud. En este contexto, Ecuador no fue la excepción, aplicándose medidas de aislamiento
social y restricciones de movilidad, como suspensión del transporte terrestre interprovincial e
intercantonal y vuelos nacionales e internacionales, como medidas para evitar la propagación de la COVID19. Estas restricciones fueron aplicadas a partir del 17 de marzo de 2020, fecha que entró en vigor el
Decreto Ejecutivo No. 1017, donde se declaró el estado de excepción por la calamidad pública [3]. Ante
este escenario, existía alta demanda de reportes reales de la propagación del virus. La información era
limitada a las experiencias locales transmitidas por la operadas de noticias ecuatorianas y a los datos
oficiales del número de contagios y defunciones reportados diariamente por el Ministerio de Salud Pública
(MSP). Sin embargo, estos datos son aún cuestionados por diferentes actores sociales (academia,
gobiernos locales, etc.), quienes, a su vez, exigen que la publicación de datos responda de mejor forma a
los escenarios vividos en cada localidad del país [4]. En este contexto, el Mapeo de Geosíntomas pretende
ser una respuesta alternativa a esta necesidad, que nace como una iniciativa de colaboración abierta
(crowdsourcing) y cuyo objetivo es la colecta de datos de síntomas asociados a cuadros de COVID-19 en
Ecuador. Esta iniciativa busca ser un soporte complementar a los esfuerzos de recolección de información
ya existentes (reportes oficiales del MSP, de gobiernos locales), con datos reportados por la misma
comunidad y compartida en tiempo real. Para la colecta de los datos se utilizó la aplicación Survey123 de
ArcGIS [5], permitiendo el lanzamiento de un cuestionario digital que solicitaba el reporte de síntomas y
también facilitaba la recolección de datos de ubicación de los participantes. En el diseño de la encuesta
colaboró una experta epidemióloga de la ciudad de Guayaquil, particularmente, para la selección de los
síntomas asociados a cuadros de COVID-19. En el inicio del cuestionario cada participante lee y acepta (o
no) el compromiso de confidencialidad y responsabilidad de ingresar información veraz. Las preguntas

atendieron a tres bloques principales de interés. El primer bloque corresponde a datos demográficos
como número de identificación, edad, género y su geolocalización. El segundo bloque está relacionado al
cuadro sintomático presentado (fiebre, tos seca, fatiga corporal, pérdida parcial o total del olfato o gusto,
entre otras), también se solicitó datos relacionados con atención médica durante la vigencia de los
síntomas, si pertenecían a algún grupo de riesgo (condición preexistente de diabetes, hipertensión,
problemas pulmonares), y resultados de prueba COVID-19. Finalmente, el tercer bloque indaga la posible
exposición de las personas al virus, donde se recolectó datos sobre la modalidad de trabajo ejercida, para
analizar las posibilidades de exposición al contagio. Todos los datos recopilados guardan la ubicación
exacta del participante, lo que permite elaborar un mapa de geosíntomas. Para la difusión de esta
iniciativa se utilizaron los medios de comunicación oficiales de la Factulad de Ingeniería en Ciencias de la
Tierra (FICT-ESPOL) [6]. Otra etapa importante de la iniciativa de investigación fue la creación de un
Dashborad [7], a través del cual se compartió con la comunidad tres tipos de mapas dinámicos: mapa de
síntomas asociados a cuadros COVID-19, mapa de casos positivos por COVID-19, caso hayan hecho la
prueba de detección de virus, y mapa de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Es importante
mencionar que el visualizador de mapas fue configurado para no revelar la posición detallada y
salvaguardar la privacidad de los participantes. Como parte de las herramientas implementadas en el
Dashboard, se dispuso de un panel dinámico donde los usuarios pueden filtrar la información que deseen
consultar, como: tipo de síntomas, ciudad, fecha, entre otros. Esto permitía visualizar, en tiempo real, los
sectores de mayor riesgo al contagio, en función de los síntomas reportados por los participantes y de la
aglomeración de casos, por cada sector. En total, participaron 1,445 personas, de los cuales 654
reportaron algún síntoma asociado a la COVID-19, localizados, principalmente, en la ciudad de Guayaquil
y en otras localidades en la costa ecuatoriana. A pesar de los aspectos positivos de este trabajo, es
importante reconocer las limitaciones que tuvo. Al inicio hubo una gran participación de la ciudadanía, sin
embargo, fue decayendo con el tiempo. Los picos de participación coincidían con las primeras horas de
difusión realizadas por las cuentas oficiales de la FICT, que se dirigen a un público reducido,
principalmente, a estudiantes de la universidad. Para estos proyectos es vital la difusión constante y
masiva del mismo. El proyecto sirvió como un medio de comunicación directo y en tiempo real de la
comunidad que reportó sus síntomas, como mecanismo paralelo a los medios oficiales. Se prevé que el
visualizador de datos continúe activo en los siguientes meses.
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Os processos de (re)produção do espaço urbano tem se dado de modo cada vez mais
intenso no sistema capitalista, à medida que os fluxos econômicos aumentam e as redes
permitem uma circulação em alta velocidade, tanto de pessoas, como de mercadorias,
informações e valores, trazendo uma série de implicações para a tomada de decisão locacional,
tanto para a esfera privada quanto pública [1]. Esse contexto traz inúmeros problemas urbanos
e de feitio muito intenso, aumentando a importância das geotecnologias e em especial, do
Sistema de Informação Geográfica (SIG), colocando-o como fundamental para a compreensão
dos processos espaciais da cidade [2]. O setor industrial é um dos principais agentes dessa
(re)produção e na Região Metropolitana de Campinas (RMC) (onde se localiza o município de
Indaiatuba), se mostra bastante dinâmico. Nesse sentido, o trabalho realizado buscou mapear
as unidades industriais, em formato feature class, utilizando o software ArcGIS Pro e construir
um geodatabase para investigar as relações espaciais da indústria com o território de
Indaiatuba. O município de Indaiatuba apresenta uma população de aproximadamente 250 mil
habitantes, segundo estimativa do IBGE (2019). Além disso, o município apresenta um Produto
Interno Bruto de R$ 12 bilhões, um Valor Adicionado Fiscal de R$ 3,6 bilhões, de acordo com a
SEADE (2017). O mapeamento foi realizado utilizando técnicas de sensoriamento remoto, a
partir da interpretação visual de imagens de satélite LandSat 8 de passagem em 29/05/2018;
18/04/2018; 21/06/2018 e 18/08/2018 , disponibilizadas pelo Google Earth. Foi realizada a
vetorização on screen, em formato vetorial poligonal, em escala 1:10.000 das unidades
industriais do município. Os atributos que foram associados ao tema de edificações foram o
nome; a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE); o nível de intensidade
tecnológica (baixa, média-baixa, média-alta e alta) e a área. Tanto o nome, quanto o CNAE e o
endereço da indústria foram obtidos junto ao site da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, que
disponibiliza um documento com essas informações para cada unidade industrial. Para a
investigação das relações entre tais unidades industriais e o território, o geodatabase criado
contém outros diversos temas, obtidos na base de dados do grupo de pesquisa Geotecnologias
Aplicadas à Gestão do Território (GEOGET), em escala 1:10.000, sendo eles: o limite municipal,
a mancha urbana atual e referente aos anos de 1965; 1979; 1989; 2001, 2010 e 2018; a mancha
industrial atual bem como a histórica, se referindo aos mesmos anos citados anteriormente; e o
uso da terra (para o ano de 2017) e as rodovias principais que passam pelo município. Os
primeiros resultados mostram que as rodovias se constituem um elemento fundamental para a
atração das unidades industriais (tendo 97,5% das unidades se distanciando no máximo 5 km de
uma rodovia), concentrando grande parte das unidades em suas margens. Um outro resultado
importante no contexto do município estudado foi a presença de um grande Distrito Industrial
(DI), que contém grande porcentagem das unidades industriais e, além disso, mesmo dentro do
DI, há condomínios industriais que oferecem uma série de vantagens competitivas para as
empresas, principalmente voltadas para a logística de transporte de mercadorias, carga e
descarga e a proximidade entre as empresas que traz benefícios sobre o conhecimento dos

processos de produção. Ainda estão sendo pesquisadas demais relações com os temas expostos,
principalmente avaliando se a intensidade tecnológica influencia na localização das unidades
industrias. Até o momento, sabe-se que atividades com menor intensidade tecnológica, no
município, como é o caso da indústria têxtil, muitas vezes são representadas por pequenas
unidades produtivas e, assim, ainda conseguem se manter mais próximas do centro comercial
da cidade, enquanto empresas com maior nível de intensidade tecnológica tendem a estar no
DI, onde encontram benefícios fiscais para suas produções. Agradeço à Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, que financiou, por meio do processo
2018/15919-3, permitindo a dedicação exclusiva à elaboração da pesquisa da qual é fruto
esse trabalho
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Las decisiones sustentadas en conocimiento es una demanda cada vez mayor por
todos los actores de la sociedad. Poder contar con información fiable, precisa, oportuna, de
alta calidad e interoperable es de suma importancia para tomar decisiones con el mayor
conocimiento posible. La información geográfica no escapa a esta situación, e incluso su
complejidad es mayor a otras. Para el análisis de algunos temas es fundamental atender a una
visión holística del territorio. En los casos que es necesario un abordaje más allá de lo
particular se requiere el uso de información geográfica proveniente de diferentes fuentes que
es imprescindible integrar. Si se trabaja a nivel país, diversas son las áreas que merecen una
evaluación más allá de las fronteras nacionales; a modo de ejemplo se puede mencionar los
temas ambientales, riesgos naturales y sanitarios e infraestructura, los cuales para ser
analizados precisan información proveniente de más de una fuente nacional. A mediados de
los años 90 comenzaron a surgir las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). La finalidad de
esta nueva institucionalidad era articular y fortalecer la producción, acceso, uso y
documentación de la información geográfica. Particularmente en Sudamérica este proceso
comenzó a principios de este siglo cuando los países fueron desarrollando sus IDE. Dicha
evolución está en diferentes fases según el país, e incluso hay algunos casos que todavía están
en proceso de conformación de su IDE nacional. Según diversos autores, desde el surgimiento
de las IDE, se pueden diferenciar tres fases en la evolución de las mismas. En el caso de
América del Sur, los países que cuentan con IDE, las han desarrollado en lo que podría
indicarse como la segunda y tercera generación. Las IDE a nivel nacional han centrado su
trabajo en la interoperabilidad interna pero no siempre atendiendo al intercambio de la
información geográfica que involucra a más de un país. La dificultad ya conocida de coordinar
los productores y usuarios de información geográfica se potencia cuando esa articulación que
se pretende realizar es de IDE a IDE, más aún si estas pertenecen a países diferentes. Poder
evaluar el nivel de compatibilidad entre las IDE es un tema que requiere considerar diversos
aspectos y muchas veces difíciles de medir. Uno de los elementos fundamentales a tener
presente es la interoperabilidad. La interoperabilidad se entiende como la habilidad de los
sistemas, o sus componentes, para intercambiar información y poder utilizarla. En el caso de la
información geográfica la interoperabilidad se asume como un proceso simple, pero los que
trabajan con este tipo de datos comprenden las evidentes barreras que existen. La integración
de esta información tiene particularidades propias que hacen a este problema más complejo:
diferencias a nivel conceptual y de implementación, de representación del espacio y sus
objetos, problemas de las unidades de análisis, de terminología, son algunas de las dificultades
que se presentan. Para poder encarar estos aspectos es preciso identificar los elementos que
componen la interoperabilidad para luego medirlos y en base a eso accionar. Una de las

primeras dificultades que se presenta es poder identificar los componentes de la
interoperabilidad. Diferentes autores han trabajado el tema y han identificado desde 3 a 15
componentes para este aspecto. Por otro lado es necesario establecer qué elementos
contendrá cada componente y cómo se podrán evaluar. A modo de ejemplo, podría
considerarse la interoperabilidad como resultado de los componentes: legal, organizacional,
semántico y técnico. En dicho caso se debería considerar cómo intervienen aspectos como:
leyes, decretos y reglamentaciones de cada país; la estructura que se definió para esa IDE en
particular; el uso del mismo grupo de datos fundamentales, la aplicación del concepto de
Datos Abiertos, los propios datos disponibles, el Catálogo de Objetos y Símbolos utilizado, el
perfil de Metadatos empleado, las normas de Calidad que se aplican, el Sistema de Referencia
utilizado; la disponibilidad y formatos de geoservicios, entre otros. Con esta información se
podrá estimar cuán lejos o cerca se está de poder intercambiar la información geográfica entre
los países. En base a este conocimiento se podrá establecer líneas de trabajo, fases de las
mismas y prioridades. Este estudio se presenta como un avance donde se analizarán diferentes
acciones de las IDE de Sudamérica con miras a una posible integración de la información. En
este sentido será materia de este análisis el surgimiento y evolución de las IDE en Sudamérica y
muy particularmente su preocupación por la interoperabilidad. Para ello se reflexionará sobre
los diferentes componentes y subcomponentes de este tema y las posibles métricas. Con estos
datos se podrá analizar los progresos que se tienen en la materia y dónde hay que realizar un
esfuerzo técnico-político mayor para lograr la armonización entre las IDE de Sudamérica. De
esta forma se podrán conjuntar la información geográfica generada por diferentes países y con
ello tener una base más firme para el conocimiento y la toma de decisiones sobre los
territorios.
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Este resumo pretende explorar as possibilidades dos municípios de pequeno porte para criarem as
suas bases de dados espaciais através do uso de Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs) em seus níveis
nacional e estadual originados de fontes oficiais. As IDEs permitem a disponibilização facilitada de dados
espaciais através da reunião coordenada de arranjos institucionais, de políticas e tecnologias que possibilitem
acessá-los [1]. Dessa maneira, podem servir como subsídios aos municípios de pequeno porte e fornecer
dados que auxiliem na gestão de seus territórios. Para o desenvolvimento deste estudo, escolheu-se o
município de Campina das Missões (RS), pois é um município de pequeno porte localizado no estado do Rio
Grande do Sul e com população menor que 20.000 habitantes e, desse modo, não possui a exigência da
criação ou atualização de plano diretor conforme estabelecido pelo artigo 182 da Constituição Federal de
1988 e pelo Estatuto da Cidade. Assim, no contexto estabelecido, os dados espaciais para o município podem
ser provenientes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) ou por meio da Infraestrutura Estadual
de Dados Espaciais do Rio Grande do Sul (IEDE-RS), instituídos pelo Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de
novembro de 2008 e pelo Decreto nº 52.158, de 15 de dezembro de 2014, respectivamente. Em geral, muitas
municipalidades brasileiras caracterizam-se por não possuírem uma base cartográfica em escala adequada e
um mínimo de qualidade e confiabilidade [2]. Além disso, em muitos municípios inexiste uma base
cartográfica de referência ou está desatualizada. Por isso, é relevante a necessidade da coleta de dados
espaciais em IDEs nos níveis governamentais superiores, como o nacional ou estadual, para dar amparo na
gestão territorial. Considerando a criação de uma base de dados municipal, é necessário que todas as
demandas do município possam ser atendidas nas mais diversas áreas, como: infraestrutura, educação,
saúde, segurança, saneamento básico, mobilidade urbana, turismo, lazer, etc. Dessa maneira, é interessante
a realização de um levantamento das demandas de todas as secretarias do município com o intuito de
ampliar as análises territoriais e o reconhecimento de fatores importantes para a promoção do
desenvolvimento municipal. Quando em posse desses dados espacializados, os quais fornecem atributos
alfanuméricos sobre o território, abrem-se possibilidades de auxílio em atividades de planejamento, gestão
e políticas sociais na administração pública, sendo fundamentais para a definição de metas, prioridades
sociais e gerência de recursos investidos. Dito isto, são apresentadas algumas análises realizadas através de
buscas nas IDEs, de modo a verificar as suas potencialidades para os municípios de pequeno porte. Dessa
maneira, verificou-se a possibilidade de download dos planos de informação (PI) ou o acesso dos dados
geográficos através do formato Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) ou Web Coverage
Service (WCS), além da importação para o software QGIS, visto que é um software livre e portanto sem
necessidade de investimento em licenças de uso. De um modo geral, observa-se que existe um considerável
acervo de metadados disponíveis nos catálogos nessas plataformas, porém algumas instituições
disponibilizam os seus dados apenas em formato WMS, não possibilitando a realização do download para
edições pelos usuários, como ocorre com o Banco de Dados Geográficos do Exército Brasileiro (BDGEx) e a
Agência Nacional de Águas (ANA). Para o estado do Rio Grande do Sul, o Laboratório de Geoprocessamento
(LABGEO) do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou a vetorização
das cartas da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército, as quais foram elaboradas pela 1ª Divisão de
Levantamento (1ª DL) em escala 1:50.000 e se originaram de mapeamento realizado na década de 1970. De

modo a promover o acesso a essa base cartográfica, o LABGEO a disponibilizou para download, o que acaba
contornando a restrição do BDGEx nas IDEs. No entanto, apesar de conseguir acessá-los, os dados são
originados dos levantamentos realizados pela 1ªDL no município em 1978, ou seja, existe um intervalo de 42
anos para o cenário atual. Como alternativa, existe a base cartográfica contínua do estado criada pela
Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA-RS) em escala 1:25.000 que disponibiliza o acesso aos
dados, porém não está integrada nem a INDE e nem a IEDE-RS e para realizar o download deve-se entrar
diretamente no diretório da secretaria. As camadas disponibilizadas pela SEMA-RS basearam-se em imagens
RapidEye de 2013 e de outros dados adquiridos de órgãos do estado e instituições federais. Nesse sentido,
apesar de existirem muitos dados espaciais disponíveis nas IDEs, ainda existe a necessidade de busca em
domínios exteriores, como os mencionados. Em relação às imagens RapidEye, verificou-se que essas podem
ser inseridas no QGIS através do formato WMS disponibilizado pela INDE, o que permite aos municípios
realizarem a criação de produtos cartográficos com escalas compatíveis à 1:25.000. Embora não existam
imagens de datas recentes, para municípios com poucos recursos e sem bases cartográficas de referência é
uma oportunidade para a criação de seus produtos cartográficos para fins de gestão territorial. A respeito da
IEDE-RS, realizaram-se algumas análises acerca dos dados disponíveis, como a localização das escolas
estaduais e, no caso específico do município de Campina das Missões, encontraram-se algumas
inconsistências. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Andrey Marusyak, por exemplo, localiza-se na linha
Paca Norte, área rural do município e a feição pontual está na sede do município. Caso semelhante ocorre
com a camada de escolas municipais, onde a Escola Municipal de Educação Infantil Santa Isabel que se
localiza na sede do município e está marcada em área rural. Além disso, verificou-se a adição das camadas
pelos geoserviços (WMS, WFS e WCS) no QGIS a partir das URLs da IEDE-RS e constatou-se que não estavam
disponíveis, apenas os geoserviços da INDE estavam habilitados. Como conclusão, destaca-se a importância
de otimização das IDEs para serem usadas como plataformas de referência no acesso à dados espaciais e a
necessidade de integração com outras instituições especializadas na produção de dados espaciais, de
maneira a centralizar e facilitar o acesso a esses dados. Apesar dessas considerações, encontraram-se dados
relevantes e acessíveis à gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios de pequeno porte.
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Um banco de dados de biodiversidade permite diversos estudos científicos além de dar
suporte ao planejamento e a tomada de decisões para criação de medidas protetivas e de
conservação. A espécie Sotalia Guianensis, conhecida popularmente como Boto Cinza, habita
regiões costeiras e estuarinas, o que o torna extremamente vulnerável à poluição, atividades
pesqueiras e tráfego de embarcações. O Boto Cinza ainda não faz parte da Lista Vermelha das
espécies em extinção, apesar dos cientistas afirmarem que a espécie está em risco, por não
haver dados suficientes sobre a espécie, portanto é evidente a importância do registro e
catalogação da espécie para que medidas de conservação possam ser exigidas. Não ter um
padrão de dados pode resultar em perda de informações de muita importância, não permitindo
a interoperabilidade de dados, ou seja, a comunicação, integração ou harmonização de dados
entre diferentes sistemas ou diferentes bancos de dados. Para o desenvolvimento de pesquisas
e ações de proteção, é necessário ter dados confiáveis, de qualidade e que estejam disponíveis
em padrões que permitam interoperabilidade. Assim, há necessidade de que dados de
biodiversidade do Global Diversity Information Facility (GBIF) e do Sistema de Informação Sobre
a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) estejam disponíveis e harmonizados na Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE). Há referências científicas de 2014 sobre a intenção de se
harmonizar estes dados e pela Portaria Nº 6.223, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, o SiBBr, deve
adotar padrões e protocolos em conformidade com padrões e protocolos estabelecidos pela
INDE. Em agosto de 2019 foi lançada a plataforma do SiBBr intitulada Atlas do Sistema de
Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. No entanto, em agosto 2020 ainda não é possível
visualizar dados do SiBBr no visualizador da INDE, e o Atlas do SiBBr não disponibiliza arquivos
Web Map Service (WMS) para que possam ser visualizados na INDE concomitante com outros
dados. Entre 2014 e 2016 este trabalho [1] desenvolveu uma metodologia para modelar um
conjunto de dados espacializados de Botos Cinzas no padrão de dados do Taxonomic Data
Working Group (TDWG) e disponibilizou uma amostra de dados nas plataformas GBIF e do nó
brasileiro do GBIF o SiBBr. O trabalho propõe uma metodologia de baixo custo, com a utilização
de plataformas livres, para que dados espaciais de Biodiversidade sejam modelados de maneira
a evitar problemas taxonômicos, além de serem disponibilizados para conhecimento da

comunidade cientifica e da população em geral. Dentro deste escopo, este trabalho se justifica
pelo cenário de ameaça de extinção do Boto Cinza, pela necessidade do desenvolvimento de
metodologias para a disponibilização de dados de ocorrência de Boto Cinza em bancos de dados
de biodiversidade e pela necessidade de se desenvolver metodologia que permita a
interoperabilidade entre bancos de dados de biodiversidade e outros Sistemas de Informação
Geográfica (SIG). A amostra dos dados de campo e fotoidentificação dos Botos foram fornecidos
pelo Instituto Boto Cinza e os dados foram tratados e modelados após uma pesquisa na
Biblioteca de Termos no GBIF para conhecer como o GBIF conceituava cada informação e como
norteava a modelagem dos campos de atributos. As bibliotecas mostram as entidades nos
padrões TDWG. Esta pesquisa foi feita utilizando a ferramenta Darwin Core Archive Assistant
(DwC). Os dados foram uniformizados segundo cada taxonomia orientada pelas normas dos
padrões DwC expressos nas Bibliotecas. Com a utilização do DwC foi criado o arquivo “meta”
(metadados) das bibliotecas e termos selecionados. Para cada biblioteca, foi criada uma planilha
com os dados dos termos escolhidos e cada planilha foi convertida em um arquivo “.csv” (que
são arquivos que separam os atributos por vírgulas). Para confirmar se a planilha modelada e o
arquivo metadado são compatíveis, utilizou-se o Darwin Core Archive Validator, que é uma
ferramenta do GBIF que verifica e valida a ausência de erros entre o arquivo metadado e as
entidades relacionadas das tabelas. Após todos os procedimentos, o arquivo metadado e os três
arquivos “.csv” são validados pela ferramenta Darwin Core Archive Validator. Com a validação
bem sucedida, foi enviado para o GBIF o arquivo compactado pelo Darwin Core Arquive
Spreadsheet Processor. Finalmente, os arquivos foram enviados para a Equipe do GBIF.
Posteriormente e especificamente neste trabalho, a equipe do GBIF entrou em contato
solicitando o link do Dropbox com todos os arquivos e iniciou as negociações com o nó do Brasil
(representado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica- LNCC) para autorização da
publicação. Após aval do nó do Brasil, coube à equipe de suporte do GBIF fazer o upload do
arquivo “.zip” para o servidor do GBIF para publicação dos dados. Em 2014, os dados de Boto
Cinza disponibilizados no GBIF foram repatriados ao Brasil pela plataforma do SiBBr[1]. Assim, o
resultado deste trabalho é a metodologia para a modelagem e publicação de dados de Boto
Cinza no GBIF e SiBBr. Estes dados foram publicados no GBIF e SiBBr e segundo dados do GBIF
até abril de 2020, houve 4.669 downloads dos dados de Boto Cinza gerados na pesquisa e 16
citações em publicações cientificas que utilizaram os dados [2]. Assim, conclui-se que há
necessidade de que dados de biodiversidade do Global Diversity Information Facility (GBIF) e do
Sistema de Informação Sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) estejam disponíveis e
harmonizados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), pela necessidade de se
disponibilizar os dados e para cumprir a Portaria Nº 6.223, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
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Data Working Group (TDWG) e tags do OpenStreetMap para a espécie Sotalia Guianensis.
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Esse resumo apresenta o desenvolvimento e implantação de um sistema de
informações para armazenamento, organização e compartilhamento de dados
geoespaciais produzidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado do
Tocantins (SEFAZ-TO), que deverá integrar a Infraestrutura de Dados Espaciais do
Estado do Tocantins (IDE-TO). Com a implantação de tecnologias de informação para
facilitar a disseminação e acesso público de dados geoespaciais, a SEFAZ-TO
objetiva ampliar o número de usuários de dados, subsidiar o planejamento do
ordenamento e da gestão territorial, a formulação e avaliação de políticas públicas
no Estado, a definição e implementação de investimentos privados, bem como o
atendimento de demandas de conhecimento de aspectos geográficos e
socioeconômicos do Tocantins. O projeto contempla o desenvolvimento de um
sistema multiusuário para armazenamento, visualização, análise e disponibilização
(download) de dados / informações geoespaciais e estatísticas, integrando vários
repositórios de dados geográficos. A arquitetura do sistema se baseia no modelo
clássico de três camadas: cliente web, servidor de aplicação e servidor de banco de
dados. Na camada do cliente web, os usuários encontrarão os aplicativos que
permitem interagir com as informações geográficas, correspondendo à face visível
da IDE, representada pelo Geoportal ou visualizadores de mapas. Na camada de
servidor de aplicativos, utiliza-se o Geoserver como servidor de mapas, que permite
oferecer os dados por meio dos protocolos padrão Open Geospatial Consortium
(OGC) para geração de mapas, Web Map Services (WMS), Web Map Tile Service
(WMTS), Web Feature Service (WFS) ou Web Coverage Service (WCS). Finalmente,
na camada de dados, os dados estão centralizados no sistema gerenciador de
banco de dados PostgreSQL com cartucho espacial PostGIS. Optou-se pela utilização
de software livre, baseado na plataforma gvSIG Online, para a implementação de
Infraestruturas de Dados Espaciais, que integra componentes como o servidor de
mapas GeoServer, o cliente WebGIS OpenLayers e o banco de dados espacial
PostgrSQL/PostGIS. O sistema é adaptável a qualquer tipo de computador ou
dispositivo móvel connectado à internet (responsivo) e compatível com as versões
mais modernas de navegadores da internet. A arquitetura do software permite a
visualização de dados de forma distribuida, e em diversos sistemas de projeção e
coordenadas, com conversão para visualização em tempo de execução. Esses dados
podem estar disponíveis em serviços Web ou para acesso direto, por meio de uma
URL armazenada no catálogo de metadados. Para a estruturação de metadados

utilizou-se o GeoNetwork, compartilhando informações confiáveis sobre os dados de
origem. No cadastro, carga e armazenamento no banco de dados dos dados
geoespaciais e estatísticos, utilizou-se software livre gvSIG Desktop, com licença
pública GNU/GPL. O sistema possibilita a visualização interativa em ambiente WebGIS
de bases cartográficas e temáticas, nos formatos vetorial e raster, e também executa
operações de cruzamento de planos de informação, análises espaciais de vetores,
medição de distâncias, localização, seleção de feições, downloads e uploads, dentre
outras operações. No intuito de proporcionar maior funcionalidade geoestatística, foi
desenvolvida uma série de ferramentas que integram as capacidades dos geoportais
com painéis de controle que permitem a visualização e download de diferentes tipos
de gráficos (barras, círculos e linhas). Foram utilizados padrões de
interoperabilidade, metadados, e de difusão de dados geoespaciais em
conformidade com a Política Cartográfica Nacional e o Perfil de Metadados
Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB). Uma parte relevante do projeto foi a
catalogação e cadastro no sistema dos dados geoespaciais e estatísticos, de imagens
orbitais, bem como mapas temáticos e documentos técnicos em formato pdf
disponíveis na SEFAZ-TO, desenvolvidos pelos setores de Zoneamento EcológicoEconômico e de Pesquisa e Estatística, vinculados ao Planejamento do Estado. A
produção desse acervo teve início na década de 1990, tendo sido elaborada com
diversos propósitos técnicos e institucionais. A atividade abrangeu o tratamento
cartográfico (adequação às normas vigentes, projeção, definição de escalas,
simbologia, layout temático), espacialização de dados estatísticos, e disponibilização
destas informações no sistema. Os metadados relativos aos dados utilizados foram
elaborados de forma conjunta com os técnicos da SEFAZ-TO, e seguiram os parâmetros
do Perfil MGB da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR). Com essa
sistematização, permitir-se-á aos usuários a busca e visualização interativa de uma
série de informações elaboradas pela Secretaria em diversos anos, permitindo
novas perspectivas de análises dos dados. O Sistema Estadual de Informações
Geográficas do Tocantins, conduzido pela SEFAZ-TO, está sendo desenvolvido no
escopo do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS).
Essa estrutura tecnológica deverá ser um instrumento estratégico para o
atendimento das demandas de gestão do conhecimento, da gestão territorial e
ambiental, e de investimentos em infraestrutura, especialmente no que se refere ao
atendimento da Política de Gestão Ambiental (Decreto Federal nº 4.297/2002),
principalmente à obrigatoriedade de divulgação e disseminação pública das
informações geradas por meio do instrumento Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE); da Legislação Cartográfica Nacional (Decreto Federal nº 6.666/2008), que
institui a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e dá outras
providências; da Legislação de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011),
que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas; e do
Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins (Decreto Estadual nº 5.459/2016),
destinado a normatizar as atividades de coordenação, produção, difusão e uso das
informações georreferenciadas.
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Este artículo tiene como objetivo discutir la importancia de la utilización y la forma de
divulgación de los datos disponibles en las plataformas de Infraestructuras de Datos Espaciales
(IDE). Las IDE tienen como objetivo principal, de acuerdo con INDE: “la integración de
tecnologías; políticas; mecanismos y procedimientos de coordinación y seguimiento; normas y
convenios, necesarios para facilitar y ordenar la generación, almacenamiento, acceso,
intercambio, difusión y uso de datos geoespaciales.”, y como define la Política Nacional de
Información Geoespacial de Chile en los objetivos generales: “Contar con información de calidad,
debidamente documentada y representada sobre una base cartográfica única, que responda
tanto a las necesidades de cada institución y también a los grandes temas de gestión pública.
Asimismo potenciar la coordinación entre el nivel central y las regiones, incorporar a la
ciudadanía como actor relevante en la generación de información y hacer más eficientes los
procesos de adquisición de la misma”. Esto es importante especialmente en este momento de
pandemia, donde los datos espaciales tienen gran importancia en los estudios y trabajos de
análisis, teniendo en cuenta que el territorio debe ser tomado como elemento principal para la
identificación de la dispersión de esta pandemia. Muchos trabajos de divulgación de datos
acerca de la COVID pueden observarse a través de Dashboards, estructurados con el uso de
herramientas libres y propietarias. Diversos eventos fueran desarrollados por instituciones
como los dos coordinados por UN-GGIM, uno con el título: “Estrategias para una respuesta
geoespacial en las Americas” y el otro: “Pasar de la respuesta a la recuperación”. El objetivo era
presentar la utilización de estas herramientas para el apoyo de estudios y seguimento de la
difusión del COVID-19 en todo el globo. En uno de ellos, participaron países de Sudamérica,

como Chile, que presentó un Dashboard que estaba disponible en el portal IDE-Chile. En estos
eventos de UM-GGIM se mostraron presentaciones por parte de algunos países, donde se
exhibieron mapas que no hemos sido capaces de encontrar en sus correspondientes IDE. ¿Están
escondidos? ¿Están en otro repositorio? ¿Cómo sabe la gente donde se encuentra esa
información en caso de urgencia? En estudios recientes se han identificado paneles de
monitoreo del COVID-19 para los que sería interesante el uso de la información de las IDE pero
en algunos casos no se pueden localizar los datos necesarios y en algunos casos, no se pueden
localizar los datos deseados. Ante este hecho, nos preguntamos: ¿Cuál es la razón? Basándonos
en esos hechos, nos preguntamos: ¿Cual es el verdadeiro objetivo de una IDE? ¿Solo actuar
como un repositorio de datos espaciales? ¿Actuar simplemente como un “hub” apuntando a las
instituciones? En este momento no hay una respuesta concreta para estas dudas, pero creemos
que las IDE deben tener un papel más importante y efectivo para la diseminación de los datos
geoespaciales. Es posible afirmar que en Latinoamérica se han hecho grandes esfuerzos por
democratizar el conocimiento geográfico desde las IDE. Sin embargo, el reto de empoderar a la
ciudadanía en el uso y aprovechamiento de la información geoespacial sigue siendo un gran
desafío. Las rutas estratégicas que presentan la comisión de expertos de la ONU señala cómo
uno de sus principales focos las personas. En este sentido los gobiernos latinoamericanos tienen
el reto de reinventar su comunicación con los ciudadanos haciendo énfasis en la utilidad de lo
espacial para la toma de decisiones en lo cotidiano, en esos problemas que nos involucran como
ciudadanos de a pie, pero también como sociedad planetaria que debe utilizar la información de
manera crítica y asertiva para transformar las realidades que hoy nos sacuden como ciudadanos
del mundo.
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O INEA, em parceria com a INDE, elaborou uma importante ferramenta de subsídio à gestão e a
tomada de decisão. Através do Portal GEOInea Municípios, cada prefeitura dispõe de uma interface para
consulta e download de dados geoespaciais. Apesar de a ferramenta ser destinada aos gestores municipais,
o acesso é público, servindo de consulta e fonte de dados para os demais atores envolvidos na gestão,
monitoramento e pesquisa ambiental.
A ferramenta surgiu frente à demanda das prefeituras dos municípios do estado do Rio de Janeiro
por mapeamentos e informações espaciais acessíveis. As informações geoespaciais subsidiam desde
localização de atividades para licenciamento frente ao zoneamento do plano diretor da cidade, até a
implementação de Unidades de Conservação e o planejamento do eixo de expansão municipal, por
exemplo.
Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) auxiliam na gestão pública através da integração das
informações em um banco de dados georreferenciados. Como grande parte das atividades desenvolvidas
pela gestão estão subordinadas ao fator localização, os SIGs consistem uma importante ferramenta de
gestão territorial. Além de possibilitar a elaboração de diagnósticos, um banco de dados georreferenciados
pode ser utilizado na simulação de processos que ocorrem no espaço, antecipando os possíveis impactos
das decisões tomadas em um projeto de planejamento (Francisco et. al, 2012).
Buscando dar suporte aos municípios no que tange ao compartilhamento de informações
geoespaciais de seus territórios, o Portal GEOInea Municípios, plataforma elaborada em um software
baseado em nuvem que compartilha informações geoespaciais de diferentes eixos temáticos, busca
subsidiar o planejamento e orientar a tomada de decisão da gestão pública municipal. Dessa forma, a
articulação e cooperação técnica prevista no Art. 8°, o INEA cumpre as normas fixadas pela Lei
Complementar n° 140 de Dezembro de 2011, a qual propõe a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum

relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.
O Portal GEOInea Municípios é um segmento do Portal GEOInea e foi desenvolvido na mesma
plataforma - ArcGis Online - o qual possibilita pequenas análises espaciais além da visualização dos dados,
download dos arquivos em diversos formatos e consulta aos metadados.
A interface do portal utiliza os dados armazenados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais –
INDE – pelo consumo de geoserviços. O INEA, ao firmar esta parceria com a INDE, passou a usufruir, sem
custos, da infraestrutura física do servidor de dados do Governo Federal, onde os dados são armazenados,
catalogados e consumidos por meio de protocolos de geoserviços na interface do portal elaborada na
plataforma do ArcGis Online. Em contrapartida, o INEA se compromete a adequar os dados compartilhados
aos critérios de qualidade estipulados pelo Conselho Nacional de Cartografia – CONCAR e às demais ISOs
internacionais que discorrem sobre a temática.
O portal foi desenvolvido de forma simples e intuitiva, possibilitando ao gestor visualizar e realizar o
download dos dados seccionados pelo limite territorial de seu município. As informações geoespaciais se
inserem nos seguintes eixos: (i) Bases Cartográficas nas escalas 1:450.000, 1:50.000 e 1:25.000 que
contemplam dados de hidrografia, vias, curva de nível, pontos cotados, dentre outros; (ii) Unidades de
Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável das esferas municipal, estadual e federal; (iii)
Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente de topo de morro, declividade, recursos hídricos e
nascentes; (iv) Zoneamento de Plano Diretor, quando a prefeitura disponibiliza esta informação; (v) Áreas
Prioritárias para Restauração Florestal e (vi) Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de
Massa e Inundação.
O Portal GEOInea Municípios permite que o usuário gere layouts, faça análises espaciais simples,
como cálculo de distância e área. À medida que Prefeituras elaborem dados geoespaciais que possam ser
inseridos no Portal, o INEA poderá realizar essa inserção de forma modular através de um termo de cessão
de dados espaciais.
Através da elaboração do portal, o INEA almeja cooperar com as prefeituras nas atividades
relacionadas ao planejamento urbano-ambiental do estado do Rio de Janeiro, disponibilizando informações
de suma importância à gestão ambiental e territorial, proporcionando o conhecimento do território para
que os gestores promovam o desenvolvimento econômico e social de seus municípios concomitante à
preservação do meio ambiente. Deve-se salientar que o estado do Rio de Janeiro se insere no bioma Mata
Atlântica, um dos mais ricos em biodiversidade do mundo e, portanto, torna-se imprescindível promover e
subsidiar políticas de preservação de seus ecossistemas intensamente pressionados pela ocupação
antrópica.
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RESUMO: O Serviço Geológico do Brasil - CPRM está se reestruturando para atender às
especificações da INDE. Dentre as ações tomadas, está sendo construída uma infraestrutura de
geosserviços, que disponibilizará dados geoespaciais, serviços de mapas, e metadados Também
estão em elaboração manuais técnicos com a finalidade de adequar os dados geoespaciais
produzidos pela CPRM às especificações técnicas da INDE. Essa revitalização da CPRM na INDE
foi viabilizada pelo avanço tecnológico proporcionado pela transformação digital aplicada na
CPRM. Outro aspecto dessa reestruturação é a adoção de padrões abertos OGC (Open
Geospatial Consortium) e softwares livres nos processos de trabalho geoespaciais. A CPRM
mantém uma biblioteca de símbolos de paleontologia para ser utilizada nos trabalhos de
mapeamento geológico, atualmente, em formato bitmap e adaptado para a plataforma ESRI.
Este tipo de representação tem apresentado problemas de anti-aliasing quando reduzido, além
de não ser adequado para a apresentação dos mapas na web, segundo as especificações da OGC.
Este trabalho apresenta o resultado da conversão da biblioteca de símbolos de paleontologia da
CPRM para padrões abertos, método que pode ser empregado em qualquer outro tipo de
biblioteca de símbolos. O produto consiste em um conjunto de símbolos (glifos, em tipografia)
em formato SVG, padrão para desenhos vetoriais, definido pela W3C (World Wide Web
Consortium). Estes conjuntos de glifos foram agrupados em arquivos de fonte OpenType (ISO14496/22). O padrão OpenType é usado nas principais plataformas de computadores devido à
ampla disponibilidade e flexibilidade tipográfica, incluindo disposições para lidar com as diversas
características de todos os sistemas de escrita do mundo. A necessidade de desenvolver a
técnica de construção de fontes deve-se a melhorar a qualidade tipográfica das representações
cartográficas e tornar a biblioteca compatível para os principais softwares GIS do mercado. Além
disso, tornar a biblioteca pública e aberta para uso da comunidade geocientífica, independente
de ser utilizado plataforma de código aberto ou proprietário. Os 61 símbolos de paleontologia,
adotados pela CPRM, foram exportados para formato SVG e tratados por meio do programa
Inkscape. Cada símbolo foi isolado em um único arquivo SVG e, por meio do editor de fontes
FontForge, foram convertidos em glifos e relacionados a um character set. Cada glifo foi
associado a um character code e o grupo temático produziu um arquivo de fonte. As
propriedades de desenho dos glifos não foram alteradas, mas a sua visualização no programa
de edição apresentou algumas inconsistências dos símbolos originais e os mesmos precisaram
ser editados individualmente. A vantagem de utilizar o padrão SVG para representar os símbolos
cartográficos é que ao invés de definir os símbolos por meio de colunas e linhas de pixels como
no formato raster, o SVG utiliza gráficos vetoriais constituídos de primitivas geométricas como
pontos, linhas, curvas e polígonos. As imagens vetoriais são derivadas de expressões
matemáticas e por isso não perdem definição quando tem o seu tamanho aumentado. Outra

vantagem do SVG é a de ser um arquivo de texto, e possuir um excelente fator de compressão.
Além disso, os conteúdos podem ser mantidos em repositórios com controle de versão, o que
facilita a gestão do conteúdo. O método adotado mostrou-se aplicável a qualquer biblioteca de
símbolos cartográficos com bons resultados. Os testes de renderização em diversas plataformas
(web ou desktop) não apresentaram diferenças perceptíveis. A técnica pode ser utilizada para
tornar as bibliotecas de símbolos da CPRM acessíveis para toda a comunidade geocientífica e,
assim, a CPRM poderá distribuir padrões de simbologia geológica seguindo a definição de Dados
Abertos.

PALAVRAS-CHAVE: SIMBOLIZAÇÃO, PALEONTOLOGIA, OGC.
INTRODUÇÂO
A simbolização, que é a definição dos símbolos e convenções cartográficas que
representarão as informações geográficas em um mapa ou carta é, juntamente com a
generalização, uma das transformações cognitivas a que serão submetidas as informações
geográficas. As transformações cognitivas são aquelas sofridas pela informação geográfica, para
que possa tanto ser representada cartograficamente quanto reconhecida como a informação
existente no mundo real (MENEZES & FERNANDES, 2013).
Todos os dados geoespaciais podem ser mapeados e devem ser representados por
símbolos. Tais símbolos são classificados por meio de sua geometria, que pode ser definida em
três classes: pontos, linhas e áreas (CROMLEY, 1992; ROBINSON et al., 1995). Estas classes são
conhecidas como primitivas gráficas (MARTINELLI, 2011).
Para a Cartografia de base, ou base cartográfica utilizada no mapeamento sistemático
brasileiro, a simbologia é convencionada em manuais técnicos, como os manuais T 34-700 de
convenções cartográficas do Estado-Maior do Exército (DSG, 2002) e as normas para a Carta
Internacional do Mundo ao Milionésimo (IBGE, 1993).
Na Cartografia temática brasileira, diferente da Cartografia de base, não existe uma
padronização de convenções devido a variabilidade de fenômenos que podem ser mapeados.
Dessa forma, a criação dos símbolos temáticos, sua distribuição e visualização são
responsabilidade exclusiva do autor do documento cartográfico, devendo sempre constar da
legenda do mapa, assim como, quando necessário a elaboração de tabelas descritivas que
possibilitem a interpretação do mapa por um leigo (MENEZES & FERNANDES, 2013).
A U.S. Geological Survey (USGS), juntamente com a Federal Geographic Data Committee
(FGDC), criou uma diretriz intitulada FGDC Digital Cartographic Standard for Geologic Map
Symbolization (FGDC, 2006) que fornece um único padrão nacional (USA) para a representação
cartográfica digital dos elementos de um mapa geológico. Com o mesmo propósito a British
Geological Survey criou uma diretriz intitulada Cartographic Standard Geological Symbol Index
(MAWER, 2002). Há variabilidade de símbolos na representação dos elementos e fenômenos
geológicos entre os dois documentos.
O Serviço Geológico do Brasil – CPRM elaborou uma biblioteca de símbolos cartográficos
para servir de diretriz nos mapeamentos geológicos brasileiros. Neste documento há simbologia
específica para feições geológicas e geofísicas, simbologia destinada à representação da
paleontologia (representação de fósseis), das estruturas sedimentares e da geocronologia.

A SIMBOLIZAÇÃO DE GEOLOGIA EMPREGADA PELA CPRM
A simbolização empregada pela CPRM utiliza símbolos que podem ser classificados
como pictóricos, geométricos e associativos. As variáveis visuais utilizadas conotam uma
diferenciação visual de caráter qualitativo como forma, direção, cor e padrão.

Os símbolos pictóricos são caracterizados por uma ligação direta com o tipo de
fenômeno representado. Podem ser simples, complexos ou estilizados, devendo sempre ter alta
eficácia na comunicação (MENEZES & FERNANDES, 2013). Um exemplo de símbolo pontual
pictórico é apresentado na figura 1, que representa fóssil anfíbio.

Figura 1 – Símbolo de fóssil anfíbio
Os símbolos geométricos não tem associação de forma com o fenômeno representado,
sendo empregado formas geométricas como círculo, triângulo, retângulo, estrela, entre outros.
Um exemplo de símbolo pontual geométrico é apresentado na figura 2, que representa depósito
mineral.

Figura 2 – Símbolo de depósito mineral
Os símbolos associativos empregam uma combinação dos geométricos e dos pictóricos
para produzir símbolos identificáveis. Um exemplo de símbolo pontual associativo é
apresentado na figura 3, que representa acamadamento ígneo.

Figura 3 – Símbolo de acamadamento ígneo
A simbolização de paleontologia utilizada pela CPRM é proveniente da biblioteca de
símbolos da USGS (FGDC, 2006). Estes símbolos estão, atualmente, em formato bitmap
adaptados para a plataforma ESRI, e têm apresentado problemas de anti-aliasing quando são
escalados para um tamanho maior, e além disso, não estão no padrão adequado para a
apresentação dos mapas na web, segundo as especificações da OGC (Open Geospatial
Consortium).
Para adequar a simbolização de paleontologia da CPRM aos padrões OGC, este trabalho
propõe a conversão da biblioteca de símbolos para o padrão aberto SVG (Scalable Vector
Graphics), padrão para desenhos vetoriais escaláveis, definido pela W3C (World Wide Web
Consortium).

A CONVERSÃO DOS SÍMBOLOS PARA O PADRÃO SVG
Os 61 símbolos pictóricos de paleontologia da CPRM foram convertidos, um a um, para
o formato SVG (padrão aberto para desenhos vetoriais definido pela W3C) por meio do
programa CorelDraw®.
Cada símbolo foi importado como um glifo no editor de fontes FontForge e associado a
um character code. A relação entre cada glifo (símbolo) e o seu “character code” foi
documentada. Este conjunto de glifos foi agrupado em um arquivo de fonte OpenType (ISO14496/22). O padrão OpenType é usado nas principais plataformas de computadores devido à
ampla disponibilidade e flexibilidade tipográfica, incluindo disposições para lidar com as diversas
características de todos os sistemas de escrita do mundo. A necessidade de desenvolver a
técnica de construção de fontes deve-se a melhorar a qualidade tipográfica das representações
cartográficas e tornar a biblioteca compatível para os principais programas SIG’s (Sistemas de
Informações Geográficas) do mercado.

Percebeu-se visualmente, no programa FontForge, que o glifo estava diferente do
desenho original. Por exemplo, o glifo correspondente ao símbolo denominado “trilobita”,
figura 4, aparecia como um desenho totalmente preenchido pela cor preta, sem mostrar as
feições internas do desenho. Analisando-se as características do desenho no visualizador de
construção do FontForge percebeu-se que o símbolo estava construído com polilinhas, como se
pode ver na figura 5.

Figura 4 – Símbolo de fóssil trilobita visualizado no editor de fontes FontForge

Figura 5 – Símbolo de fóssil trilobita no visualizador de construção do FontForge
As propriedades de desenho dos glifos não precisaram ser alteradas, mas os contornos
dos glifos precisaram ser transformados em polígonos ao invés de polilinhas. Isso foi realizado
no programa Inkscape por meio da função “converter contorno em caminho”.
Após essa edição, o glifo foi novamente importado no programa FontForge já com uma
visualização perfeita de todas as suas feições, figura 6. O contorno do símbolo na forma de
polígono pode ser visto na figura 7.

Figura 6 – Visualização do símbolo após a edição no programa Inkscape

Figura 7 – Visualização do contorno do símbolo como polígono
A formatação final de todos os glifos é mostrada na figura 8. Com o arquivo de fonte
formatado, foi possível fazer a sua instalação no sistema operacional Windows® e visualizar cada
uma das fontes-símbolos em qualquer programa que tenha essa funcionalidade, como por
exemplo, um programa SIG.

Figura 8 – Visualização dos glifos no arquivo FontForge

CONCLUSÕES
O propósito deste trabalho foi mostrar que a vantagem de utilizar o padrão SVG para
representar os símbolos cartográficos é que ao invés de definir os símbolos por meio de colunas
e linhas de pixels (como os símbolos em formato raster), o SVG utiliza gráficos vetoriais
constituídos de primitivas geométricas como pontos, linhas, curvas e polígonos, derivadas de
expressões matemáticas e por isso não perdem definição quando tem o seu tamanho
aumentado.
Outra vantagem da utilização do formato SVG é a de ser um arquivo de texto, e possuir
um excelente fator de compressão. Além disso, os conteúdos podem ser mantidos em
repositórios com controle de versão, o que facilitaria a gestão do conteúdo.

O método adotado mostrou-se aplicável a qualquer biblioteca de símbolos cartográficos
com bons resultados. Os testes de renderização em diversas plataformas (web ou desktop) não
apresentaram diferenças perceptíveis. Um dos aspectos mais importantes do método
apresentado neste trabalho foi tornar a biblioteca de símbolos cartográficos pública e aberta
para uso da comunidade geocientífica, independente de ser utilizado plataforma de código
aberto ou proprietário, e com isso, a CPRM poderá distribuir padrões de simbologia geológica,
segundo a definição de Dados Abertos.
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Uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) pode ser uma poderosa ferramenta para o
armazenamento, a busca, visualização e edição de informações espaciais, a qual, através de um conexão
online, permite a colaboração entre diferentes agentes, sendo eles governamentais, privados, civis ou do
meio acadêmico. Apesar dos evidentes benefícios em relação a organização e acesso à informação
oferecido pela IDE, ainda se tem pouca disseminação do assunto, sobretudo no meio acadêmico, no qual
a IDE permitiria um grande avanço em questão de acessibilidade aos dados espaciais produzidos, bem
como a possibilidade de ensino e pesquisa sobre a temática. O presente trabalho apresenta uma
proposta inicial de estudo de viabilidade para implantação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais no
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), o qual conta com diversos
laboratórios que produzem uma grande quantidade de informação de diversas áreas do conhecimento,
tais como climatologia, pedologia, geomorfologia, recursos hídricos, geologia, geografia da população,
geografia urbana, geografia cultural e humanista, e várias disciplinas ligadas às geotecnologias, como
cartografia digital, sensoriamento remoto e tecnologias da geoinformação. As disciplinas ofertadas para
a graduação e pós-graduação que capacitam os alunos para o uso de geotecnologias seriam também
beneficiadas, haja vista que o uso de uma IDE possibilita um acesso facilitado dos estudantes ao acervo
do Departamento. Assim, através da adoção de uma IDE seria possível catalogar toda a produção
científica inerente a dados espaciais produzida no departamento, garantindo um acesso facilitado, que
normalmente seria divulgado pelos laboratórios no formato shapefile, ou ainda, muitas vezes em
formato PDF, como dados inseridos em arquivos de monografias, dissertações ou artigos que já foram
publicados, o que poderia acarretar em perdas dos dados originais ou de parte deles, como arquivos
com informação do Sistema de Referência Cartográfica ou Metadados, acabando por acarretar em mais
trabalho e tempo desperdiçado e inerente perda de qualidade acarretada no processo e inclusive na
impossibilidade de utilização de alguns arquivos. Além do aumento de produtividade e maior
acessibilidade e visibilidade para os dados espaciais, haja vista que, caso os metadados estejam
devidamente organizados, há diversas possibilidades de pesquisa dos dados proporcionada pela IDE, que
permite encontrar as informações desejadas através de palavras chaves, algo que sem essa função
necessitaria de uma busca em diversos trabalhos publicados, ou outras formas de contato perguntando
sobre a disponibilidade o que, além de mais trabalhoso, pode se tornar inviável. Dessa forma a gestão de
dados espaciais gerados na pesquisa pode garantir uma maior integração entre os diferentes
laboratórios, devido ao acervo compartilhado. Destaca-se ainda a facilidade de compartilhamento
gerada através da interoperabilidade que uma IDE pode proporcionar entre os dados, fazendo com que
os mesmos possam ser consultados e adquiridos em diferentes formatos e softwares, inclusive quando o
discente e/ou pesquisador estiver em trabalho ou aula de campo. O uso de uma IDE acadêmica no
departamento de geografia possibilitaria a capacitação dos discentes para o uso dessa tecnologia,
aumentando a disseminação do uso das IDEs, desenvolvendo competências e habilidades junto aos
estudantes, que levarão esse conhecimento para seus respectivos eixos de trabalho podendo ser em
instituições privadas, públicas, ou até mesmo na educação. Outro ponto afetado com essa

implementação é a pesquisa na área, visto que tanto o uso dessa tecnologia, quanto as pesquisas
aplicadas, ainda possuem espaços para serem ampliados, sobretudo quando se tratam de instituições de
ensino superior sediadas no território brasileiro. Por meio do contato com uma IDE os diversos atores do
departamento de geografia da UFC poderão utilizá-la como recurso para suas pesquisas sobre bases de
dados geográficos, aumentando e melhorando a qualidade das pesquisas nessa área. A ideia da proposta
inicial e preliminar para implementação da IDE seria através da utilização de softwares gratuitos e com
código aberto, como QGIS e a extensão PostGIS do Sistema Gerenciador de Dados Geográficos (SGBD)
PostgreQL. Esses softwares, além de serem gratuitos e de fácil acesso, são ferramentas intuitivas e que
oferecem bastantes funcionalidades, mesmo quando comparadas a softwares proprietários, e possuem
uma boa interoperabilidade e compatibilidade entre si. O software QGIS, no departamento de geografia
da UFC, já está popularizado e vem sendo aplicado nas disciplinas da graduação desde o 2º semestre,
enquanto o PostgreSQL com a extensão PostGIS é menos conhecido e ainda possui um maior
distanciamento da rotina dos alunos, todavia a integração entre os dois poderá permitir um aprendizado
mais significativo. O uso dessa base de dados também facilitaria a elaboração e a execução das aulas,
garantindo que os alunos tenham acesso aos mesmos arquivos, em diferentes computadores,
laboratórios de ensino e pesquisa, e não dependam de baixar de servidores da internet que ocasionam
atrasos nas aulas. Espera-se que a implementação dessa infraestrutura de dados possibilite a
capacitação dos alunos do departamento de geografia, o que servirá como uma base para que se possa
realizar uma integração com outras IDEs, principalmente a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais
(INDE), assim como trazer para o meio acadêmico uma maior aderência a essas tecnologias.
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El 17 de marzo de 2020, entró en vigor el Decreto Ejecutivo No. 1017, donde se declaró el estado
de excepción por la calamidad pública en el Ecuador [1]. El ruido de la multitud, del comercio, del tránsito
vehicular y de los bares nocturnos en Guayaquil dieron paso al silencio. La urbe porteña experimentó una
disminución de alrededor del 60% del ruido sísmico, desde la implementación de las medidas de
aislamiento que dispuso el Gobierno Nacional, para controlar la propagación del COVID-19 [2]. Como
parte de las medidas, desde el 17 de marzo rigió la cuarentena obligatoria y toque de queda entre las
16h00 y las 5h00 en todo el país, con restricción vehicular según el último dígito de la placa [3]. Desde el
13 de abril inició el sistema de semaforización sanitaria por provincias, que define las restricciones que
rigen en cada territorio, con inicio de luz de color roja para todo el país [4]. La ciudad de Guayaquil se
mantuvo con el color rojo hasta el 19 de mayo, lo que flexibilizó parcialmente las medidas de aislamiento
[5]. Durante el periodo que la ciudad estuvo con semáforo de color rojo, en barrios de la ciudad fue posible
escuchar el canto de los pájaros e incluso a los vecinos, al contrario de lo que ocurrió en otros sectores
populares, donde los ruidos continuaron intensos [6-8]. Esto permite inferir, que el sonido es un indicador
social relevante de la distribución económica espacial, en el escenario de la cuarentena que vivimos. En
este contexto, con la finalidad de evaluar la contaminación acústica durante la transición del aislamiento
a la reactivación de actividades, se propone realizar el mapeo de los niveles de ruido durante la cuarentena
en la ciudad de Guayaquil, y sus regiones conurbanas de Daule, Durán y Samborondón. En este proyecto
de investigación y vinculación, es de colaboración abierta (crowdsourcing) y participan estudiantes de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), de los cuales, 40 realizan las actividades como prácticas
de servicio comunitario [9] y 30 trabajan como actividad del proyecto de la materia de Sostenibilidad. Para
la colecta de los datos se utilizó la aplicación Survey123 de ArcGIS [10], donde se diseñó un formulario
para el registro de los datos geolocalizados. Principalmente se solicitó el ingreso de los niveles mínimo,
máximo y promedio en decibeles (dB) del ruido, al igual que debían especificar el tipo de ruido
predominante durante la medición. Las mediciones fueron realizadas todos los días en cuatro franjas
horarias: mañana (9h00), día (13h00), tarde (16h00) y noche (20h00), los registros fueron realizadas por
los estudiantes desde la ventana principal de su casa, para no exponerlos a un posible contagio por COVID19. Debido las limitaciones de disposición de sonómetros y en especial por la sorpresiva propagación de
la COVID-19, se utilizaron aplicaciones móviles de medición de ruido empleadas en otro estudio similar
[11]. Para dispositivos con sistema operativo Android, se utilizó el App Sonómetro: Sound Meter [12], y
para los iOS el App Decibel X: dB Sound Level Meter [13]. Otra etapa importante del proyecto fue la
creación de un Dashborad [14] vinculado al formulario de registro de los datos, a través del cual se
compartió con la comunidad mapas dinámicos de los niveles de ruido en general o en cada franja horaria.
El visor de mapas dinámico fue realizado en la aplicación Dashborad de ArcGIS [15], donde es posible

visualizar y filtrar los datos previamente colectados, además de navegar libremente en los mapas sin ser
un experto en SIG (Sistema de información geográfica). Hasta el 23 de agosto de 2020 se han colectado
12,922 registros, lo que permite confirmar la robustez de las aplicaciones de ArcGIS empleadas en el
proyecto. A pesar de que el movimiento en la ciudad ha disminuido, en ciertas zonas de estudio se
evidenció ligera disminución del ruido. En general, el tipo de ruido predominante de mayor frecuencia fue
el tránsito vehicular y buses, seguido de las voces o gritos de personas, donde las franjas horarias del día
(13h00) y de la tarde (16h00) registraron los mayores niveles de ruido. Unas regiones experimentaron
cambio en el tipo de ruido, los informes revelan sonidos de niños jugando por la mañana en el día, antes
ellos estaban en la escuela y ahora tienen que quedarse en casa, al igual que los vecinos. A medida que
las vías experimentan menor tránsito, los barrios y urbanizaciones cobraron vida, estos efectos no siempre
son visibles, pero sí pueden ser escuchados. Este proyecto sirve como un medio de comunicación directo
y en tiempo real de los niveles de ruido en la ciudad, en una situación excepcional de encierro y transición
a la reactivación de todas las actividades. Además de permitir visualizar la distribución espacial de estos
sonidos y su escala temporal dentro del tiempo de operación del proyecto.
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A literatura sobre a erosão hídrica urbana no Brasil enfatiza sua instalação
principalmente nos anos 1980, em cidades que receberam grandes contingentes migratórios,
mas sem planos de assentamentos humanos em tempo hábil e sem rede de drenagem urbana.
Goiânia, capital do Estado de Goiás, localizada na região Centro-oeste do país, é representativa
desse processo. Foi criada em 1933 para receber 50mil habitantes, mas passou por grande
transformação posterior, devido à urbanização espontânea e acelerada, ao atrair inúmeros
imigrantes buscando melhores condições de vida, associada à expansão da fronteira agrícola
na região desde a década de 1960 e a mudança da capital federal para Brasília, fundada em 21
de abril de 1960. Estudos desenvolvidos pela primeira autora (Cavalcante, 2019) revelaram
que vários diagnósticos do fenômeno foram realizados sob a coordenação da Prefeitura de
Goiânia mostraram que o processo erosivo, do tipo ravina e voçorocas, vêm diminuindo
notavelmente desde 2006, quando se identificou a redução de 112 focos erosivos em 1992
para 63 em 2006. Tais estudos revelaram que o fenômeno se concentrava em bairros não
planejados e com adensamento populacional superior a 20%, principalmente em áreas de
nascentes e fundos de vale, onde há maior potencial erosivo hídrico, sob clima tropical com
estação chuvosa intensa de verão. O presente trabalho apresenta a metodologia e resultados
da análise da evolução espaço-temporal do processo erosivo urbano de Goiânia, no que hoje
denomina de Macrozona Construída, a área urbana propriamente dita, no período de 1992 a
2016. Foram avaliadas: a distribuição dos focos erosivos de médio e grande porte, sua
evolução espaço-temporal e identificadas as respectivas áreas críticas, onde há maior
densidade do número de focos. Nestas foram detectadas: a influência dos condicionantes do
meio físico, a erodibilidade dos solos e as mudanças do uso do solo urbano, bem como a
expansão dos loteamentos que deram origem progressivamente a novos bairros na capital.
Foram elaborados: mapas de solos e geologia em escala de detalhe 1:40.000; de drenagem,
bacias higrográficas, altitude, declividade e curvatura das vertentes em escala de ultradetalhe,
1:5.000, todos por compilação de dados oficiais; e mapas da cobertura vegetal e expansão
urbana no tempo, também na escala 1:5.000, com base na interpretação de Ortofoto com
60cm/pixel de resolução, por meio de vetorização manual e georreferenciamento, utilizando
classes de uso do solo urbano usadas com frequência no planejamento urbano no Brasil e de
geotecnologias aplicadas no Sistema de Informação Geográfica. Os resultados confirmaram
que, a urbanização espontânea e acelerada de 1992 a 2016, que promoveu um incremento
notável da população para atualmente mais de 1 milhão de habitantes, também promoveu o
processo intensivo de erosão urbana, acompanhando a implantação sucessiva dos bairros
espontâneos, em áreas de cobertura vegetal degradada, principalmente em nascentes e
fundos de vale. Nesses bairros, a altitude, declividade e as curvaturas das vertentes

evidenciaram que a direção preferencial do escoamento superficial concentrado/subsuperficial
converge para as nascentes concordando com a ocorrência dos focos erosivos, mas
frequentemente discordando do desenho de arruamentos e disposição de lotes, enquanto que
os solos com índices de alta, média e baixa erodibilidade e de geologia não apresentaram
características altamente favoráveis à ocorrência do fenômeno. Revelaram, ainda, que as áreas
críticas se deslocaram no tempo, descrevendo uma trajetória em arco que se inicia a leste da
área urbana e se projeta gradativamente para o norte e noroeste e depois para sudoeste, à
medida que a periferia vai sendo urbanizada e os novos bairros regularizados. A análise da
evolução temporal do número de focos mostrou que o processo erosivo reduziu drasticamente
em 2006, mantendo-se baixo em seguida, quando foram implementadas políticas públicas de
controle, principalmente de drenagem urbana e obras de contenção. Conclui-se que Goiânia é
um exemplo brasileiro recente de processo de erosão urbana relacionada à expansão urbana
acelerada sem planejamento de assentamentos humanos, em países tropicais, o qual foi
controlado posteriormente com as políticas de regularização dos bairros espontâneos e de
controle corretivo dos focos erosivos, embora de alto custo socioambiental. Acrescente-se que
o sensoriamento remoto e o geoprocessamento foram auxiliares preciosos na análise do
processo erosivo urbano, em especial quanto à identificação dos focos erosivos não
catalogados em antigos levantamentos, ora possíveis com imagens de maior resolução, além
do intercruzamento dos mapas dos condicionantes visando sua correlação espaço-temporal de
modo a identificar as causas do fenômeno.
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El objetivo de este resumen es hacer conocer las acciones en curso hacia una
Infraestructura de Datos Espaciales Panamericana. En ese sentido, el Plan de Acción
Conjunto (PAC) es una importante herramienta. Su propósito es armonizar esfuerzos y planes
de trabajo entre organizaciones multilaterales, evitar duplicaciones y preparar a las
instituciones relevantes para los cambios tecnológicos e innovaciones que se den en este
campo de desarrollo. El PAC vigente (https://www.ipgh.org/assets/planaccionconjunto_20162020.pdf) integra cuatro organizaciones Internacionales; Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH); Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de
Información Geoespacial para las Américas (UN GGIM), Sistema de Referencia Geocéntrico
para las Américas (SIRGAS) y Red Geoespacial de América Latina y el Caribe
CAF/GEOSUR. Con referencia a sus antecedentes se destaca: 1) 1928 nace el IPGH, como
órgano panamericano representando a los gobiernos en esta temática: 2) 1993 se crea
SIRGAS, con una fuerte componente técnica y académica; 3) 2000 surge CP IDEA, (Consejo
Permanente de infraestructura de datos Espaciales), también con una fuerte componente
técnica y académica que luego le da origen a UN GGIM a partir del 2013; 4) 2007 se crea el
programa GEOSUR, apoyado por CAF; 5) 2012 se firma la primera versión del PAC en el 44
CD del IPGH en Buenos Aires (Argentina). 6) 2015 se realiza la actualización en el 46 CD
del
IPGH
e
Cartagena
de
Indias
(Colombia)
Los lineamientos generales de política para alcanzar la IDE Panamericana son: No hay una
IDE útil si no hay RRHH locales capacitados para aprovecharla. Las capacidades de los países
(gobiernos, academia y empresas) deben crecer junto con la propia estructura y contenidos de
la IDE panamericana. Es de resaltar el carácter federal que se quiere dar a la IDE,
manteniendo la propiedad y administración de los datos nacionales en manos de las
respectivas instituciones. Se propone la inclusión de información estadística y ambiental
desde un principio, junto con la consideración del importante esfuerzo técnico en asegurar la
interoperabilidad, etc. todos ellos valores que se comparten. El PAC no es más que un primer
paso en ese sentido: tratar de armonizar entre instituciones con estructuras y ámbitos de
actuación (o competencias) disímiles pero que hay que enfocar al objetivo de generar
condiciones para hacer viable una IDE panamericana. Lo sustantivo es formar y consolidar
una cultura de cooperación en la región, única forma de valorar las diferencias existentes y de
esta forma brindar las soluciones necesarias. La situación de la región no es la misma que la
que tiene la Europa de INSPIRE, pero es igualmente un antecedente válido. Se tomará o no en
el futuro y por los gobiernos una decisión, de qué Datos Espaciales compartir; lo que compete
a los técnicos de los países es estar preparado y de la mejor forma para ello. Con el marco del
PAC se han realizado avances sobre la base de la Plataforma de GEOSUR, siendo hitos los
recientes Mapas Integrados así como el mantenimiento de largo plazo del sitio WEB. Como
acción en el área de gobernanza puede mencionarse la realización de Talleres para Directivos,
compartiendo así avances con la comunidad. No obstante lo ya realizado, falta mucho por
1

hacer aún. Por otra parte, resulta sustantivo continuar brindando herramientas sobre todo
desde el punto de vista político y de gobernanza para fortalecer a las IDE nacionales. El
objetivo es que tengan avances en la estandarización de la Información Geográfica (IG) e
interoperabilidad a nivel nacional para continuar el camino hacia la IDE Panamericana. Desde
el punto de vista del IPGH, el aporte en esta ruta es continuar fortaleciendo a las Agencias
Cartográficas Oficiales de la Región, productoras de los datos fundamentales. En las acciones
realizadas se hace énfasis en la modalidad de "compartir conocimiento y aprender haciendo"
que se puso en práctica en los Proyectos de Mapas Integrados de América Central y del Sur
etc. por oposición al modelo central de "dame tus datos que yo los arreglo para que ajusten".
En este sentido es clave la generación de Recursos Humanos capacitados para hacer frente a
los desafíos tecnológicos.
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A importância da existência dados geográficos e de sua utilização de para apoio a gestão
pública municipal dispensa comentários entre os profissionais da área e usuários das
geotecnologias, no entanto, é comum a também percepção de que muitos municípios brasileiros
ainda são carentes do uso dessas ferramentas. Diante da falta de um levantamento que
confirme ou contradiga essa percepção, observou-se a necessidade da realização de um
levantamento sobre a situação do uso de geotecnologias e da existência de bases cartográficas,
em especial nos órgãos públicos. Assim, objetivando compreender a situação existente no
Espírito Santo e as possíveis ações para difundir o uso das geotecnologias entre os municípios e
órgãos públicos do Estado e, com isso, contribuir para melhoria da gestão urbana e regional, o
projeto de pesquisa denominado “Diagnóstico Geotecnológico dos órgãos públicos do Espírito
Santo” foi conduzida entre Agosto de 2019 e Julho de 2020, numa parceria entre o Instituto
Federal/ Coordenadoria do Curso de Geoprocessamento e a IDE Estadual (Sistema Integrado de
Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo – Geobases). Durante a condução da pesquisa
foi realizado um inventário dos órgãos e elaborados dois questionários para serem respondidos
de forma remota por representantes dos órgãos (um questionário para órgãos estaduais e
federais e outro para prefeituras), após isso os questionários foram encaminhados aos órgãos
estaduais e federais com sede no Estado e também para todos os 78 municípios capixabas e os
dados obtidos foram agrupados e analisados. Houve a participação de 49% dos municípios,
sendo essa mais efetiva dos de grande porte e proporcionalmente nos de médio e pequeno
porte (respectivamente 73%, 50% e 41%). Os dados mostraram que 31% dos municípios
autoavaliaram ter um uso das geotecnologias em níveis bons e ótimos (correspondente às notas
8, 9 e 10). Nesses municípios o número de profissionais que atuam com geotecnologia variou
entre 2 e 18 servidores. Os softwares mais utilizados no geral foram Google Earth, AutoCad e
Qgis (respectivamente com 87%, 82% e 53%). Quanto às bases cartográficas, 30% declararam
possuir apenas bases analógicas, 7% base digital e 63% digital e georreferenciada. As bases
cadastrais de 56% dos municípios não foram atualizadas nos últimos 10 anos. Quanto à sua
associação à alguma Infraestrutura de Dados Espaciais, 50% dos municípios respondentes
declararam não estarem associados à nenhuma IDE, a outra metade declarou estar associada
ao Geobases e 5% declararam possuir também uma IDE municipal. Foi questionado também
sobre a utilização dos serviços do Geobases e 82% dos municípios declararam utilizar os serviços
dessa IDE, sendo os usos mais frequentes a visualização de mapas (90,6%) e o download de
dados (68,8%). Isso mostrou que mesmo afirmando não serem conveniados, alguns municípios
utilizam os serviços da IDE estadual. Sobre os dados geográficos municipais, 58% das prefeituras
afirmaram estarem dispostas a disponibilizá-los na forma de transparência ativa. Embora a
participação dos municípios tenha sido menor que a projetada no escopo da pesquisa, foi
possível notar através dos números proporcionais que existe uma forte demanda pela difusão
do uso das geotecnologias e pela criação/ atualização de bases cartográficas no Estado. As

análises dos dados e as propostas que surgiram a partir do trabalho realizado apontaram que,
no contexto encontrado, a existência de uma IDE bem estruturada e aberta à auxiliar os
municípios (em especial de pequeno porte) no uso de bases cartográficas e ferramentas de
geoprocessamento é de suma importância para o desenvolvimento do setor no estado. Muitos
municípios apontaram como demandas com prioridade “alta” a realização de “Treinamentos”
(82%), o “Fornecimento de Equipamentos” (82%), a “Estruturação/ Fornecimento de Bases
Cartográficas” (71%) e a “Consultoria Técnica” (66%). Foram apontadas futuras ações de
extensão e pesquisa a serem realizadas por Ifes, Geobases e outros parceiros para que o cenário
quanto ao uso de geotecnologias seja melhorado nos próximos anos. A pesquisa também traz
como resultados alguns relatos de experiências exitosas realizadas por municípios e a proposta
de utilização de consórcios públicos de municípios (já existentes em algumas regiões do estado)
para o desenvolvimento conjunto do setor nos municípios de menor porte.
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O presente artigo tem por objetivo apresentar como a municipalidade utiliza recursos de

geoinformação na elaboração de políticas públicas e tomada de decisão. Para tanto, como
área de estudo, foi escolhido o município de Niterói, situado na Região Metropolitana do
estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Decreto 6.666/2008, foi instituído no âmbito do
poder executivo federal a Infraestrutura de Dados Espaciais (INDE). Um dos seus objetivos está
em promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, no
compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais de origem federal,
estadual, distrital e municipal. Dessa forma, em escala local, a Prefeitura Municipal de Niterói,
em consonância ao decreto supramencionado, institucionalizou o Sistema de Gestão da
Geoinformação, SIGEO, através do Decreto 12.947/2018. Acompanhando uma prática
internacional e visando o desenvolvimento do município, o sistema consiste em promover,
administrar e disponibilizar os dados produzidos pelas secretarias municipais. Segundo o Art.
4º, todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão internalizar o
SIGEO em suas rotinas, de modo que todas as informações georreferenciadas produzidas em
seus âmbitos sejam inseridas no SIGEO, promovendo uma mudança de cultura no cotidiano
das secretarias a partir da utilização do referido sistema. No § 1º, cada órgão deverá
desenvolver camadas temáticas com todas as informações georreferenciadas de sua
responsabilidade e disponibilizá-las no SIGEO, respeitando as diretrizes e orientações exaradas
pelo Comitê Executivo do Sistema de Gestão de Geoinformação (CESIGEO). Além disso, o § 2º
expõe que as Secretarias e demais órgãos e entidades estejam envolvidas no processamento
de dados para que sejam utilizados em aplicações do Sistema de Informações
Georreferenciadas, conforme definições estratégicas do SIGEO. Já no Art. 3º, o SIGEO
encontra-se implantado em plataforma de geoprocessamento e engloba o Cadastro Técnico
Multifinalitário, utilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda. Seu objetivo, então, inclui
realizar o mapeamento e a integração de dados estruturados dentro do Sistema de
Informações Geográficas (SIG), composto por base de dados geoespaciais e externos, catálogo
de dados e aplicações de mapas acessíveis pela internet. Com isso, o portal disponibiliza aos
munícipes e servidores uma plataforma de acesso público que reúne produções
georreferenciadas de todo território municipal. Esse sistema pode ser acessado para obter
informações de infraestrutura, educação, saneamento, meio ambiente, criminalidade, entre
outros. Isto é, tem a finalidade de gerenciar os dados produzidos por diversas secretarias
municipais, possibilitando assim uma gestão integrada e eficiente para o planejamento de
políticas públicas e também fomentando a transparência na administração. Para tanto, no site
do SIGEO, hospedeiro de todas as interfaces, sendo elas: GeoPortal, Dados Abertos, Portal de
Aplicações e o mais recente Painel Covid-19, está disponível toda a base cartográfica pública
do município para download em diversos formatos, inclusive para softwares de GIS. O referido
GeoPortal apresenta várias ferramentas que serão explicitadas a seguir. Uma lista de camadas
operacionais é disponibilizada, tendo a possibilidade de fazer uma busca avançada através de
filtros dentro das tabelas de atributos. Além disso, a plataforma consta com uma área de
edição para criação de feições, que podem exportar layouts básicos de mapa em diferentes
extensões. Apresenta também uma galeria de mapa base, além de viabilizar funções de
análises espaciais. O portal de Dados Abertos está organizado por categorias de interesse,
como por exemplo assistência social, conservação, defesa civil, meio ambiente, plano diretor
entre outros. Nele que estão armazenadas as bases cartográficas disponíveis para download
em formatos KML, planilha, shapefile sendo disponibilizado ainda um link de Interface de
Programação de Aplicativos (no inglês Application Programming Interface, API), voltado à
criação e desenvolvimento de aplicações. Ademais, vale salientar que todas as camadas
disponíveis nos Dados Abertos se encontram visíveis no GeoPortal. Seguindo com as
apresentações, o Portal de Aplicações traz a público informações de balneabilidade das praias,
que fazem integração com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em suas atualizações.
Apresenta também o traçado da infraestrutura cicloviária, informações do zoneamento e
macrozoneamento do Plano Diretor de 2019 atualizado e guia de trilhas com as indicações de
percurso, entre outros. Isto posto, o uso de geotecnologias no cotidiano da administração

pública niteroiense catalisou processos de tomada de decisão mais assertivas que possibilitou
a automação de processos outrora mecânicos. Atualmente são utilizados aparelhos
tecnológicos que alimentam instantaneamente os bancos de dados das secretarias. Tais
implementações facilitaram a realização de vistorias, relatórios e cadastramentos, tornando
menos oneroso o processo. Nessa perspectiva, o esforço do reconhecimento e identificação
dos atores e processos que ocorrem no território torna-se cada vez mais necessário no trato
da criação de políticas públicas, justificando assim, o uso das geotecnologias e sua importância.
Hodiernamente, no cenário de pandemia, a geoespacialização como ferramenta de tomada de
decisão vem ganhando notoriedade. Diversos países e cidades expuseram a manifestação da
Covid-19 através de painéis, e em Niterói não foi diferente. O SIGEO desenvolveu um
dashboard compilando todas as informações espaciais referentes ao número de infectados,
óbitos, índice de isolamento social e também sobre a presença do SARs-CoV-2 na rede de
esgoto, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Por fim, o resumo procurou
apresentar suscintamente como e em que medidas a municipalidade de Niterói corrobora e
legitima a utilização de geotecnologias no trato das demandas públicas. Isso pode ser
comprovado através do trabalho dos servidores que se tornou mais eficaz, além de garantir
uma receita positiva aos cofres públicos por meio da arrecadação de impostos.
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O GeoCast Brasil é um canal no YouTube criado em 2018, por profissionais com
diferentes formações, que usam ferramentas geotecnológicas e fazem divulgação
dessas tecnologias na internet. Essa iniciativa, criada de forma independente, tem o
intuito de aumentar a interação entre os membros e o público em geral,
democratizando o conhecimento sobre o tema. Ainda que o canal tenha sido criado
anos antes do início da pandemia causada pela COVID-19, o mesmo passou por um
processo de amadurecimento das atividades e, por sua vez, pode contribuir no
entendimento dos desafios que enfrentamos atualmente em tempos de
distanciamento social, frente ao modelo de ensino e gestão do conhecimento que
estão surgindo com o “novo normal”. O presente trabalho tem como objetivo
compartilhar algumas reflexões sobre as iniciativas do canal GeoCast Brasil, visando
apoiar as discussões sobre ensino e gestão do conhecimento em geotecnologias,
frente aos novos desafios durante e no pós-pandemia. Ainda que as lives e vídeos
tutoriais relacionados à temática já não eram nenhuma novidade na época, o
desafio foi chegar a um formato que permitisse alcançar os resultados esperados:
divulgação de conteúdos, ensino sobre alguns temas relevantes e gestão de
conhecimentos em geotecnologias.
A gestão do conhecimento é um termo que surge da área de administração de
empresas, pelos novos desafios organizacionais dada a transição para uma
sociedade da informação e do conhecimento, onde se prioriza o capital intelectual
dos empregados, materializados em inovação [1]. Essa abordagem é um fator
chave por diferenciar os tipos de conhecimento: conhecimentos explícitos, aqueles
documentados e sistematizados em diferentes mídias e meios de comunicação; os
implícitos, são aqueles que não foram documentados e/ou sistematizados, ainda
que sejam passíveis a isso; e os conhecimentos tácitos são aqueles produzidos pela
experiência humana de difícil sistematização ou documentação por ser de natureza
subjetiva, entretanto, não impossível de ser gerido e/ou compartilhado. Dessa
forma, há uma ampla discussão na busca de ferramentas que auxiliem e/ou
fomentem o seu compartilhamento nas empresas.
Fazendo um paralelo com o exposto acima (desafios pelo distanciamento
social e gestão do conhecimento) e as experimentações feitas pelo canal: qualquer
profissional da área de geotecnologias sabe que há operações amplamente
documentadas e disponíveis na internet na forma de textos ou vídeos. E essa foi
uma das primeiras iniciativas desenvolvidas no GeoCast Brasil: a criação de

tutoriais sobre ferramentas como QGIS, R e Python (os dois últimos com ênfase em
operações de geoprocessamento). Contudo, esses tutoriais são direcionados ao
público que já conhece e sabe o que precisa dessas ferramentas. Entretanto,
percebemos que o mais difícil é transmitir o conhecimento tácito dos membros do
canal e, acreditamos que gradualmente estamos chegando a um modelo possível
de ensino desse conhecimento através de lives. Claro, o modelo que estamos
identificando como potencial não é, em si, a apresentação de lives, mas como
temos desenvolvido o formato das mesmas.
O primeiro projeto de live como ferramenta de gestão de conhecimento surgiu
com a necessidade e interesse de alguns participantes do GeoCast Brasil em
aprender a linguagem Python aplicado às análises espaciais na API do QGIS
(PyQGIS). Propusemos então, a realização de uma live a cada duas semanas, onde a
cada live um tema seria abordado, criando assim um compromisso e formando um
grupo de estudos. A cada live eram produzidos materiais textuais sistematizando e
explicitando os conhecimentos adquiridos na preparação das mesmas [2].
Acreditamos que o diferencial nessas lives foi o de, além de apresentar as soluções
para as atividades propostas, apresentar como as dificuldades, frustrações e o
processo de construção do conhecimento. Como barreira tivemos escassa
documentação do PyQGIS e, frente às outras demandas de seus executores,
acabamos não dando prosseguimento às lives que chegaram às 11 edições [3].
Incorporamos os aprendizados adquiridos na execução das lives de PyQGIS ao
novo projeto: “We R Live” [4], lives sobre o uso da linguagem R para análises
espaciais, iniciado este ano e já em meio ao distanciamento social. Para essas lives,
decidimos adotar algumas abordagens didáticas diferentes, não apenas apresentar
como algum tema poderia ser desenvolvido na linguagem R, como seria feito em
um tutorial, mas inserir essas tarefas em um contexto de um problema/desafio que
se aproxima à realidade. Com isso, aproveitamos este processo para apresentar
elementos que muitas vezes possam ser considerados secundários, mas que têm
grande importância no desenvolvimento profissional como conjuntos de dados
abertos, formas diferentes de apresentar os dados e demandas como preparação e
correções. Outro ponto que acreditamos ser pertinente é o fato de termos como
meta apresentar as lives em até uma hora, evitando inicialmente o desgaste da
audiência e dos apresentadores, mas também usando essa meta como uma forma
de manter o foco das lives em pequenos problemas e desafios reais, algo similar à
didática de aprendizado por projetos.
Com relação à estrutura das lives, fazemos uma apresentação inicial,
discutindo os “porquês conceituais”, onde buscamos introduzir o tema/desafio,
apresentamos os pacotes na linguagem R, sintaxes da programação e questões
conceituais para solução do problema/desafio. Trata-se do momento em que
buscamos guiar a audiência no entendimento do que será feito e o porquê,
dedicando a essa etapa cerca de 30⁄40 minutos. A live segue para um segundo
momento no qual apresentamos o “como” as ferramentas são usadas e fazemos o
desenvolvimento do scripts na linguagem R, buscando fazer a ponte com a
introdução conceitual, com a meta de 30⁄40 minutos. Os minutos finais são
dedicados às considerações finais, recados, agradecimentos e respostas de
perguntas. Atualmente já foram executadas 13 edições [5], além de termos um
repositório no GitLab para disponibilização do material gerado [6].
É muito provável que nossa sociedade incorpore grande parte das mudanças e
estratégias adotadas nessa pandemia para compor uma nova realidade: trabalho
em casa e ensino remoto. Dessa forma, a abordagem dada às lives em PyQGIS e na
linguagem R pode ser um formato para organizar e sistematizar o método de ensino
à distância de geotecnologias, atingindo maior público e permitindo maior
interação, sem abrir mão da qualidade.
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Os desafios educacionais relacionados ao Brasil vem se modificando com o tempo, visto que no século XX
este era principalmente o analfabetismo [1], mais recentemente, passaram a ser a má qualidade do sistema de
ensino, relacionada à evasão e repetência dos alunos, bem como, a formação dos professores que muitas vezes
não é suficiente para proporcionar uma educação de qualidade [2]. Por conseguinte, as desigualdades
educacionais somam-se aos desafios advindos da dualidade do meio rural e urbano, dos sistemas de educação
públicos e privados, e também, entre as diferentes regiões geográficas do país [3]. Assim, faz-se necessário a
formulação de políticas públicas voltadas a educação de modo a planejar o enfrentamento de tais dificuldades,
como os Planos Nacionais de Educação (PNE), revisto a cada 10 anos. Entretanto, a elaboração desses planos
também encontra barreiras, como a carência de dados sobre educação, como apontado por Ganzeli [4], no
desenvolvimento do diagnóstico de PNE 2001-2010. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), relacionado ao Ministério da Educação (MEC), desenvolve o Plano de Dados Abertos,
para divulgação de índices educacionais, censo escolar e do catálogo de escolas. Este último apresenta dados
como endereço, telefone e informações gerais de oferta das 226 mil escolas brasileiras, sendo 9511 dessas no
Estado do Paraná, divididas entre as diferentes dependências administrativas: estadual, municipal, federal e
privada [5]. Apesar destas informações, não há uma base que forneça a localização espacial das escolas, mesmo
sendo possível localizá-las por endereço, há uma ineficácia deste método principalmente quando as escolas
pertencem ao meio rural, impossibilitando a identificação dessas enquanto pertencentes ao território. O PNE
de 2001 teve como prioridade o desenvolvimento de um sistema de informação com o objetivo de aprimorar
os processos de coleta e compartilhamento dos dados para melhoria na gestão do sistema educacional [6],
contudo nada é mencionado quanto ao georreferenciamento das escolas. A INDE tem como definição e
objetivo o intuito de “facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a
disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal” [7], contudo,
não contempla dados relacionado a educação de forma abrangente, advindos do MEC. Assim, devido a falta de
integração de ferramentas espaciais às de gestão nas diferentes dependências administrativas, tal como, a falta
de compartilhamento dos dados educacionais na INDE, esse resumo contempla os desafios enfrentados na
elaboração do Mapeamento da Formação dos Professores do Estado do Paraná (MAPFOR) com relação ao
georreferenciamento das escolas de educação básica do Estado. O MAPFOR, desenvolvido no âmbito da
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Paraná, faz parte do P
 rograma Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica (PARFOR) promovido pela CAPES. Este mapeamento tem como objetivo
subsidiar a análise da demanda por formação inicial e continuada de professores para garantir a oferta em
condições de qualidade de todas as etapas da educação básica no Estado do Paraná. Para isso, são necessários
os dados educacionais, fornecidos pelo Censo Escolar de 2010, bem como a informação espacial de todas as

escolas do Paraná, sendo 5158 de dependência administrativa municipal, 2142 estadual, 2180 particular e 31
federal. Quanto às informações geoespaciais, primeiramente a Secretaria de Educação do Paraná e o Ministério
Público forneceram shapefiles das escolas, entretanto, essas não estavam identificadas com o código do INEP,
impossibilitando a agregação das informações do Censo Escolar. Posteriormente, foi fornecido pela Secretaria
uma tabela com as coordenadas projetadas de 7460 das 9511 escolas do Estado, agora identificadas com o
código do INEP, porém, faltavam informações espaciais principalmente para escolas em regiões rurais. Assim,
uniu-se as bases da Secretaria de Educação e do Ministério Público, elaborando um processo manual de
atribuição dos códigos do INEP para as escolas advindas do MP. Ao final dessa compatibilização ainda havia
escolas não localizadas, logo, foi feita a geolocalização por endereço, utilizando recursos como o Google My
Maps, Google Earth e o software QGIS, no entanto, no decorrer deste processo, foram encontrados endereços
imprecisos, como por exemplo, nomes de rodovias sem número ou com nomes regionais e de assentamentos.
Assim, foi necessária a elaboração de uma pesquisa sistemática primeiramente nos sites das prefeituras dos
municípios, em seguida por localidades e referências geográficas associadas ao endereço, sendo necessário por
vezes, explorar essas localizações por meio do Google Street View, quando este recurso era disponível na
região. Todavia, ainda assim não foi possível localizar com precisão diversas escolas do estado, como por
exemplo em locais no município de Guaraqueçaba, onde localizam-se comunidades isoladas em que é possível
chegar apenas por vias hidroviárias, e por isso não há recursos como Street View e nenhum outro tipo de
mapeamento. Deste modo, há um desperdício de recursos na realização desse processo de
georreferenciamento, tal qual, quando surgir a necessidade de atualização desta base de dados. Logo, a INDE
apresenta-se como a solução de padronização, armazenamento e distribuição dos dados educacionais, como
parte importante na pesquisa e formulação de políticas voltadas a educação no Brasil realizadas pelas
diferentes esferas administrativas. Além disso, como solução para a localização das escolas em locais ainda não
geolocalizados por falta inacessibilidade ou falta de recursos, propõe-se um mapeamento colaborativo, unindo
atores de diversas esferas, como órgãos públicos e a sociedade civil, visando sempre a integração com a INDE
como meio de padronização, interoperabilidade e compartilhamento de dados.
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O objetivo do presente trabalho é apresentar a rede GeoLIBERO e as
atividades desenvolvidas pela mesma. GeoLIBERO é uma rede iniciada a partir do
“Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)”, que
visa criar, consolidar e tornar sustentável no tempo diferentes redes temáticas que
fomentem o intercâmbio de conhecimentos e a cooperação entre grupos de
Pesquisa + Desenvolvimento + Inovação (P+D+I) abrangendo os países da região
iberoamericana, na linha de ação “Infraestrutura de TICs avançada para projetos
estratégicos da região”. O apoio do programa CYTED têm duração de quatro anos.
Neste sentido, a rede GeoLIBERO, coordenada pela associação gvSIG, nasce da
interação entre atores de diferentes redes e grupos colaborativos, como o Geo for
All, el comité para educación de la fundación OSGeo, e assume o desafio de
maximizar as sinergias entre os diferentes membros no desenvolvimento e
implementação de uma infraestrutura de geomática aberta e livre direcionada às
necessidades da região. Atualmente participam diferentes atores, como Centros de
Pesquisa, Associações Civis, Universidades, empresas, Organizações Não
governamentais e governamentais, de mais de vinte países: Argentina, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay.
Considerando os desafios e as idiossincrasias de cada país e da região, a cada
ano são discutidas e debatidas, de forma colaborativa, as Linhas de Trabalho que se
apresentem pertinentes e que possam ser trabalhadas a partir da perspectiva das
diferentes ferramentas geomáticas. Neste primeiro ano, que marca sua criação e
implementação, os esforços têm sido direcionados às seguinte temáticas:
educação, transporte/mobilidade, gestão de riscos e emergências, gestão de
ecossistemas, problemas ambientais, segurança pública, gestão municipal e gestão
de águas. A definição dessas temáticas surgiu a partir da análise de relatórios
nacionais,
regionais
(Latinobarômetro
[2],
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento - BID [3], Comisión Económica para América Latina e Caribe CEPAL [4], Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF [5]) ou globais
(Banco Mundial [6], Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas - ONU [7]). Contudo, isso não quer dizer que a rede
já esteja consolidada. Pelo contrário, a mesma se mantém aberta à participação de
outras instituições que estejam interessadas em participar. Neste sentido, não há

qualquer restrição em termos de instituição.
Ao articular as novas tecnologias e ferramentas de geomáticas livres com as
necessidades reais da população iberoamericana, se propõe criar uma série de
metodologias baseadas no uso dessas ferramentas de software livre, assim como de
abordagens de Big Data e visualização de dados, buscando sempre fortalecer e
otimizar as capacidades locais de gestão e administração pública, reduzindo, dessa
forma, as asimetrías entre os países envolvidos e aplicando os princípios
fundamentais da ciência geoespacial aberta: uso de software livre, padrão e
infraestrutura de dados espaciais, dados abertos e gestão do conhecimento através
da elaboração de recursos educacionais abertos e transmídia, além de oficinas
virtuais e presenciais, publicações científicas de acesso aberto, casos de estudo
relacionados ao desenvolvimento e implementação de infraestruturas de dados
espaciais segundo as diferentes temáticas.
Dentre algumas atividades já desenvolvidas, podemos mencionar a
plataforma de infraestrutura de dados espaciais (IDE), desenvolvida a partir do
gvSIG Online, uma solução livre e bastante robusta. A ideia é além dessa IDE, criar
geoportais, a partir dessa mesma tecnologia, abarcando cada um dos temas
trabalhados e desenvolvidos pelos atores da rede. Ambas soluções estão baseadas
no amplo catálogo de soluções livres como gvSIG Desktop, Geoserver, Mapserver,
Geonetwork, QGIS, Openlayers, Leaflet o PostGIS, entre otras.
Como atividade no II Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados
Espaciais: Geoinformação acessível para todos” se propõe realizar uma
apresentação da rede GeoLIBERO, sua composição atual (em termos de
participantes, visão de organização, linhas de trabalho), os avanços alcançados até
o momento, bem como o procedimento para integrar-se à rede. Considerando o
momento atual como oportuno para articular ditos conhecimentos em aplicações
relacionadas à saúde, tendo em vista a reação necessária para enfrentar a
pandemia causada pela COVID-19, serão apresentadas as distintas linhas de
pesquisa que estão em andamento fazendo ênfase à aplicação das ferramentas
geomáticas livres e das infraestrutura de dados espaciais, elementos muitas vezes
negligenciados mas que são fundamentais para interoperabilidade de dados e
gestão do conhecimento.
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No momento em que a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do Brasil completa
doze anos desde sua implantação em 2008, o presente trabalho aborda o panorama atual e traz
reflexões sobre suas perspectivas futuras. Atualmente, a INDE possui mais de 50 entes públicos que
fizeram adesão e muitos deles publicaram seus dados e metadados geoespaciais, totalizando a
marca de quase 40 mil metadados e por volta de 15 mil geosserviços apontados via Diretório
Brasileiro de Dados Geoespaciais (DBDG). Ao longo dos anos foram capacitadas mais de 700 pessoas
em mais de 100 instituições. No ano de 2019, mais de 60 mil pessoas acessaram o catálogo de
metadados ou visitaram o visualizador da INDE. Neste contexto, alguns objetivos foram atingidos,
mas ainda há muito trabalho para melhor compreender os usuários e suas necessidades e,
consequentemente, alcançar uma melhor IDE de âmbito nacional, integrativa, popular e voltada
para tomada de decisão. Isto passa pelas dimensões institucional, legal e tecnológica para melhorar
os vínculos institucionais formais, as iniciativas de políticas nacionais, normas, leis e acesso
tecnológico de modo a fomentar e trazer melhorias no compartilhamento, na colaboração e, em
última instância, na tomada de decisão. Cabe destacar que desde sua implementação todo produtor
de dados geoespaciais do setor público pode integrar a rede do DBDG ativando/ligando o seu
respectivo Nó, a fim de disponibilizar seus dados, metadados, produtos e serviços associados através
do Geoportal da INDE. Para isso, a INDE possui duas modalidades inovadoras de adesão à
infraestrutura que não se vê em outras IDEs de outros países: Nó próprio e Nó central. No caso desta
última modalidade, a INDE oferece suporte para entes públicos sem recursos técnicos, financeiros e
humanos. Esta modalidade é adequada para quando o Ator não possui ou não planeja manter

infraestrutura própria para ingressar no DBDG (https://inde.gov.br/ComoFazerParte) e sua
importância está em atender as características e particularidades das instituições brasileiras. A
adesão na modalidade Nó Próprio, o Ator (produtor de dados) dispõe da infraestrutura necessária
para ingressar no DBDG (hardware, software, equipe técnica para executar os procedimentos e
manter os sistemas etc). Ao longo desses dozes anos da INDE, cabe também ressaltar o papel da
Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) que, através de seus vários comitês, executava
atividades, no período pré e pós-implantação da INDE, visando o desenvolvimento de padrões e
especificações. Todavia a desativação da CONCAR, via decreto n. 9.759 de 11 de abril de 2019 do
Poder Executivo, bem como a extinção do Ministério do Planejamento, que tinha o papel de
promover as ações voltadas à celebração de acordos entre as diferentes instituições públicas,
influenciaram diretamente o modelo atual de gestão da INDE. Assim, se por um lado atualmente as
demandas manifestas e latentes tanto da sociedade quanto de governo são mais aparentes e
complexas exigindo mais inter/intra informações e, sobretudo, transparência nos serviços prestados
e produtos gerados, por outro lado, uma simples atualização sobre informações de um gestor de um
Nó da INDE nem sempre tem sido uma tarefa trivial. Tal dificuldade de atualização das informações
administrativas e técnicas dos Atores é reflexo direto das constantes mudanças nas estruturas de
governo. Muitas vezes, o esforço para manter a estrutura da INDE operacional é maior do que
deveria ser de fato. Desta forma, se faz necessário que a INDE na dimensão institucional adote um
modelo de gestão de dados nacional mais abrangente e com mais comprometimento dos entes
participantes. Para isso é imprescindível o alinhamento com a Infraestrutura Nacional de Dados
Abertos (INDA), com a Lei de Acesso à Informação, com o Plano de Dados Abertos (PDAhttp://wiki.dados.gov.br/Plano-de-Dados-Abertos.ashx) e com o próprio decreto 6.666 já que muitas
instituições não cumprem o que nele está definido. Entes exercendo o poder de fiscalização e
controle são essenciais neste contexto. Enfim, questões institucionais, legais e normativas precisam
ser aprimoradas. Uma questão institucional que se prevê visando o desenvolvimento da INDE e a
atender as especificidades dos municípios Brasileiros é um estudo, que está em curso, para viabilizar
na INDE um conjunto de informações básicas para aqueles municípios que não possuem
informações mínimas a serem disponibilizadas em uma IDE. Além disso, é importante identificar a
necessidade de informações básicas para que sejam utilizadas pelos municípios, de forma
interoperável e atualizada. É importante que os entes que já aderiram à INDE mantenham os
metadados, dados e geosservicos atualizados, e que a INDE seja de fato utilizada para tomadas de
decisões e não apenas ser um ambiente de publicação. Na dimensão legal e normativa é preciso
reativar a CONCAR ou criar outro colegiado para construir uma política nacional voltada para
geoinformação. É preciso atualizar o plano de ação da INDE. São necessários mais interoperabilidade
e integração semântica. Por exemplo, é difícil responder quais as categorias de dados produzidos
pela instituição A ou B são mais utilizadas por não existir uma definição semântica para esse item
entre as instituições. Na questão institucional, o perfil de metadados brasileiro está sendo
atualizado, com base na norma na ISO 19115-1, um trabalho que conta com a participação de vários
órgãos. Um aspecto tecnológico importante no contexto do Nó central da INDE que está em
desenvolvimento é a compartimentalização das aplicações por instituição via containers, que facilita
a criação e administração de ambientes isolados. Isso implica em mais rapidez na distribuição,
autonomia e segurança para cada Nó, todavia introduz um maior número de elementos para serem
gerenciados do ponto de vista de infraestrutura para o Gestor do DBDG. Será importante pesquisar e
adotar novos padrões de serviços que estão sendo desenvolvidos e implementados pelo OGC,
notadamente a nova arquitetura OGC-APIs que tem o potencial de popularizar as IDEs.
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_____________________________________________________________________________
Esse trabalho tem a intenção de contribuir com o Projeto Red IDEAIS, financiado pelo
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología Para El Desarrollo–CYTED. O propósito da
Red IDEAIS é incentivar a formação de redes temáticas de cientistas que colaborem em
diversos temas associados aos sistemas de Assistentes Inteligentes Virtuais para facilitar o
acesso à Informação Geográfica das Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE). Por isso
apresentá-lo neste evento, para a comunidade, é uma forma de socializar esta iniciativa e
oferecer oportunidades de integração com outros colaboradores. Este trabalho, que se
encontra em andamento, tem os seguintes objetivos: a)analisar a questão da governança das
IDEs relacionadas aos Desastres Naturais, seja, uma IDE Institucional, local, até uma regional;
b) verificar como as instituições responsáveis por atendimentos emergenciais utilizam as IDEs
num momento de um Desastre Natural, bem como tentar verificar seus processos de
governança. Assim, este trabalho tem três grandes eixos: a) Infraestrutura de Dados Espaciais,
b)Desastres Naturais e c) Governança de IDEs em caso dos Desastres Naturais. Portanto, uma
harmonização desses eixos é necessária para o sucesso da pesquisa. Para tal, está sendo
realizado uma profunda pesquisa bibliográfica com o forte embasamento na literatura
científica especializada, para encontrar as melhores definições, conceituações e exemplos de
IDEs, de Desastres Naturais e de Governança. Para se atingir os objetivos deste trabalho é
preciso definir uma série de conceituações de níveis técnicos, científicos e políticos. A
conceituação das IDEs será explicitada na pesquisa, pois ela tem um caráter mais técnico
dentre os três eixos. Outro ponto será verificar como as IDEs para Desastres Naturais são
concebidas e construídas, pois, estas têm várias aplicações, usos, diferentes usabilidades e
capacidades. Um exemplo é o suporte ao monitoramento dinâmico dos territórios, o que vêm
a contribuir para os vários eixos da pesquisa. O conceito de Desastre Natural é uma das bases

da pesquisa, sua conceituação deve ter o mínimo possível de ambiguidade. Como a
Sustentabilidade inclui interfaces e limites das Ciências Ambientais, Sociais e Econômicas,
existem diferenças em suas bases conceituais, portanto tratar de maneira unitária o conceito
de Desastre Natural e seus derivativos é fundamental. Neste trabalho serão tratados os vários
fenômenos que provocam Desastres Naturais, porém, será dada uma maior ênfase naqueles
que incidem com maior frequência no Brasil, tais como os fenômenos das enchentes, das
corridas de detritos e deslizamentos de terra. Será necessário espacializar, através de técnicas
de geoprocessamento, os Desastres Naturais, para identificar áreas de maior incidência e quais
populações que estão mais sujeitas a sofrer em virtude da ocorrência de Desastres Naturais. O
terceiro e principal eixo da pesquisa tem foco na intenção de se identificar os tipos de
Governança de IDEs aplicados aos Desastres Naturais, e para isso será preciso definir qual o
conceito ou conceitos de Governança possíveis, e a metodologia aplicada para identificá-los.
Então, prospectar o arcabouço conceitual e modelos modernos e efetivos de Governança que
sirvam para as instituições responsáveis pela gestão de riscos socioambientais e socorro em
situações de Desastres Naturais entra nessa parte da pesquisa. Ainda, serão prospectadas
quais ferramentas (publicações, softwares, sites e geoportais da internet) podem alavancar o
nível de Governança das instituições e elevar o nível de empoderamento da população, para
que os cidadãos possam acessar com facilidade as IDEs e usufruir de seus dados e mapas.
Assim, estudar, apoiar e aprimorar uma boa e eficiente Governança justifica-se plenamente.
Outro ponto importante a ser estudado é a questão da coleta de dados de localização dos
cidadãos por meio de dispositivos móveis, que é algo pessoal. O dilema está no fato de que ao
mesmo tempo em que pode ser algo extremamente útil para que o cidadão receba alertas de
desastres, também sugere uma invasão à privacidade. A governança deve colocar o coletivo
sobre o individual sem comprometer a privacidade das pessoas e facilitar o acesso às
tecnologias de IDE. Portanto, é necessário prospectar o arcabouço conceitual e o potencial dos
Assistentes Virtuais de Informação Geográfica, como ferramenta, no contexto da Governança
e do acesso da população à Informação Geográfica, tentando mitigar da melhor maneira
possível e oferecer a tecnologia sem comprometer a privacidade dos cidadãos. Um ponto
importante e que se destaca como possível novidade e contribuição deste trabalho à Ciência
da Sustentabilidade e à Ciência como um todo, é a busca pelos melhores tipos de Governança
das IDEs em caso de Desastres Naturais. Essa ideia se vincula e está alinhada com os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (especialmente aos
ODS 9, 11, 16 e 17), vinculando-se às questões das Cidades Inteligentes e Cidades Sustentáveis.
Uma boa gestão e governança num momento de crise, com o uso de tecnologias disponíveis e
‘’’’’adequadas, é fundamental e certamente salvará vidas. Finalmente o que se espera como
resultado deste projeto de pesquisa é encontrar as intersecções entre os objetivos deste
trabalho com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas, no contexto das Cidades Inteligentes e Sustentáveis; das Tecnologias da Informação e
da boa Governança das IDEs para salvaguardar e reduzir os impactos de Desastres Naturais no
cotidiano da sociedade, isso vai de encontro com a Agenda 2030, do Desenvolvimento
Sustentável e do tripé da Sustentabilidade: ambiental, econômico e social.
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Uma constatação em relação às Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs) é a morosidade em
adotar novas tecnologias. Isto certamente impacta o nível desejado de inserção na comunidade
geoespacial, mais ainda na sociedade em geral. Embora seja possível encontrar na literatura dezenas de
trabalhos relacionados à tecnologia em ambiente de IDEs, o que se verifica de fato é que as soluções
não atendem a todos os requisitos necessários para a criação de uma IDE moderna, integradora voltada
para uma infraestrutura de conhecimento ou estão mal implementadas. A título de exemplo, embora as
IDEs sejam concebidas para combater a redundância de repositórios de dados geoespaciais, continuam
sendo vistas como ilhas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Isso, em grande parte, é
devido ao sucesso da adoção dos padrões do Open Geospatial Consortium (OGC). Embora o sucesso da
interoperabilidade tecnológica nas IDEs perpassam necessariamente pelos padrões/especificações
definidos pelo OGC, que são amplamente adotados, há um paradoxo que decorre do fato destes serem
obsoletos, desconhecidos ou pouco utilizados fora do âmbito das IDEs. Há uma série de questões que
desencorajam o uso/adoção destes padrões/especificações [1]. Temas como Web 3.0, Big Data,
aprendizado de máquina e aprendizado profundo, dados ligados, computação social, computação em
nuvem estão sendo utilizadas frequentemente em diversos artigos relacionados às IDEs. Mas a grande
questão é o quanto estes elementos estão definitivamente integrados nas IDEs? Ressaltando que uma
IDE é uma confederação de instituições que disponibilizam seus geoserviços. Efetuando-se uma
pesquisa nas principais IDEs pelo mundo verifica-se que nada disso está efetivamente integrado, apenas
alguns poucos casos de experimentos acadêmicos abordam esta integração desses elementos. E isto, de
fato, está relacionado com a tecnologia usada nas IDEs, nominalmente arquitetura OGC Web Service
(OWS) que não endereça de forma adequada a Web [1]. Com essas constatações e novas necessidades,
fica claro que é preciso buscar um novo modelo tecnológico que dê sustentação às IDEs na integração
com todos esses novos elementos e avance para uma Infraestruturas de Dados Inteligentes (IDI) ou
Infraestrutura de Conhecimento, que consideram dados espaciais e dados não espaciais com semântica.
Neste contexto, o OGC recentemente passou a pesquisar soluções mais modernas para implementação
de geoserviços, inicialmente complementando e futuramente substituindo sua arquitetura OWS pela

arquitetura OGC Application Programming Interface (API) (https://ogcapi.ogc.org/) que é constituido por
APIs para diferentes tipos de elementos geoespaciais e uma API comum e de base para todas as outras,
API OGC - Comum, que fornece uma base comum para os padrões de APIs OGC e mecanismos de acesso
para um cliente entender as ofertas e capacidades de uma API. Essa nova arquitetura, que ainda está em
fase de pesquisa e desenvolvimento, por ser orientada a recursos e endereçar a Web APIs, tem o
potencial de revolucionar as IDEs transformando-as em verdadeiras bibliotecas de recursos distribuídos
para consumo, análise, integração etc. Uma dessas APIs é a OGC-API-Feature que é constituída de
quatro partes. A primeira, parte, OGC-API-Feature Core, que se encontra bem adiantada e possui
algumas implementações, as outras partes estão menos adiantadas. Além de dar visibilidade do
potencial dessa nova arquitetura do OGC, o presente trabalho efetua uma comparação entre
OGC-API-Feature e Hyper-resource. Destarte, a primeira diferença é que OGC-API-Feature é voltada
exclusivamente para dados geoespaciais, enquanto que Hyper-resource foi construída para atender
dados espaciais e não espaciais, buscando um equilíbrio entre ser genérica e específica.
OGC-API-Feature é intrusiva, pois é necessário incluir elementos próprios na confecção da API, enquanto
o Hyper-resource separa os dados dos controles de hipermídia, por isso ela é incremental.
Hyper-resource permite transformar uma API em Representational State Transfer (REST) do nível dois
para o no nível três do Modelo de Maturidade de Richardson (MMR), de maneira incremental e sem
quebrar compatibilidade ou necessidade de mudança de URLs, conforme implementado em [2].
OGC-API-Feature além de não utilizar todo o potencial do protocolo HTTP, negligencia seu cabeçalho e
não utiliza o método Options. Hyper-resource aproveita melhor o protocolo HTTP e necessita do seu
cabeçalho para incluir controles de hipermídia e faz uso do método Options. Além do mais, o
Hyper-resource utiliza melhor a semântica dos métodos do HTTP, por exemplo, o método Options é
usado para responder a capacidade de um recurso e ou de um servidor. Na questão das transações na
OGC-API-Feature, a parte da especificação que trata desse assunto, indica o uso dos outros métodos do
HTTP, mas ainda não indica como usá-los. O Hyper-resource através dos controles de hipermídia e o
media type application/hr+json realiza as transações de acordo com a semântica dos métodos do HTTP e
faz uso de vocabulários universais e controles de hipermídias. Uma questão importante é que o OGC
está criando diferentes especificações para cada tipo de dado geoespacial, ou seja, APIs diferentes
(https://ogcapi.ogc.org/). Espera-se, contudo, que não seja seguido o modelo da arquitetura OWS, onde
aprender/implementar uma especificação não ajuda a aprender/implementar outra especificação. Por
fim, conforme já citado em [1], o Hyper-resource possibilita a criação de Web APIs auto documentadas,
detectáveis, consultáveis e exploráveis por máquinas e indivíduos endereçando a Web 3.0 e
preenchendo a lacuna para possibilitar a transformação das IDEs em IDIs.
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El objetivo de este trabajo es proporcionar un criterio para evaluar el cumplimiento de los
objetivos de geoportales IDE. La metodología propuesta integra la información proporcionada
por Google Analytics con la definición de objetivos establecida por la institución propietaria del
geoportal. Por este motivo se considera que la propuesta es semi-automática.
Los geoportales constituyen un elemento clave de las Infraestructuras de Datos Espaciales,
porque permiten acceder y compartir datos espaciales y geoinformación a través de Internet,
constituyendo el principal punto de acceso a información geoespacial, que se caracteriza por
grandes volúmenes y heterogeneidad. Según Jiang et al [1] el análisis de geoportales en la
bibliografía se ha centrado en los siguientes aspectos: tipo de datos, armonización de datos,
estándares, y funcionalidades disponibles. Consideran que los futuros geoportales deberían
conectar múltiples sistemas distribuidos bajo una arquitectura híbrida y sugieren que se
extiendan las posibilidades de análisis y procesamiento, creando aplicaciones ‘a medida’ para
usuarios específicos. Es decir, conocer las necesidades de los usuarios para satisfacerlas en
forma personalizada. Sin embargo, no se contemplan objetivos de la institución propietaria del
geoportal, aspecto ampliamente tratado en la bibliografía empresarial. Es por este motivo, que
en este trabajo se propone una métrica para cuantificar el logro de los objetivos, tanto de
usuarios como de ‘propietarios’ de un geoportal.
Existen antecedentes del uso de datos de Google Analytics para analizar geoportales. En este
sentido, al considerar la estimación de costes y beneficios de un nodo IDE, Pascual et al [2],
consideran que los principales beneficios de un nodo IDE se generan por los servicios de
visualización, y estiman estos últimos con datos de tráfico y peticiones generados por Google
Analytics combinados con el análisis de los web server logs. En este trabajo, los datos generados
por Google Analytics se utilizan para evaluar el logro de los objetivos del geoportal, lo que se
asocia a los beneficios del nodo IDE. Sin embargo, en nuestro trabajo los ‘beneficios’ se vinculan
al logro de diferentes objetivos, que se definen en diversos niveles de abstracción y se
operacionalizan en base a indicadores.
La metodología del trabajo consiste en subdividir los objetivos de los geoportales IDE en diversos
niveles de abstracción, que a su vez se vinculan en base a ponderadores definidos en base a los
lineamientos establecidos por la institución propietaria del geoportal. En base a Google Analytics
se consideran los indicadores, tales como: cantidad y duración de las visitas, dispositivos
utilizados y origen de la visita, perfil de los visitantes y búsquedas en el sitio web. La metodología

se considera semi-automática y adaptativa, dado que si bien los datos de Google Analytics se
generan automáticamente los objetivos de los dueños del geoportal y la importancia de cada
uno, deben determinarse específicamente para cada geoportal e irse modificando a lo largo del
tiempo.
Por ejemplo, en pocas y muy esquemáticas palabras: ¿se espera que las sesiones sean largas o
cortas? ¿ es más importante la duración de las sesiones o la cantidad de sesiones? ¿hay páginas
visitadas que son más relevantes que otras? ¿hay algún perfil de edad/sexo de los visitantes que
sea considerado más deseable?. Por otra parte se definen indicadores en base a los datos de
Google Analytics que permiten cuantificar el logro de los objetivos operacionales, que en base a
asociaciones y ponderaciones se expanden para generar una métrica global.
Se presenta un caso de estudio en el que se aplica la metodología propuesta la Infraestructura
de Datos Espaciales de Uruguay (https://www.gub.uy/infraestructura-datos-espaciales/),
identificándose los beneficios de la propuesta con el objetivo de evaluar el logro de los objetivos
de los geoportales IDE.
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Desde el enfoque conceptual tradicional de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
gestionar el conocimiento ha sido parte del componente de comunidad y eje central para la
transferencia de competencias para apropiar habilidades que permitan gestionar eficientemente la
información geoespacial con el propósito de generar buenas prácticas durante el ciclo de vida de los
datos desde la producción, hasta la publicación y divulgación para el uso de todos. En 2017, el Centro
de Investigación Cooperativa para la Información Espacial de Australia y Nueva Zelanda – CRCSI, por
sus siglas en inglés [1] presentó una propuesta alternativa donde la gestión del conocimiento se
transformaba como componente a conocimiento e innovación geoespacial. Finalmente y de manera
más reciente el Comité de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial
(UN-GGIM) [2] propuso para la comunidad geoespacial en Latinoamérica tres áreas de influencia
para repensar el crecimiento de las IDE, una de las cuales es “las personas”, que se materializa
mediante el desarrollo de tres rutas estratégicas, a saber: capacidad y educación; comunicación y
compromiso; y asociaciones.
Atendiendo a estos cambios la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE ha
seguido de cerca estas transformaciones y actualizado su currículo para dar respuestas a estas
dinámicas que benefician a la comunidad geoespacial del país. Entre sus experiencias mas
significativas para innovar en la gestión del conocimiento, está el desarrollo de los cursos virtuales,
que desde el 2010 trabajan contenidos en temas referidos a aspectos generales en las IDE; las
políticas vigentes relacionadas y los principales estándares requeridos para promover la calidad y
confiabilidad de los datos, mediante la implementación de los estándares de información
geoespacial, como temas iniciales de fundamentación. Es importante destacar, que la ICDE se
encuentra dentro de los grupos de trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Información
Geográfica- CIAF del IGAC, esta característica le ha permitido crear y madurar la oferta virtual que
actualmente se ofrece en este campo; como parte también de una oferta más amplia que el CIAF

ofrece a través del Telecentro Regional1.
Una de las principales lecciones aprendidas en la trayectoria que la ICDE ha tenido en el
desarrollo de sus cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA es la importancia de trabajar
con un equipo interdisciplinario; para nuestro caso particular y atendiendo las más reciente
experiencia, el trabajo articulado entre perfiles diversos entre los que se encuentran ingenieros,
pedagogos, correctores de estilo y diseñadores gráficos enriquecieron de forma asertiva el
desarrollo de contenidos, actividades de aprendizaje, diseño instruccional en la plataforma Moodle,
entre otras actividades gruesas que hacen parte de la concreción de este tipo de proyectos. El
conocimiento de las IDE, por su alto componente técnico que requiere la comprensión de
estándares geoespaciales y tecnológicos, son características que demandan creatividad y uso de
diferentes recursos para el aprendizaje en virtualidad; el desarrollo de contenidos que obedezcan a
un proceso cognitivo acorde con las fases de aprendizaje, es lo que facilita la comprensión y
apropiación de este tipo de saberes claves para promover la gestión eficiente de los datos
geoespaciales, adicionalmente, la parte audiovisual es estratégica en la comunicación para el
aprendizaje, por esta razón, el desarrollo de material audiovisual que acompañe el proceso ayuda a
complementar toda la estrategia en AVA.
La flexibilidad de la virtualidad le ha permitido a la ICDE conectar la comunidad en todo el
ámbito territorial, articular el saber propio de las IDE para ser integrado en educación superior, por
ejemplo, en cursos de extensión y profundización, estrategia que orienta el CIAF para todo el
currículo en temas geoespaciales que desarrolla en Colombia y que ofrece mediante convenios a las
instituciones interesadas en América Latina. El modelo pedagógico propuesto por este centro de
investigación ha permitido el crecimiento, mejora y transformación de su Telecentro, donde
adquiere sentido el aprendizaje significativo y el “aprender haciendo” mediante una filosofía de
formación integral, que también busca promover una cultura y sentido de pertenencia por el
territorio.
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Estamos enfrentando uma crise de saúde global causada pelo vírus Sars-CoV-2. Somente no Brasil,
os óbitos decorrentes da pandemia já são mais de 115 mil entre março e agosto de 2020. A ameaça
causada pelo novo vírus demanda das instituições de saúde públicas e privadas ações coordenadas, com
foco no controle do contágio. Isto está trazendo desafios para diversas áreas do conhecimento, entre
elas, destaca-se a Cartografia. Por possibilitar a apresentação gráfica dos fenômenos geográficos, a
Cartografia tem um papel fundamental no processo de comunicação e exploração da informação
relacionada a transmissão de doenças. Exemplo do exposto, foi o clássico mapeamento do médico John
Snow do surto de cólera em Londres, em 1854. Para a construção de bons mapas, entretanto, é
indispensável o uso de dados com qualidade condizente as análises a serem realizadas. No contexto da
covid19, em que cada indivíduo é um potencial agente transmissor da doença, é importante o
mapeamento das interações com informação temporal, assim, pode-se identificar possíveis novos
infectados e colocá-los em isolamento. No entanto, ainda temos escassez de dados geoespaciais sobre a
pandemia no Brasil. Em meados de maio de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS)
categorizou a transmissão do vírus como pandemia, o Ministério da Saúde (MS) divulgava apenas dados
agregados por unidade da federação. Além disso, cada Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicava os
seus dados usando diferentes metodologias. Era comum as SES apenas replicarem a publicação do MS e
mesmo quando os dados eram publicados por município, os problemas eram recorrentes. Uma falha
comum era a publicação em diferentes fontes, como redes sociais. Em geral, os dados não eram
disponibilizados de forma direta, e para obtê-los eram necessaŕias pesquisas em diversos locais. Outro
problema era a falta de estrutura desses dados. Publicados em formatos de imagem ou pdf, sua
reutilização era dificultada. Para processá-los em outras aplicações, conversões, edições e manipulações
sobre os dados originais se davam obrigatórios. Devido a tais problemas, organizações não
governamentais passaram a desempenhar a função de centralização dos dados. É o caso do
https://brasil.io, mantido por Álvaro Justen e contribuidores, que desde março de 2020 compilam os
dados das SES e distribuem via API ou arquivo CSV. Esses dados contém os códigos dos municípios, o
que permite sua junção com a malha municipal disponibilizada pelo IBGE. Além disso, a iniciativa busca
orientar as SES a publicarem dados em formato estruturado, como CSVs. Até 12 de junho de 2020 não
existia uma fonte oficial que concentrava os dados de todos os municípios, data em que foi
disponibilizada pelo MS uma plataforma interativa para acompanhar dados de COVID-19. Entretanto, o
governo federal, em alguns momentos, adotou políticas de publicação de dados contrárias a Lei de
Acesso à Informação (LAI), como por exemplo, retirando links para acesso aos histórico dos dado. Uma
iniciativa para tentar avaliar a qualidade dos dados é o Índice de Transparência da Covid-19, da Open
Knowledge Brasil (OKBR) [1]. Nele pode-se observar como os Estados e o governo Federal, até mesmo
por pressão pública, foram melhorando no ranking da transparência ao longo dos meses. Neste resumo

relatamos a realização na UFPR do Mapa da Linha do Tempo da Covid-19 no Brasil, por município. Para
isso, foram utilizados os dados publicados pelo projeto Brasil.io para criar um mapa online de dados da
Covid-19 por município, incluindo a visualização diária de casos e óbitos. A plataforma web está
disponível em: http://200.17.225.171/mapa/ e foi criada usando dados abertos e software livre. Além
dos desafios inerentes a visualização cartográfica dos dados, a necessidade da inclusão de dados de
saúde georreferenciados na INDE se mostra ainda mais preemente. Neste sentido, a OGC lançou um
projeto de IDE para a saúde [2], identificando a necessidade do desenvolvimento de IDEs para dados
espaciais de saúde, baseadas em padrões. Em um momento de crise como este, a IDE poderia se tornar
ponto de agregação e distribuição de dados padronizados, confiáveis e ágeis. Há uma série de desafios
envolvidos, como a necessidade de infraestruturas de dados espaciais locais, facilitando a inserção dos
dados dos municípios ou estados que poderiam ser agregados a INDE, desta forma obteriam-se um
conjunto de dados a nível nacional de forma mais ágil que a observada atualmente. A publicação em
várias fontes minimiza a possibilidade de omissão dos dados, fato observado durante a crise, esta
redundância também propicia o uso ininterrupto da informação. A confiabilidade dos dados publicados
nas IDEs pode ser beneficiado pela geração de checksums pelo produtor, assim possibilita o usuários
verificar se o dados disponibilizados são de fato os mesmos que o produtor gerou. Enfim, para criar
estratégias de enfrentamento de crises de saúde, mapas e dados espaciais se tornam recursos ainda
mais críticos para a sociedade, que se beneficia de uma abordagem aberta, transparente, atualizada,
confiável e padronizada.
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Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) é definida como o conjunto integrado
de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o
armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados
geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. No Brasil, a
implantação de IDE cresceu e ganhou força com a instituição da Infraestrutura
Nacional de Dados Abertos (INDA), regularizada pelo Decreto n° 8.777/2016 [1] e
por conseguinte, a constituição da Infraestrutura da Nacional de Dados Espaciais
(INDE), por meio do marco legal Decreto n° 6.666/2008 [2].
Os órgãos, produtores de geoinformação, das esferas federal, estadual,
distrital e municipal, visando dar transparência aos dados geoespaciais [3], têm
utilizados os recursos de uma IDE para promover o adequado ordenamento na
geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, na disseminação e
no uso dos dados geoespaciais em proveito do desenvolvimento do Brasil.
Seja pela constituição de um nó próprio ou pelo nó central da INDE,
administrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as
instituições de governo ampliaram o intercâmbio de dados geoespaciais por meio
da interoperabilidade da geoinformação.
Assim a interoperabilidade de dados geoespaciais ocasionou um crescimento
no volume de dados geoespaciais sendo consumidos via geoserviços, reduziu
esforços e redudância de trabalho, e gerou economicidade para a administração
pública.
Geoserviços definidos pelo Open Geospatial Consortium (OGC) são um dos
pilares que possibilita a interoperabilidade da geoinformação, a saber: Web Map
Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web
Coverage Service (WCS), etc. Eles compoẽm o conjunto de padrões do OGC Web
Service (OWS) e podem ser consumidos via Application Programming Interface (API)
e em plataformas Desktop como o QGIS.

O QGIS possui uma interface de programação poderosa que lhe permite estender a
funcionalidade principal do software, bem como escrever scripts para automatizar suas
tarefas por meio do PyQGIS e do PyQT. Além disso, o QGIS oferece funcionalidades de
conexão com os serviços OWS, mais especificamente, os padrões WMS, WCS e WFS.
Estes padrões são amplamente utilizados pela INDE. As instituições
governamentais
utilizam
o
catálogo
de
geoserviços
da
INDE
(https://inde.gov.br/CatalogoGeoservicos) para publicar e disponibilizar seus
geoserviços WMS, WFS e WCS. A realização de conexão de geoserviços dentro do
QGIS pode se tornar uma tarefa exaustiva a depender da quantidade e da
diversidade de serviços OWS que se deseja consumir.
Neste contexto, surge este trabalho com o objetivo de criar um plugin para
QGIS a fim de facilitar a conexão de serviços OWS. O plugin reúne os geoserviços
disponíveis no catálogo da INDE e permite que o usuário possa realizar múltiplas
conexões por meio de checkbox, de uma forma simples, prática e rápida, muito
aderente a uma das características da linguagem Python: simplicidade.
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Resumo
A CPRM está passando por processo de transformação digital. Um dos pilares deste processo
envolve velocidade, escalabilidade, segurança e disponibilidade de serviços de entrega de dados
produzidos pelos pesquisadores da empresa. Somado a reformulação do parque tecnológico, a CPRM
está construindo um ambiente propício e favorável para a adoção de novos paradigmas de arquitetura
de software e computação distribuída. Nos últimos meses, a CPRM, através do Departamento de
Informações e as áreas de Geoprocessamento e Engenharia de TI, está desenvolvendo um ambiente em
cluster para hospedagem de serviços baseados em container. O objetivo deste trabalho é apresentar o
estado da arte da implantação desta arquitetura e, apresentar uma proposta baseada nesta arquitetura
para os serviços de dados geográficos e de metadados, cujos padrões são estabelecidos pela INDE. Além
da INDE, a CPRM participa, também do OneGeology, que é uma iniciativa de integração dos mapas
geológicos mundiais, onde a arquitetura de software, assim como a maioria das instituições parceiras da
INDE, é baseada em Software livre - Geoserver e PostgreSQL/PostGIS. As duas principais tecnologias de
virtualização disponíveis para o Linux são caracterizadas por diferentes conceitos de utilização. O
hypervisor, utilizado pelo VMWare e Windows, simula a máquina física para o sistema operacional
hospedado e o containerd, usado pelo Docker e Kubernetes, simula o sistema operacional para a
aplicação que executa o serviço. A opção de utilizar a tecnologia de containerd apresenta como
vantagens: a) o compartilhamento do sistema operacional, módulos e bibliotecas, em modo de acesso
exclusivo entre os containers que contém a aplicação e o serviço; b) o isolamento absoluto nos
containers, das instâncias de aplicativos e de serviços, através da virtualização do sistema operacional; c)

o compartilhamento eficiente de espaço físico em discos, com a utilização de tecnologia de overlays,
apenas os diretórios e arquivos modificados para a criação do container, com os aplicativos e serviços,
são armazenados; d) a utilização de diretórios na forma de volumes externos aos containers permite
compartilhamento entre diferentes containers e sistemas de backup; e) a padronização de receitas
(scripts) para criação e definição dos conteúdos das imagens que formam os containers, permite a
repetibilidade, portabilidade e auditoria das imagens geradas. f) os containers podem ser conectados
por redes virtuais exclusivas ou compartilhadas, de modo a formar conjuntos compostos para serviços e
completamente isolados entre si. A estruturação física das máquinas que compõem o cluster distribui-se
permeando os ambientes de rede interna e DMZ da CPRM. Na rede interna, há um pool de quatro
servidores com 8 núcleos e 8 GB de RAM com sistema operacional Linux e Docker Engine 19.03 e
orquestração de container com Swarm (dois nós managers e dois workers), nativo no Docker. Os
volumes persistentes dos containers (área de uploads, namespaces de bancos de dados) ficam alocadas
em servidor de NFS, com rotina de backup mais criteriosa. É possível adicionar novos
compartilhamentos de rede no ambiente. Na rede de DMZ, operam duas máquinas com requisitos de
hardware mais modestos e possuem a função de receber e criptografar as requisições públicas, tornar
os serviços disponíveis e redirecionar para o pool de servidores Docker. A estrutura de rede do cluster
foi definida em 4 ambientes compostos por redes independentes, sendo: a primeira, pública, com
acesso a internet controlada por firewall; a segunda, restrita, de acesso controlado com direcionador de
conexões (haproxy) e serviço de IP virtual com failover e failback (keepalived); a terceira, interna, que
recebe as conexões e direciona aos servidores (nginx); e a quarta, exclusiva, entre os containers
componentes de cada serviço. As redes de proxy reverso nginx e exclusivas de serviços de container são
redes virtuais e gerenciadas pelo Docker. A administração do Docker Swarm é realizada através do
software Portainer e a hospedagem das imagens, pelo SUSE Portus. Para o caso do stack de serviços da
CPRM para atender a INDE, foi desenvolvido um conjunto de imagens padrão, a partir das imagens
oficiais do Docker, cujas configurações foram personalizadas para tal. E para compor o stack de serviços,
foi criado imagens para Geoserver 2.17 e Geonetwork 2.3, a partir imagens de Apache Tomcat e
OpenJDK compatíveis com as versões das aplicações, além de imagens de PostgreSQL 11 e PostGIS 2.5 e
serviço de proxy reverso dedicado nginx, para não expor as portas não padrão de http do Tomcat. Cada
um dos serviços podem ser escalados individualmente, com a criação de réplicas que irão consumir
dados das áreas compartilhadas. Por fim, considerando que os serviços da INDE, podem ser, e são,
realizados com software livre e que os servidores físicos, devem ser substituíveis, dentro a perspectiva
de instituições públicas, a implantação de uma arquitetura descentralizada, podendo ser aplicada em
hardware de baixo custo, escalável e disponível torna-se viável para a manutenção e a disponibilidade
de serviços essenciais. Com isso, o atendimento pode ser ajustado, de modo se adaptar as
periodicidades de utilização, seja pelo uso de diferentes quantidades de máquinas físicas ou, pela
virtualização dos serviços em cada máquina através de recursos do sistema operacional.
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O paper aqui apresentado tem como principal objetivo apresentar e discutir o contexto e
a análise dos principais desafios atinentes ao geoprocessamento de dados espaciais no que
tange às atividades de análise criminal de uma secretaria estadual de segurança pública. Tal
objetivo relaciona-se à justificativa de buscar melhorias na integração de bases de dados, na
forma de uma infraestrutura de dados espaciais dedicada ao tema da segurança pública nesse
estado, a fim de possibilitar um adequado tratamento desses dados, permitindo o
geoprocessamento para melhor subsidiar as ações de planejamento de tal órgão em sua área
de atuação. A metodologia utilizada foi uma combinação de revisão bibliográfica de trabalhos
acadêmicos já escritos sobre o tema e observação participante, que dá ao pesquisador o papel
de principal agente e instrumento da coleta, dentro do contexto de um trabalho de campo.
Foram observados os processos de trabalho, e registradas algumas discussões em reuniões de
trabalho, para procedimento de análise desse objeto. Na organização em questão, observa-se
um crescente esforço em direção ao desenvolvimento de capacidades na análise de dados. No
ano de 2006 é criado um sistema integrado de gestão que envolve a correta arquitetura de um
serviço compartilhado, unindo os dados produzidos sobre o tema no estado relacionados a
ocorrências policiais e de bombeiros, investigação policial, processo judicial e execução penal,
respeitando os poderes dos órgãos que o compõem. Para tanto, foi criada uma estrutura dentro
desse sistema para trabalhar com geoprocessamento e estatísticas espaciais, que visa produzir
informações precisas sobre a dinâmica da criminalidade, por meio da identificação dos locais
onde são atendidas ocorrências criminais, a fim de melhorar o uso de dados estatísticos para
análise criminal, auxiliando no planejamento de medidas efetivas de redução da criminalidade.
Em tese, esse escritório estadual de análise criminal produziria desde estatísticas sistemáticas
publicadas sobre desenvolvimentos criminais no estado até relatórios específicos de projetos,
como análise local de problemas. Além disso, o órgão também seria responsável pela elaboração
de análises e relatórios de gestão personalizados para os mais altos níveis do sistema de gestão
estadual. Por fim, a importante função desse escritório seria monitorar a qualidade das
informações registradas nos componentes dos sistemas informatizados das bases de dados,
fornecendo feedback às unidades operacionais com recomendações para melhorar o
preenchimento, bem como avaliar quaisquer mudanças no desenvolvimento de sistemas que
favoreçam a qualidade dos registros. Essa integração deveria abranger todas as bases de dados

do sistema, a fim de permitir o cruzamento das diversas variáveis que poderiam, de alguma
forma, facilitar o trabalho de investigação policial e execução penal, completando assim o ciclo
criminal. Ainda assim, o que se observou é que houve pouco investimento por parte das
instituições nas equipes que compõem as equipes de análise criminal; os produtos de
informação gerados não foram capazes de atender satisfatoriamente os diferentes usuários; as
equipes mantiveram a produção de informações e análises de consumo interno; e observou-se
a ausência de descentralização para as unidades regionais, devido à demora na implantação do
sistema de registro de ocorrências policiais no interior do estado. Atualmente, utiliza-se neste
estado um sistema contratado de uma empresa privada que georreferencia os dados advindos
de operações policiais e de bombeiros a partir do preenchimento de "boletins de ocorrência", e
encaminha tais boletins às unidades de responsabilidades dos órgãos para prosseguimento das
atividades de investigação ou controle. Para tanto, a ferramenta remete-se a um webservice que
atribui endereços às coordenadas obtidas in loco. Assim, no momento de lavratura desses
documentos já há o preenchimento automático das coordenadas do ponto onde está situado o
agente do órgão de segurança pública. Contudo, o sistema apresenta algumas deficiências,
sendo desatualizado e incompatível à integração com outras bases de dados. A legislação em
vigor no Brasil estabelece a obrigatoriedade de produzir e manipular dados cartográficos e
informações geoespaciais com base no sistema geodésico de referência SIRGAS 2000[1]. A
empresa que fornece o webservice ao estado produz seus dados a partir do SAD 1969, o que não
permite comparações com outras malhas de dados oficiais. Soma-se a isso o fato de que o
sistema utilizado é desatualizado, apresentando grandes deficiências na correspondência de
endereços – o que resulta na ausência de informações para grande parte das ocorrências
registradas, redundando em dificuldades na análise espacial das mesmas. Com isso, perde-se
qualidade de dados, e os analistas precisam dispor de muito tempo para as correções e ajustes
necessários. Em suma, os esforços de análise criminal nessa organização, apesar de toda a
importância estratégica no desenho institucional da política de segurança, nunca alcançaram a
capacidade de análise de informações para a qual foram projetados, ficando muito abaixo das
expectativas, devido a esses desafios atinentes ao geoprocessamento de dados de ocorrências
policiais, levando ao esvaziamento de iniciativas de análise criminal ao longo do tempo.
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A crescente demanda por informação geoespacial tem se evidenciado, uma vez que as sociedades
vêm aumentando o espectro de tarefas e serviços que dependem de mapeamento completo e
atualizado, sobretudo nas maiores escalas. Uma das novidades que a web 2.0 proporcionou, tanto em
termos de novas ferramentas quanto de novas técnicas, foi o mapeamento colaborativo, que permite
que qualquer pessoa não especialista em cartografia possa se tornar um mapeador. Diante das
dificuldades e das limitações para prover mapeamento de referência que atenda plenamente às
demandas atuais, as organizações governamentais, responsáveis pela sua execução, compostas por
cartógrafos com capacitação formal e experiência profissional, tem estudado incorporar informações
provenientes de mapeamento colaborativo. Assim, para alcançar o enlace entre ambos os tipos de
mapeamento é necessário compreender o sentido que as informações geográficas trafegam entre eles.
Apesar de já existirem pesquisas que exploram esta demanda, ainda há necessidade de estudar
possibilidades e restrições quanto a utilização desse tipo de mapeamento no Brasil. Portanto, este
trabalho tem o intuito de aprofundar como o estudo das questões legais, semânticas e de
disponibilidade tornam possível a sinergia entre a comunidade que mantém o mapeamento
colaborativo, OpenStreetMap e as instituições responsáveis pelos dados de referência oficiais brasileiros
em diversas escalas. Assim, partimos das premissas que as interações entre os mapeamentos de
referência e colaborativo não são unidirecionais e de que existem tipos de categorias e contextos das
informações geográficas em que as mesmas transitam entre estes mapeamentos. A partir disso, temos
por objetivo neste trabalho descrever quais e como se dá às relações entre os dois tipos de
mapeamento. Este resumo traz uma compilação de resultados dos trabalhos relacionados ao nosso
grupo de pesquisa. Assim, consultamos fontes de dados que passaram pela: 1) Análise documental de
legislações que definem a localização de feições geográficas; 2) Análise das informações geográficas

existentes na base de dados do OpenStreetMap quanto à completude de algumas áreas de estudos e
tendências relacionadas com o aumento na quantidade de feições mapeadas; 3) Análise das classes de
informações geográficas do modelo de dados usado no Brasil, a Estrutura de Dados Geoespaciais
Vetoriais (ET-EDGV), em pareamento ao modelo do OpenStreetMap. A partir das análises que
realizamos, obtivemos os resultados que apresentamos na sequência. As informações geográficas cuja
definição espacial é dada por dispositivos legais, como limites administrativos ou de áreas de
preservação sociocultural e ambiental, sempre sairão do mapeamento oficial para o mapeamento
colaborativo. Contudo, esses tipos de informações, que visam representar a delimitação de uma
entidade, têm muitas vezes sua definição dada por feições que são de outras categorias como rios ou
vias. Pontos de referência, ou seja, marcos geodésicos e afins, também são feições que vão do oficial
para colaborativo por serem definições legais, na mesma lógica dos limites. Feições relativas ao relevo,
no caso as curvas de nível, por uma limitação tecnológica das ferramentas de mapeamento colaborativo
ainda devem vir do mapeamento oficial. No que se refere à categoria de vegetação, os mapeamentos de
referência costumam possuir mais detalhamento em relação às classificações das feições. Por outro
lado, embora também possuam bom nível de detalhamento, as informações colaborativas possuem
maior capacidade de delimitação e identificação de áreas cobertas por vegetação ou aquelas que vêm
sofrendo degradação da sua cobertura. Nas análises de completude e no histórico de feições mapeadas
no OpenStreetMap, em diferentes regiões, notamos a existência de contribuições em massa em um
determinado período, além disso, identificamos que este aspecto ocorreu em diferentes épocas para
uma mesma área de estudo. Desta forma, ao partir do pressuposto que este fato indica importações
realizadas por um único contribuinte e que estas podem ter sido desencadeadas a partir de dados
oficiais, notamos que este aspecto influencia com que novas contribuições sejam realizadas de forma
gradativa por voluntários, contudo esta influência ocorre de maneira distinta em cada área de estudo
avaliada. Portanto, para os grupos feições ora não citados podemos considerar a possibilidade de que
elas possam contribuir duplamente nos dois tipos de mapeamento, pois quanto mais informações
geográficas vão do oficial para o colaborativo, mais facilitada é a produção de novas informações no
colaborativo, que por sua vez podem voltar ao oficial. Neste contexto vale pontuar que este tipo de
ganho também é possível quando organizações, não só governamentais e focadas em cartografia,
distribuem seus dados de forma aberta, e que o mapeamento oficial pode se beneficiar de forma direta
dessas fontes, ou indiretamente quando elas serviram para alimentar as bases de dados das plataformas
de mapeamento colaborativo. Por fim, este trabalho representa um passo nas discussões sobre a
integração entre o mapeamento oficial e o colaborativo. Conforme apresentamos, concluímos para as
várias categorias citadas, quanto ao fluxo de informações geográficas entre os dois tipos de
mapeamento, que existe uma tendência que muitas destas informações sejam importadas do oficial
para o colaborativo. Contudo, ainda existe uma contribuição potencial do colaborativo no em
enriquecer os dados existentes do mapeamento de referência. A partir da metodologia abordada,
notamos a necessidade de estabelecer uma abordagem explicativa do que observamos nos resultados.
As análises dos itens 1 e 2 da metodologia são exploratórias e a análise do item 3 no caso é descritiva.
Em todos os casos é preciso destacar a quantidade de categorias a serem compatibilizadas entre os
modelos, o que limita uma descrição completa. Para trabalhos futuros é interessante avançar em
detalhes sobre as informações geográficas contidas nas bases do mapeamento oficial, em bases
colaborativas como o OpenStreetMap. Além das bases nomeadas, também podemos considerar a
prospecção dos bancos de dados com informações geográficas que funcionam sob a política de dados
abertos. Recomendamos, ainda, investigar mais a fundo os padrões de crescimento na quantidade de
feições mapeadas, a partir das diferentes categorias que são importadas e contribuídas gradativamente.
Estas duas últimas considerações podem ajudar a responder alguns apontamentos apresentados neste
resumo, pois as bases abertas, independente do tipo de organização ou de indivíduo a elas relacionados,

podem também interagir com o mapeamento oficial e o colaborativo, formando assim um terceiro ente
nas análises.
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O acelerado e desordenado crescimento populacional no território impacta diretamente
os sistemas ambientais e físicos das cidades, isto, desde as primeiras décadas do século passado.
Esta situação resulta em alterações e impactos como desmatamentos, disposição inadequada
de resíduos sólidos, inundações, ausência no tratamento de efluentes e movimentos de massa.
A partir desta problemática, surge a necessidade de investigar e cartografar o meio físico no
contexto geológico-geotécnico. Para fins de uso e ocupação do solo as investigações prévias
garantem ao planejador territorial um maior grau de confiabilidade em seus projetos e aos
gestores territoriais, um maior domínio e reconhecimento do território. Na conjuntura das
aplicações práticas deste tipo de cartografia o mapeamento geotécnico se aplica em projetos de
ordenamento e planejamento territorial, obras de grande e pequeno porte, sendo elas lineares
ou pontuais, aplicações em análises de estabilidade de taludes, acerca dos desastres naturais e
áreas de risco. Este documento cartográfico é um importante instrumento na gestão urbana,
acerca dos levantamentos de investigações geotécnicas, comportamento dos solos, recursos
geológicos, avaliações de patrimônio e riscos geográficos com a finalidade do planejamento
urbano e territorial. Para produzir este tipo de mapa, é imprescindível a composição de um
banco de dados de forma eficaz e inteligível. Todavia, encontram-se diversas dificuldades na
estruturação de um banco de dados geotécnicos: variedades de métodos de aquisição de dados,
diferenças na acurácia, falta de codificação adequada aos elementos, ocorrência de coberturas
de dados esporádicos, necessidades temporais e incompatibilidade. A falta de padronização
acerca das apresentações das coletas de dados e qualidade destes são evidentes no
mapeamento geotécnico. É incipiente os trabalhos que delimitam um método de mapeamento,
de forma a delinear um fluxo claro das etapas de trabalho. A apresentação dos produtos
cartográficos gerados não segue um modelo previamente estabelecido. É razoável apontar a
necessidade de uma estruturação de banco de dados, haja vista que os trabalhos de cartografia
geotécnica dependem diretamente deles. Para isso, o uso de técnicas adequadas para filtrar,
analisar, apresentar e criar um banco de dados em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de
forma perene desempenha um papel fundamental no controle de qualidade de mapas
geotécnicos. Ao trabalhar com estes tipos de dados, é indispensável uma boa estruturação de
armazenamento dos mesmos, haja vista que, para o mesmo ponto encontram-se diversas
informações, justificando o uso de técnicas de modelagem conceitual para a padronização da
linguagem e facilitação da organização no momento de implementação. Conhecida a
importância dos mapeamentos geotécnicos e a necessidade da elaboração destes por meio das
prefeituras, a disponibilização destes produtos deverá ser feita de forma a possibilitar a
integração com outros dados, gerando diversas análises com diferentes composições de
variáveis. Destarte, ao identificar a inexistência de modelos em seu universo conceitual de um

banco de dados geotécnicos aplicados ao mapeamento geotécnico, e analisada sua relevância
para a área de dados geoespaciais, este trabalho objetiva construir um modelo conceitual
aplicado ao mapeamento geotécnico, segundo a metodologia para solos tropicais e subtropicais
mais utilizado no sul do Brasil [1]. Para que os objetivos sejam alcançados, a primeira etapa
consistirá em inventariar os dados necessários para a construção do mapa geotécnico,
proveniente de diversas fontes; a segunda etapa e a terceira etapas são, respectivamente, a
elaboração do dicionário de dados geotécnico (homogeneização de classes, atributos, domínios
e metadados) e a produção do diagrama de classes através da utilização dos estereótipos do
padrão Object Modelling Technique – Geographical (OMT-G) [2]. Os documentos analisados são
compostos por: mapas pedológicos e geológicos, cartas topográficas planialtimétricas, mapas
hidrográficos, boletins de ensaios geotécnicos (Standard Penetration Test (SPT), Bore Hole Shear
Test (BHST), Cisalhamento Direto, Cone Penetration Test (CPT) e outros), imagens de satélite,
relatórios de investigação de campo e ensaios laboratoriais. As buscas por estes documentos
foram realizadas em órgãos públicos e privados, dissertações e teses, e em bases de dados
digitais. O resultado da primeira etapa se constituiu no levantamento do maior número e
diversidade de apresentação dos dados possíveis, para a construção de uma boa análise
qualitativa de como estes dados se manifestavam ou são coletados na natureza, a fim de realizar
as devidas representações e padronizações por classe. Para isto, a estruturação do inventário se
dividiu em: classe, atributos e metadados. A partir desta etapa, iniciou-se a elaboração do
dicionário de dados relativos a cada classe inventariada. Estas etapas de inventário e de
dicionário foram descritas no MSExcel constituindo-se em um documento claro que contemplou
informações de forma textual sobre a natureza dos objetos, como: nome da classe, atributos,
descrição de cada atributo, primitiva geométrica, domínios, entre outros. Já a estruturação do
diagrama de classes, fase que ainda se encontra em produção pois a pesquisa está em
andamento, se constituirá em um esquema que vinculará as classes de objetos descritos no
dicionário de dados, seus relacionamentos e cardinalidades. Tal estrutura será produzida no
Stencil OMT-G do Microsoft Visio 2010 e definirá o fluxo de mapeamento a ser seguido pelos
diferentes documentos inventariados e suas operações em SIG, de onde resultarão as unidades
geotécnicas. Salienta-se, portanto, que o objetivo do trabalho, em parte foi atingido, pois
permitiu uma maior organização da natureza deste tipo de informação e contribuiu para a
disseminação dos dados de forma fácil e de qualidade, subsidiando futuras análises por meio de
gestores públicos e planejadores territoriais nas tomadas de decisão acerca do uso e ocupação
do solo. É válido citar que o modelo em seu universo conceitual quando concluído poderá ser
utilizado em qualquer software SIG e em qualquer área geográfica. Recomenda-se para futuras
pesquisas, a aplicação desta modelagem conceitual por outras metodologias de mapeamento,
dependendo do local de aplicação, através de pesquisa empírica.
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Aplicativos e navegadores Web (web browsers) recuperam páginas e outras informações
provenientes de um endereço de IP na rede, através de protocolos tais como o HTTP. Mas o número de
IP, com seus 12 ou mais dígitos, apesar de ter sido utilizado por humanos nos primórdios da Internet, é
horroroso. Hoje a interação humano-Web é quase que integralmente mediada pelo nome de domínio,
muito mais amigável e mnemônico. Analogamente, e dentro do mesmo ecossistema de normas da
internet, o protocolo GeoURI [1], ainda pouco popular apesar dos seus 10 anos de idade, opera com um
código difícil de se lembrar, que é o par numérico de latitude e longitude. A localização GeoURI do
Marco Zero da Cidade de São Paulo, por exemplo, é determinada por “geo:-23.550385,-46.633956”. São
16 dígitos numéricos e 21 caracteres ao todo para serem lembrados.
Em sua forma mais simples, o localizador GeoURI segue a sintaxe “geo:x,y” como no exemplo.
Para informar a incerteza i, segue a sintaxe “geo:x,y;u=i”. Aplicações típicas, tais como a localização de
endereços postais, operam de forma satisfatória com a incerteza de 5 a 50 metros. Se o destino do
passageiro de um taxi for o Marco Zero, é suficiente expressar “geo:-23.55039,-46.63400;u=15”.
Seguindo a analogia com o HTTP, seria interessante que o protocolo GeoURI aceitasse também
nomes ao invés de apenas números, para conquistar maior aderência e ser útil em aplicações que
exigem interação humana e memorização. Não existem nomes curtos ou siglas para todas as localidades
do globo terrestre, todavia, se entendermos que a localização geográfica é uma função da escala, ou de
uma hierarquia de escalas, descobriremos que já existem nomes padronizados para os primeiros níveis
dessa hierarquia, que são os códigos ISO 3166-2 dos países e suas subdivisões administrativas de
primeiro nível. Por exemplo “Brasil, Estado do Amazonas” é geocodificado como “BR-AM".
O geocódigo ISO é primeiramente traduzido em polígono. A coordenada pontual é obtida do
centro geométrico do polígono, e a incerteza do raio da circunferência com área equivalente. Podemos
assim convencionar que “geo:BR” representa aproximadamente o ponto central do país, algo como
“geo:-15.783,-47.867;u=2000000”. O acréscimo da sigla de um estado, como em “geo:BR-SP”,
determina um ponto diferente, central ao polígono delimitador do estado, e com uma incerteza menor,
algo como “geo:-22.07,-48.434;u=280000”.
Para localizar o ponto desejado com menor incerteza, até a escala de uma dezena de metros,
voltamos a um sistema de coordenadas, mas agora um sistema com escopo reduzido, conforme
contextualizado pelo nome ISO de subdivisão administrativa. Contextualizando por ex. com “BR-AM”,

reduzimos o escopo da superfície terrestre inteira para a área do Amazonas.
Além do sistema de referência otimizado, pode-se adotar um sistema numérico de representação
das coordenadas que reduza o número de dígitos. Números hexadecimais (base-16) por exemplo são
~20% mais compactos que decimais (base-10), e mais compactos ainda na base-32. Por exemplo 10
dígitos decimais são reduzidos para 7 a 8 hexadecimais, ou para 6 na base-32.
Existem de fato, e vêm sendo aprimorados desde a década 1970, sistemas de localização por
geocódigos [2], tais como por exemplo o sistema Geohash, que dota base-32 e surgiu em 2008; ou o
sistema Open Location Code (OLC), lançado em 2014. A localização em Geohash do Marco Zero, com
incerteza de 15 metros, é “6gyf4bf1”, com a metade do número de dígitos das coordenadas
latitude/longitude que representa. Outro ponto, distante dali em 75 km, a Praça Dom Pedro I, na cidade
de Itu (BR-SP-ITU), recebe o Geohash “6gy7et7j”. Como todos os demais pontos do território de Itu são
iniciados pelo prefixo Geohash “6gy”, podemos imaginar um geocódigo misto para substituir o prefixo
Geohash pelo nome, e separando ambos por “~”, o que resultaria em “BR-SP-ITU~7et7j”. Na prática,
para o morador de Itu, seria necessário decorar apenas os 5 caracteres finais.
Geocódigos mistos permitem a manipulação de contexto de forma mais segura, ou seja, humanos
podem remover o prefixo sem medo, obtendo códigos mais curtos quando o contexto for evidente.
Nesta perspectiva a presente proposta de expansão do protocolo GeoURI consiste na sintaxe
“geo:p~g”, onde p é um geocódigo ISO 3166-2 de país (“BR” para Brasil, “BO” para Bolívia, etc.) com
hierarquia opcional (ex. “BR-AM”) e g é um geocódigo qualquer, com padrão estabelecido pelo país. No
exemplo da praça em Itu, se fosse oficial, a expressão GeoURI completa seria “geo:BR-SP-ITU~7et7j”.
Para estabelecer referência no contexto inicia-se pelo ponto, por exemplo “geo:.7et7j” se estou
em Itu, ou “geo:.ITU~7et7j” se estou em SP; com critérios e formalização dos cenários em que se aplica.
Quando um ponto de referência foi definido (“Olá, estamos aqui em geo:.7et7j e você onde está?”),
pode-se iniciar pelo sinal de menos, para determinar o ponto vizinho pela diferença dentro da mesma
incerteza (“Estou em geo:-b3”), ou seja, supondo o mesmo número de dígitos.
No território delimitado pela Irlanda (IE), nação que já definiu o seu padrão de geocódigo oficial,
denominado Eircode, um endereço típico, “W23 F854”, seria expresso como “geo:IE~W23.F854”.
Por fim, para que geocódigos mais populares possam ser expressos diretamente, convencionamos
também a sintaxe “geo:t:g”, onde t é tipo de geocódigo, em rótulo curto controlado (por ex. “ghs” para
Geohash, “olc” para OLC, etc.). O Marco Zero poderia ser expresso como “geo:olc:588MC9X8+R” ou
“geo:ghs:6gyf4bf1”. Os rótulos de tecnologia de geocódigo seriam definidos e limitados por uma
curadoria análoga a aquela que define os identificadores de CRS (coordinate reference system).
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As normas técnicas e legislativas, relativas a dados espaciais, existem para garantir a coordenação
entre os diversos agentes, incluindo usuários e produtores dos dados; e, do ponto de vista econômico e
estratégico, garantem também a soberania do país, no que se refere ao livre acesso aos seus próprios
dados. Algumas normas se confundem com tecnologias, por detereminarem quais algoritmos devem ser
aplicados em determinada situação. Outras ainda se encontram emaranhadas pela cultura, por
especificarem elementos da linguagem, com que os cidadãos se comunicarão entre si ou com os agentes
e serviços do governo.
A grade estatística oficial de um país é um mosaico de polígonos regulares (triângulos, quadrados
ou hexágonos) que cobre todo o seu território. Sendo definida por uma norma oficial e estável, a grade
não muda com o tempo. Sendo espacialmente regular, permite a conversão automática entre grandezas
extensivas (ex. população contaminada) e intensivas (ex. densidade populacional). Ela é de grande
importância para a aquisição, preservação, intercâmbio e visualização de dados espaciais.
As grades oficiais européias, por exemplo, são ainda reguladas por uma diretiva que garante a
compatibilidade entre elas, a norma INSPIRE D2.8.I.2 de 2010 (revisado em 2014). Uma grade única e
eficiente para todos os países do globo, todavia, só seria possível com a adoção de tecnologias mais
complexas e sofisticadas, baseadas no padrão DGGS (Discrete Global Grid System) do OGC, de 2017,
conforme apontam as discussões mais recentes nestes países [1].
No Brasil não existe uma grade oficial, mas existe algo próximo disso. Foi fixada por uma
especificação do IBGE de 2016 [2], inspirada no padrão europeu e nas tecnologias tradicionais. A Grade
Estatística do IBGE foi desenvolvida com foco na disseminação de dados estatísticos do IBGE, tendo sido
utilizada pela primeira vez com os dados do Censo 2010. Ela teria um papel importante no Censo 2020
(adiado para julho de 2021), por ter sido incorporada em outros processos além da disseminação.
Além de crescer no IBGE, fora dele vem se tornando referência nacional para estudos estatísticos
em diversas áreas, diversas da análise populacional. Seria natural adotar a Grade do IBGE como grade
estatística oficial brasileira, exceto por alguns inconvenientes, que podem ser corrigidos.
Para que outros órgãos e empresas privadas adotem a grade, todavia, é necessário resolver os
desafios de ordem prática, traduzidos pelo objetivo maior de uma grade nacional: ser multifinalitária.
Tanto no sentdo geral, de ser adotada em aplicações logísticas, no código postal, na cartografia
territorial, etc. como no sentido estrito, fixado pela diretriz do Estatuto das Cidades de 2001, que defniu
os cadastros multifinalitários municipais. Desse objetivo nasceu então a presente proposta de adaptação

da grade IBGE para que se torne de fato uma grade oficial brasileira.
Entre as melhoras viáveis da proposta, destacam-se: mais níveis hierárquicos; identificadores de
célula (IDs) mais curtos e hierárquicos; hierarquia determinada por prefixo comum (válido como ID da
célula-mãe); mais opções de representação dos IDs (partindo-se da representação binária em 64 bits) e
convenções para adoção de terminologia oficial na identificação de polígonos representantes de
delimitações oficiais, tais como municípios e distritos. O geocódigo proposto, compatível com o
protocolo Geo URI estendido, também poderá ser utilizado na substituição do CEP (Código de
Endereçamento Postal) e um novo padrão de prefixo para identificadores de imóveis no contexto do
SINTER (Sistema nacional de gestão de informações territoriais). Através da representação hierárquica
em base 16h também é possível fazer uso de mais grades (tamanhos de célula intermediários), e
padronizar a expressão em base 32 para casos especiais como o CEP. Com esse recurso as listagens de
geocódigos ficam ordenadas por vizinhança, tal como o padrão Geohash. Pode-se codificar com precisão
arbitrária as coordenadas de um ponto, e vice-versa, pode-se remover progressivamente caracteres do
final do código para reduzir sua precisão.
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O século XXI é caracterizado como a “era da sociedade da informação” de uma sociedade em que o
elemento característico é a informação: planejamento, coleta, análise, processamento, armazenamento,
implementação, compartilhamento. Na cartografia a digitalização da produção levou ao surgimento de
cartografia digital e sistemas de informação geográfica (SIG). Hoje a cartografia digital corresponde a
principal forma de entrada, análise, arquivamento e apresentação (visualização) de informações
geoespaciais em todas as áreas do conhecimento. Expandiu-se uma série de serviços cartográficos e o
escopo dos serviços de acesso para informações cartográficas, crescendo o número de usuários de
consumidores e, dentre eles, os arqueólogos e as instituições de pesquisa, guarda e gestão do patrimônio
arqueológico: universidades, museus, organizações não-governamentais, empresas e demais atores no
licenciamento ambiental, os órgãos federais, estaduais e municipais de proteção e fiscalização. A maioria
dos usuários e teóricos da cartografia digital são familiares do efeito em um cenário de maior envolvimento
de diversos atores na produção em cartografia digital: um desorganização que dificulta o trabalho com os
dados. Portanto, a tarefa de normatizar a documentação digital surge de forma a racionar o processo de
criação de informações uniformes, pois os requisitos normativos mudaram do analógico para o digital. A
partir de 2012 o Centro Nacional de Arqueologia (CNA), centro vinculado ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), realizava um trabalho para analisar documentos regulatórios nas
áreas de cartografia, geomática e sensoriamento remoto, considerando o direito nacional e internacional.
Um dos documentos produzidos pelo projeto PRODOC UNESCO 914BRZ4011 PRESERVAÇÃO URBANA E
DESENVOLVIMENTO representa a elaboração de uma proposta para uma elaboração de normativa da
cartografia digital em arqueologia, tendo como referência as normativas nacionais vigentes. O IPHAN não
continha uma normativa adaptada para suas respectivas demandas por dados georreferenciados em
arqueologia, especialmente ao considerar sua atuação no licenciamento ambiental, demandando
informações para o suporte a decisão espacial. Sendo assim, uma demanda institucional por normatização
foi um dos objetivos do PRODOC, tendo ocorrido durante o ano de 2014 nas instalações da Sede do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Brasília. O documento técnico PRODOC
UNESCO “DOCUMENTO TÉCNICO II CONTENDO ESTUDO ANALÍTICO SOBRE OS DADOS ESPACIAIS NA
GESTÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, PROJETOS DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA E COLEÇÕES
ARQUEOLÓGICAS, INCLUINDO SUA ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA INDE (INFRAESTRUTURA
NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS)”[1] foi elaborado na forma de um “menu” para os diversos atores
criadores e consumidores em arqueologia brasileira se orientarem para agregar dados espaciais em uma
base de dados única e homogênea, possibilitando o confronto e cruzamento de dados. Sendo assim, foi
codificado o dado geoespacial do patrimônio arqueológico e suas múltiplas singularidades quanto a
representação cartográfica, "desmontando" muitos componentes espaciais e descrevendo por meio de
uma linguagem formal - documento técnico. O primeiro passo foi dado para a formalização de uma
normativa de dados espaciais na arqueologia brasileira, tendo como resultado um documento contendo:
descrição das leis e normativas vigentes, especialmente referentes as manuais da Infraestrutura Nacional

de dados Espaciais (INDE); identificação dos possíveis geo-objetos que podem ser gerados em arqueologia
e as representações como primitivas geométricas (ponto, linha ou polígono); instruções e regras para a
transcrição de geo-objetos em diferentes escalas de representação cartográfica, atribuindo a eles
diferentes formas de primitivas geométricas; planejamento e modelagem dos dados em um ambiente de
modelagem de dados geográficos amigável, objetivando equacionar as normativas dos manuais da INDE
com as categorias de geo-objetos identificados em uma análise documental em projetos de licenciamento
ambiental e pesquisa acadêmica.
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O século XXI introduziu diversos novos conceitos com aportes tecnológicos ao nosso cotidiano,
siglas novas, como GPS (Global Positioning System), SIG (Sistemas de Informações Geográficas)
e IDE (Infraestrutura de Dados Espaciais), não só fazem parte do novo aparato do conhecimento
acadêmico, como também tem sido relacionadas simultaneamente com as descobertas da vasta
gama de utilidades, desde a mais básica, como determinar a localização de um empreendimento
ou a melhor rota para uma viagem, até a criação de sistemas de monitoramento online. As
geotecnologias são a união das expertises de obtenção, tratamento, organização e
disponibilização de informações relacionadas ao seu posicionamento geográfico Rosa, R. (2011).
Aborda os mais diferentes setores da tecnologia, seja na parte de equipamentos (hardware),
programas relacionados ao processamento e tratamento das informações (software), quanto
setores pessoais para a gestão dessa informação e de toda tecnologia a ela associada
(peopleware). Todas as ferramentas envolvidas, além de contribuírem para o crescimento da
utilização das geotecnologias, mostraram-se eficientes no auxílio à tomada de decisões para
administração pública, mostrando sua eficiência em monitoramento para o setor ambiental,
com o monitoramento por RPA’s de áreas degradadas, em organização urbana, para o setor de
gestão pública, planejamento urbano, baseado em um SIG feito com informações levantadas do
cadastro territorial multifinalitário, , indústria 4D, que usa mapeamento por nuvem de pontos
para a representação 3D de instalações, por exemplo, , agronegócio, com a agricultura de
precisão, baseado na aerofotogrametria, , segurança pública, que se pode se utilizar de
inteligência geográfica com o mapeamento das ocorrências e assim usar essas informações para
o dimensionamento de guarnições, UPP’s, viaturas, dentre outros. Do lado do governo, tem
papel de destaque em todas as esferas, especialmente na federal, que gerencia e legisla acerca
da produção de geoinformação oficial, onde cabe destacar os decretos nº 243/1967 e
89.817/1984, que apesar de estarem defasados levando em consideração parâmetros atuais de
cartografia digital, são as normas que regulam a produção cartográfica nacional e estabelecem
a criação, estruturação e atuação de instituições específicas, como a Comissão Nacional de
Cartografia - CONCAR, que exerceu fundamental papel na normatização técnica nos últimos
anos, comissão essa que inadvertidamente veio a ser extinta pelo decreto nº 9.759/2019. Outra
regulamentação ainda vigente é o decreto 6.666/2008 que regulamenta e instala no Brasil a
INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), um importante passo para o avanço da
produção cartográfica nacional, uma vez que propõe a catalogação, padronização e
disponibilização de toda a geoinformação nacional, permitindo que esse conhecimento fosse
verticalizado e chegasse ao cidadão comum, que além de consumidor, nos dias de hoje é um
potencial criador de geoinformação através de mapeamento colaborativo, do seu papel como
“dispositivo sensor”, das geotags, conceitos novos que são introduzidos todos os dias a essa

ciência. As novas tecnologias oferecem subsídios para tomadas de decisões mais complexas e
de grande impacto na conformação das cidades, elas podem auxiliar num novo modelo de
gestão de terras indígenas, mangues, áreas de proteção ambiental, na atualização dos produtos
cartográficos, gestão tarifárias de vias e hidrovias; em esferas menores do poder público, para
o zoneamento e o mapeamento das cidades, fornecendo informações importantes para o
desenvolvimento de ferramentas de proteção e projeção do crescimento urbano, uso e
ocupação do solo, uma vez que as informações não são geradas a partir de especulação visual,
mas com base em um conjunto de técnicas específicas para a obtenção mais fiel da realidade do
lugar. Todos esses conceitos e usos derivados das geotecnologias ainda incidem em um novo
modelo de projeção das cidades, as “Smart Cities”, ou “Cidades inteligentes”, que se valem da
inteligência geográfica e do uso do cidadão como “sensor” para a otimização de locação das suas
estruturas sociais no intuito de maximizar o efeito benéfico que as mesmas têm sob o ponto de
vista social, e ainda que pareça utópico, com a disseminação das tecnologias mobile, o
entendimento sobre os dados gerados vão fazer com que o próprio usuário entenda de forma
mais genérica as características do dado que ele mesmo gerou e a sua utilização no meio virtual
e a integração de todos os sistemas geradores de informação geográfica para a gestão ótima de
recursos de todas as espécies, naturais, financeiros, sociais, minimizando a incidência e o
impacto negativo que as transformações antropomórficas geram no ambiente. O surgimento de
novas modalidades de produção e disseminação de informações geográficas, muito ligado ao
crescimento massivo do uso de smartphones, que por sua vez fornece ao usuário além do papel
de consumidor de informações geográficas por meios já conhecidos, como o uso do GPS
embutido no aparelho celular mais básico, um papel de produtor de informações em larga
escala, informação essa que em tese deveria estimular as entidades responsáveis a se atentar
na importância que essas ferramentas exercem no padrão de vida moderno das cidades. Sendo
assim alinhando-se o pensamento geográfico no sentido de criar uma governança própria sob
tais informações e concretizar pensamentos que já foram abarcados na INDE, por exemplo,
como a promoção da organização e interoperabilidade entre todo esse conjunto de dados que
são gerados todos os dias, tanto por instituições públicas, privadas e até mesmo o usuário
colaborativo em seu papel de “dispositivo sensor”. Para além do auxílio à tomadas de decisões
administrativas, pode-se destacar uma nova estratégia de marketing, o geomarketing, que
privilegia a localização do público para a definição de estratégia e novas abordagens. A ideia é
que as geotecnologias venham de forma orgânica ao cotidiano do cidadão, pois, por mais que a
informação geográfica possa trazer consigo informações de cunho econômico, social e de
desenvolvimento em todas as áreas, é imprescindível garantir que as mesmas sejam ainda que
pelo meio privado, utilizados em todo seu potencial para a mitigação de disparidades sociais, e
a falta de acesso a qualidade de vida de todos que compõem a pirâmide social nacional.
Referências:
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, Plano de ação para implantação da
INDE. Disponível em: https://www.concar.gov.br/pdf/PlanoDeAcaoINDE.pdf. Acesso em: 19 de
agosto de 2020.
ROCHA, C.H.B., Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: Ed. Do Autor, 2000.

A INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS (IDE) COMO BASE PARA O
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO LITORAL DO
PARANÁ
MARILIA MINATEL 1
LILIANI MARILIA TIEPOLO 1
1

Universidade Federal do Paraná
Setor Litoral
Desenvolvimento Territorial Sustentável, Matinhos - PR
marilia.minatel@ufpr.br

A conceituação e significação do espaço geográfico, território e paisagem são temas de amplo debate
nas ciências, principalmente na geografia. O espaço pode ser compreendido por componentes bióticos
(organismos produtores e consumidores) e abióticos (fatores físicos, químicos e geológicos), fixo às
produções sobre eles atuantes. Já as produções em si, delimitadas pelas dimensões política, econômica e
cultural, mapeiam os territórios, os quais marcam a superfície representando a expressão visual, a
paisagem, desses processos. Os fenômenos naturais extremos, componentes abióticos do espaço,
contribuem com a constante modificação das paisagens pelos processos geomorfológicos. Quando ocorrido
sobre o território, os fenômenos adotam a definição de desastres, e tornam-se agentes dentro das
dimensões territoriais, intervindo nos processos socioeconômicos e políticos. O Brasil, por exemplo, devido
à recorrência de eventos por causas hidro-meteoro-climatológicas, por excesso ou falta de água, adota
ferramentas de gestão territorial pré-desastre, como, por exemplo, zoneamentos de uso e ocupação do
solo, e instrumentos de ação para o pós-desastre, sistemas de monitoramento e alerta, disponibilização de
abrigos, construção de pontes, decreto de estado de emergência, etc. O desastre de março de 2011,
ocorrido no litoral do Paraná, é um exemplo prático quanto às ações de resposta. A atuação do Corpo de
Bombeiros do então Serviço Geológico do Paraná (Mineropar) e do Sistema Meteorológico do Paraná
(Simepar), articulados à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná para as tomadas de decisão
quanto evacuação, foram fundamentais para a redução dos efeitos do desastre. A relação entre os
desastres, os setores atuantes sobre o território e a população sob risco, é indissociável para as medidas de
resiliência frente aos fenômenos naturais extremos. Resiliência, não no sentido de voltar ao seu estado
original após a ocorrência de desastres, mas sim na perspectiva de antever e se preparar para lidar com o
evento, desenvolvendo o território de modo sustentável. Nota-se que a gestão de dados, dentro da
temática de gestão de risco e desastre, é debatida em uma esfera plural, incluindo a diversidade dos
agentes e instituições atuantes, em um cenário em que os produtores são também os usuários dos dados,
para essa comunicação fluida, é necessário um sistema bem estruturado para aquisição, armazenamento e
compartilhamento dos dados. Como base no exposto, este estudo busca compreender como a
infraestrutura de dados espaciais pode ser desenvolvida em ecossistemas vulneráveis, da captação à
avaliação e disponibilização/utilização de dados proveniente de desastres naturais, como ferramenta para a
resiliência da população. Fundamenta-se tal pesquisa pela ideia de integração das etapas de gestão de risco
e desastre, sendo elas pré-desastre: prevenção e mitigação e preparação e pós-desastre: resposta e
recuperação. A demanda pela integração de dados ganha cada vez mais destaque quanto sua natureza
interdisciplinar e intersetorial, devido a eminência das mudanças ambientais globais e dos processos de
alteração das paisagens e ecossistemas devido a expansão urbana desordenada, que contribuem para o
desenvolvimento de territórios cada vez mais vulneráveis e modificados artificialmente. Os conjuntos de
dados de saúde, sociais e ambientais são mais urgentes à tal associação [1], desde a coleta à centralização,
“mantendo um padrão comum para todos os registros” [1]. Mapear as instituições envolvidas na gestão de
risco e desastre, bem como suas respectivas ações de enfrentamento, é um processo inicial para projetar
um sistema de infraestrutura de dados espaciais, e estabelecer as vias de comunicação [1]. À partir dessas é
possível identificar os processos de atualização de dados e inserção de novos parâmetros dos componentes
geográficos, em busca de melhor modelagem para mitigação. Os modelos são desenvolvidos à partir do
conhecimento quanto a inexistência de risco zero e a incapacidade de prever quando e onde será o evento,
características que denotam a necessidade de compreender a distribuição contínua dos fenômenos sobre
toda a superfície, apesar da inviabilidade em se obter dados sobre toda sua extensão. Logo a Infraestrutura
de Dados Espaciais (IDE), no litoral do Paraná, considerado um cenário de grande instabilidade, dadas as

condições geomorfológicas, é demandada, com a necessidade de catalogação, contribuindo para a
construção da via de comunicação institucional integrada. Objetiva-se assim analisar os estudos realizados
após os desastres de março de 2011, ocorridos na Serra do Mar do Litoral do Paraná (pós-evento), tais quais
instrumentos de gestão territorial elaborados após o desastre (pré-evento). A metodologia inicia com a
identificação quanto às formas de armazenamento/disponibilização dos dados resultantes do referido
desastre, seguindo de análise documental quali-quantitativa dos relatórios da Defesa Civil municipal, dos
quatro municípios diretamente afetados pelo desastre: Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá, e
assinalar as ações desempenhadas, as instituições atuantes, os dados coletados, para então, seguindo um
estudo de caso sobre os instrumentos de gestão territorial adotados pelos municípios, à níveis municipal,
estadual e federal, elaborados posteriormente ao ano de 2011, investigar a presença e as formas de
aplicação dos dados originários após o desastre. Como resultados, observamos que a atuação da
Mineropar, que elaborou relatórios de uso e ocupação de solo e realizou o mapeamento diagnóstico das
áreas de risco geológico, os quais devem compor os planos diretores dos municípios avaliados. O Município
de Paranaguá passa atualmente pela revisão do seu Plano Diretor, sendo o primeiro município do litoral a
implementar a INDE para o gerenciamento de dados do município. A ocorrência do desastre resultou na
implementação de outro sistema de coleta de dados, desenvolvido para gestores da Defesa Civil do Paraná,
o Sistema da Defesa Civil (SISDC), que permite a inserção de dados sobre a ocorrência de um fenômeno, o
qual passa a ser acompanhado pelo Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), no
entanto a disponibilização desses dados ainda não é de forma integrada.
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo discutir a importância e necessidade do Cadastro
Territorial como base do sistema de administração de terra e sua incorporação na
Infraestrutura Nacional de Dados espaciais (INDE) como elemento de referência. Desde
a década de 1970 a Organização das Nações Unidas (ONU) organiza conferências para
debater questões relacionadas à paz e o desenvolvimento das nações. Durante tais
conferências são firmados compromissos globais entre os países integrantes da
comunidade, definindo uma série de ações para preservação do meio ambiente,
erradicação da pobreza, promoção do progresso social e bem-estar para todos, e
enfrentamento das questões relacionadas às mudanças climáticas; resultando em uma
série de documentos, dentre eles: Relatório Brundtland; Declaração do Milênio,
conhecido com Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM); Agenda 21, Agenda
2015 e Agenda 2030. Todos esses documentos enfatizam a importância da informação
territorial confiável e a promoção da administração de terras como parte importante para
solução dos problemas e para alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O
termo administração territorial é relativamente novo, tendo sido citado pela primeira vez
nas Diretrizes sobre Administração de Terras, publicado em 1996 pela Comissão
Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), como contribuição para a
Conferência Habitat II, realizada no mesmo ano em Istambul (Turquia). Segundo
Enemark, MClaren e Van Der Molen (2009), a administração territorial é definida como a
gestão integrada das formas de ocupação da terra, da valorização da terra, do uso da
terra e do desenvolvimento da terra, possibilitando assim uma boa governança de terras.
Para Williamson (2010), a administração de terra pode ser entendida como a relação
entre homem e território, incluindo a forma de organização, percepção da terra e modo
que as instituições constroem e gerenciam os processos de administração fundiária.
Ainda segundo Williamson (2010), para que os sistemas de administração territorial
consigam gerenciar as formas de ocupação e o uso da terra, e promover o
desenvolvimento sustentável, devem conter quatro elementos principais: o registro legal
da parcela de terra; o valor da terra; o uso da terra e o desenvolvimento da terra, todos
tendo como base a informação sobre parcela territorial, ou seja, um Cadastro Territorial

confiável. Para contribuir com o avanço dos países em desenvolvimento, apoiando as
politicas de sustentabilidade, a Federação Internacional de Geômetras (FIG), a partir de
suas pesquisas realizadas no âmbito da administração territorial, desde a suas
publicações Statement on the Cadastre (FIG,1995) e Cadastro 2014 (FIG,1998), vem
destacando a potencialidade das novas tecnologias espaciais para união e
compartilhamento de informações territoriais para toda sociedade, auxiliando assim a
boa governança de terras. Para consolidar a visão de uma administração de terra
moderna e sua ligação com o desenvolvimento sustentável, em 1999, as Nações Unidas
e Federação Internacional dos Geômetras (UN-FIG), publicaram a Declaração de
Bathurst, que trazia recomendações de reestruturação dos sistemas de administração de
terra através da incorporação dos vários tipos de direitos à terra, bem como dos avanços
tecnológicos das infraestruturas de informações conforme a necessidade dos usuários. A
Declaração traz também a necessidade de uma estrutura a nível nacional dos sistemas de
administração de terra, para o compartilhamento de informações entre jurisdições,
facilitando a administração a nível local. Com a ascensão da internet, uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para padronização, junção e
compartilhamento de informações e, principalmente, pela necessidade de informações
cadastrais padronizadas e disponíveis para a sociedade em geral, autores internacionais
(Enemark et al. (2005); Dale e McLaughlin (1999); Williamson et al. (2010); Roberge e
Kjellson (2009); Bennett, Tambuwala, Rajabifard, Wallace, Williamson (2013); NRC
(1993), Groot (1997); Coleman e Nebert (1998); Finley et al. (1998); McLaughlin
(1999); Bogaerts et al. (2002); Aanestad et al. (2006); Roberge e Kjellson (2009), dentre
outros), defendem a necessidade e importância dos sistemas de administração de terras
incorporados nas Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE). Segundo Bennett (2007), as
IDE são componentes importantes de qualquer estrutura que vise a melhoria da gestão
dos interesses fundiários. No entanto, no Brasil, no Plano de Ação da Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE), o mapeamento cadastral é considerado como
dados geoespaciais de referência, mas é confundido com um mapeamento topográfico
em escala grande, não contemplando a visão de um Cadastro com base o conceito da
FIG, como sendo “um Sistema de Informação Territorial atualizado, baseado em
parcelas, contendo o registro dos interesses sobre a terra, incluindo uma descrição
geométrica das parcelas de terra ligada a outros registros que descrevem a natureza dos
interesses, o domínio ou controle desses interesses, e frequentemente o valor da parcela
e de suas benfeitorias, podendo ser estabelecido para fins fiscais, legais, de auxílio à
gestão e controle do uso das terras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a
proteção ambiental” (FIG, 1995, p. 1 - tradução nossa). Ao mesmo tempo, o Plano de
Ação da INDE contempla os “dados e informações fundiárias” como sendo dados
geoespaciais de referência, no entanto, não se tem uma normatização para sua
realização, não sendo contemplado nas normas e padrões vigentes no país. Com base no
pressuposto apresentado, propõe-se neste trabalho a efetiva integração do Cadastro
Territorial na INDE, como dados geoespaciais de referência. Como dados de referência,
devem-se incorporar na INDE os elementos fundamentais do Cadastro: a parcela
territorial, sua identificação, geometria, localização inequívoca, qualidade dos
levantamentos e metadados. Esses dados primários devem ser obtidos por meio de

levantamentos topográficos ou geodésicos com precisão adequada, ou até mesmo, com
base na abordagem do cadastro “fit-for-purpose” (FFP), que possibilita o
desenvolvimento de sistemas cadastrais com base na cartografia sistemática existente.
Ressalta-se que, mesmo com o desenvolvimento do Cadastro Territorial com base na
abordagem FFP, é essencial a incorporação da parcela territorial e seus elementos como
dado de referência na INDE.
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O chamado ciclo hidrológico trata-se o movimento contínuo das massas de água na superfície terrestre
e na atmosfera. O deslocamento das massas de água é movido principalmente pela ação da força da
gravidade da Terra, pela posição da Lua e pela energia do Sol. A energia solar causa a evaporação das
águas no oceano e nos continentes. Independentemente de se tratar de água superficial, subterrânea
ou atmosférica, o elemento mantém-se o mesmo, sendo essencial à manutenção da vida no planeta
Terra. Com o contínuo aumento do aquecimento global, o ciclo da água mostra-se suscetível e vários
riscos para a sociedade e o meio ambiente se apresentam. Esses riscos vão desde a elevação do nível do
mar com possibilidade de inundação de regiões habitadas e ecossistemas únicos, até à falta de água
para consumo em determinadas regiões. O Brasil é um país de dimensões continentais com vastos
recursos hídricos e variedades de climas. Nesse sentido, o monitoramento do ciclo hidrológico e a
identificação de tecnologias e dados espaciais que auxiliem na gestão das águas do território nacional é
essencial para vencer os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O GNSS (Global Navigation
Satellite System) é composto pelos diferentes sistemas de posicionamento por satélites, podendo-se
citar como exemplo mais conhecido o GPS (Global Positioning System). Os satélites GNSS emitem sinais
que atravessam a atmosfera terrestre e podem ser rastreados por receptores na superfície da Terra (ou
próximos à esta) para fins de determinação de coordenadas geodésicas. Observa-se na literatura que
muitas informações associadas ao deslocamento das massas de água podem ser obtidas através do
processamento de dados GNSS. Haja vista, que é possível estimar o vapor de água atmosférico presente
no caminho percorrido pelo sinal proveniente do satélite até a antena do receptor. Estudos sobre o
tema com o intuito de realizar a assimilação de estimativas GNSS na meteorologia, assim como o uso de
dados meteorológicos no GNSS já são uma realidade [1]. Também é possível inferir sobre as variações
de volume de água de grandes reservatórios ou mesmo de bacias hidrográficas nas proximidades das
estações geodésicas equipadas com receptores GNSS permanentes. Isso é feito, principalmente, por
meio do monitoramento de séries temporais da componente altimétrica. Outro parâmetro estimado no
processamento de dados GNSS ligado ao ciclo hidrológico é o gradiente horizontal troposférico, o qual
indica as variações espaciais horizontais do vapor d’água na atmosfera [2]. Pesquisas mais recentes
apresentam até mesmo a possibilidade de monitorar a umidade do solo, ou o nível do mar através da

técnica chamada refletometria GNSS. No Brasil, tem-se disponível os dados da RBMC (Rede Brasileira de
Monitoramento Contínuo), a qual é gerenciada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A RBMC é composta por estações GNSS permanentes instaladas em todo o território nacional. Os dados
das estações GNSS da RBMC são disponibilizados gratuitamente pelo IBGE e podem ser utilizados para a
obtenção de informações e monitoramento do ciclo hidrológico no Brasil de modo pós-processado ou
mesmo em tempo real. O uso dos dados das estações GNSS da RBMC para monitoramento das massas
d’água em pontos estratégicos no território nacional pode ser uma ferramenta útil para a gestão
ambiental e para a manutenção dos recursos hídricos no país. Dentre os dados geoespaciais
disponibilizados por meio da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) existem muitas
informações associadas aos recursos hídricos no território nacional. Os dados disponíveis na INDE
possuem origem federal, estadual, distrital ou municipal e trazem consigo um valioso acervo para a
pesquisa geoespacial no Brasil. Para fins específicos de monitoramento do deslocamento das massas de
água, vale destacar os dados disponibilizados pela ANA (Agência Nacional de Águas) na INDE. Os quais
possuem dados relevantes sobre as bacias hidrográficas e recursos naturais brasileiros. Assim, os dados
geoespaciais fornecidos pela INDE podem ser empregados para auxiliar no processo de seleção de
estações GNSS da RBMC nos estudos sobre o monitoramento dos recursos hídricos do Brasil. Portanto, o
presente trabalho tem como objetivo apresentar as possibilidades existentes através do uso integrado
das informações geoespaciais da INDE com o emprego da tecnologia GNSS para monitoramento do ciclo
hidrológico em regiões do Brasil. Nesse trabalho, exemplos de soluções com o GNSS e alguns resultados
preliminares serão apresentados. Os resultados buscam evidenciar as potencialidades da tecnologia
GNSS nas regiões estratégicas selecionadas com o auxílio dos diferentes dados geoespacias disponíveis
na INDE. Além do suporte à governança e correta gestão de recursos ambientais, essa contribuição
reforça o papel do GNSS e do uso apropriado da informação geoespacial como ferramenta ao
desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento das mudanças climáticas globais.
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As discussões acerca das Cidades Inteligentes têm sido abordadas de forma intensa e cada
vez mais acelerada, muito impactada pela evolução da tecnologia, principalmente da inteligência
artificial. Muito se discute a aplicação destas novas descobertas no território, principalmente
urbano, para otimização dos recursos e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O
imaginário desenhado pelo conceito de cidade inteligente, ainda muito associada a uma cidade
tecnológica e futurista, está longe da realidade das cidades brasileiras. Este cenário, porém, não
descarta a possibilidade de termos inteligência aplicada às nossas cidades. Resgatando o
conceito de “Modelo de Maturidade em Capacitação” da ciência da tecnologia e informação é
importante que cada cidade aplique a tecnologia de forma compatível com a ‘Maturidade
Digital’ da população, da infraestrutura da cidade e dos recursos disponíveis do órgão público.
Ou seja, não importa quão avançado é a tecnologia adotada, se a população ou o governo local
não tem domínio ou não tem recursos para manter a tecnologia implantada. Para fins deste
estudo, entendemos que uma cidade inteligente parte do reconhecimento da maturidade digital
de seus cidadãos e de sua estrutura administrativa propondo serviços compatíveis com os
recursos disponíveis de forma inteligente, sem recorrer necessariamente a tecnologias de alto

grau de complexidade.
Nesse sentido, este resumo tenta abordar e discutir o uso dos Geoportais como
ferramenta essencial para viabilizar a interação entre as diferentes infraestruturas, serviços e
comunicação viabilizando o seu uso para efetivar governança inteligente das cidades brasileiras
sob uma ótica jurídica. Espera-se desenvolver neste trabalho duas características dos geoportais
para o avanço da inteligência das cidades: a centralidade e integração dos dados espaciais e
oficialidade e governança inteligente.
Numa rápida pesquisa é possível verificar uma série de geoportais que em sua maioria
apresentam documentação básica de metadados e informações gerais de seus dados. Cabe
observar que nem todos estão adequados às normas técnicas estabelecidas pela legislação
cartográfica da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE (Decreto nº 6.666/2008) e
respectivas especificações técnicas para estruturação de dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV),
além de não adotar os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING. Porém não
podemos negar que a construção dos geoportais promovem a centralização dos dados e
informações dos órgãos públicos. A estrutura administrativa dos órgãos públicos é, em geral,
separada por departamentos, pequenas caixas de atribuição parcelada. Isto se reflete na forma
como são armazenados os dados e informações, também de forma compartimentada e
altamente especializada. O avanço que o geoportal tem promovido, especialmente nos governos
locais, é a tentativa de alocar em uma única base os diversos bancos, sistemas e informações
espalhados dentro do órgão público. Neste quesito, os geoportais têm de forma efetiva
impulsionado a centralização das informações facilitando a gestão dos dados públicos,
promovendo e consolidando também uma política de transparência das informações aos
cidadãos. Esta centralidade é um passo importante, mas para a efetivação do geoportal como
instrumento de inteligência de uma cidade é necessário que essas informações estejam de fato,
e de direito, integradas.
Não se trata de apenas colocar todos os dados numa única base cartográfica. Quando
falamos de integração é a efetiva relação entre os diferentes dados do geoportal entre si. Por
exemplo, a informação de zoneamento edilício deve ser compatível com as informações
ambientais de restrição edilícia principalmente em áreas de risco e fragilidade ambiental; as
informações de áreas públicas devem estar condizentes com os dados de lotes urbanos e assim
por diante. O desafio é ainda maior quando falamos em integração entre diferentes geoportais e
de diferentes entes federativos, por exemplo, compatibilizar a rede de logradouros oficiais do
município e as redes de abastecimento de responsabilidade do estado; integração do
zoneamento edilício municipal com as restrições de ocupação das linhas de transmissão de
energia geridos no âmbito federal. Apesar de ser desafiador, é necessário que os diferentes
entes atribuam o devido valor à visão estratégica da integração dos dados, principalmente os
espaciais, como exemplo temos a experiência da Bélgica [5]. Estas integrações viabilizam a
efetiva interoperabilidade das informações, aspecto este importante para a inteligência das
cidades e que nos levam ao segundo ponto que queremos abordar neste resumo, a governança.
A disponibilização das informações de forma centralizada e integrada facilitam as
instâncias de alta hierarquia para tomadas decisões mais assertivas e seguras. Facilitam as
avaliações e monitoramento de impactos das políticas públicas ao mesmo tempo em que o dado
e as informações podem ser apresentados de forma transparente para os cidadãos por meio dos
geoportais. É inegável que os dados geoespaciais não são mais ferramentas meramente técnicas
de mapeamento, eles são ferramentas indispensáveis para a governança moderna que promove
criação de serviços eletrônicos e estruturam processos de monitoramento e governo
transparentes [1]. Nesse sentido, a governança implica não apenas nos aspectos internos de
procedimentos e tomada de decisão dentro da estrutura administrativa, mas implica também na
correta comunicação e transparência das políticas e decisões para com os cidadãos, conforme
também a maturidade digital do público-alvo. O ciclo da governança se fecha quando as
informações internas das estruturas administrativas se tornam compreensíveis aos cidadãos que
então podem se posicionar de forma clara e consciente diante do rumo que o território urbano
está sendo conduzido. Nesse sentido chegamos à questão da oficialidade das informações
apresentadas pelos geoportais, aspecto importante para que uma cidade inteligente possa

garantir segurança jurídica e atuação pública transparente e vinculada a direitos e deveres. São
inúmeras as variáveis necessárias para discutirmos a oficialidade dos dados, mas neste resumo
tentamos demonstrar que a centralização, gestão de dados e a integração das informações são
essenciais para condução dos geoportais como ferramenta necessária à governança inteligente
que deve ser consolidada mediante dispositivos que determinem a oficialidade vinculada das
informações.
Entendemos que o desenvolvimento integrado dos geoportais e a construção de uma
hierarquia jurídica que dê de fato oficialidade aos geoportais são fatores palpáveis para o
desenvolvimento nas cidades brasileiras e um dos importantes passos para a construção de uma
cidade mais inteligente.
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“O ótimo é inimigo do bom”. Essa afirmação acompanha diversos modelos de gestão e
boas práticas em organizações que buscam melhorias contínuas e sustentáveis em diversos
mercados verticais, e versa sobre garantirmos efetividade no acompanhamento de processos e
tomada de decisão.
É importante se debater a articulação entre tecnologia, governança e maturidade, no
contexto das Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs) locais e da IDE nacional (INDE).
Adotaremos a visão de IDE como patrimônio público nas suas diversas escalas; e partiremos do
entendimento de que a governança das IDEs tem a sua origem nas normas técnicas e legislativas
que incidem sobre os atos de órgãos executivos — com a missão de catalogar, integrar e
harmonizar dados geoespaciais —, tipicamente sobre os atos das prefeituras e secretarias
estaduais.
As normas, assim como modelos informacionais subjacentes, definem exaustivamente
abstrações de dados no contexto das IDEs, buscando ser completas, abarcar todo o tipo de
situações e processos, bem como todo um ecossistema internacional de normas e tecnologias

abertas interoperáveis. Assim, costumam ser precisas e detalhadas. Isso permite que sejam
adotados pelas instituições públicas e privadas que os utilizam, com base em processos apoiados
por geotecnologias.
A realidade da grande maioria destas organizações (prefeituras e secretarias estaduais),
todavia, é que não se encontram capacitadas para lidar com toda essa complexidade de normas
e geotecnologias, nem preparadas para agirem de maneira coordenada entre si. A realidade, em
diversos contextos operacionais, é que não existe tradição do uso efetivo de dados geográficos
em seus processos. As equipes que utilizam e mantém os dados espaciais carecem de know-how
suficiente, de experiência e vigilância com relação à qualidade da informação armazenada e, por
conseguinte, dispõe de baixa condição de adesão a qualquer modelo sofisticado de dados. Com
isso, os dados que baseiam seus sistemas são precários e muitas vezes inconsistentes.
Isso está fortemente relacionado ao nível de maturidade das organizações: maturidade ou
capacidade da sua infraestrutura digital, maturidade cognitiva ou grau de capacitação dos
recursos humanos, bem como capacidade de se autoavaliar e selecionar uma solução
geotecnologica adequada ao cenário real da organização.
Quando as organizações são obrigadas a criar ou manter uma IDE especificada de maneira
por demais complexa e sofisticada, é como se estivessem se propondo, elas mesmas, a serem
por demais ambiciosas. Contratam sistemas que necessitam de setups iniciais baseados em
novos voos, etapas longas de restituição, recadastramentos, ferramentas com funcionalidades e
especialidades sofisticadas e, do outro lado, grande espera por resultados e baixo uso efetivo.
Aderem-se a isso os ciclos de gestão, vinculados a troca de equipes em mudanças de governo e o
conhecimento esperado pelo projeto torna-se sem efeito. Novas equipes técnicas chegam, a
curva de aprendizado retorna ao estágio inicial, o projeto anterior acumula grandes gastos e
nenhum benefício, e opta-se por descontinuá-lo. Novo projeto é contratado, inicia-se outro ciclo
e, de prático, nada acontece.
Para quebrar esse ciclo vicioso, deve-se adotar sistemas de suporte a processos de gestão
com geotecnologias que sejam rápidos, simples, com resultados praticamente imediatos e que
dotem seus usuários e os decisores (principalmente na esfera pública) de conhecimento
gradativo dos benefícios.
E o que isso tem a ver com a INDE e as IDEs de maneira geral? Que tal uma
implementação de IDEs locais de forma “light”? Ao adotarmos abstrações mais simples para as
entidades sistemáticas lá representadas (p.e., trechos de logradouro e sistema viário,
equipamentos de educação e saúde, lotes e quadras, edificações, entre outros) poderemos
permitir que os ciclos rápidos de uso de geotecnologias pelo poder público se deem mais
naturalmente dentro da INDE.
Isso não significa abandonar os modelos complexos e sofisticados: organizações maduras
podem e devem utilizar soluções mais precisas e eficientes. Nem tão pouco significa se aceitar
qualquer conteúdo sem observância a normas e padrões. Mas há que se reconhecer que existem
todos os níveis de maturidade, as normas técnicas e legislativas que estruturam a INDE não
podem ser como um “prato único”, precisam se transformar num “cardápio da casa com opções
light” — opções consistentes apoiando a evolução de organizações ricas e pobres, bem como
reconhecendo as diferenças de norte a sul do país, e diferenças estratégicas no processo de
capacitação. O “prato da casa” precisa por sua vez adquirir um novo tempero, que é
harmonização com os “pratos light”. Em geotecnologia, essa harmonização significa garantir que
os padrões de dados mais complexos sejam dotados de transformações automáticas (baseadas
em algoritmos livres), permitindo conversões “da casa” em “light”.
Dessa forma, podemos aumentar a adesão e assim perenizar a utilização efetiva pelas
secretarias estaduais ou municipais, vencendo o desafio cultural de perenização do
conhecimento de gestão baseado em geotecnologias, garantindo melhor governança. Para
organizações menos maduras, modelos simples e efetivos em detrimentos de preciosos,
detalhados e pouco utilizados. O ótimo é inimigo do bom.

JÁ QUE O ONDE É IMPORTANTE, ONDE ESTÃO OS MAPAS
OFICIAIS DO BRASIL?
EDUARDO DE REZENDE FRANCISCO 1
HE NEM JIM SEO 2
JOSÉ AUGUSTO SAPIENZA RAMOS 3
LUIZ UGEDA 4
PETER DE PADUA KRAUSS 5
RUBENS DE ALMEIDA 6
1

Fundação Getúlio Vargas
Departamento de Tecnologia e Data Science, São Paulo - SP
eduardo.francisco@fgv.br
2

Prefeitura de São Paulo
Secretaria Municipal de Licenciamento, São Paulo - SP
henem.kim@gmail.com
3

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Sistema Labgis – Núcleo de Geotecnologias, Rio de Janeiro - RJ
sapienza@labgis.uerj.br
4

Ordem dos Advogados do Brasil
Seção São Paulo (OABSP), São Paulo - SP
las@geodireito.com
5

6

Instituto de Tecnologia Geo-Sociais
AddressForAll, São Paulo - SP
ppkrauss@gmail.com

Gisbi - Grupo de Estudos de BigData
e Geotecnologias, São Paulo - SP
ra@gisbi.com.br

Existe uma ideia generalizada sobre a importância do mapeamento do território para uma
melhor gestão dos recursos naturais, do exercício da cidadania, da soberania nacional e da
racionalidade da gestão pública. Não por menos, o art. 21, inciso XV, da Carta Magna brasileira
de 1988 escreve ser competência da União “organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia no âmbito nacional”. A cartografia oficial dentro de um sistema
coordenado é de suma importância para reforçar o princípio de publicidade na administração
pública, criando uma espécie de canal centralizado, público e sempre atualizado – que poderia
estar dentro da INDE, por exemplo, se a legislação assim contemplar – com as feições
geográficas das terras indígenas da FUNAI, dos sítios arqueológicos do IPHAN, dos recursos
hídricos da ANA, dos imóveis certificados do INCRA e de outras instituições que possuem bem
definida a função de dar oficialidade a certas informações geográficas em seus regramentos
legais. Hoje, sem esse canal central, muitas dessas informações estão tecnicamente em formatos
de difícil manipulação e espalhados em diversos sites e atos normativos. Para citar um exemplo
prático, buscamos no dia 22 de agosto de 2020 no catálogo de metadados da INDE por “terras
indígenas” apareceram 734 resultados em diferentes fontes, recortes geográficos, datas e

escalas, sem a identificação de qual é a informação a ser considerada como oficial.
Além disso, cabe também a reflexão sobre quais informações geográficas não possuem
hoje uma entidade para lhe conceder oficialidade. Soma-se neste cenário o complexo
emaranhado da legislação brasileira que dificulta muitas vezes a clara identificação de qual
instituição tem a competência e a tarefa de registrar oficialmente cada um dos temas. Ressaltase que, sob a ótica jurídica, não se deve confundir oficialidade com notório saber ou ilibada
finalidade.
Dada à extensão territorial do Brasil, aos vazios cartográficos ainda existentes, aos
diferentes desafios territoriais e sociais e às diferentes feições que precisam ser mapeadas,
parece necessário que a produção cartográfica oficial do Brasil seja, até certo ponto, como é
hoje: descentralizada. Entretanto tal descentralização precisa de uma coordenação para que o
sistema oficial de geografia e de cartografia definido na Constituição seja um sistema na acepção
da palavra, não um conjunto desencontrado de iniciativas. Por mais que tenhamos importantes
amparos normativos como o datum oficial do Brasil e o Padrão de Exatidão Cartográfica, assim
como orientações técnicas como ET-EDGV e Perfil MGB, não há instância pública com os poderes
necessários para essa coordenação [1].
Em suma, seria necessário um projeto da envergadura do Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território promovido em Portugal, ou mesmo da Carta Administrativa
Oficial de Portugal (CAOP) desenvolvida pela Direção-Geral do Território a fim de definir o
modelo de coordenação o sistema cartográfico e geográfico nacional, definindo papéis,
responsabilidade e processos. O que temos hoje são oficialidades dadas por órgãos de forma
descoordenada. Um exemplo ilustrativo, hoje se um proprietário rural de boa-fé deseja comprar
um terreno com segurança geojurídica sobre sua futura propriedade e se certificar que não irá
infringir nenhuma legislação ambiental com o tipo de agricultura que ele deseja conduzir, ele
precisa consultar diferentes órgãos em vez de ter um canal com todas as principais informações
geográficas oficiais. Para citar um exemplo similar em menor escala administrativa e em recorte
temático mais específico, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou em 2010 o sistema Legislação
Bairro a Bairro (http://mapas.rio.rj.gov.br/) onde qualquer pessoa pode emitir a partir de um
ponto do mapa um Relatório de Informações Urbanísticas detalhando as regras impostas pelo
Plano Diretor, decretos, leis e outros atos que definem gabarito de altura, tombamento,
desapropriações, projetos de loteamentos, interesses sociais e planta cadastral.
Todavia, este exemplo de aplicação não é a proposta principal. A proposta principal é um
sistema cartográfico e geográfico que prime pela informação geográfica oficial, estruturada, de
fácil acesso e com os responsáveis bem definidos, que permita uma aplicação como essa ser
desenvolvida. Há uma frase repetida em livros e palestras que segue a ideia: “se o ‘onde é
importante, Sistemas de Informações Geográficas são ferramentas indispensáveis”, mas sem que
o Brasil defina seu onde oficial, continuaremos desenvolvendo sistemas de mapeamento de ricas
percepções, mas de frágil organicidade.
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