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1. INSTITUCIONAL
A Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins – SEPLAN / TO
tem por missão institucional promover a gestão das políticas públicas e as
estratégias de planejamento governamental para o desenvolvimento sustentável do
Estado.
A SEPLAN disponibiliza uma série de informações, estudos e insumos técnicos, que
retratam diversos aspectos geográficos e socioeconômicos do Tocantins.
A consulta e acesso às informações geográficas e dados espaciais gerados e/ou
conduzidos pela SEPLAN é realizado por meio do GEOPORTAL DO TOCANTINS. Essa
plataforma digital foi elaborada no âmbito do Sistema Estadual de Informações
Geográficas do Estado do Tocantins.
Por meio do referido Geoportal é possível acessar um servidor de mapas interativos
no qual são representados dados multidisciplinares, possibilitando a integração de
informações georreferenciadas representadas por bases de dados temáticos e
sistemáticos, mapas, imagens de satélite, e dados censitários.

2. DADOS TÉCNICOS GEOPORTAL
❑ Sistema multiusuário para armazenamento, visualização, análise e
disponibilização de dados/informações geoespaciais e estatísticos gerados pela
SEPLAN, integrando diversos dados geográficos em interface WebGIS;
❑ Visualização interativa em ambiente WebGIS de bases cartográficas e temáticas,
dados georreferenciados, imagens de satélite e também execução de operações
de cruzamento de planos de informação, análises espaciais, medição de
distâncias, localização, seleção de feições, downloads e uploads, dentre outras;
❑ Interface web com navegadores para os sistemas operacionais nas plataformas
Windows, MacOS, Linux e tecnologia móvel (mobile);
❑ Arquitetura em três camadas - cliente web (face visivel da IDE - Geoportal),
servidor de aplicação (Geoserver) e servidor de banco de dados (PostgreSQL com
cartucho espacial PostGIS). Uso de software livre - plataforma gvSIG Online;
❑ Padrões de interoperabilidade, metadados, e de difusão de dados geoespaciais
em conformidade com a Política Cartográfica Nacional.
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❑ As informações geoespaciais do GEOPORTAL SEPLAN/TO foram estruturadas
em bases de dados, organizadas por insumos técnicos, projetos e recortes
espaciais.
❑ As informações estatísticas e socioeconômicas são disponibilizadas na forma de
mapas com abrangência municipal. Suas funcionalidades incluem ferramentas que
integram as capacidades do Geoportal com painéis de controle que permitem a
visualização e download de diferentes tipos de gráficos (barras, círculos e linhas) e
planilhas;
❑ Abrange informações temporais com séries históricas sobre aspectos econômicos,
produtivos, demográficos e sociais; dentre as diversas séries de dados, elenca-se
produto interno bruto, produção agrícola, rebanhos, população, saúde e educação;
❑ As informações presentes no Geoportal são oriundas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE e da SEPLAN/TO.
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4. PROBLEMÁTICA
❑ A necessidade de representação de limites municipais para atividades
institucionais no Estado do Tocantins, ocasionou a produção de duas fontes de
informações sobre limites municipais no Executivo (Federal – IBGE; Estadual
– SEPLAN) com diferenças no traçado;

❑ Em 2018 foi assinado Acordo de Cooperação Técnica para elaboração de base
documental conjunta IBGE/SEPLAN sobre limites municipais subsidiando o
cumprimento da missão institucional dos órgãos. Com base nesse Acordo,
anualmente, é publicada representação espacial dos limites
intermunicipais com base na interpretação da legislação vigente;
❑ Como consequência da alteração anual da representação de limites
intermunicipais IBGE/SEPLAN, há necessidade de se atualizar todas as
camadas de limites constantes no Geoportal SEPLAN/TO. Para se
dimensionar o tamanho dessa tarefa, apenas as informações
estatísticas/cadastrais contidas no Geoportal totalizam mais de 3.000
mapas com recorte intermunicipal.

5. OBJETIVOS GERAIS

➢

Apresentar a nova funcionalidade para a plataforma
gvSIG Online, permitindo a publicação de camadas
baseadas em visualizações SQL PostgreSQL e
denominada na própria ferramenta como Vistas SQL.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢

Os objetivos dessa nova funcionalidade foram:

➢

Permitir o armazenamento de estatísticas com uma estrutura
mais de acordo com o modelo relacional (MER), sem conter
informação duplicada em diferentes tabelas;

➢

Permitir a atualização dos limites municipais utilizados nas
estatísticas sem ter de modificar cada camada, uma a uma.

7. MODELO ANTIGO DE DADOS

No modelo de dados proposto inicialmente,
tinhamos:

União (JOIN) em Software Desktop

Limites

Municipais

e

Tabelas

com

dados

tabulares para geração de estatisticas de:
Agricultura, Educação, Saúde...

➔

A camada de informação geográfica, que
possuia geometrias juntamente com os seus
atributos (ou seja, a camada de municípios
junto aos atributos);

8. MODELO PROPOSTO DE DADOS

➔

Uma tabela denominada “limites_municipais_referencia” do ano 2021, geometria e atributos do município;

➔

uma tabela estatística, sem geometria, que armazena os dados estatísticos para cada camada;

➔

Uma série de visualizações SQL que ligariam cada tabela estatística à tabela de relatórios contendo as
geometrias.

9. CONCLUSÕES

⚫

Com a ferramenta “Vistas SQL” pode-se editar a camada municipal, de modo que os resultados
serão automaticamente visíveis em qualquer tabela que inclua essa camada de municípios. Para
isso, deve-se levar em conta que a mesma camada que é editada para os limites deve ser a mesma
que é composta pela Vista SQL;

⚫

A ferramenta desenvolvida para gvSIG Online facilitou o geoprocessamento das tabelas que
constituem o projeto de Estatística sem necessidade de utilizar um software desktop;

⚫

Com a aplicabilidade dessa ferramenta representa-se com maior fluidez as diferentes situações
censitárias ancoradas com o uso das informações geográficas.
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