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RESUMO

O Administrador Público Municipal depende do conhecimento de seu município para

uma administração eficiente. Afinal, as ações do governo municipal acontecem em

algum lugar, os problemas a serem resolvidos possuem uma localização determinada e o

domínio do território aumenta o número de acertos.

A aplicação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) disponibiliza a qualquer

administrador público uma ferramenta de planejamento para operação e gerenciamento

das informações necessárias para seu trabalho, permitindo uma visão abrangente de

administração do município e da dinâmica urbana.

Com a criação deste sistema na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, o que se propõe é

somar mais uma ferramenta de trabalho ao poder público, criando assim uma nova

mentalidade de gestão municipal para esta cidade que está localizada a 68 km da capital

mineira com grande desenvolvimento industrial, comercial, um crescimento

populacional expressivo e com um grande potencial turístico ancorado em suas belezas

naturais. Com  objetivo de subsidiar o processo de tomada de decisão, uma metodologia

básica foi usada para agregar e exportar os bancos de dados convencionais, alguns até já

informatizados. O software Maptitude 4.0 da Caliper Corporation foi a plataforma usada

para a montagem da base geográfica espacial atualizável, a qual deverá ser dirigida para

análises geográficas e históricas de todo o município de Sete Lagoas.



ABSTRACT

Local government administrators depend on their knowledge of the municipal territory

to perform efficiently. Local government actions have definite target locations,

problems to be solved are related to spatial locations, and theis the knowledge of the

territory increases the chances of success.

By using a GIS, the public administrator counts on a tool that can be used for the

management of the information necessary for planning, allowing a comprehensive view

of the municipality and its urban dynamics.

By implementing a GIS for the municipal administration of the city of Sete Lagoas, a

new tool for the public authorities comes of age, thereby developing a new municipal

management mindset for the city, located 68 km away from Belo Horizonte, and which

presents significant industrial and commercial development, an expressive population

growth, and a great touristic potential based on its natural attractions. A basic

methodology has been employed with the objective of supporting the decision-making

process, putting together and preparing conventional databases, some already

computerized. Maptitude 4.0, a GIS software by Caliper Corporation, has been chosen

as a platform for the managernuit of the geographic database, which will be used to

perform geographic and historic analysis of the entire municipality.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO                                                                                                                       37

2. A CIDADE DE SETE LAGOAS                                                                                        37

3. FORMAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE SETE LAGOAS                                 37

3.1 A BASE CARTOGRÁFICA 37

3.2 DADOS DIGITAIS CARTOGRÁFICOS 37

3.3 DADOS ALFANUMÉRICOS CADASTRAIS 37

3.4 BASE ESPACIAL 37

3.5 UNIDADES ESPACIAIS URBANAS 37

3.6 FORMAÇÃO DA BASE NO SIG 37

3.7 APRENDIZADO E RECOMENDAÇÕES 37

4. MODELAGEM DE DADOS                                                                                                37

5. APLICAÇÕES                                                                                                                       37

5.1 APLICAÇÕES PRETENDIDAS 37

5.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS APLICAÇÕES 37

6. CONCLUSÃO                                                                                                                        37

7. REFERÊNCIAS                                                                                                                     37



LISTA DE FIGURAS

1    – Vista aérea da cidade – área central – Lagoa Paulino _____________________11

2    – Mapa do município de Sete Lagoas____________________________________12

3    – Perímetro urbano/ principais vias de circulação e as sete principais lagoas_____13

4    – Malha urbana em coordenadas UTM_________________________________  16

5    – Prancha 502503 do mapeamento urbano em formato DWG  _______________ 17

6    – Quadras, lotes e edificações como elementos espaciais___________________  18

7    – Malha de eixo de vias _____________________________________________  19

8    – Mapa do perímetro urbano com as unidades espaciais – RA _______________  20

9    –Mapa da subdivisão das regiões administrativas em setores censitários-2000 __  21

10   - Metodologia para criação de SIG _____________________________________23

11  –Esquema de modelagem para a base cadastral urbana- IPTU –ISS____________25

12  –Visualização dos imóveis inadimplentes através do SIG ___________________ 27

13  –Sistema viário intermunicipal – transporte coletivo _______________________ 28

14  –Sistema de melhor rota ligando pontos quaisquer_________________________ 29



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAD – Computer Aided Design

DBF  – DataBase Format

DETRAN  – Departamento de Trânsito

DWG  - Drawing file

DXF  – Drawing eXchange Format

IBGE  – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano

ISS - Imposto Sobre Serviço

OMT  - Object Modeling Technique

PMSL  – Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

RA  – Regiões Administrativas

SIG  – Sistema de Informação Geográfico

TELEMIG  – Telecomunicações de Minas Gerais SA

UTM  – Universal Transverse Mercator



8

1. INTRODUÇÃO

“Todas as novas funções dos governos municipais, que se

acumulam às funções tradicionais como fiscalização de

atividades urbanas, coleta de impostos, desenvolvimento

urbano, infra-estrutura urbana, colocam nas mãos dos prefeitos

a responsabilidade de buscar uma profissionalização de sua

atividade. ( DAVIS,1997)

Portanto para se administrar uma cidade, não basta apenas contar com vontade política à

frente da Administração Municipal, mas também ter acesso rápido a informações

corretas, confiáveis, atualizadas e disponíveis com agilidade para auxílio no momento

da tomada de decisões para a prestação de serviços à comunidade. Torna-se

indispensável também que o administrador municipal disponibilize à população

informações suficientes para que os cidadãos possam exercer seus diretos de cidadania.

Afirma DAVIS (1997) que o verdadeiro ganho no uso de tecnologia SIG (Sistema de

Informações Geográficas) está na sistematização das informações, tornando-as mais

simples de entender, acessar e utilizar. As grandes possibilidades de aplicação desta

tecnologia em diversas áreas ligadas à administração municipal nos levam a definir um

projeto SIG para a prefeitura de Sete Lagoas.

Cidade localizada a 65 km da capital mineira, Sete Lagoas vem apresentando

crescimento e desenvolvimento acelerados nos últimos anos. Cresce também o volume

de dados, na maioria das vezes não monitorados. Com isso a administração municipal

vem correndo o risco de tomar decisões baseadas em informações por vezes obsoletas, e

baseadas em sistemas não informatizados.

Contudo, com o projeto SIG, essas informações podem ser racionalmente organizadas

em um sistema que leve em consideração as entidades e fenômenos relevantes do

ambiente onde a administração municipal atua. Estudos anteriores indicam que cerca de

80% da informação utilizada pelos governos municipais está relacionada a uma
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localização espacial específica. Com isso, o desenvolvimento de um banco de dados

geográfico, apoiado por um SIG, permite que a administração possa somar a variável

humana aos dados relativos à realidade urbana, a equipamentos, ao uso e ocupação do

solo, e possa atuar de forma mais organizada em todas as áreas de seu universo de

atuação, que inclui as secretarias de educação, saúde, transporte, segurança pública,

tributação, licenciamento de atividades, meio ambiente, infraestrutura urbana e

planejamento. Adicionalmente, a prefeitura passa a atuar com maior eficiência, nas

atividades relacionadas à oferta e a prestação de serviços à população, envolvendo, entre

outras, as áreas de circulação viária, redes de energia elétrica, abastecimento de água,

esgotamento sanitário e pluvial e telecomunicações. O que se objetiva portanto, com a

criação de um SIG, é somar mais uma ferramenta de trabalho ao poder público

municipal, criando assim uma nova mentalidade de gestão municipal para Sete Lagoas.

Analisar e identificar a necessidade de investimentos, elaborar políticas de forma

planejada e fundamentada em dados reais, conhecer, controlar e monitorar o município,

são sem dúvida as principais atividades que se beneficiarão da disponibilidade de tal

sistema. A criação do SIG permitirá também a elaboração da ordenação do território e

de desenvolvimento econômico e social através do plano diretor.

Com esta proposta de obter eficiência administrativa e econômica através da integração

dos bancos de dados tradicionais existentes sobre a cidade, de levar melhores serviços

aos cidadãos e obter controle sobre o crescimento da cidade, o projeto tem como

objetivo contemplar o maior número possível de aplicações nas áreas de atuação do

poder público no município.

A montagem de um banco de dados geográfico para Sete Lagoas, cidade que é mostrada

no capítulo 2, parte da forma de referência espacial mais importante que é o endereço

urbano. No capítulo 3 é mostrado o mapeamento destes endereços através de eixo de

vias, bem como todo o processo de geração dos dados cartográficos (gráficos e

alfanuméricos) do município, contemplando também as partes envolvidas neste

processo, a transferência das informações para a forma digital e a tradução de todos os

arquivos DWG (Drawing File) para arquivos DXF (Drawing eXchange Format), os

quais foram carregados na base de dados geográficos. O georreferenciamento dos

equipamentos urbanos, dos dados relativos ao cadastro técnico e a divisão da malha

urbana em unidades espaciais, cada qual subdivididas em setores censitários do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possibilitando uma grande variedade de
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análises sócio-econômicas a partir dos dados do Censo 2000, são vistos também neste

capítulo 3. Estende-se ainda mostrando a formação da base geográfica no SIG e sugere

através do aprendizado adquirido uma metodologia de desenvolvimento de novas

aplicações.

Todo este processo permitiu a formação da base geográfica da cidade de Sete Lagoas, e

para que todas as entidades espaciais desta construção pudessem ser compreendidas e

usadas pelo usuário em sua totalidade, a necessidade da modelagem dos dados

existentes é citada no capítulo 4. Este modelo veio possibilitar o relacionamento entre as

entidades, objetivando assim um maior número de aplicações, indo da educação ao

controle ambiental, de rota de coleta de lixo até a cobrança de impostos. Com base

também nesta modelagem, o capítulo 5 enfoca as aplicações pretendidas com a criação

de um SIG na administração municipal e uma análise comparativa entre o que foi feito e

o que teria sido o ideal. As conclusões para a consolidação deste projeto são citadas no

capítulo 6, pois de nada, ou muito pouco, valerá todo o esforço para a criação de SIG

em prefeituras se o administrador municipal não estabelecer uma política para a

implementação e integração desta tecnologia aos sistemas de gestão municipal.
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2. A CIDADE DE SETE LAGOAS

                           

               FIGURA 1 – Vista aérea da cidade – área central – Lagoa Paulino
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Sete Lagoas, cidade situada na região centro oeste a 68 km da capital mineira (FIG.1),

com uma população estimada em 184.286 mil habitantes (IBGE - dados preliminares

Censo 2000) e um município com área de 539.55 km2 (FIG.2), ocupa uma posição

privilegiada entre os municípios de médio porte devido ao seu desenvolvimento e a sua

qualidade de vida.

Tendo em sua maioria uma topografia plana, principalmente dentro de seu perímetro

urbano (FIG3), permite através de suas principais vias um ordenado fluxo de trânsito

para os seus 37.960 veículos (Departamento de Trânsito – DETRAN 1999), bem como

para fluxo de carga pesada das Indústrias de grande porte como a Fiat-Iveco, a Elma
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FIGURA 2 – Município de Sete Lagoas
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Chips, a Aço Palma, que chegam à cidade ampliando a oferta de empregos e mão de

obra especializada.

Lagoa do Paulino, Lagoa da Catarina, Lagoa da Boa Vista, Lagoa da Chácara, Lagoa do

Cercadinho, Lagoa do Matadouro e Lagoa do José Felix, são as sete principais lagoas

que lhe dão o nome e que também fazem parte do complexo turístico da cidade

juntamente com o Parque da Cascata no alto da Serra de Santa Helena e a gruta Rei do

Mato localizada no trevo rodoviário da BR 040.

       

          FIGURA 3 - Perímetro Urbano/as principais vias de circulação e as 7 principais lagoas.

Com um clima tropical chuvoso, temperatura média de 22,9º, relevo plano e levemente

ondulado, Sete Lagoas possui como municípios limítrofes as cidades de Caetanópolis,

Paraopeba, Inhaúma, Esmeraldas, Capim Branco, Prudente de Morais, Funilândia,
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Jequitibá e Araçaí, se destaca entre elas pela infra-estrutura invejável para uma cidade

de interior.

Sua principal atividade é o ferro gusa, o comércio lojista e tem também uma enorme

bacia leiteira. Escolas profissionalizantes e faculdades têm um espaço significativo na

área de educação. A área de saúde e o controle ambiental são fortes agentes que

contribuem para a sua  qualidade de vida .
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3. FORMAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE SETE LAGOAS

Sete Lagoas vem se preparando para modernizar a gestão municipal desde maio de

1997, com a preparação de diversos conjuntos de dados geográficos básicos, importados

de uma base cartogáfica. O uso de um SIG para reunir essas diversas informações

georreferenciadas à disposição da Prefeitura de Sete Lagoas irá viabilizar o

desenvolvimento de aplicações de interesse estratégico para a administração, bem como

contribuirá para aumentar a eficiência das ações voltadas para o cidadão.

Cada um dos conjuntos de dados cartográficos e geográficos que já vêm sendo

trabalhados está descrito a seguir.

3.1 A Base Cartográfica

Em abril de 1994 firmava-se um convênio Técnico Científico entre a Prefeitura

Municipal de Sete Lagoas (PMSL) e a Telecomunicações de Minas Gerais SA

(TELEMIG) para a geração dos arquivos gráficos digitais inerentes ao mapeamento

urbano de toda a malha urbana da cidade. A PMSL disponibilizou as plantas

aerofotogramétricas do município em escala 1:2000 elaboradas através de um vôo

realizado em 1986 e a TELEMIG um conjunto de mapas urbanos convencionais em

escala 1:1000.

Para incorporar a esta base as transformações ocorridas desde a realização do vôo e

mantê-la atualizada, uma equipe de quatro técnicos das entidades participantes do

convênio, juntamente com oito estagiários de nível médio, trabalharam cerca de treze

meses elaborando pranchas com informações básicas sobre o município. Esta

atualização era feita através de levantamento em campo, informações originárias de

algumas concessionárias e plantas de loteamentos aprovadas.

3.2 Dados Digitais Cartográficos

Após a atualização, orientada pelos técnicos, iniciou-se a transferência das informações

gráficas em papel para a forma digital. Os mapas urbanos foram então digitalizados em
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sistema CAD (Computer Aided Design). Com uma estrutura vetorial, cada mapa

possuía uma camada para cada elemento armazenado. A digitalização demandou cerca

de 4800 horas de estagiários distribuídos em um período de dez meses.

 Em maio de 1995 surgia a malha urbana digital (FIG.4) em coordenadas UTM

(Universal Transverse  Mercator) com um total de 296 pranchas em escala 1:1000 (FIG.

5) mais o mapa chave com o total de 25 pranchas em escala 1:5000.

              FIGURA 4 - Malha Urbana Digital em coordenadas UTM  - Escala Original 1:5.000
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     FIGURA 5 –Prancha 502503 do mapeamento urbano em formato DWG – Escala original 1/1000

3.3 Dados Alfanuméricos Cadastrais

Paralelo ao processo de formação da base de dados cartográficos digitais, iniciou-se

também em abril de 94 a coleta em campo de dados alfanuméricos inerentes aos

equipamentos urbanos necessários a demanda do convênio PMSL/TELEMIG, ou seja,

em toda a área urbana eram feitos, além da análise de mercado, o levantamento e o

cadastramento do número de quadras, metragem das testadas de lotes, número de lotes

vagos e sua numeração, número de lotes em construções, número de lotes edificados,

tipo e número da edificação, quantidade de imóveis residenciais, comerciais e

industriais com suas classificações sócio-econômicas, nome de logradouros, número de

postes, número de telefones públicos, tipo de pavimentação e edificações de destaques.

As quadras, lotes e logradouros recebiam codificações específicas, as quais, juntamente

com todos os elementos já cadastrados iam também sendo digitalizadas como

apresentado na FIG. 5.

Nos três anos seguintes foram feitas em campo várias atualizações não só dos dados

alfanuméricos, como também dos dados cartográficos em toda a área urbana. O

monitoramento era direcionado de acordo com a demanda do sistema ainda
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convencional. Armazenados em arquivos DBF (Data-Base Format) os dados

alfanuméricos tiveram então sua última atualização em março de 1999.

3.4 Base Espacial

Em maio de 1997 dando sequência aos procedimentos básicos, seria então necessário a

transformação destas informações digitais em uma base geográfica, a ser gerenciada por

um SIG. Para fundamentar este tipo de aplicação seria necessário apenas contar com

uma representação espacial dos elementos cadastrais mais comuns, como logradouros,

quadras, lotes e edificações. As quadras, já em formato vetorial, foram exportadas para

arquivos DXF (Drawing eXchange Format) e importadas por um desktop mapping

como elemento do tipo área. Os lotes e imóveis também foram georreferenciados como

área após a vetorização feita através dos arquivos raster gerados em cima das folhas de

quadras fornecidas pelo cadastro técnico da Prefeitura Municipal.

As 3600 quadras, os 45000 lotes e as 70000 edificações já faziam parte dos objetos

espaciais contidos na malha urbana que também foi importada e georreferenciada como

elemento do tipo linha (FIG 6)

Os dados alfanuméricos foram gerados através do processo de digitação via

teclado.

FIGURA 6  –Quadras,  lotes e edificações como elementos espaciais
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Querendo ampliar as opções para análises e pesquisas, e também, lembrando Davis

(1998) quando ele cita que “a criação de uma base de endereços é o passo fundamental

para o sucesso da implementação de SIG urbano”, a transformação do banco de dados

de endereços convencional em coordenadas geográficas foi mais um incremento para a

base espacial. A localização geográfica de cada endereço foi feita através de elementos

do tipo ponto e a representação dos logradouros em mapa foi feita através de centerlines

também chamados de eixos de vias ( FIG 7).

FIGURA 7 - Malha de eixo de vias.

Criou-se, portanto, para cada logradouro um conjunto de elementos geográficos

lineares, conectados em seqüência, correspondentes aos trechos do logradouro como

mostrou a FIG. 7. A cada um destes trechos foram associados as seguintes informações:

•  Nome e código do logradouro e Identificação do trecho dentro do logradouro,

•   Número de imóvel mínimo par e ímpar e máximo par e ímpar observado dentro

do trecho,

•   CEP e  Direção do trânsito.

Naturalmente, existem diversos usos para os endereços, os quais vão depender de cada

aplicação. Algumas aplicações, inclusive, serão viabilizadas apenas a partir da formação

desta base de endereços já disponível.
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3.5 Unidades Espaciais Urbanas

O endereçamento contido na malha urbana espacial contribuiu para ampliar o volume de

dados existentes. Segundo OLIVEIRA e DAVIS (1996) ”estes dados, quando

agregados, facilitam a análise de determinado local e produzem indicadores que

direcionam o planejamento urbano para soluções administrativas inerentes às

necessidades de uma área predeterminada”. Baseando-se nisto, o trabalho prosseguiu

com a criação da delimitação de toda base geográfica em unidades espaciais urbanas,

que serviriam de unidades de referência para levantamentos e análises. Definidas

através de  critérios de homogeneidade estrutural e urbana, obstáculos físicos naturais

ou construídos, características de uso e ocupação do solo e a classificação sócio-

econômica, criou-se então, através da lei 5.740 de 7 de dezembro de 1998 as  17

unidades espaciais denominadas Regiões Administrativas (RA) ( FIG 8). Estas unidades

vieram também substituir os limites dos 183 bairros existentes na cidade de Sete Lagoas

que, por serem imaginários, não permitiam que os mesmos fossem usados como

unidades oficiais de estatísticas (embora alguns órgãos na PMSL baseiem-se nesta

divisão para pesquisas e relatórios).

                    FIGURA 8 – Mapa do perímetro urbano com as unidades espaciais – RA
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Lembrando também OLIVEIRA e SOUZA (1996) quando dizem que “deve-se

reforçar a idéia de que as informações censitárias dão vida ao geoprocessamento e

que constituem parâmetros essenciais sobre a vida dos cidadãos, cujo benefício deve

sempre orientar a aplicação da tecnologia”, estas unidades espaciais criadas e agora

propostas como a principal unidade de estudo dentro do sistema, preservariam

também em sua definição, os limites dos setores censitários de 1996.

Objetivando gerar informações demográficas de maior qualidade, esta adequação de

delimitação veio trazer uma nova dimensão para a base espacial.  O IBGE, que

trabalha com a necessidade e a exigência de se basear em limites oficiais após

pequenas adequações nas delimitações dos setores de 96, oficializou e definiu os

setores censitários como subdivisão das RAs, criando 152 setores censitários para o

censo 2000 (FIG. 9).

 
    FIGURA 9 –  Mapa  da subdivisão das regiões administrativas em setores censitários ano 2000

3.6 Formação da Base no SIG

Com uma estrutura vetorial, o SIG Maptitude 4.0 (Geographic Infomation System for

Windows) da Caliper Corporation foi o carro chefe para a formação da base espacial.

Instalado em microcomputadores Pentium III 450MHz com 64 MB de memória RAM,

este desktop mapping vem sendo uma solução de mapeamento inteligente dentro da
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proposta de criação de SIG na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Especializado na

produção de mapas temáticos é de baixo custo, além de apresentar boa facilidade de

operação. De fácil aprendizado, faz leitura de planilhas do Excel, arquivos dBASE e

Access. Importa facilmente os arquivos em formato DXF e é capaz de executar uma

grande variedade de análises espaciais simples.

Como um produto de SIG aberto, o Maptitude permite que os dados do usuário sejam

usados para a criação de novos mapas.

3.7  Aprendizado e Recomendações

O processo de construção da base geográfica de Sete Lagoas não seguiu exatamente

aquilo que é considerado ideal, a começar pelo início dos trabalhos, quando se verificou

que a Prefeitura Municipal não tinha uma idéia clara sobre como formar a base

cartográfica digital e posteriormente usá-la como base geográfica. Portanto a equipe de

geoprocessamento, formada em 1994, era constituída apenas por técnicos com

conhecimento em cadastro e mapeamento urbano, mas cada um com a determinação de

assumir o desafio de atuar em uma área desconhecida.

Não se tinha profissionais específicos em modelagem de dados, desenvolvimento de

aplicativos, computação gráfica ou mesmo cartografia e topografia. Técnicos em

sistemas operacionais e redes de computadores vieram fazer parte da equipe

posteriormente.

Mesmo assim o período da formação da base foi sem dúvida extremamente rico em

aprendizado, principalmente ao percebermos que as dificuldades e problemas poderiam

ter sido evitados se tivéssemos, como recomenda DAVIS (1993), contado com o apoio

de especialistas em geoprocessamento que definissem procedimentos simplificando a

construção da base cartográfica digital, pois em cada caso, as peculiaridades dos dados

existentes determinam a melhor maneira de se implantar o SIG.

Para outras cidades ou mesmo algum órgão que queira implantar esta tecnologia, é bom

que se tenha uma orientação específica de profissionais capacitados. Uma metodologia

básica é mostrada no fluxograma a seguir (FIG 10).
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FIGURA 10 – Metodologia para criação de sistemas de informações geográficas

Este método basea-se no levantamento das necessidades bem como o controle dos dados

antecedendo a uma modelagem de dados que será definida para cada aplicação

pretendida. Após esta definição, a conversão de dados para a construção da base

espacial seria desenvolvida paralelamente com a identificação das fontes informadoras.

Manter atualizados os dados existentes estaria ligado diretamente a implementação da

aplicação, a qual através da base disponibilizaria incremento para o desenvolvimento de

cada aplicação pretendida. Todo este processo e mais um treinamento do usuário iria

permitir a geração do produto final dentro do sistema.
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4. MODELAGEM DE DADOS

DAVIS (1997) cita que “nas aplicações práticas de geoprocessamento, é preciso ir além

das noções e conceitos básicos e explicitar as relações entre diferentes tipos de dados”.

Portanto, a necessidade da representação específica em modelo de dados das entidades

geográficas ou espaciais já existentes é de suma importância. Esta modelagem percebe e

planeja melhor as relações entre os componentes já disponíveis, sendo que muitos não

se encontram organizados em um único banco de dados.

Usando o modelo GEO-OMT (BORGES, 1997) e baseando também nos elementos

espaciais e banco de dados convencionais existentes, mostramos um esquema de

modelagem (FIG. 11) para aplicação na base cadastral urbana (IPTU e ISS). Os dados

com sua estrutura melhorada estarão preparados para suportar aplicações para diversas

análises e pesquisas. As decisões de modelagem foram associadas às necessidades desta

aplicação as quais estão descritas a seguir.

O município possui uma ou mais de uma área urbana, cada qual subdividida em Regiões

Administrativas (RA). Cada uma delas será associada a um conjunto de tabelas

alfanuméricas, que contem grupos variados de informações sócio-econômicas típicas

dos levantamentos censitários. Cada RA possui também uma identificação e uma ou

mais quadras, mas cada quadra dentro do município pertence apenas a uma RA.

As quadras contêm lotes que estão fechados, classificados como edificados ou não para

melhor gerenciamento da expansão urbana. Estes lotes contêm uma ou mais edificações

associadas ao imóvel predial, podendo ser residenciais ou comerciais. Os imóveis

prediais residenciais estarão associados ao imóvel IPTU e os comerciais estarão também

associados ao arquivo convencional de atividades do ISS.

Os imóveis prediais e territoriais poderão ser georreferenciados pelo endereço, que é

uma entidade gráfica simbólica localizada na base geográfica através do logradouro e

número de porta. A identificação do logradouro esta contida no arquivo convencional de

logradouro. Cada logradouro possui um ou mais de um CEP e está associado a trechos

que terão em frente os endereços, codificados usando o número de porta. Os trechos,
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através de seus cruzamentos, formam a malha viária, que pode ser usada para definição

de melhor rota para a entrega de guias de arrecadação de IPTU e ISS.

As atividades econômicas terão relação espacial com o número de porta e estarão

especializadas entre comércio, indústria e serviços para melhor detectar pontos de

concentração por ramo de atividades econômicas e focos de sonegação.
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5. APLICAÇÕES

O universo de aplicações de SIG é bastante extenso. Com a criação deste ambiente na

Prefeitura Municipal o que se pretende é alcançar a gama mais ampla possível destas

aplicações: da arrecadação de impostos ao planejamento urbano, do transporte e trânsito

à área social.

Com base na modelagem apresentada no capítulo 4, as seções seguintes descrevem

brevemente e como prioritárias as aplicações pretendidas.

5.1 Aplicações pretendidas

•  Área Tributária e Cadastral

Localizar ruas, lotes, prédios em questão de segundos, e obter informações como o

nome do proprietário do imóvel, área construída, determinar se o é prédio é residencial

ou comercial, qual é o tipo de atividade desenvolvida nele, seu valor venal, seu

zoneamento e outras análises espaciais , são possibilidades que fazem esta aplicação ser

uma das prioridades do SIG municipal, pois estão ligadas diretamente com a

arrecadação de tributos. A FIG 12 mostra uma análise espacial simples, onde são

mostrados contribuintes inadimplentes com os cofres públicos.

Tendo a representação espacial dos elementos cadastrais mais comuns, como lotes,

quadras, logradouros e imóveis, a base geográfica irá fundamentar este tipo de

aplicação, apontando para a administração municipal a oportunidade de incremento de

receita via IPTU e ISS. Como descreveu DAVIS (1996) a conseqüência direta da

aplicação é o aumento da produtividade dos cadastradores, com aumento de qualidade

das informações e seus produtos derivados.
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   FIGURA 12 – Visualização através do SIG de contribuintes inadimplentes

•  Área de Planejamento Urbano

Estas aplicações são tão prioritárias quanto as da área tributária. O

geoprocessamento, além de produzir mapas da lei de parcelamento, uso e ocupação

do solo, apoia os processos de licenciamento de atividades, aprovação de projetos de

construção, parcelamento territorial e a construção do plano diretor. Ligado

diretamente ao planejamento urbano, o plano diretor é sem dúvida a gradativa

estruturação do espaço municipal. Como cita VITORINO (1995) a decisão política

de planejar o desenvolvimento do município deve estar com certeza apoiada na visão

global e setorial deste espaço onde pontos críticos e alternativas para conciliação dos

interesses da população possam estar disponíveis para análises e pesquisas ao

administrador municipal, que é o responsável pelo desenvolvimento local e pela

qualidade de vida da população.

O ambiente SIG em Sete Lagoas irá fornecer os subsídios necessários, bem como irá

permitir, através de informações espacializadas, uma visualização espacial do

município para uma direta contribuição na elaboração do plano diretor municipal. A

variável locacional e a populacional são dados espaciais já disponíveis no sistema e

permitirão estudos relativos à inserção do Município na organização espacial do

Estado de Minas Gerais, ao sistema viário intermunicipal, ao sítio natural, aos
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aspectos demográficos, econômicos e sociais, condicionantes da ocupação do solo

municipal. Permitirão também o desenvolvimento de trabalhos ligados à estruturação

do município, diretrizes para o seu desenvolvimento, caracterização e redefinição de

zonas para efeito de planejamento, evolução histórica da cidade, sistema viário e

transporte coletivo e a distribuição espacial dos usos e ocupação do solo urbano.

•  Área de Transporte e Trânsito

O conjunto básico de informações geográficas existente  para o desenvolvimento das

ações relativas ao sistema de transporte possibilita georeferenciar os pontos de

parada dos coletivos, itinerários de ônibus (FIG. 13), a localização de cada placa de

trânsito e cada semáforo, a malha de circulação viária com os sentidos obrigatórios e

as conversões permitidas. Simulação de trajetos, manutenção de sinalização e

monitoramento de acidentes são também aplicações previstas neste sistema.

Com o uso da malha de eixo de vias, destaca-se, nesta área, o sistema de

determinação da melhor rota entre dois pontos quaisquer da cidade, reduzindo custos,

tempo e fornecendo o melhor caminho para os motoristas.(FIG 14)

                      FIGURA 13 – Sistema Viário intermunicipal – Transporte Coletivo
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             FIGURA 14– Sistema de melhor  rota ligando pontos quaisquer

•  Área Social

Utilizando a base de endereços, os eixos de vias e, principalmente, os dados

censitários, áreas como educação, saúde e ação social se beneficiarão deste ambiente

geográfico nas análises para dimensionamento da demanda específica de cada

aplicação e distribuição racional dos recursos públicos.

Na rede de ensino, os dados resultantes desta demanda poderão ser utilizados,

juntamente com dados do patrimônio, para priorizar a construção de novas escolas e

a expansão de escolas existentes. Escola mais adequada para cada aluno, sua

localização, área de atendimento e melhor percurso para o aluno, são informações

que o SIG tem plenas condições técnicas de viabilizar.

Na saúde, além das análises sobre surtos epidêmicos obtidas com o rastreamento das

áreas de ocorrências, localização de unidades de saúde, leitura de dados sócios

econômicos para combate a mortalidade infantil, o SIG é também uma ferramenta

para o planejamento de projetos como o atendimento médico da família.

Outra áreas além das aplicações acima, as quais têm um nível maior de priorização,

vale a pena ressaltar que praticamente todos os órgãos da prefeitura municipal de
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Sete Lagoas poderão se beneficiar da tecnologia de geoprocessamento, através de

demandas de utilização. Desta forma poderemos usar técnicas de SIG também em

áreas como serviços urbanos, obras, meio ambiente, indústria e comércio, cultura,

turismo, esporte e lazer, recursos humanos e patrimônio público.

5.2 Metodologia de desenvolvimento de novas aplicações

Não basta apenas criar um SIG, é necessário que se defina uma metodologia de

desenvolvimento para implementação de cada aplicação pretendida. Este método

também poderá ser baseado na formação de um conjunto de meta-informações ( DAVIS

& ZUPPO, 1995) para que se tenha sempre um conhecimento dos dados disponíveis e o

controle da entrada dos dados ainda não presentes na base, isso antecederia a uma

modelagem dos dados direcionados a cada aplicação específica.

De fato, a modelagem dos dados geográficos, a qual, independe da plataforma que virá

a ser utilizada na implementação, deveria ter sido o primeiro passo adotado pela PMSL

na estruturação de seu SIG, permitindo determinar com maior clareza e precisão as

necessidades informacionais das aplicações pretendidas. Etapas subseqüentes seriam

responsáveis pela estruturação do banco de dados físico, usando um SIG específico e o

desenvolvimento das aplicações e processos de entrada de dados necessários. Mas, o

volume de atributos existentes nos bancos de dados disponíveis na PMSL permitiu, sem

causar problemas, que a construção da base precedesse a modelagem dos dados. Para

um volume bem maior de atributos é aconselhável que se tenha um método de

desenvolvimento para aplicações conforme recomendação feita e exemplificada no

capítulo 3 na seção 3.7.
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6. CONCLUSÃO

É necessário e essencial desenvolver e aperfeiçoar técnicas que permitem acompanhar

permanentes transformações. A utilização deste sistema produz informações que

permitem tomar decisões para colocar em práticas as ações. Já é bastante comum a idéia

de implantação de geoprocessamento em municípios. É claro que, pela sua natureza, os

municípios oferecem muitas possibilidades para uso de geotecnologias, especialmente

por terem uma parcela expressiva de seus recursos financeiros provenientes de

elementos localizáveis sobre sua geografia.

A implantação de SIG na Prefeitura de Sete Lagoas representa também a criação de uma

nova mentalidade de Gestão Municipal, onde os sistemas tradicionais de automação

agregam a variável locacional como forma de aumento da eficiência administrativa.

Entretanto, é preciso observar que para alcançar a máxima eficiência na implementação

do SIG na Prefeitura de Sete Lagoas, é necessário que haja uma estratégia de ação que

permita estabelecer uma política para a implantação desta tecnologia, para tornar menos

resistentes os futuros usuários do sistema, que temem ser trocados por um computador,

e para a integração do SIG aos sistemas de Gestão Municipal.

O conhecimento da tecnologia de Geoprocessamento e a percepção de que o valor da

informação, no momento da tomada de decisão, é fundamental e indispensável para que

o Administrador Municipal, além de melhorar a qualidade de vida da população, possa

ter controle do desenvolvimento do seu município, abrem um enorme campo de

trabalho: a criação de SIG em outras prefeituras municipais seguindo uma metodologia

básica de desenvolvimento.
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