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RESUMO

Esta monografia apresenta o uso da tecnologia de Geoprocessamento,  que tem como

objetivo a construção de mosaico digital da área do Campus Pampulha da Universidade

Federal de Minas Gerais – UFMG, através do conjunto de 12 imagens ortorretificadas,

de alta resolução, além de georreferenciar dados relativos aos objetos presentes na cena.

Neste trabalho são georreferenciadas informações relativas aos prédios do Instituto de

Geociências – IGC e da Escola de Belas Artes.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1  Objetivo e justificativa

Este trabalho tem como objetivo produzir um mosaico digital e georreferenciar

informações dos prédios do Instituto de Geociências IGC e da Escola de Belas Artes do

Campus Pampulha da UFMG, através da ferramenta Geoprocessamento, associando os

dados por vetores, sobre o mosaico de 12 imagens aéreas ortorretificadas, extraídas do

site www.belohorizonte.com.br.

Para a UFMG, o levantamento fotogramétrico é de suma importância, por ser ágil e

seguro para tomada de decisões, no que se refere ao uso do solo, infra-estrutura, sistema

de segurança, controle de desmatamento e preservação das reservas, área de

estacionamento, fluxo de pessoas e veículos, entre outros estudos, podendo utilizar este

instrumento rico em informações para produzir diagnóstico, avaliação e monitoramento

de toda área.

A comunicação visual está em alta, bem como o mapa digital, que é de fácil

interpretação e funciona como um “cartão postal”,  por  apresentar toda a infra-estrutura

do território, além de  proporcionar fácil interpretação da distribuição, utilização  e

ocupação do espaço, principalmente no caso do Campus,  que abriga uma instituição

que atende a um público multidisciplinar, não exigindo dele conhecimentos específicos

relacionados à técnica e software usados para gerá-los; simplesmente, oferece serviços e

informações com qualidade.

1.2  Caracterização da Área

O Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais, localizado na porção

noroeste da cidade de Belo Horizonte, é delimitado, a leste, pela Avenida Presidente

Antônio Carlos, com predomínio de área residencial multifamiliar, ao Sul, pela Avenida

Perimetral Sul, com predomínio de área industrial; a oeste, pela Avenida Presidente
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Carlos Luz,  apresentando-se bastante heterogênea, com áreas de reserva florestal,

indústria e residência e, ao norte, pela Avenida Antônio Abrahão Caran, com

predomínio de áreas residenciais de alta renda.

Atualmente, a “UFMG ocupa uma área total de 8,8 milhões de m2, sendo 510.271 m2 de

área construída” (www.ufmg.com.br). Hoje, no Campus Pampulha, funcionam 12

unidades acadêmicas, o Centro Pedagógico, o Colégio Técnico e os Órgãos e Setores

que administram a Universidade.

1.3  Imagens Aéreas

São grandes os avanços tecnológicos para coletar imagens, como os satélites e softwares

para processamento destas imagens, com garantia de interpretação, que  pode ser dada

de diversas formas, dependendo da aplicação a que se destina o dado coletado. As

interpretações são feitas com mais precisão utilizando-se metodologia de processamento

digital.

Hoje em dia, com a necessidade de se obterem informações a curto prazo, utilizam-se

ferramentas que combinam funcionalidades de processamento de imagens (diversas

fontes, como fotos aéreas, satélites Landsat, Ikonos, Radar, Spot) com funcionalidades

de GIS; desse modo  tem-se um conjunto de soluções que pode auxiliar, em muito, na

obtenção de uma melhor interpretação. Briaghin (2001) comentou que “os processos

analógicos de interpretações têm suas características atrativas, mas não se pode negar os

grandes avanços no tratamento digital de imagens e interpretação de informações que,

em muitos casos, fazem saltar informações aos olhos”.

Para isso, deve-se obter boa qualidade da imagem, que dependerá da tecnologia

utilizada para capturá-la, sendo que muitas, inicialmente, são de baixa resolução e para

que estes produtos sejam comercializados, as empresas fazem o tratamento e a

ortorretificação1, conseguindo chegar a uma imagem de alta resolução2.

1..Ortorretificação -  Refere-se à correção das distorções causadas pela inclinação da câmara e pela
variação do terreno,  no momento da obtenção da fotografia aérea.
 2..Resolução -   Refere-se ao menor objeto que pode ser distinguido na cena.
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Nitidez é umas das vantagens das imagens feitas por aerolevantamento, por serem

obtidas no horário mais propício. São inúmeras as empresas que se especializam na

prestação de serviço aerofotogramétrico digital, diminuindo despesas com filmes e

revelações, reduzindo bastante o custo das imagens, o que torna este serviço mais

acessível à população interessada.

1.4  Organização do Trabalho

Preliminarmente, esta monografia apresenta o objetivo já especificado, com

caracterização do Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais.

Em seguida, aborda avanços tecnológicos para coleta de imagens aéreas e tece

considerações.

Posteriormente, discorre sobre Geoprocessamento e as tecnologias utilizadas para o

desenvolvimento deste trabalho, como: base de dados, remontagem do mosaico,

processamento do registro, segmentação, classificação, criação da imagem máscara e

vinculação de banco de dados cadastral no objeto na cena.

No final desse trabalho, encontra-se o mosaico digital da área estudada, com discussões

e resultados.
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2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1  Geoprocessamento

Geoprocessamento é um conjunto de tecnologias voltadas para coleta e tratamento de

informação espacial, como cadastramento, levantamento, mapeamento e  sensoriamento

remoto, quando executados por Sistemas de Informação Geográfica (SIG), com objetivo

de georreferenciar,  armazenar, gerenciar, manipular e analisar dados, bem como gerar

mapas, relatórios e arquivos digitais.

O Geoprocessamento dispõe de ferramentas para aplicações transdisciplinares em

diversas áreas, utilizando-se de tecnologias de ponta, como satélites, sensores remotos,

técnicas de mensuração e coleta de dados, sofisticados periféricos e softwares

denominados Sistemas de Informações Geográficas - SIG.

São Sistemas de Informações Geográficas - SIG - os softwares que utilizam recursos de

computação gráfica e processamento digital de imagens, associando as informações

geográficas a banco de dados convencionais. Entende-se que os SIG são uma das

tecnologias que compõem o Geoprocessamento, uma vez que esse utiliza-se da

representação computacional da informação, no espaço geográfico.

A informação geográfica é qualquer dado que pode ser associado às coordenadas x,y,

com atributo de qualidade ou quantidade, sendo implantada nos modos pontual, linear e

zonal. Posteriormente, essas informações são traduzidas e codificadas para uma

estrutura de dados, representadas no formato raster ou matricial e  vetorial.

2.2  Fotogrametria e Fotografia Aérea.

Define-se como fotogrametria a tecnologia destinada a obter informações, através do

processamento de registro, medições e interpretações das imagens fotográficas e

padrões de eletromagnéticos registrados. É aplicada durante o intervalo de tempo de
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exposições feitas na câmara fotográfica transportada pelo avião, ajustada para que cada

ponto da superfície terrestre seja fotografado mais de uma vez, ou seja, produzindo

fotos consecutivas, que podem ser ajustadas de maneira a restabelecer a posição e

altitude da câmara no momento da exposição (Temba,2000).

Já a fotografia aérea é o registro instantâneo de um alvo, determinado por diversos

fatores como distância focal da lente da câmara, altura de vôo do avião, o momento da

exposição, o filme e filtros usados, bem como a influência do ser humano e da ação da

natureza.

Nesse sentido, são denominadas ortofotos as fotografias aéreas produzidas por câmaras

métricas, com finalidade de corrigir distorções causadas pela inclinação da câmara e

pela variação do terreno, passando pelo processo de ortorretificação. A fotogrametria

métrica faz as medições das fotos consecutivas e de fontes de informações, através da

determinação do posicionamento de pontos.

2.3  Segmentação

A segmentação da imagem constitui-se num processo de análise de pixel, baseada nas

propriedades espectrais e espaciais, dividindo a imagem em regiões homogêneas, que

devem corresponder com as áreas de interesse da aplicação, para posterior classificação

por métodos supervisionados ou não.  É uma técnica que agrupa regiões da imagem a

partir  do índice de similaridade entre elas.

O processo de classificação deve ser gerado sobre a imagem segmentada, ou seja, já

com as definições das áreas homogêneas, podendo ser supervisionado, ou através do

algoritmo Isoseg que agrupa dados em classes de forma não supervisionada.
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.1  Recursos Utilizados

Os recursos computacionais utilizados para a execução deste trabalho foram:

softwares – Internet Explorer para coleta das imagens, Editor de texto Word for

Windows Versão 2000, planilha eletrônica Excel for Windows versão 2000 para banco

de dados (convertido em dBase IV), software ENVI Versão 3.2 para produção do

mosaico e o software SPRING Versão 3.5.1 para georreferenciar e processar a imagem,

e

hardware  - microcomputador Pentium III 750 MHZ,  memória DIMM 128, impressora

Jato de Tinta Epson Stylus C20SX  e  GPS -  marca eTREX GARMIN Corp, modelo 12

Channel GPS.

3.2  Base de Dados

As imagens utilizadas neste trabalho foram extraídas do site

www.belohorizonte.com.br, produzido pela empresa Vist@erea Ltda., com a parceria

tecnológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, do Departamento de

Ciência da Computação da UFMG e da Empresa de Informática e Informação do

Município de Belo Horizonte S.A (PRODABEL), que disponibiliza levantamento

aerofotogramétrico do município de Belo Horizonte.

No caso da região metropolitana de Belo Horizonte, estão disponíveis no site,  imagens

aéreas de várias épocas (1942, l953, l967, l972, 1989, 1994 e 1999).  O usuário pode

navegar, através das imagens, em todas as direções, podendo aproximar cada metro

quadrado da área da imagem, tendo a possibilidade de localizar, no mapa, conjuntos

urbanos, redes viárias, centros industriais e outros.
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Para este trabalho, foram extraídas do site da empresa Vist@erea 12 imagens de alta

resolução, com área de 800x600 metros cada, do ano de 1999, na escala de 1:5.000, com

resolução espacial de 2m/pixel, com as quatro coordenadas planas, no formato JPG,

posteriormente convertidas para TIFF e GRB para serem registradas e processadas no

software SPRING.

Após coletadas as imagens, foi feito um trabalho de campo, onde foram coletados, para

cada pedaço da imagem, uma média de 8 pontos de controle, para conferência das

coordenadas de pontos notáveis do mosaico, com o cálculo do erro de posicionamento

das coordenadas planas que foram obtidas com aparelho GPS  marca eTREX .

A mosaicagem das imagens foi realizada com simples junção dos pedaços que

originalmente faziam parte de uma cena anterior. Para isso, utilizou-se o Software ENVI

versão 3.2, para remontar o mosaico final das ortofotos coloridas, no tamanho de 1200 x

1200, na composição das três bandas RGB,  resultando numa imagem contínua como

um mapa digital topográfico (Figura 1).

As informações sobre as áreas ocupadas pelos prédios do Instituto de Geociências IGC

e pela Escola de Belas Artes foram coletadas através do site www.ufmg.com,br  do

DPFO, da Assessoria de Comunicação da UFMG e  na Planta “PLANO DIRETOR –

Planta Geral da Área da Cidade Universitária, datada de 05/05/1995, escala de 1:2.500.

Construiu-se um banco de dados utilizando o software Excel for Windows. Criou-se um

campo comum identificado como GEOID e foi salvo como dBase IV para ser

georreferenciado na imagem através do software SPRING 3.5.1. Os dados obtidos estão

nas Tabelas 1 e 2.
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Figura 1  -  Mosaico digital da área em estudo, remontado a partir das imagens coletas

do site belohorizonte.com.br, produzido pela empresa Vist@erea Ltda. Resolução

Espacial 2m/pixel, 1999.

Escala 1/19.106
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Tabela 1 -  Dados coletados relativo ao prédio do Instituto de Geociências - IGC:

DADOS  COLETADOS IGC INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Quadra 6
UNIDADE IGC - Instituto de Geociências
Departamento Acadêmico CARTOGRAFIA
Telefone (31) 3499-5416
E-mail cartog@csr.ufmg.br
Departamento Acadêmico GEOGRAFIA
Telefone (31) 3499-5419
Fax (31) 3499-5421
E-mail depgeog@igc.ufmg.br
Departamento Acadêmico GEOLOGIA
Telefone (31) 34995424
E-mail depgeol@igc.ufmg.br
Órgão Complementar Centro de Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa
Telefone (31) 3499-4450
Fax (31) 3499-4440
E-mail ctmtcige@dedalus.lcc.ufmg.br
Coordenadas X,Y 608702,7802772
Altitude 805
Área Construída 4.102,00
Área de Ocupação 1.383,00
Área de Laboratório 481,09
Áreas de Salas de Aulas 447,12
Áreas de Salas Especiais 164,2
Área de Biblioteca 213,84
Área de Cantina 67,72
Número de Pavimentos 3
Arquiteto Responsável Maria Lúcia Mallard e Cláudia Maria Machado
Ano de Construção 1983
Endereço do Prédio Rua Professor Pires Albuquerque
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Tabela 2 -  Dados coletados relativo ao prédio da Escola de Belas Artes:

DADOS  COLETADOS ESCOLA DE BELAS ARTES
Quadra 2
UNIDADE Escola de Belas Artes
Departamento Acadêmico ARTES PLÁSTICAS
Telefone (31) 3499-5287
E-mail apl@eba.ufmg.br
Função Unidade Acadêmica
Telefone (31) 3499-5262
Fax (31) 3499-5270
Departamento Acadêmico DESENHO
Telefone (31) 3499-5295
E-mail des@eba.ufmg.br
Órgão Complementar Centro de Preservação e Conservação de bens Culturais

Móveis - CECOR
Telefone (31) 3499-5377
Fax (31) 3499-5375
E-mail conser@ded.aluz.lcc.ufmg.br
Departamento Acadêmico FOTOGRAFIA, CINEMA E TEATRO
Telefone (31) 3499-5297
Fax (31) 3499-5296
E-mail fct@eba.ufmg.br
Órgão Assemelhado Laboratório de Homolografia da Escola de Belas Artes
Telefone (31) 3499-5293
Fax (31) 3499-5270
E-mail arte@joinnet.com.br
Coordenadas X,Y 608982,7803374
Altitude 800
Área Construída 6.779,00
Área de Ocupação 2.268,00
Área de Laboratório 1.177,09
Áreas de Salas de Aulas 273,00
Áreas de Salas Especiais 742,00
Área de Biblioteca 332,00
Área de Cantina 92,00
Número de Pavimentos 4
Arquiteto Responsável Márcio Pinto de Barros
Ano de Construção 1970
Endereço do Prédio Avenida Professor Mendes Pimentel
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3.3  Processamento

Após conclusão do mosaico do conjunto das 12 imagens através do software ENVI 3.2,

em formato TIFF, o mesmo foi convertido em formato GRIB para ser usado no

software SPRING -  Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, e

processado de acordo com as etapas que se seguem:

1 – Configuração Inicial

Para trabalhar no SPRING, foram definidos os perfis necessários para execução do

trabalho: Banco de Dados denominado UFMG; Gerenciador dBase; Projeto

denominado Monografia; Projeção UTM SAD 69 o 23o 0” 0’ e Coordenadas Planas

(x,y) 607200,7801600 e 609600,7804000. Foram trabalhadas as bandas R (canal

vermelho), G (canal verde), B (canal azul).

2 - Georreferenciamento.

Para o referenciamento geográfico do mosaico digital no SPRING, tamanho 1200x1200,

com resolução de 2,00m/pixel, foi necessário entrar com 24 pontos de controle,

coletados durante trabalho de campo,  bem distribuídos na imagem, que podem ser

verificados na Tabela 3 e na Figura 2. Antes de salvar o registro, foi avaliado o

percentual de erro em pixel, através dos pontos de controle e, nesse caso, o percentual

foi de 1,257/pixel, considerado normal para área urbana. A imagem foi bem registrada

no SPRING. Ao clicar sobre qualquer área da imagem, obtêm-se as coordenadas planas

do ponto.
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Tabela 3 - Pontos de controles coletados com GPS, em Coordenadas UTM, utilizados

para registro da imagem:

Data da Coleta   23/11/2001 Horário: Das 13:00 às 17:30h

Nº

 ID

Nome do

Ponto de Controle

Coordenadas X

(Leste)

Coordenadas Y

(Norte)

01 F11 Lagoa2 607368 7803624

02 F11 Esquina6 607736 7803904

03 F12 Esquina1 607510 7803274

04 F12 CEU3 607590 7802928

05 F13 Esquina5 607816 7802440

06 F13 Quadra8 607304 7802288

07 F14 Quina da Quadra2 607270 7801984

08 F14 Quina7 607860 7802156

09 F21 Quina1 608524 7803514

10 F21 Esquina8 608460 7803862

11 F22 Praça1 608400 7802834

12 F22 Esquina6 608746 7803122

13 F22 Quina7 608166 7803356

14 F23 Rotatória4 608378 7802380

15 F24 Quadra2 608056 7801752

16 F24 Campo6 608634 7801918

17 F31 Esquina1 608978 7803772

18 F31 Esquina5 609470 7803784

19 F32 Esquina5 609206 7803256

20 F32 Portaria6 609332 7802890

21 F33 Esquina2 608894 7802504

22 F33 Esquina4 609452 7802412

23 F34 Esquina1 609580 7802042

24 F34 Esquina6 609234 7801662
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Figura 2 -  A figura apresenta o posicionamento dos pontos de controle sobre a imagem,

que foram usados para realização do registro. O mosaico foi produzido a partir das

imagens coletas do site belohorizonte.com.br,  Resolução Espacial 2m/pixel, 1999.

Escala 1/19.106
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4 – RESULTADOS

4.1. Segmentação da Imagem

Durante o processo de segmentação, o sistema dividiu a imagem em regiões

homogêneas, utilizando a informação de cada pixel, de acordo com as assinaturas

espectrais da imagem.

Após a montagem das bandas RGB, o processo de segmentação foi executado na

imagem inteira, pelo método crescimento de regiões, com similaridade 8-40 e

suavização de arcos. Foi um processo muito lento, que passa por  várias etapas, como

segmentar, renumerar as regiões, extrair arcos e ilhas, salvar arcos, poligonalizar, inserir

linhas, gerar topologia, inserir centróides. A Figura 3 apresenta o resultado obtido.

Figura  3 -  Parte da imagem que foi segmentada, com um zoom na área da Portaria 1 da

UFMG.  Resolução Espacial 2m/pixel. Fonte: vist@erea.com.br

Escala 1/5.661
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4.2. Classificação da Imagem Segmentada

A classificação não supervisionada apresentada na Figura 4b abaixo foi executada na

imagem segmentada, pelo algoritmo ISOSEG do SPRING, para posterior comparação

com as feições da imagem original apresentada na Figura 4a. O sistema determinou

automaticamente as classes, posteriormente identificadas como vegetação densa, solo

exposto,  vegetação rasa,  pavimentação e edificações.

Legenda:
Marrom
Verde   
Amarelo
Bege
Azul

Vegetação densa
Solo exposto
Vegetação rasa
Pavimentação
Edificações

Figura 4a – Imagem parcial do mosaico

para comparar com a classificação

apresentada na Figura 4b.

Figura 4b - Imagem gerada através

da classificação não supervisionada

por regiões (Isoseg)

Escala 1/15.108
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4.3. Interpretação Visual do Mosaico

A interpretação visual do mosaico foi um processo de extração de informação,

classificando os padrões e objetos homogêneos. A classificação foi digitalizada

manualmente, perfazendo topologia em arco-nós, com fator de digitalização 0,25 mm.

As topologias criadas durante a classificação foram relativas às áreas Industrial,

Institucional, Residencial, de Vegetação e Pavimentação, compostas pelos polígonos e

nós relacionados abaixo:

1. Área de Indústria: Topologia representada com 03 polígonos e 04 nós ajustados,

na cor azul, sólidos.

2. Área Institucional: Topologia representada com 12 polígonos e 13 nós ajustados,

na cor amarela, sólido.

3. Área Residencial: Topologia representada com 02 polígonos e 02 nós ajustados,

na cor vermelha, sólidos.

5. Área Vegetação: Topologia representada com 18 polígonos e 17 nós ajustados,

na cor verde, sólidos.

6. Pavimentação: Topologia representada  com 108 polígonos e 213 nós

ajustados, na cor preta, em linha.

Apresentam-se os resultados dessa classificação na Figura 5, referente à área do

mosaico (Figura 1).
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Figura  5 – Classificação e interpretação visual do mosaico.

A imagem acima apresenta predominância de cobertura vegetal, bem como infra-

estrutura Institucional. Destaca as áreas de ocupação residencial, que provavelmente são

de população de alta renda, devido ao formato quadrangular da pavimentação e

considerável volume de arbustos na região, e as edificações regulares. Por fim,

apresenta a concentração industrial e a área Institucional, que está localizada em região

de destaque, por apresentar, em seu entorno, largas vias, de acesso rápido e fácil.

Escala 1/19.106
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4.4. Geração de Imagem Máscara para Eliminar Áreas que Limitam o Campus

Pampulha, no Mosaico

Para gerar a imagem-máscara, primeiramente, codificou-se uma imagem RGB sintética.

Depois, criou-se um Plano de Informação denominado Imagem-Máscara UFMG e, a

partir de então, foi digitalizada uma topologia da área da UFMG, em arco-nós, com 02

polígonos e 02 nós ajustados, na cor preta. A máscara foi gerada, através da

sobreposição do Plano de Informação na imagem RGB sintética, para que o fundo, ou

seja, toda área em volta da UFMG  ficasse na cor branca (Figura 6).

Figura 6 -  Imagem da área do Campus UFMG, com vetores nos prédios do IGC e

Escola de Belas Artes, após ser gerada imagem-máscara.

Escala 1/15.108
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4.5. Vinculação do Banco de Dados Cadastral no Vetor,  no Mosaico

A informação relativa ao dois prédios selecionados, no caso o Instituto de Geociências e

a Escola de Belas Artes, foi transformada como planilha em Excel e convertido em

formato dBase IV.dbf, para ser migrado para o SPRING.

No SPRING, com a imagem ativa, foram criados Planos Internos com objetos

posicionados nos prédios, que, posteriormente, foram associados ao atributo GEÓID

oferecido pelo sistema, onde foi vinculado o banco de dados.

Importou-se o banco de dados para o SPRING e criou-se uma nova tabela com dados

não espaciais, ou seja, associou-se a tabela externa com a tabela do SPRING, através do

atributo GEÓID. Com o Plano de Informação do objeto de interesse ativo, executou-se a

ligação e aplicação da tabela. Logo após, gerou-se consulta clicando duas vezes com o

mouse no vetor, resultando na apresentação de uma caixa de texto com as informações

do objeto pesquisado. Para visualizar todas as informações da pesquisa, basta mover a

barra de rolamento lateral. Apresentam-se os  resultados nas Figuras 7 e 8.
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Figura 7 -  Imagem com vetor no prédio da Escola de Belas Artes, com vínculo ao banco de dados.

Escala 1/15.108
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Figura 8 -  Imagem com vetor no prédio do Instituto de Geociências - IGC, com vínculo ao banco de dados.

Escala 1/15.108



23

5 – DISCUSSÃO FINAL E CONCLUSÃO

O produto final deste trabalho é um mosaico digital da área do Campus Pampulha _

UFMG, georreferenciado,  com vetor nos prédios do Instituto de Geociências - IGC - e

Escola de Belas Artes, contendo informações dos respectivos prédios. Estas

informações podem ser alteradas a partir da planilha original, bastando executar

novamente a importação do banco de dados para o SPRING. Considera-se ser viável e

interessante o georreferenciamento do banco de  dados  cadastral de todos os prédios da

Instituição no mosaico.

Entende-se que as técnicas de Geoprocessamento utilizadas neste trabalho foram

bastante objetivas, desde a coleta dos dados ao georreferenciamento desses. A imagem

foi bem registrada, apresentando uma diferença em pixel, quase insignificante para a

área estudada.  A seleção das classes no mosaico digital, foi de acordo com a

importância das áreas identificadas durante análise visual, uma vez que a base é uma

imagem de alta resolução, apresentando detalhes dos contrastes.

Nesse sentido, vários temas podem ser aplicados e analisados no conjunto de dados

coletados no Campus UFMG para execução desse trabalho, como por exemplo, as

informações relativas à população, localização de pontos de ônibus, vias de acesso,

declividade do terreno, quadro sócio-econômico da área, tipos de vegetação,

desmatamento, pavimentação, história e conservação da infra-estrutura, planejamentos e

outras.

Conclui-se a possibilidade de disponibilizar, no site da Instituição, o mosaico digital

com informações de todas as edificações georreferenciadas por vetores, visando

oferecer ao cidadão usuário da Internet, um mapa digital interessante e de fácil

interpretação. Nesse aspecto, a escolha em utilizar o software SPRING foi importante,

uma vez que atendeu às expectativas no desenvolvimento do trabalho, utilizando-se de

tecnologia brasileira em Geoprocessamento.
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