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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido visando o estudo dos potenciais de análise espacial em 

áreas de influência de escolas públicas através da aplicação do Modelo de Polígono de 

Voronoi. Para o desenvolvimento deste modelo, foi utilizada a região urbana da cidade de 

Patrocínio, Minas Gerais. Essa área foi escolhida por possuir uma base cartográfica e 

alfanumérica atualizada, permitindo assim, uma análise mais realista das condições 

existente no município. Essa abordagem permite ao Administrador Público monitorar a 

distribuição das áreas de influência das escolas públicas, através da análise espacial dos 

mapas temáticos gerados, fornecendo assim, mais um importante instrumento de 

planejamento urbano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais se buscam ferramentas que possam auxiliar o poder público a planejar as 

cidades. Entre estas novas ferramentas, se destaca o geoprocessamento e mais em 

particular, os SIG’s (Sistemas de Informações Geográficas). 

 

O campo de aplicação de um SIG é muito amplo e cada vez mais vem se firmando como 

instrumento eficaz na análise e na busca de soluções para os problemas urbanos, 

permitindo a administração pública atuar de forma mais organizada em todas as áreas de 

sua competência com maior eficiência. 

 

Visando um maior aproveitamento didático, com aplicação dos conhecimentos e das 

ferramentas aprendidas no Curso de Especialização em Geoprocessamento, este trabalho 

mostrará uma das inúmeras possibilidades de aplicação de um SIG na administração 

pública municipal, através do estudo de caso de áreas de influências de escolas na cidade 

de Patrocínio, utilizando o modelo de polígono de Voronoi. 

 

Este trabalho envolve a área cartográfica, a área de sensoriamento remoto e a área de SIG. 

Na área cartográfica e de sensoriamento remoto, o trabalho consiste numa pequena revisão 

bibliográfica sobre imagens de alta resolução, suas aplicações, ajustes necessários e 

legislação existente, enquanto que na área de SIG, o mesmo consiste na aplicação de 

modelos em geoprocessamento no estudo dos potenciais de análise espacial. 

 

Este trabalho foi desenvolvido utilizando como base uma imagem Quick Bird de alta 

resolução do Município de Patrocínio. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho foi mostrar aos administradores públicos a importância 

do geoprocessamento como ferramenta estratégica, através da compreensão da realidade 

espacial, dando subsídios para tomada de decisões rápidas num universo em constante 

transformação. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

O objetivo específico deste trabalho foi mostrar a Prefeitura Municipal de Patrocínio a 

situação atual da distribuição das escolas públicas, fornecendo subsídios para a melhoria 

do ensino, através do remanejamento de vagas entre as escolas, ou da implantação de 

novas unidades. 

 

 



 3 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
3.1 Imagens de Satélites 
 

O rápido desenvolvimento nas últimas décadas do século XX resultou no aparecimento de 

diversos problemas, tais como a poluição e a exaustão dos recursos naturais, cuja solução 

depende de meios rápidos e eficientes de coleta e análise de dados. 

 

De meados do século passado quando balões equipados com câmaras fotográficas já eram 

lançados para se obter informações do terreno até os nossos dias, o Homem foi aos poucos 

descobrindo que conhecer melhor a Terra poderia lhe trazer grandes benefícios. 

 

O grande avanço tecnológico desta década, na área de Sensoriamento Remoto, pode ser 

percebido quando são observadas as grandes mudanças nas características dos sistemas 

orbitais mais tradicionais, bem como da nova geração de sistemas sensores desenvolvidos 

com o intuito de auxiliar, cada vez mais, as tarefas de identificação de alvos na superfície 

terrestre. 

 

As câmaras fotográficas foram substituídas por modernos equipamentos sensores a bordo 

de satélites que imageam a Terra em detalhes, a centenas de quilômetros de distância. 

Normalmente estes equipamentos sensores estão a bordo de satélites, mas podem ser 

utilizadas também em aviões (como o espião U-2) e outras plataformas aéreas. 

 

Desde o lançamento do primeiro satélite de recursos terrestres, o LANDSAT, em junho de 

1972, grandes progressos e várias pesquisas foram feitas na área de meio ambiente e 

levantamento de recursos naturais fazendo uso de imagens de satélite. 

 

A observação da Terra por meio de satélites é uma das maneiras mais efetiva e econômica 

de coletar os dados necessários para monitorar e modelar estes fenômenos especialmente 

em países de grande extensão territorial, como o Brasil. 

 

Todos os dias, diferentes satélites de sensoriamento remoto passam por sobre as diferentes 

regiões do planeta, captando uma infinidade de imagens. Nenhuma outra fonte de 

informações geográficas permite obter dados atualizados com tanta rapidez e freqüência. 
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As imagens de satélites de alta resolução sempre foram utilizadas exclusivamente para uso 

militar, mas desde 1994, quando os serviços de imageamento por sensoriamento remoto 

deixaram de ser um privilégio das instituições militares e agências de espionagem 

internacionais, essas imagens foram ficando cada vez mais acessíveis e passaram a ser 

amplamente disponibilizadas. Entretanto, ainda hoje, existem diferenças entre os produtos 

de mercado e os de uso militar. 

 

Uma das maiores reviravoltas no mercado de imagens de satélite nos últimos anos ocorreu 

com o lançamento do satélite IKONOS, que combina uma órbita de baixa altitude com um 

sensor que obtém imagens com resolução espacial de um metro. Antes do IKONOS, o 

satélite civil de maior resolução espacial era o IRS, com capacidade de distinguir objetos 

de cerca de 6m x 6m. 

 

Segundo ROCHA (2000), imagens de alta resolução só foram obtidas com o 

aperfeiçoamento dos sensores que passaram a ter resolução espacial, radiomêtrica, 

espectral e temporal cada vez mais apurada, mudando o modo de usar as imagens de 

satélites por ele gerado, pois se anteriormente um pixel continha vários objetos, agora, um 

objeto contem vários pixeis. Em sensoriamento remoto o termo resolução desdobra-se em 

quatro categorias independentes: 

 

• Resolução Espacial: Capacidade de produzir imagens distinguíveis de objetos cada vez 

menores. 

• Resolução Espectral: Capacidade de captar dados de cada vez mais bandas do espectro 

eletromagnético, e com diferenças de magnitute cada vez mais perceptíveis. 

• Resolução Radiomêtrica: Capacidade de armazenar o maior número de valores digitais 

representando níveis de cinza. 

• Resolução Temporal: Capacidade de revisita em intervalos de tempo cada vez menores. 

 

Os principais satélites de alta resolução com imagens disponíveis no mercado hoje são: o 

QUICK BIRD com 0,61 m de resolução e o IKONOS com 1,00 m de resolução. 
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3.2 O Satélite Quick Bird 

 

 
Figura 1 – Satélite Quick Bird (Fonte INTERSAT,2003) 

 

O QUICK BIRD é um satélite multiespectral com alto grau de precisão cartográfica, capaz 

de fornecer imagens adquiridas da superfície terrestre nas faixas visível e infravermelho 

próximos do espectro eletromagnético, possibilitando a criação de mapas, monitoramentos 

e análise de imagens com muito mais precisão. Possui a mais alta resolução em termos de 

sensores óticos disponíveis comercialmente 0.61 m no modo pancromático no NADIR e 

2.44 m no modo multiespectral no NADIR, o que possibilita a fusão destes modos e 

formação de uma imagem colorida de 0.61 m. 

 

A grande capacidade de armazenamento de dados a bordo de si, aliado ao fato de que este 

satélite capta cenas de 2 a 10 vezes maiores que qualquer outro satélite de alta resolução, 

fazem com que o QUICK BIRD seja o melhor em sua categoria até o momento. 

 

Este satélite tem condições de captar algo em torno de 75 milhões de quilômetros 

quadrados de dados por ano (mais de oito vezes o tamanho do Brasil). Esta capacidade 

permite que o QUICK BIRD constitua rapidamente um arquivo digital, e mantenha-o 

atualizado em uma velocidade sem precedentes. 

 

O QUICK BIRD coleta dados com uma profundidade radiomêtrica de 11 bits, o que 

confere mais tonalidades de cinza que os dados de 8 bits, possibilitando maior captação de 

detalhes em áreas de sombras. 
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Os sistemas do QUICK BIRD foram construídos para obterem uma alta resolução espacial, 

uma apurada precisão em geoposicionamento, uma extensa área de imageamento e um 

quadro flexível de horários de imageamento (INTERSAT, 2003). 

 

Características Técnicas 

Data do lançamento Outubro de 2001 

Veículo de lançamento Boeing Delta II 

Local do lançamento Base Vandenberg da Força Aérea Americana, Califórnia. 

Altitude da órbita 450 km 

Velocidade 7,1 km / s 

Inclinação 98 graus 

Sentido da órbita Descendente 

Duração da órbita 93,4 minutos 

Tipo de órbita Sol-sincrônica 

Peso 953 kg 

Tamanho 3,04 metros de comprimento 

Tempo de vida útil 7 anos 

Horário de passagem 10:30 horas 

Resolução espacial 
Pancromática: 0,61 m (nadir) a 0,72 m (25o off-nadir) 

Multiespectral: 2,44 m (nadir) a 2,88 m (25o off-nadir) 

Bandas espectrais 

Pancromática: 0,45 a 0,90 µ 

Azul: 0,45 a 0,52 µ 

Verde: 0,52 a 0,60 µ 

Vermelho: 0,63 a 0,69 µ 

Infra Vermelho próximo: 0,76 a 0.90 µ 

Largura do imageamento 16,5 km x 16,5 km 

Capacidade de armazenamento de 
dados 

128 Gbytes, aproximadamente 57 áreas de imagens simples 

Capacidade de envio de dados 320 Mbps 

Freqüência de revisita 1 a 3,5 dias, dependendo da latitude (30o off-nadir) 

Digitalização 11 bits 

Precisão métrica 23 metros sem uso de pontos de controle no terreno (CE90) 
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3.3 Legislação Existente 

 

Com o uso cada vez maior de imagens de alta resolução, surgem fortes questionamentos 

éticos e políticos quanto ao uso das informações derivadas dos dados coletados por estas 

plataformas. Diversos satélites já conseguem visualizar objetos com poucos centímetros de 

área, ameaçando à privacidade e a liberdade dos cidadãos e a soberania dos Países/Estados, 

por deixarem completamente à mostra boa parte de seus mecanismos de proteção e defesa. 

 

Apesar da popularização da tecnologia de Observação da Terra e de décadas de existência, 

esta atividade ainda não conta com uma legislação ampla, que pudesse regulamentar o seu 

uso. 

 

3.3.1 Legislação Internacional 

 

O único instrumento internacional regulatório do sensoriamento remoto é a Resolução 

41/65 da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, datada de 09 de dezembro 

de 1986, titulada "Princípios sobre o Sensoriamento Remoto”. 

 

Esse documento estabelece 15 (quinze) princípios que devem ser seguidos na execução de 

atividades de sensoriamento remoto. O documento em si é mais uma lista de 

recomendações que um instrumento de direito coercitivo. Além disto, não fazem parte do 

documento disposições a respeito do uso de tecnologias de observação da Terra para fins 

militares, mesmo que na prática este setor seja um de seus maiores campos de utilização, 

tornando sua aplicabilidade muito restrita (MUSSI, 2003). 

 

3.3.2 Legislação Brasileira 

 

O Brasil conta com o Projeto de Lei nº 3587 que visa regulamentar as atividades de 

sensoriamento remoto do território nacional (terrestre, aéreo ou marítimo), atribuindo esta 

tarefa à Agência Espacial Brasileira sem, contudo, excluir o Ministério da Defesa nos 

episódios em que se faça necessário um juízo sob a ótica da segurança nacional. 
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Todos os contratos firmados entre instituições nacionais e entidades estrangeiras 

(governamentais ou privadas) são regidos pela Agência Espacial Brasileira, que somente 

regula as atividades relativas à recepção, processamento e distribuição dos produtos 

derivados do levantamento espacial, não abrangendo objetivamente o imageamento do 

território (MUSSI, 2003). 

 

3.3.3 Legislação Americana 

 

Os Estados Unidos diferentemente do contexto internacional tem uma regulamentação bem 

vasta sobre sensoriamento remoto. 

 

A primeira entre as principais leis norte-americanas sobre o sensoriamento remoto é 

denominada de "Land Remote Sensing Act of 1994", sendo particularmente dirigida ao 

sistema Landsat. Entretanto, esta lei estabelece procedimentos gerais sobre o uso do 

sensoriamento remoto no país. 

 

Outra lei importante é a denominada "Commercial Space Act of 1998" que estabelece as 

regras gerais para o uso comercial das diversas formas das atividades espaciais. 

 

Já a lei denominada "Remote Sensing Applications Act of 2001", estabelece fontes de 

recursos para estimular o uso de produtos decorrentes do sensoriamento remoto em bases 

comerciais e para uso oficial. 

 

Como se pode ver, existe nos Estados Unidos um cuidado todo especial no sentido de 

regulamentar os diversos aspetos do sensoriamento remoto (op. Cit.). 

 

3.4 Principais Aplicações das Imagens de Alta Resolução 

 

Segundo AMARAL (1990), hoje em dia, é difícil imaginar uma atividade humana que não 

utilize, direta ou indiretamente, informações coletadas por sensoriamento remoto. Até no 

dia a dia de jornais ou noticiários de TV vemos “fotografias” de satélites meteorológicos 

analisadas para previsão do tempo. 
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Dentre as áreas que mais utilizam rotineiramente os produtos de sensoriamento remoto, 

podemos destacar: 

 

• Cartografia – atualização da cartografia existente, levantamento planimétrico e 

altimétrico, elaboração de mapas urbanos, etc; 

• Hidrologia – gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos, controle de 

enchentes, mapeamento e monitoramento da qualidade da água, etc; 

• Oceanografia – controle da pesca ilegal, identificação de icebergs, monitoramento de 

derramamento de óleo e poluentes; etc. 

• Planejamento Territorial e Urbano – identificação, manutenção e planejamento de 

infra-estruturas, identificação de ocupações clandestinas, etc; 

• Meio Ambiente – avaliação de impactos ambientais, identificação e análise da 

degradação causada por mineração, análise e monitoramento de riscos ambientais, etc; 

• Geologia – identificação de afloramentos rochosos, identificação de áreas de riscos 

naturais, identificação de processos erosivos e sedimentares, etc; 

• Agricultora – planejamento e monitoramento agrícola, classificação de áreas 

cultivadas, estimativa das perdas causadas por desastres naturais como alagamento, 

seca, granizo, vento ou tempestades de chuva, etc; 

• Telecomunicações – implantação de redes, através do mapeamento de vetores 

(arruamentos, quadras, redes, etc) segmentados a cada trecho, maior precisão nos 

cálculos de predição RF (Rádio Freqüência), etc; 

• Engenharia – identificação e planificação de infra-estruturas (rodovias, ferrovias, 

pontes, etc), avaliação de danos em infra-estrutura causados por desastres naturais, etc; 

• Logística e Geomarketing – identificação de áreas da cidade onde o produto não possui 

boa aceitação, direcionamento de publicidade ou divulgação, identificação dos públicos 

atingidos, etc; 

• Geoprocessamento – Análise espacial, bancos de dados geográficos, geoestatística, etc; 

• Medicina – Monitoramento e vigilância de doenças, monitoramento de unidades de 

resgate, localização e identificação de hospitais, etc; 

• Defesa Militar – Identificação e monitoramento de armamentos, bases aéreas, 

aeronaves estacionadas, etc. 
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3.5 Ajustes de Imagens de Satélite 

 

As imagens produzidas por sensores remotos, sejam elas fotografias aéreas ou imagens de 

satélite, apresentam uma série de distorções espaciais, não possuindo, portanto, precisão 

cartográfica quanto ao posicionamento dos objetos, superfícies ou fenômenos nelas 

representados. 

 

As distorções espaciais são causadas principalmente pela posição da plataforma (altitude, 

posição e velocidade), pela superfície física da Terra (relevo e curvatura) e pela projeção 

cartográfica. 

 

Freqüentemente, a informação extraída da imagem de sensoriamento remoto precisa ser 

integrada com outros tipos de informações, representados na forma de mapas, 

especialmente quando se trabalha com sistemas de informações geográficas. Para que essas 

informações sejam integradas, é necessário que se faça o ajuste das imagens, seja através 

do georreferenciamento (processo mais simples) ou da ortorretificação (processo mais 

complexo). 

 

3.5.1 Georreferenciamento 

 

O georreferenciamento é o processo de reamostragem de uma imagem ou de um arquivo 

vetorial dentro de um sistema de coordenadas segundo a base cartográfica escolhida e se 

faz pela indicação do sistema de referência, do sistema de projeção e de algumas 

coordenadas conhecidas da imagem. 

 

Por se tratar de um processo simples, o georreferenciamento não corrige os erros existentes 

em uma imagem, sejam eles ocasionados pelas distorções espaciais, pelo scaneamento ou 

outro processo de captura (ENVI, 2003). 
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3.5.2 Retificação 

 

Retificar uma imagem consiste em projetá-la, segundo seu próprio feixe perspectivo, para 

um plano horizontal, modificando e até mesmo eliminando completamente os ângulos de 

altitude da câmara em relação a um dado referencial, bem como a distância focal da 

imagem resultante (ANDRADE, 1998). 

 

O objetivo primordial da retificação para a fotogrametria aérea/orbital é gerar uma nova 

imagem vertical sem as distorções introduzidas pela altitude do sensor durante a tomada da 

imagem. Entretanto, a imagem resultante não está isenta dos erros de deslocamento devido 

ao relevo (BRITO & COELHO, 2002). 

 

Existem basicamente duas formas para a realização das operações de retificação, uma 

quando os parâmetros geométricos do sensor e da órbita do satélite não são conhecidos 

(modelos simples) e outra quando estes parâmetros são conhecidos (modelos rigorosos). 

 

Os principais modelos utilizados para retificar uma imagem são: 

 

• Transformação Afim – empregada quando o centro de perspectiva está bem longe do 

terreno imageado (imagens orbitais), sendo utilizada para a retificação aproximada de uma 

imagem quando se deseja corrigir as distorções causadas pela rotação da câmara em 

relação a um referencial (op. Cit.). 

 

• Transformação Projetiva – empregada para a retificação aproximada de superfícies 

planas ou aproximadamente planas, apresentando resultados finais melhores que a 

transformação afim, uma vez que a mesma mapeia planos em planos (op. Cit.). 

 

• Transformação Polinomial – empregada quando se deseja efetuar uma rotação, um 

escalonamento e uma translação na imagem. Para aplicar esta transformação é necessário a 

determinação do grau do polinômio, que depende da quantidade dos pontos de controle 

(MITISHITA & SARAIVA, 2002). 
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• Transformação RST (Resampling, Scaling and Translation) – Assim como a 

transformação polinomial, a transformação RST também efetua uma rotação, um 

escalonamento e uma translação na imagem. Esta transformação envolve a interpolação 

dos valores de cinza das locações dos pixels na imagem original não corrigida (CHOO & 

SCHENK & MADANI, 1992). 

 

• Transformação Triangular – é usado quando a distribuição dos pontos de controle é 

irregular e são interpolados os triângulos entre os pontos de valores da superfície e o 

retículo de saída, de forma a manter a escala correta, a posição e a orientação da imagem 

(ANDRADE, 1998). 

 

• Transformação DLT (Transformação Linear Direta) – Esta transformação matemática 

permite eliminar a orientação interior e exterior, combinado-se a transformação afim geral 

no plano e a equação de colinearidade. A utilização da DLT, devido ao fato de não exigir 

os parâmetros de orientação interior e exterior do sensor, tem sido crescente nas aplicações 

de relacionamento do espaço objeto para o plano da imagem, principalmente quando estes 

parâmetros não estão disponíveis (HATZE, 1998). 

 

• Equação de Colinearidade – Esta equação está fundamentada na condição de 

matemática de colinearidade entre o ponto do espaço-objeto, sua imagem e o centro de 

projeção. Para a utilização rigorosa desta equação são necessários os parâmetros 

geométricos da órbita e do sensor, a distância focal, as coordenadas da projeção vertical do 

centro de projeção sobre a imagem, a matriz de rotação definida pelos três ângulos que 

representam a rotação espacial do plano da imagem em torno de seu centro focal, tendo o 

sistema cartesiano local de coordenadas do terreno como referência e as coordenadas 

(x,y,z) da projeção vertical do centro de projeção sobre o plano cartesiano (LUGNANI, 

1987). 

 

3.5.3 Ortorretificação 

 

A ortorretificação é um tipo de correção geométrica de alta precisão, baseada em uma 

fundamentação matemática e geométrica, que transforma uma imagem com perspectiva 

central (fenômeno óptico) em outra com perspectiva ortogonal (fenômeno artificial), 
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levando em consideração as distorções que ocorrem na formação da imagem, isto é, 

distorções relativas à plataforma, ao sensor, à Terra e à projeção cartográfica. Esse 

processo é necessário, pois na região do centro da imagem o efeito de distorção é quase 

nulo, aumentando radialmente nas extremidades da imagem (BRITO & COELHO, 2002). 

 

Pode-se dizer que, a ortorretificação é “um passo a mais” em relação à retificação, pois, 

além de retirar as distorções relativas à rotação da câmara (como já é realizado pela 

retificação), elimina a distorção relativa ao relevo (através da transformação da perspectiva 

cônica em ortogonal). 

 

Até pouco tempo atrás, para a realização da ortorretificação das imagens, necessariamente 

deveria haver um MDT (Modelo Digital de Terreno), sem o qual não seria possível a 

correção devido ao relevo. Os MDT’s são funções que para um par de coordenadas no 

plano assumem o valor da elevação naquele ponto. Alguns softwares hoje em dia são 

capazes de ortorretificar imagens sem que haja um MDT, através da inserção de 

parâmetros de correção fornecidos pelo responsável pela captura da imagem. 

 

O principal modelo utilizado para ortorretificar uma imagem e por intermédio do qual se 

obtêm os melhores resultados é a Transformação Diferencial, que será descrita a seguir. 

 

• Transformação Diferencial – essa transformação gera uma nova imagem digital em 

perspectiva ortogonal, através da reconstrução dos feixes perspectivos. Para realizá-la, 

primeiramente, define-se uma “orto-matriz” vazia sobre o terreno. Essa orto-matriz é 

associada a uma imagem digital “em branco” com pixels cujas dimensões são da ordem do 

elemento de resolução do terreno (ou seja, o “tamanho real” equivalente a um pixel). Feito 

este processo, determinam-se as coordenadas tridimensionais conhecidas do centro de cada 

pixel da orto-matriz vazia. A partir dessas coordenadas, por intermédio das equações de 

colinearidade, determinam-se às coordenadas no espaço imagem para aquele ponto. 

Através dos parâmetros da orientação interior, chega-se ao pixel correspondente, e, 

conseqüentemente, ao seu nível de cinza (ou de cor). Essa tonalidade é, então, reamostrada 

na imagem vazia (op. Cit.). 
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3.5.4 Mosaico 

 

O trabalho com imagens de satélites quase sempre requer que se juntem cenas diferentes 

em um só arquivo. Esse processo é conhecido como mosaicagem, que é a reunião 

geométrica, com controle de medidas tomadas diretamente no solo ou sem este, de duas ou 

mais imagens, recortadas e sistematicamente coladas para formar uma vista geral de uma 

dada região em um só arquivo, revelando de forma fiel à situação vigente das diversas 

modalidades de uso e ocupação do solo da área imageada. A qualidade de um mosaico está 

diretamente associada à precisão do registro das imagens que devem estar 

georreferenciadas em uma mesma projeção, elipsóide, datum e fuso, caso a projeção 

cartográfica seja UTM (Universal Transverse Mercator), sendo convenientemente 

agrupados em duas categorias: mosaico controlado e mosaico não controlado (GARCIA, 

1982). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Figura 2 – Vista Aérea do Centro da Cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Igreja Matriz         Figura 4 – Igreja de Santa Luzia 
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A cidade de Patrocínio foi fundada em 12 de janeiro de 1874, possuindo uma área de 

2.875,2 Km2. Localiza-se na região do Alto Paranaíba, tendo sua posição geográfica 

determinada pelo paralelo de 18o 17’ 00” de lat itude sul em sua interseção com o 

meridiano de 46o 59’ 36” de longitude norte.  

 

A cidade apresenta clima típico da região de cerrado, com um período seco no Outono-

Inverno e úmido na Primavera-Verão. A altitude média é de 972 m, acima do nível do mar, 

variando entre a máxima de 1.258 m localizada no Morro das Pedras e a mínima de 750 m 

localizada na Foz do Córrego Cocais. Em termos percentuais, sua topografia é constituída 

de 60% de área plana, 30% de área ondulada e 10% de área montanhosa. 

 

A cidade possui 58.711 habitantes na área urbana (Censo 2000), distribuídos em 39 

bairros, cuja malha urbana em sua maioria é em forma de xadrez regular. O comércio 

varejista e atacadista e os setores de prestação de serviços são concentrados, de forma 

significativa, na área central. 

 

As atividades agrícola e pecuária são responsáveis pela maior parte da arrecadação de 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) do município, destacando-se o café 

como o principal produto da economia local. 

 

Em termos de infra-estrutura, a cidade é bem atendida, possuindo 31 escolas estaduais, 36 

escolas municipais, 33 escolas particulares e 02 Faculdades, alem de 03 hospitais, 01 

Pronto Socorro e 16 Centros de Saúde. 

 

A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) é a responsável pelo suprimento de 

energia elétrica nos diversos seguimentos sociais, atendendo a 100% da área urbana e a 

98,6% da área rural. Os sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário são 

de responsabilidade do DAEPA (Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio), que 

atende a 100% da população da área urbana e 96% da população da área rural em termos 

de abastecimento de água e cerca de 96% da população da área urbana em termos de 

esgotamento sanitário. O sistema de coleta de lixo é de responsabilidade da prefeitura, que 

atende a 100% da área urbana e a 95,7% da área rural (TECMINAS, 2003). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1. Tratamento da Base Cartográfica 

 

A base cartográfica utilizada neste trabalho foi uma imagem de alta resolução do satélite 

Quick Bird da cidade de Patrocínio de 09 de julho de 2002, fornecida pela Tecminas 

Engenharia. Esta imagem estava georreferenciada e retificada através de 20 pontos de 

controle e foi disponibilizada em formato digital do tipo GEOTIFF. 

 

Apesar da imagem estar georreferenciada e retificada, foi necessário trabalhar na imagem 

já que esta possuía distorção radial, ou seja, na região do centro da imagem o efeito da 

distorção era praticamente zero, aumentando radialmente nas bordas. Este erro ocorreu 

porque durante o processo de retificação foram escolhidos apenas 20 pontos de controle, 

concentrados na área central, numa imagem de satélite de alta precisão que continha mais 

de seis mil pontos potenciais de controle coletados com GPS (Sistema de Posicionamento 

Global) diferencial Trimble PRO-XR. 

 

O método escolhido para a retificação foi a transformação polinomial de 3o grau, que 

efetua uma rotação, um escalonamento e uma translação na imagem. Inicialmente foram 

identificados 140 pontos de controle na imagem e o software escolhido para este processo 

foi o Spring. 

 

O primeiro problema enfrentado foi que o software Spring só aceita 32 pontos de controle, 

o que só foi percebido durante a marcação do 33o ponto, quando o software informou que 

não era possível mais inserir pontos de controle. 

 

Para contornar o problema do software Spring, optamos por retificar a imagem no software 

Arcview. Dos 140 pontos de controle, descartamos os 20 piores, retificando a imagem com 

120 pontos de controle, o que garantiu com esse processo um erro RMS (Erro Médio 

Quadrático) de 2,87m, não comprometendo o estudo, já que trabalhamos com pixel de 4m. 

Este erro RMS se explica em parte, pois os pontos de controle tinham um erro quadrático 

da ordem de 0,60m e a imagem um erro quadrático de 0,70m. 
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O segundo problema enfrentado foi que apesar do software Arcview aceitar todos os 

pontos de controle, o mesmo não gera um novo arquivo GEOTIFF corrigido, 

impossibilitando a utilização desta imagem corrigida em outros softwares. 

 

Os problemas apresentados pelos softwares Arcview e Spring poderiam ser solucionados 

se tivéssemos retificado a imagem no software ENVI, que aceita um número ilimitado de 

pontos de controle, alem de gerar um novo arquivo GEOTIFF. 

 
 

Figura 5 – Pontos de controle existentes na Cidade 
 
 

Figura 6 – Alguns pontos de controle utilizados na retificação. Observe como os pontos 
estão desalinhados em relação ao cruzamento das ruas. 
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Figura 8 – Ajuste dos pontos de controle 

Figura 7 – Ajuste dos pontos de controle 

 

 

 
Figura 9 – Imagem final após retificação. Observar como a imagem se ajustou aos pontos de controle. 
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Figura 10 – Imagem final após retificação. Observar como a imagem se ajustou ao ponto de controle. 

 

 

 
Figura 11 – Relação de alguns pontos de controle (GPS Diferencial) e de seus correspon-  
dentes na imagem. Nota-se que são exemplos, pois o conjunto total de pontos é de 120 
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5.2 Tratamento da Base Alfanumérica 

 

A base alfanumérica foi composta a partir de três bases distintas, a primeira fornecida pela 

Secretaria Municipal de Ensino, a segunda fornecida pela Delegacia Estadual de Ensino e a 

terceira e última comprada do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

Os dados do número de vagas e alunos por escola do ano de 2003 fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Ensino e pela Delegacia Estadual de Ensino não foram 

disponibilizados em meio digital, sendo necessário o ajuste deste material para o mesmo, 

com a montagem de planilhas em Excel. 

 

Os dados comprados do IBGE, apesar de estarem em meio digital, precisaram de um ajuste 

um pouco mais complexo para adequá-los aos propósitos deste trabalho. Como escolhemos 

a tabela de valores por setor da variável “pessoas residentes”, os dados do IBGE 

disponibilizados eram por idade, cada qual contendo uma tabela com o número de 

habitantes por Setor Censitário, sendo necessário unificá-las em uma única tabela. 

 

Após unificar as tabelas, o passo seguinte foi ajustar as idades para o ano de 2003, uma vez 

que os dados do IBGE são do Censo do ano 2000. Este ajuste foi feito projetando as idades 

escolhidas em três anos, ou seja, os habitantes que tinham quatro anos no Censo de 2000, 

estariam com sete anos em 2003 e assim sucessivamente. 

 

A última etapa consistiu em agrupar os habitantes em três categorias: de 7 a 10 anos 

(1o grau, ciclo básico), de 11 a 14 anos (1o grau, ciclo intermediário) e de 15 a 17 anos 

(2o grau, ciclo avançado). 
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Figura 12 – Documento fornecido pela Delegacia Estadual de Ensino com o número de turmas e alunos. 

 

 

Figura 13 – Dados do Censo         Figura 14 – Dados do Censo 
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Figura 15 – Tabela mostrando parte do ajuste das idades do ano 2000 para o ano 2003 

 

 

 

Figura 16 – Tabela mostrando parte dos habitantes agrupados por ciclo e por setor censitário 
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5.3 Montagem dos Temas Específicos para Análise Espacial 

 

5.3.1 Densidade 

 

O primeiro passo para a montagem deste tema foi feito através da vetorização das shapes 

dos setores censitários por cima da imagem da cidade, com base no MSU (Mapa de Setor 

Urbano) do IBGE, gerando ao final deste trabalho uma planilha com as áreas de cada setor. 

 

A partir da planilha de áreas e da tabela de valores do número de habitantes por ciclo e por 

setor ano 2003, foram gerados os três mapas de densidade, sendo um para o ciclo básico, 

um para o ciclo intermediário e o último para o ciclo avançado. Para evitar trabalhar com 

um número muito grande de classes de densidades, agrupamos os 76 setores em 5 classes 

de densidade, usando como método estatístico o desvio padrão, gerando três novos mapas. 

 

 

Figura 17 – Mapa de Setor Urbano – MSU 
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Figura 18 – Mapa de densidade com grande número de classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Mapa de densidade após ter sido agrupado em cinco classes 
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5.3.2 Atrito 

 

Atritos são parâmetros que definem o grau de impedimento para a distribuição ou 

expansão da área de influência de uma variável espacial. Isto significa, por exemplo, que 

pode existir uma escola com ótimas condições de atendimento e número de vagas, mas a 

sua acessibilidade ser comprometida pela existência de impedância ambiental como, por 

exemplo, uma rodovia de alta periculosidade para a travessia. O resultado é uma redução 

da área de influência da escola. 

 

Os atritos urbanos considerados neste trabalho foram as principais avenidas, a via férrea e 

as rodovias que cortam a cidade, os quais foram divididos em três categorias: gravíssimo, 

grave e médio. A classificação do grau de impedância dos atritos foi feita com o auxílio do 

pessoal da Secretária de Obras e da Secretária de Planejamento da Cidade de Patrocínio. 

 

Figura 20 – Rodovia MG 230. Corta parte da cidade. Grau de atrito “gravíssimo” (cor vermelha). 
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Figura 21 – Avenida Dom José André Coimbra com avenida Faria Pereira. Graus de atrito “grave” (cor 
laranja) e “médio” (cor amarela) respectivamente. 

 

 

Figura 22 – Avenidas Dom José André Coimbra, Faria Pereira, Rui Barbosa e João Alves do 
Nascimento. A avenida Faria Pereira corta a cidade no meio de uma extremidade a outra. 
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5.3.3 Distribuição das Vagas Disponíveis nas Escolas 

 

Os mapas com as distribuições das vagas foram feitos através das tabelas dos números de 

vagas e alunos por escola e da localização e marcação das escolas na imagem da cidade, 

gerando três mapas, um para cada ciclo de ensino. 

 

Figura 23 – Tabela do Número de Vagas e Alunos – Ciclo Intermediário 

 

Figura 24 – Tabela do Número de Vagas e Alunos – Ciclo Básico 
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Figura 25 – Escolas do Ciclo Básico localizadas nos Bairros Nações e Serra Negra 

 

Figura 26 – Distribuição das Escolas do Ciclo Básico 
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5.4 Aplicação do Modelo de Polígono de Voronoi no Estudo de Áreas de Influência 

 

Segundo SILVA (1999, p. 35), a construção do modelo de Polígono de Voronoi assim se 

explica: 

 
“Em termos computacionais, pode ser mensurada a distância de cada 

ponto da matriz Amxn até cada ponto gerador, sendo sua pertinência 

definida pela menor destas distâncias. Esta relação pode ser considerada 

inversa, uma vez que o cotejo das distäncias computadas definirá, pela 

menor distância encontrada, conforme declarado acima, a pertinência a 

um dos polígonos em construção. Em consequência, ao final da 

verificação das pertinências (por varredura), todos os pontos Aij serão 

alocados a polígonos de Voronoi. Fica assim subdividido o plano 

discretizado em “k” polígonos irregulares, que o integram.” 

 

Segundo MOURA (2003, p. 107), a construção do modelo de Polígono de Voronoi assim 

se explica: 

 
“O princípio do Polígono de Voronoi ou de Thiessen é de que, 

considerando um território, há pontos que estão mais próximos de uma 

fonte geradora do que de outra fonte, e o resultado é um polígono cujas 

distâncias entre fonte e ponto são as menores possíveis. Os polígonos 

resultantes podem ir além da simples divisão de áreas, e serem 

deformados por características ambientais, que são o atrito e a influência 

das massas de seus pontos geradores, que devem ter poder de organizar o 

espaço e definir a área de influência do ponto”. 

 

5.4.1 Voronoi sem Considerar Massa e Atrito 

 

É uma simples distribuição geométrica aqui utilizada para comparação dos resultados 

obtidos nos modelos mais complexos. É importante lembrar que a distribuição geométrica 

de áreas de influência simplesmente recorta a área em superfícies mais ou menos 

equivalentes. Embora este procedimento seja usado por muitos gestores urbanos que se 

baseiam somente no endereço residencial do futuro aluno para definição de sua escola, ele 

não retrata a complexidade da realidade urbana. 
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Figura 27 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo básico, através do modelo de polígono 
de Voronoi sem considerar massa e atrito. 
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Figura 28 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo intermediário, através do modelo de 
polígono de Voronoi sem considerar massa e atrito. 
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Figura 29 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo avançado, através do modelo de 
polígono de Voronoi sem considerar massa e atrito. 
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5.4.2 Voronoi Considerando Massa 
 
Este modelo realiza construção de áreas de influência considerando o fator número de 

vagas. Isto significa a consideração de dois parâmetros: localização na rede de escolas e 

número de vagas disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo básico, através do modelo 

de polígono de Voronoi considerando a massa 
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Figura 31 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo intermediário, através do modelo 
de polígono de Voronoi considerando a massa 
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Figura 32 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo avançado, através do modelo 
de polígono de Voronoi considerando a massa 
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5.4.3. Voronoi Considerando Massa e Atrito 

 

Este modelo realiza construção de áreas de influência considerando o fator número de 

vagas e os atritos ambientais que funcionam como impedâncias na definição das áreas de 

influência de cada escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo básico, através do modelo 
de polígono de Voronoi considerando massa e atrito 
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Figura 34 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo intermediário, através do modelo 
de polígono de Voronoi considerando massa e atrito 

 

 



 39 

 

 

 
 

Figura 35 – Distribuição das áreas de influência das escolas do ciclo avançado, através do modelo 
de polígono de Voronoi considerando massa e atrito 
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5.5 Cotejo das Áreas de Influência com Densidade Populacional 

 

O objetivo desta análise é comparar os resultados das áreas de influência das escolas com 

as regiões da cidade de maior densidade populacional, comparando a distribuição das áreas 

de influência das escolas do ciclo básico, do ciclo intermediário e do ciclo avançado com a 

concentração populacional da faixa etária de 7 a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos 

respectivamente. 

 

O resultado será a identificação das escolas mais solicitadas no atendimento a população, e 

que deveriam ter o número de vagas ampliado, ou mesmo a instalação de nova escola na 

região. É possível também futuramente, analisar as áreas de baixa densidade populacional 

para identificação de escolas obsoletas. 

 

Esta análise leva em consideração a massa (número de vagas) e o atrito (rodovias, ferrovia 

e principais avenidas). 

 

O procedimento a ser utilizado para essa análise, será a Assinatura Espacial, que é a análise 

de intercessão entre componentes espaciais. A Assinatura Espacial é definida por SILVA 

(2001, p. 171) como: 

 

“A recuperação da localização a partir da seleção de uma informação e 

vice-versa. A base de dados, composta por planos de informação, pode 

ser consultada sobre quais as características ambientais que se localizam 

na área alvo, definindo assim a sua assinatura ambiental, com a 

identificação da área de ocorrência e varredura dos planos de informação 

georreferenciados componentes da base de dados sendo feita pelo 

cômputo planimétrico mencionado.” 

 

As tabelas resultantes mostram o resultado da assinatura dos setores de média a alta 

prioridade para as atividades destinadas a escolares, mostrando quais escolas apresentam 

suas áreas de influência atendendo a estes setores. 
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5.5.1 Ciclo Básico 

 

 

 

A escola Coronel João Cândido de Aguiar é a que apresenta a maior influência na área 

prioritária, seguida das escolas Dalva Stela de Queiroz, Amir Amaral e Mariana Tavares. 

 

As escolas Coronel João Cândido de Aguiar e Mariana Tavares necessitam de um 

acréscimo no número de vagas no ciclo básico, melhorando assim o atendimento a 

população em idade escolar nos seus entornos. 

 

As escolas Dalva Stela de Queiroz e Amir Amaral precisam ter suas áreas de influência 

dividida com outra unidade, pois não é o caso de incremento de vagas, mas sim de 

redistribuição espacial. 
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5.5.2 Ciclo Intermediário 

 

 

 

A escola Dalva Stela de Queiroz é a que apresenta a maior influência na área prioritária, 

seguida das escolas Dom Lustosa, Nely Amaral e Amir Amaral. 

 

A escola Dalva Stela de Queiroz por se encontrar em uma área de alta densidade precisa ter 

sua área de influência dividida com outra unidade, pois não é o caso de incremento de 

vagas, mas sim de redistribuição espacial. 

 

As escolas Dom Lustosa, Nely Amaral e Amir Amaral necessitam de um acréscimo no 

número de vagas no ciclo intermediário, melhorando assim o atendimento a população em 

idade escolar nos seus entornos. 
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5.5.3 Ciclo Avançado 

 

 

 

 

A escola Dom Lustosa é a que apresenta a maior influência na área prioritária, seguida das 

escolas Irmã Gislene e Nely Amaral. 

 

A escola Dom Lustosa por se encontrar em uma área de alta densidade precisa ter sua área 

de influência dividida com outra unidade, pois não é o caso de incremento de vagas, mas 

sim de redistribuição espacial. Uma outra possibilidade seria o acréscimo significativo de 

vagas na escola Joaquim Dias, amenizando um pouco este problema. 

 

A cidade de Patrocínio por contar com poucas escolas no ciclo avançado necessitará de 

cuidados especiais no futuro, uma vez que terá que redistribuir vagas para outras escolas 

que hoje não atendem ao ciclo avançado. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Produção de Base Cartográfica 

 

O trabalho realizado no registro da imagem de alta precisão resultou em uma qualidade 

cartográfica muito superior a necessária para o estudo de área de influência. Entretanto, há 

várias vantagens de se utilizar uma base cartográfica desse nível, dentre as quais 

destacamos: 

- Maior precisão das áreas; 

- Uso posterior em outras pesquisas; 

- Aproveitamento do potencial do aprendizado do curso. 

 

6.2 Ganho de Informação com o Uso do Modelo de Polígono de Voronoi 

 

A geração de três mapas para cada ciclo de ensino, foi necessário para mostrar a 

importância de se utilizar mais de um tipo de variável, de forma a se obter modelos mais 

bem calibrados, permitindo uma maior aproximação da realidade local. 

 

A seguir serão mostrados exemplos do ganho de informação com o uso do Modelo de 

Polígono de Voronoi. 

 

6.2.1 Ciclo Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36        Figura 37         Figura 38 
Voronoi Simples      Voronoi com Massa    Voronoi com Massa e Atrito 
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Quando se compara a área da Escola Municipal Maria Isabel Queiroz Alves (cor rosa 

claro) nos modelos de Voronoi simples e Voronoi com massa, observa-se uma redução da 

área de influência da mesma. Isto se explica porque no segundo modelo levou-se em 

consideração o número de vagas, que no caso específico desta escola é menor se 

comparado com as escolas Irmã Carvalho e Ormy Araújo Amaral que se encontram 

próximas, enquanto que, no primeiro modelo é feita apenas uma simples distribuição 

geométrica das áreas. 

 

O mesmo pode ser observado quando se compara a área da escola nos modelos de Voronoi 

com massa e Voronoi com massa e atrito. Isto se explica porque no terceiro modelo além 

de considerar o número de vagas, considerou-se o atrito ambiental, que funcionou como 

uma impedância desta área. 

 

Outro exemplo interessante de se observar é caso da Escola Estadual Dalva de Queiroz, 

representada em vermelho. Na simples distribuição geométrica de áreas de influência 

(modelo 1) ela obteve uma área muito restrita, resultante da proximidade de outras escolas, 

que tiveram a região dividida com ela. No segundo modelo, que considera a massa 

(número de vagas) a área se expande um pouco. A mudança significativa acontece no 

terceiro modelo, quando a área de influência, considerando tanto a massa como o atrito 

ambiental, cresce significativamente. Isto demonstra que a posição da escola recebe menos 

influência de ações de impedâncias espaciais que outras escolas, o que faz sua influência 

crescer no conjunto. 

 

6.2.2 Ciclo Intermediário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39        Figura 40         Figura 41 
Voronoi Simples      Voronoi com Massa    Voronoi com Massa e Atrito 
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Quando se compara a área da Escola Estadual Amir Amaral (cor verde musgo) nos 

modelos de Voronoi simples e Voronoi com massa, observa-se um aumento da área de 

influência da mesma. Isto se explica porque no segundo modelo levou-se em consideração 

o número de vagas, que no caso específico desta escola é maior se comparado com as 

escolas em seu entorno, fazendo com que sua área se expandisse. 

 

O mesmo pode ser observado quando se compara a área da escola nos modelos de Voronoi 

com massa e Voronoi com massa e atrito. Isto se explica porque no terceiro modelo o atrito 

ambiental funcionou como impedância das áreas das escolas em seu entorno, fazendo com 

que sua área se expandisse. 

 

Um exemplo de escola que teve redução de sua área de influência foi a Professor Olimpio 

dos Santos, representada pela cor ocre. A Escola está bem no centro, dividindo espaço com 

outras, mas possui significativo número de vagas, o que é demonstrado na grande área de 

influência resultante no modelo 2. Contudo, o atrito ambiental atua delimitando os acessos 

à escola, e o modelo 3 demonstra a impedância ou as dificuldades para se chegar à região. 

 

6.2.3 Ciclo Avançado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42        Figura 43         Figura 44 
Voronoi Simples      Voronoi com Massa    Voronoi com Massa e Atrito 

 

Quando se compara a área da Escola Estadual Professora Ormy Araújo Amaral (cor rosa) 

nos modelos de Voronoi simples e Voronoi com massa, observa-se que as áreas de 

influência quase não se modificaram. Isto se explica porque houve um equilíbrio entre a 

simples distribuição geométrica e o número de vagas desta escola. 
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O mesmo pode ser observado quando se compara a área da escola nos modelos de Voronoi 

com massa e Voronoi com massa e atrito. Isto se explica porque no terceiro modelo o atrito 

ambiental não teve influência sobre a área da escola. 

 

Essa equivalência de áreas se explica também em parte, pelo pequeno número de escolas 

neste ciclo de ensino. 

 

Merece observação ainda, o caso da Escola Estadual Dom Lustosa, representada em azul 

claro. No terceiro modelo, quando se considera o atrito ambiental e a massa, ela passa a ter 

influência sobre a região norte da cidade, o que seria difícil de se imaginar antes dos 

estudos. O número de vagas e a posição da escola fazem dela uma importante prestadora 

de serviços. 

 

6.3 Análise da Distribuição de Usuários de Escolas 

 

A análise da distribuição de usuários de escolas através da Assinatura Espacial, permite 

identificar as escolas mais solicitadas no atendimento a população, dando subsídios 

técnicos a Administração Pública para tomadas de decisões, seja através do aumento do 

número de vagas ou da implantação de uma nova escola. 

 

A avaliação dos resultados obtidos foi enfocada no item 5.5 e mostra que a Assinatura 

Espacial é uma ótima ferramenta na análise da distribuição de usuários de escolas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho pretendeu mostrar uma das possíveis aplicações de um Sistema de 

Informações Geográficas na administração pública municipal, consolidando-o como uma 

importante ferramenta estratégica para tomada de decisões rápidas num universo em 

constante transformação. 

 

Este trabalho correspondeu bem às expectativas e objetivos, uma vez que, os resultados 

obtidos corresponderam à realidade local, sendo importante ressaltar: 

• A importância do Geoprocessamento como ferramenta de Gestão Urbana; 

• A importância de modelos bem calibrados nas análises espaciais; 

• Conjugação de maior número de variáveis ambientais, permitindo uma maior 

aproximação da realidade; 

• Facilitação de diálogos entre administradores e comunidade. Ex: se for recusada a 

implantação de uma nova escola em uma determinada localização, há como se 

argumentar tecnicamente. 

 

Contudo, a implantação de um SIG, não é das tarefas mais fáceis, pois além de uma boa 

base cartográfica e alfanumérica, é preciso de mão de obra especializada, softwares 

compatíveis com a realidade dos dados a serem analisados pelo município e constante 

atualização das informações. Como normalmente um SIG envolve uma quantidade enorme 

de informações, elas se forem mal implementadas podem gerar resultados inconsistentes, 

com conseqüente custos de tempo e gastos sem retornos eficientes. Portanto, informações 

de qualidade aliadas a um planejamento estratégico, aumentam significativamente as 

chances de sucesso na implementação de um SIG. 

 

Outro ponto importante na implantação de um SIG, é o envolvimento dos futuros usuários 

do sistema, que além de terem de adquirir conhecimentos em Geoprocessamento, 

precisarão ter a percepção do valor da informação, no momento da tomada da decisão, 

ajudando o administrador público a melhorar a qualidade de vida da população da cidade. 
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