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RESUMO 

 

 
O presente trabalho aborda o tema Sistema de Informação Geográfica, como ferramenta de 
apoio administração municipal para as Prefeituras na região do Alto Vale do Itajaí-SC. 
Contendo textos de cunho explicativo sobre os sistemas disponíveis no mercado, enumerando 
os serviços e benefícios recebidos através de seu uso. Mostrará o quanto a Administração da 
Tecnologia de Informação são necessárias para o melhoramento da gestão pública e que a 
ferramenta do SIG é mais do que necessária aplicar No que tange a avaliação do sistema, a 
pesquisa realizada completará o cenário real encontrado na região e nas principais cidades do 
estado de Santa Catarina, para apresentar sua importância na gestão municipal e em todos os 
setores da prefeitura contribuindo em maior ou menor grau para a eficiência administrativa. 
Os níveis de serviços oferecidos pelo mercado sul-brasileiro passam por diversas tecnologias, 
tais como imagem de satélites, foto Aerogramétrica assim como manipulação digital dos 
mesmos como também o fornecimento de softwares para manipulação dos dados geográficos 
e escritos. O valor dos investimentos depende dos serviços oferecidos, que podem ser de R$ 
500.000,00 a R$ 3.000.000,00 com a implantação completa do SIG. A expectativa quanto ao 
uso do sistema estará abordado nos seguintes textos, onde definimos o quanto é conhecido na 
região pesquisada. A implantação do sistema resulta na eficiência dos serviços públicos, 
agilidade na tomada de decisões e aumento real na arrecadação de recursos próprios, entre 
outros benefícios que nos serão apresentados. Sugestões foram levantadas para conduzir a um 
maior entendimento de como esta tecnologia, que está no mercado e pode contribuir para o 
crescimento da região. 
 
Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica, Administração Municipal, Tecnologia 
da Informação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução da administração não está restrita as empresas privadas onde, o 

objetivo primordial que é o lucro, motiva a corrida cada vez mais acirrada para quem fica com 

as novas tecnologias do mercado. A satisfação em estar com as ferramentas administrativas 

mais eficazes vem sendo experimentada há algum tempo pelos administradores públicos. 

Pode-se dizer que uma onda de conscientização pela eficácia em gestão pública se alastra nas 

repartições públicas, principalmente com a criação da lei da responsabilidade fiscal (Lei 

Complementar no 101 de 4 de maio de 2000). 

No entanto quando se fala em novas tecnologias, refere-se as tecnologias da 

informação, que com equipamentos e programas facilitam os processos e alavancam a 

eficiência administrativa. Como os serviços prestados pelas prefeituras estão ligados direta ou 

indiretamente ao espaço geográfico, estudiosos desenvolvem tecnologias para integrar a visão 

geográfica com informações lineares para otimizar a tomada de decisão. 

Neste intuito, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento vêm se adaptando as 

realidades da gestão municipal, e desenvolvendo os Sistemas de Geoprocessamento para estes 

fins. A sua aplicabilidade passa por quase todos os setores da prefeitura e seus benefícios 

surpreendem aos administradores que desconhecem esta ferramenta. 

 

TEMA 

 

O direcionamento do assunto deste trabalho é no sentido de verificar a 

possibilidade e os procedimentos mais adequados para implantação do Sistema de Informação 

Geográfica dentro da administração pública de uma Prefeitura do interior, tendo como base a 

região do Alto Vale do Itajaí-SC, com municípios com menos de 50.000 habitantes, 

destacando as vantagens obtidas na redução de custos, agilização dos trabalhos, impactos de 

seu uso na cultura organizacional, além da satisfação do cidadão no atendimento e serviços 

públicos prestados, entre outros fatores. 

O presente trabalho foi realizado em conjunto ao Projeto de estudo da situação do 

Governo Eletrônico nas prefeituras da região do Alto Vale do Itajaí(SC), como parte dos 

trabalhos do projeto de cooperação internacional TRANSREG – Virtuelles Rathaus 

(Prefeitura Virtual). Neste aspecto iremos investigar o quanto a ferramenta de Sistema de 
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Informação Geográfica e sua aplicabilidade é conhecida na referida região, e quais as 

expectativas quanto ao uso desta. 

A falta de uma ferramenta de decisão adequada e a inexperiência dos 

administradores públicos contribui para a aplicação inadequada dos recursos e para o 

desperdício de dinheiro público. A burocratização exagerada tranca trâmites vitais para o 

desenvolvimento municipal e incha a máquina pública. Percebe-se evidentemente a 

necessidade de desemperrar a máquina pública e o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é 

um importante passo para isto. 

Sendo assim, neste trabalho temos o intuito de apresentar o Sistema de 

Informação Geográfica, suas utilizações diversas e especificamente na Administração Pública. 

A pesquisa quanto ao conhecimento desta ferramenta nas prefeituras do Alto Vale do 

Itajaí(SC), irá nos orientar quanto às ações para conscientização. Além de revelar as soluções 

de SIG que o mercado sul-brasileiro oferece à estas entidades. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Há tempos que o setor público vem sendo alvo de críticas quanto a sua gestão. 

Uma série de motivos pode ser atribuída a este problema, porém podemos destacar com maior 

grau de importância e impacto negativo a corrupção juntamente com a falta de preparo e 

conhecimento do gestor público. Governantes e servidores públicos assumem cargo de 

destaque, onde deveriam exercer seu conhecimento administrativo, no entanto sem bagagem 

teórica e prática para exercerem suas funções de maneira ao menos adequada. 

A comparação entre o setor privado e público é inevitável, pois tanto numa quanto 

em outra, serviços aos seus clientes ou cidadãos são oferecidos, a fim de satisfazer suas 

necessidades e desejos. Compreende-se então que o órgão público deveria assumir uma 

postura administrativa de maior eficiência e atualidade, dentro de seus conceitos e 

operacionalização. 

Enquanto as empresas privadas se modernizam cada vez mais rápidas, inserem 

conceitos administradores inovadores, em perseguição da excelência no serviço, a 

administração pública caminha em passos lentos. Uma onda de conscientização de 

modernizar o maquinário público se alastra no Brasil há algum tempo, porém existe a 
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necessidade de adaptação dos dispositivos de gestão utilizados pelo setor privado, para o 

encaixe perfeito na mentalidade administrativa de órgãos públicos. 

A modernização atualmente já é realidade, cabe agora identificar as ferramentas 

práticas para elevar os níveis de serviços, a fim de suprir as necessidades básicas do setor 

público. Sendo assim, ao analisarmos as funcionalidades de uma prefeitura municipal, 

observamos que o gerenciamento do espaço geográfico está presente em grande parte delas. 

Exemplificamos com a distribuição de escolas e creches, com maior número de vagas em 

comunidades populosas, ou ainda a construção de novos Postos de Saúde, distribuição da 

malha rodoviária, itinerário de transporte coletivo, ocupação do solo, campanha de saúde, 

políticas públicas em geral entre muitos outros. 

A disposição geográfica destes elementos nos dá visão mais clara para muitos dos 

problemas e decisões a serem tomadas. Com este intuito, desenvolveu-se o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) ou Geografic Information System (GIS). Ele se baseia 

exatamente em imagens aéreas (satélites ou Foto Aérea), vinculado a um banco de dados, 

cruzando as duas informações para expor determinada situação com uma visão geral ou 

específica. Definimos assim o Geoprocessamento, de acordo com Rodrigues (1988), é tido 

como "a tecnologia de coleta e tratamento de informações espaciais e de desenvolvimento de 

sistemas que as utilizam".  

Conforme diversos artigos científicos publicados e livros a respeito confirmam, o 

SIG é uma ferramenta administrativa e técnica abrangente, com diversas funcionalidades 

aplicáveis. A capacidade de cruzamento de dados geográficos (Mapas, Fotos, imagens de 

satélite) com algum banco de dados (ex. Cadastro Imobiliário) gere uma gama de aplicações 

para tomada de decisões. 

Outro aspecto cada vez mais presente nas administrações públicas municipais hoje 

em dia, é a capacidade dos municípios de gerar recursos próprios, tais como o imposto sobre 

propriedade territorial urbana (IPTU) e o impostos sobre serviços (ISS), além de outras taxas 

administrativas. Muitos municípios vêm sendo premiados pela sua elevação de arrecadação 

própria, deixando-os independentes quanto à recursos estaduais e federais. 

Um ponto que devemos destacar é a popularização de aplicativos semelhantes ao 

Geoprocessamento, tal como o conhecido Google Earth, encontrado na página de internet 

http://earth.google.com, que disponibiliza gratuitamente ao usuário visualizar qualquer parte 

do mundo diante de seu computador acessando a rede mundial dos computadores. Porém a 

resolução das imagens depende do instrumento utilizado para captação da mesma, sendo que 

em Rio do Sul, conforme Figura 1, já está disponibilizada na Foto Aérea com uma defasagem 



 

 

15 

de aproximadamente dois anos (Figura 2), possibilitando a visão nítida de elementos 

imobiliários. 

 

 

FIGURA 1 - Imagem do Google Earth de Rio do Sul/SC. 
Fonte: Google Earth 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Imagem do Google Earth - Trevo do Budag, sem as modificações. 
Fonte: Google Earth 
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A escolha deste tema, também teve sua influência devido ao acadêmico estar 

inserido na realidade do setor publico, e feito contato com o SIG em 2004, quando a 

Administração Municipal fez licitação pública para adquirir o sistema. Porém por motivos 

políticos não executou a licitação por completo. 

Em 2005, a atual Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente voltou 

a trabalhar na implantação do sistema, porém novamente questões políticas aliadas ao alto 

custo de investimento, e a falta de percepção da importância deste sistema por parte 

Administrador Público emperraram o processo. 

Por final destaca-se que a escolha deste objeto-problema, permite encontrar 

soluções para a situação e que poderá enriquecer o conhecimento acadêmico na teoria e na 

prática, através da pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, dos questionários  

efetuados com as prefeituras do Alto Vale e outras que já operam o sistema, e da analise de 

documentos que se teve acesso para obter as informações necessárias para implantação. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Avaliar as vantagens da utilização de um sistema de informação geográfica como 

ferramenta de apoio à gestão pública municipal.  

 

Específicos 

• Pesquisar a literatura pertinente ao assunto. 

• Levantar informações de municípios que utilizam o sistema de informação geográfica, 

descrevendo quais os serviços e recursos que dispõe aos seus munícipes; 

• Levantar informações de municípios que do interior não tem o sistema de informação 

geográfica, revelar a pretensão de obtê-lo e as expectativas quanto ao nível de serviços; 

• Verificar empresas atuantes no mercado de SIG's e apresentar repertório de serviços 

prestados, ao final o custo aproximado de implantação do mesmo; 

• Avaliar a necessidade de investimento para implantar o recurso em municípios do interior 

e o nível de serviços a serem oferecidos para que se torne viável; 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para um melhor entendimento da temática do Sistema de Informação Geográfica 

deve-se partir da idéia geral que o criou, ou seja, da visão geográfica plena para compreensão 

de dado fenômeno e manipulação do mesmo. Porém ele faz parte de um universo chamado 

Geoprocessamento, que engloba diversos métodos para distintos fins, no entanto todos 

envolvem esta visão geográfica, do fenômeno estudado e dada informação. 

Abordaremos o conhecimento amplo e outras informações afins de maneira 

sucinta, porém essencial para entendimento do SIG e suas aplicações. A medida que 

avançamos, chegaremos a essência do estudo proposto que nos dará toda base para 

explorarmos suas particularidades. 

 

1.1 GEOPROCESSAMENTO 

 

Para compreensão inicial do que se trata o Geoprocessamento, devemos 

conceituar o termo de forma simples, porém que nos forneça pleno entendimento. Sendo 

assim, conceituamos o Geoprocessamento, de acordo com Rodrigues (1988), como sendo "a 

tecnologia de coleta e tratamento de informações espaciais e de desenvolvimento de sistemas 

que as utilizam". 

 

1.1.1 Classificação dos Sistema de Geoprocessamento 

Como as aplicações dos Sistemas de Geoprocessamento são muitas, e as áreas de 

estudo divergentes com nível de serviços muito distintos, não podemos deixar de classificá-

los de acordo com suas finalidades. A primeira classificação apresentada por Rodrigues 

(1988; 1990), dividia os Sistemas de Geoprocessamento em sistemas de aplicativos, de 

informação e especialistas. Porém após alguns anos de desenvolvimento do 

Geoprocessamento, o mesmo autor (RODRIGUES, 1990) afirmou que o estabelecimento 

destas classes não significa que sistemas de geoprocessamento tenham uma única 

classificação, pelo contrário, sistemas existentes atualmente têm, no mais das vezes, 

características múltiplas com predominância de um particular conjunto de funções, no entanto 

afirma-se que, subjacente a todos estão as técnicas e metodologias de desenvolvimento de 

sistemas computacionais e as de tratamento de dados espaciais.  
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No quadro a seguir apresentamos a diferenciação dos Sistemas de 

Geoprocessamento de acordo com Korte (1994), pois tendo em vista a relativa dificuldade em 

diferenciar os diferentes sistemas de geoprocessamento, julgamos relevante explicitar melhor 

algumas definições: 

 

CADD/CAM 

(Computer Aided Design and 

Drafting/Computer Assisted 

Mapping) 

AM/FM 

(Automated Mapping/ 

Facility Management) 

GIS ou SIG 

(Geographic Information 

System) 

• Substitui o processo 

cartográfico tradicional; 

• Organiza-se em camadas, 

divididas por temas; 

• Economia de tempo e 

recursos financeiros; 

• Rapidez na construção e 

atualização dos mapas; 

• Não indicado para 

análises; 

• Relações espaciais não 

são definidas em 

estrutura de dados; 

• Gerenciamento de 

Serviços de Utilidade 

Pública; 

• Baseado na tecnologia 

CADD; 

• Apresentação gráfica não 

é tão precisa quanto no 

CAM; 

• Centrada na análise e 

emissão de relatórios; 

• Atributos não-gráficos 

podem ser ligados aos 

dados gráficos; 

• Não define relações 

espaciais; 

• Análise de dados 

geográficos; 

• Define relações espaciais 

entre todos os elementos 

dos dados; 

• Contêm dados atributos e 

geométricos espaciais 

associados aos elementos 

topológicos; 

• Retribui maiores 

informações descritivas; 

• Possibilita relacionar 

atributo ao dado espacial 

e vice-versa; 

QUADRO 1 – Características de tipos de Sistemas de Geoprocessamento. 
Fonte: Korte (1994) 

 

Conforme a classificação acima, Korte (1994) conclui que, enquanto CAM e 

AM/FM são empregados para o armazenamento, a manipulação e a recuperação de dados 

geográficos, um SIG é construído especificamente para efetuar análises espaciais torna-se 

necessário para analisar de forma completa os dados geográficos. 
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1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

1.2.1 Definições 

Uma melhor compreensão do Sistema de Informações Geográficas (SIG), requer 

uma rápida abordagem sobre que se trata um sistema, informação geográfica e sistema de 

informação. Consideramos o sistema como sendo um conjunto ou arranjo de elementos 

relacionados de tal maneira a formar uma unidade ou um todo organizado, que se insere em 

sistema mais amplo. A informação geográfica nada mais é do que um conjunto de dados ou 

valores que podem ser apresentados em forma gráfica, numérica ou alfanumérica, e cujo 

significado contém associações ou relações de natureza espacial. Enquanto definimos um 

sistema de informação como sendo um conjunto de elementos inter-relacionados que visam a 

coleta, entrada, armazenamento, tratamento, análise e provisão de informações. 

 

Nesta abordagem teórica citamos as definições de Sistemas de Informações 

Geográficas, de acordo com um dos autores mais conceituados internacionalmente, onde se 

afirma que os SIG’s constituem "um conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, 

recuperação, transformação e exibição de dados espaciais do mundo real para um conjunto 

particular de propósitos"(Burrough, 1989). 

 

Os autores brasileiros também têm suas definições sobre o que é SIG, onde 

destacamos uma das mais antigas e mais atual de conceituados estudiosos na área: 

  

"Sistema Geográfico de Informação (SGI) constitui o tipo de estrutura mais 
importante em termos de viabilização do Geoprocessamento", este último sendo (um 
conjunto de procedimentos computacionais que, operando sobre bases de dados 
geocodificados ou mais evoluidamente, sobre bancos de dados geográficos executa 
análise, reformulações e sínteses sobre os dados ambientais disponíveis" (SILVA e 
SOUZA, 1987).  

 

E ainda: 

“SIG's são sistemas cujas principais características são: integrar, numa única base de 
dados, informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo e 
de cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de 
terreno; combinar as várias informações, através de algoritmos de manipulação, para 
gerar mapeamentos derivados; consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da 
base de dados geocodificados" (CÂMARA, 1993). 
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1.2.2 Histórico do SIG 

Há mais de três décadas surgiram os SIG’s, e têm-se tornado ferramentas valiosas 

nas mais diversas áreas de conhecimento. Tais sistemas constituem um ambiente tecnológico 

e organizacional que tem, cada vez mais, ganho adeptos no mundo todo. A idéia de possuir 

uma visão geral de determinado problema através de um mapa e poder destacar as ocorrências 

no mesmo, a fim de avaliar a problemática para melhor tomada de decisão gerou o início da 

construção dos sistemas georeferenciado. Ressaltamos assim que as primeiras evidências de 

métodos similares ao geoprocessamento se deram em 1854, quando em Londres houve uma 

epidemia de cólera e através dos recursos de geoprocessamento foi possível espacialmente 

identificar os focos de ocorrência da doença. Na época não se conheciam as formas de 

contaminação.  

 

Após mais de 500 mortes, o doutor John Snow resolveu demonstrar no mapa da 

cidade a localização dos doentes de cólera e dos poços de água (naquele tempo, a fonte 

principal de água dos habitantes da cidade), conforme Figura 3. Com a espacialização dos 

dados, o doutor Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrada em torno do poço 

da “Broad Street” e ordenou a sua lacração, o que contribuiu em muito para debelar a 

epidemia. Esta é uma situação típica aonde a relação espacial entre os dados muito 

dificilmente seria inferida pela simples listagem dos casos de cólera e dos poços. O mapa do 

doutor Snow passou para a História como um dos primeiros exemplos que ilustra bem o poder 

explicativo da análise espacial. 
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FIGURA 3 – Mapa de Dr. John Snow, epidemia de cólera em Londres 
Fonte: The University of York (2006). 
 
Com o passar do tempo foram criados computadores que desenvolviam cálculos 

espaciais, tal como o UNIVACI, um computador automático universal, que em 1951 se 

tornou o primeiro a entrar em linha de produção, porém seus cálculos eram muito restritos.  

A história relata diversas iniciativas efetivas no sentido de empregar a tecnologia 

computacional no processamento de dados espaciais. Entretanto, o primeiro SIG que se tem 

notícia surgiu em 1964 no Canadá (Canada Geographic Information System) por iniciativa do 

Dr. Roger Tomlinson, que só publicou seus trabalhos uma década depois.  

 

A partir deste período começou um grande desenvolvimento do lado tecnológico 

dos SIG’s, que começaram a ser comercializados e empregados na administração pública 

como importante ferramenta para aumento de arrecadação. Porém a utilidade do SIG não se 

resume a arrecadação, e pode ser explorado ao máximo para aperfeiçoar serviços públicos 

oferecidos pela administração e gestão do crescimento da cidade, estado ou país. Porém um 

dos grandes desafios não é mais tecnológico, e sim de natureza organizacional e política, da 

conscientização da importância desta ferramenta. Mas os altos custos de investimento no 

sistema, treinamento e implantação tornam o SIG uma realidade distante para os pequenos 

municípios. 

A maioria da informação necessária para operar um município é georeferenciada, 

ou seja, é referenciada a uma específica localização geográfica. As informações sobre 

zoneamento, propriedades, estradas, escolas e parques, todas se relacionam a localizações 

geográficas. Embora o uso do computador seja comum, a adoção de SIG's pelos municípios 
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tem sido lenta, observa Aronoff (1991); em parte isso tem sido um resultado de altos custos 

iniciais de criação da base de dados para o SIG. Talvez mais fundamentais sejam os custos de 

mudança da organização administrativa da municipalidade tal que o SIG possa ser 

efetivamente implementado.  

 

As aplicações municipais de SIG, continua Aronoff (1991), provêem a sistemática 

coleta, atualização, processamento e distribuição de dados relacionados à terra. A capacidade 

de tratar dados obtidos por levantamentos do terreno é também uma exigência comum desses 

sistemas. Os SIG's municipais são usados para a tomada de decisão legal, administrativa e 

econômica, assim como para as atividades de planejamento. Os municípios começaram a 

reconhecer os benefícios potenciais de uma abordagem mais integrada aos seus dados 

computadorizados em geral, e à organização da informação georeferenciada em particular. 

Durante os anos 80, relembra o mencionado autor, muitos municípios norte 

americanos fizeram grandes investimentos em SIG's e estes estão sendo usados para dar 

suporte às funções municipais, tais como gerenciamento e avaliação de propriedades, emissão 

de licenças e de permissões, planejamento de subdivisões, análise e planejamento de 

transportes, roteamento e remessa de veículos, projetos de engenharia, inventário de serviços 

públicos, tais como sistema de água e esgoto e cabeamento elétrico, além de planejamento do 

uso da terra. 

A base de dados é totalmente integrada para dar suporte às funções 

administrativas e de tomada de decisão em todos os níveis na organização. As aplicações 

variam desde transações diárias de preparação das ordens de serviço até reparos nas estradas e 

na tubulação de esgoto, visando permitir a análise comparativa de planos alternativos de 

desenvolvimento. 

 

Então podemos perceber que o SIG tem diversas aplicações no âmbito da 

administração pública de recursos, podendo citar o combate à construções ilegais, aplicação 

do Imposto Predial e Territorial Urbano proporcional às características do terreno e/ou prédio 

e identificação de empresas clandestinas. A otimização dos serviços públicos, quanto à 

distribuição correta dos Postos de Saúde Familiar, depois de identificado a densidade 

demográfica de determinadas regiões e a distâncias desta comunidade em relação ao próximo 

atendimento de saúde. Planejamento de creches e escolas, pavimentação de vias, distribuição 

do saneamento básico, entre outros. 



 

 

23 

Sabemos que hoje em dia, para atender a grande demanda de serviços públicos, se 

utilizam profissionais, veículos e equipamentos precários, que aumentam em muito o custo de 

operação de serviços públicos, além de retrabalho e outros entraves. Com uma visão geral e 

mapeada da cidade, se traçariam planos para execução dos serviços com previsão do impacto. 

As idas enganadas e viagens sem destino certo diminuiriam o custo operacional, pois muitas 

decisões poderiam ser tomadas a partir do mapa georeferenciado. 

Ao final percebemos a redução das despesas públicas, maior eficiência dos 

serviços públicos, maior número de obras realizadas com maior impacto positivo para a 

comunidade, maior desenvolvimento econômico do município além da desburocratização de 

processos administrativos e outros benefícios. Porém o desembolso imediato de grande 

quantia de recursos financeiros para implantação do sistema, assustam muitos administradores 

municipais.  

 

1.3 COMPONENTES DO SIG 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas, segundo o site FATORGIS, são 

compostos basicamente por hardware, software, recursos humanos (peopleware), bases de 

dados; e métodos e procedimentos, como a figura 4 mostra a seguir: 

 

 
 

FIGURA 4 – Círculo dos componentes do SIG. 
Fonte: Fator GIS.(2006) 
 

 

1.3.1 Hardware 

Corresponde à parte tácita, ou material, aos componentes físicos do sistema, 

dividindo-se, segundo Meirelles (1994) em:  
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• Sistema Central: composto pelo CPU (Central Processing Unit), que é 

responsável pelo gerenciamento de todas as funções do sistema, e por um 

dispositivo denominado memória principal, ou central, armazena as 

informações que serão, ou que foram, processadas pela CPU; 

• Periféricos: destinados à concretização da comunicação entre as pessoas e a 

máquina; são eles; as unidades de entrada e saída.  

 

Hoje em dia, há inúmeras alternativas tecnológicas, assim sendo podemos citar 

algumas utilizadas no processamento de SIG, onde em termos de CPU, há opções tais como: 

mainframes, minicomputadores, estações de trabalho, microcomputadores (desktop, laptop, 

notebook, palmtop, personal digital assistant, entre outros). 

Quanto aos equipamentos periféricos, podemos destacar, para os de entrada: 

teclado, mouse, mesa digitalizadora, scanners, restituidores fotogramétricos, CCD (Charge 

Coupled Device), câmaras digitais, coletores de dados, sistema de posicionamento global 

(GPS), teodolito eletrônico, e outros. 

Para exibição e saída: monitor de vídeo, impressora, plotter, e dispositivo para a 

impressão direta sobre filme. 

 

1.3.2 Software 

De acordo com Meirelles (1994), podemos definir o software como um conjunto 

de instruções arranjadas de forma lógica, para serem inteligíveis pela CPU, podendo ser 

dividido em: 

 

• Básico: sistema operacional; ambiente operacional; tradutores, 

interpretadores, compiladores de linguagem; comunicação em rede, interface 

com o usuário, e outros;  

• Aplicativo: programa escrito em uma linguagem para uma aplicação 

específica; exemplo: editor de texto, programa estatístico, editor gráfico, 

gerenciador de banco de dados; 
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Ainda Meirelles (1994), explica que o nome dado a área de Sistema ou de 

Informática nas empresas varia muito, combinando as palavras sistemas, tecnologia, 

informação, administração, organização, dentre outras. O mesmo autor considera que os 

Sistemas de Informação podem ser divididos em: transacionais, info-gerenciais e de apoio à 

decisão. Dentre inúmeros Sistemas de Informações possíveis, aqueles envolvendo mais 

especificamente dados georeferenciados são os SIG's. Como já vimos anteriormente, para 

Rodrigues (1990), os SIG's stricto sensu, podem ser tomados como software de coleta, 

tratamento e apresentação de informações geocodificados.  

 

Nos aprofundando um pouco mais na questão do SIG, encontramos a afirmação 

de Burrough (1989), que considera cinco módulos de software como sendo sub-sistemas de 

um SIG, e a seguir relacionados: 

 

• A entrada e verificação de dados;  

• O armazenamento de dados e gerenciamento da base de dados;  

• A saída e apresentação de dados;  

• A transformação de dados;  

• A interação com o usuário (Interface). 

 

1.3.3 Peopleware (Recursos Humanos) 

Segundo o autor Meirelles (1994), destingem-se dois grupos de recursos humanos 

em Informática: pessoal de processamento de dados que são os analistas e programadores, e o 

grupo dos usuários finais. O mesmo autor observa que com o passar do tempo, a distância 

entre os dois grupos tem diminuído com o incremento da informatização, ao ponto que existe 

atualmente uma sobreposição entre os dois segmentos, o que se deve em parte ao constante e 

crescente envolvimento do usuário no desenvolvimento, operação e responsabilidade pelos 

sistemas. 

Porém como em todas as novas tecnololgias, dependendo do país e da 

organização, a disponibilidade de pessoal capacitado no mercado de trabalho pode variar 

enormemente. Assim sendo, Burrough (1989) classifica o staff em função do nível de 

habilidade em: alto e baixo, sem com isso desejar subestimar o segundo grupo. Pois para 

manter o FIG funcionando, não é necessariamente importante saber como funciona, sendo 
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assim, os elementos do grupo de baixo nível de habilidade têm sua importância num todo. 

Eles têm a função de alimentação dos bancos de dados e assegurem que o resultado se tornará 

disponível, no caso os digitadores, operadores, digitalizadores, entre outros. 

Classificamos o pessoal de alto nível da seguinte maneira: Gerencial, que mantêm 

o sistema funcionando e a interação harmoniosa com o restante da organização; Técnico, que 

inclui os cartógrafos, programadores, equipe de desenvolvimento; Científico, é a equipe de 

pesquisa; e, a classe de contato com os demais segmentos e usuários. 

Existe um consenso de que a equipe técnica deverá ser multi, inter e trans-

disciplinar, composta por membros cujas relações devem seguir uma hierarquia 

organizacional, sendo atribuídas a cada um deles suas funções e responsabilidades. A equipe 

pode ser estruturada segundo tais funções em grupos de:  

 

• Aquisição; 

• Conversão; 

• Manutenção; 

• Controle de qualidade; 

• Gerenciamento do sistema físico; 

• Gerenciamento dos bancos de dados; 

• Pesquisa e desenvolvimento; 

• Treinamento e reciclagem de pessoal; e, 

• Usuários internos e externos à organização. 

 

Por se tratar de SIG's, é indicado ter dentre seus técnicos, especialistas em: 

Informática, Análise de Sistemas, algumas modalidades de Engenharia (ex.: Cartográfica, 

Eletrônica, Elétrica, de Processo, de Produto), Geografia, Planejamento, etc... Cabe à equipe 

técnica a responsabilidade pelo bom andamento das atividades e pela própria reflexão crítica 

dos rumos que o projeto SIG toma com o transcorrer do tempo, daí ser fundamental a 

organização investir na constante atualização e aperfeiçoamento do peopleware, além da 

preocupação em renovar o hardware, em sofisticar o software e dar manutenção as bases de 

dados. 
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1.3.4 Banco de Dados 

As bases de dados físicas são compostas por arquivos onde os dados são 

armazenados; quando às bases de dados são associados programas de gerenciamento, os quais 

permitem executar rotinas de manutenção e controle, o que resulta são os bancos de dados. 

Segundo Korth e Silberschatz (1989), os sistemas de bancos de dados basicamente são 

concebidos para gerenciar grandes quantidades de informação; o gerenciamento dos dados 

envolve tanto a definição de estruturas para armazenamento como a provisão de mecanismos 

para manipulação. Aqueles autores afirmam que tais sistemas devem proporcionar a 

segurança das informações armazenadas no banco de dados, mesmo em casos de queda de 

energia no sistema ou de tentativa de acessos desautorizados. Se os dados forem 

compartilhados por diversos usuários, o sistema precisa impedir possível resultados anômalos.  

 

Para Korth e Silberschatz (1989), um sistema gerenciador de banco de dados 

(Data Base Management System, DBMS) consiste numa coleção de dados inter-relacionados 

e numa coleção de programas que acessam esses dados. Os dados contém as informações 

concernentes a uma particular empresa. O principal objetivo de uma DBMS é proporcionar 

um ambiente que seja conveniente e eficiente na recuperação e na inserção de informações no 

banco de dados.  

 

1.3.5 Métodos e Procedimentos 

Para assegurar um maior desempenho do SIG, Aronoff (1991) afirma que é 

necessário definir métodos e procedimentos de entrada, processamento e saída de dados, de 

tal forma que: os dados inseridos na base de dados atendam aos padrões previamente 

estabelecidos, que seja evitada a redundância de informações, que o uso dos equipamentos 

seja otimizado, que a segurança seja garantida, que os trabalhos apresentem organização 

interna e, principalmente, que os produtos de informação decorrentes do processo sejam 

condizentes com as necessidades de informação dos usuários. 

 

 

1.4 O SIG COMO FERRAMENTA DA GESTÃO PÚBLICA MODERNA 
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Neste contexto, o geoprocessamento surge como um método poderoso capaz de 

organizar e recuperar dados municipais relativos ao transporte, meio ambiente, cadastro 

urbano, educação, saúde, segurança pública, infra-estrutura, planejamento e outras 

informações comumente dispersas e independentes. 

Aplicações municipais constituem o quinto tipo de aplicações de SIG 

mencionadas por Aronoff (1991). A maioria da informação necessária para operar um 

município é georeferenciada, ou seja, é referenciada a uma específica localização geográfica. 

As informações sobre zoneamento, propriedades, estradas, escolas e parques, todas se 

relacionam a localizações geográficas. Embora o uso do computador seja comum, a adoção de 

SIG's pelos municípios tem sido lenta, observa o citado autor; em parte isso tem sido um 

resultado de altos custos iniciais de criação da base de dados para o SIG. Talvez mais 

fundamentais sejam os custos de mudança da organização administrativa da municipalidade 

tal que o SIG possa ser efetivamente implementado.  

As aplicações municipais de SIG, continua Aronoff (1991), provêem a sistemática 

coleta, atualização, processamento e distribuição de dados relacionados à terra. A capacidade 

de tratar dados obtidos por levantamentos do terreno é também uma exigência comum desses 

sistemas. Os SIG's municipais são usados para a tomada de decisão legal, administrativa e 

econômica, assim como para as atividades de planejamento. Os municípios começaram a 

reconhecer os benefícios potenciais de uma abordagem mais integrada aos seus dados 

computadorizados em geral, e à organização da informação georeferenciada em particular. 

Durante os anos 80, relembra o mencionado autor, muitos municípios norte 

americanos fizeram grandes investimentos em SIG's e estes estão sendo usados para dar 

suporte às funções municipais, tais como gerenciamento e avaliação de propriedades, emissão 

de licenças e de permissões, planejamento de subdivisões, análise e planejamento de 

transportes, roteamento e remessa de veículos, projetos de engenharia, inventário de serviços 

públicos, tais como sistema de água e esgoto e cabeamento elétrico, além de planejamento do 

uso da terra. A Figura 2 mostra o projeto conceitual de uma base de dados municipais, a qual 

foi desenvolvida em 1986 pelo ESRI (Environmental System Research Institute) para a cidade 

e o condado de San Diego, na Califórnia - uma grande área metropolitana. Segundo Arnoff 

(1991), o sistema foi concebido para atender as necessidades apresentadas por 37 

departamentos municipais, no tocante à informações sobre desenvolvimento da terra, serviços 

públicos e o meio ambiente. 



 

 

29 

 
 

FIGURA 5 -  Projeto conceitual de uma base de dados municipais. 
Fonte: Arnoff (1991) 
 

Como pode ser visto na Figura acima, a base de dados de estudo de San Diego é 

dividida em seis categorias de dados:  

• Mapa-base (contendo pontos de controle, curvas de nível e edificações); 

• Registros da terra (limites dos lotes, limites das parcelas de terra, direito de 

passagem); 

• Arruamento (linhas centrais das estradas, intersecções das estradas, 

iluminação das ruas e arborização); 

• Áreas (áreas demográficas, áreas de taxação, distritos escolares e áreas de 

serviço de emergência); 

• Redes de utilidades públicas (sistemas de água e de esgoto, cabeamento 

elétrico, telecomunicações); e 

• Dados ambientais (mapas de solos, de várzeas e de nível de ruído, além de 

recursos hídricos).  

Sendo assim, para cada categoria, explica Aronoff (1991), os dados são 

armazenados em forma de mapas e tabelas, sendo que ambas as formas são ligadas por um 

identificador geográfico que é um único número de identificação (ID). Cada mapa na base de 

dados representa um tipo de dados (tais como as localizações das estradas) para toda a área de 

cobertura geográfica da base de dados; os dados tabulares associados contêm informações tais 



 

 

30 

como o nome de cada rua, o comprimento de cada seção da rua, a variação de endereços, etc. 

Aronoff (1991) relata que os planos de informação cartográfica e tabular são apresentados ao 

usuário como sendo uma base de dados contínua, ou seja, qualquer das camadas de 

informação pode ser usada como se fosse um único mapa contínuo se estendendo por toda a 

área de cobertura. Dentro do sistema, entretanto, os mapas são divididos em segmentos 

menores de mapas para um armazenamento e tratamento mais eficientes no computador.  

O objetivo do projeto de SIG para San Diego era o de prover uma base de dados 

totalmente integrada para dar suporte às funções administrativas e de tomada de decisão em 

todos os níveis na organização. As aplicações variam desde transações diárias de preparação 

das ordens de serviço até reparos nas estradas e na tubulação de esgoto, visando permitir a 

análise comparativa de planos alternativos de desenvolvimento. Em conjunto à introdução da 

tecnologia SIG, propostas foram feitas para ajustar o fluxo de informação. Essas mudanças 

reduziriam a duplicação de esforços, pois os dados seriam inseridos uma só vez em uma base 

de dados centralizada, (ao invés de ter a mesma informação inserida em várias bases de 

dados), tornar os dados mais amplamente disponíveis (um usuário poderia ser autorizado a 

acessar diretamente os conjuntos de dados de que necessitar), e permitir que a informação seja 

integrada de uma maneira virtualmente ilimitada (quaisquer conjuntos de dados dentro da 

base de dados poderiam ser usados em conjunto). Uma base de dados municipal bem 

concebida pode aprimorar a eficácia da organização em manter a base de informações da qual 

a municipalidade depende e em fazer o melhor uso de seu investimento em informação. 

Assim a utilização de um SIG se torna ferramenta fundamental para enfrentar as 

novas e velhas dificuldades advindas do planejamento urbano. Como exemplo pode ver que a 

realização de diversas análises setoriais pode ser bastante simplificada pela utilização do 

geoprocessamento, obtendo uma melhoria significativa tanto na fase de coleta de dados 

quanto na visualização de resultados, utilizando recursos gráficos do sistema. 

No planejamento urbano o geoprocessamento pode ser utilizado para o cadastro 

urbano através da localização de endereços, ou mesmo por concessionárias de água, 

eletricidade e telefonia, visto que esses órgãos são obrigados a lidar com um conjunto enorme 

de informações espaciais. Não só por se tratar de informações de boa parte do patrimônio das 

empresas, mas também por conter informações primordiais para o bom desempenho e 

eficiência do serviço prestado. 
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Nas áreas de segurança pública é possível criar áreas de jurisdição associadas as 

instalações fixas (Delegacias, ou postos de atendimento), planejar o patrulhamento veicular, 

realizar análises estatísticas de ocorrências de violência através das informações geográficas e 

agilizar o atendimento a chamadas de acidentes. 

Segundo Ferreira (2000), o uso do SIG no processo de planejamento tem com 

objetivo estruturar as informações, facilitando a tomada de decisões, garantindo uma 

harmonia entre os setores, procurando atingir uma qualidade de vida desejada por toda a 

população. Desta forma o Planejamento Urbano, encontra no Sistema de Informações 

Geográficas – SIG, um aliado eficiente na resolução de problemas nas mais diversas áreas. 

 

1.4.1 Principais Aplicações 

Segundo o site do FatorGis (2006), especializada em geotecnologias, “estima-se 

que cerca de 80% das atividades efetuadas numa prefeitura sejam dependentes do fator 

localização”. 

Para as ações de planejamento urbano, os SIG’s são capazes de relacionar o mapa 

da cidade ao banco de dados com as informações de interesse do planejador. Por exemplo, é 

possível relacionar onde estão os postos de saúde com a população atendida, localização das 

escolas com os endereços dos alunos em potencial, pavimentação com as ruas de maior 

movimento, ou quaisquer outros cruzamentos de dados que levem em conta a componente 

espacial. 

Áreas de saúde pública podem mapear ocorrências de endemias e agir diretamente 

nos locais onde ocorrem, aumentando as chances de sucesso. Para o cadastro imobiliário, é 

possível relacionar cadastros urbanos com sua localização espacial com valores cobrados com 

situação do contribuinte, entre outros. 

Através de um Sistema de Informação Geográfica, podemos mostrar e 

exemplificar a caracterização de uma imagem na área urbana, e classificá-la. O exemplo 

abordado no livro de Blaschke e Kux (2005), explica que “são utilizadas duas áreas-teste, nas 

quais estavam disponíveis imagens do Ikonos [...] Para apresentar um exemplo de aplicação 

urbana e suburbana, [...] da cidade de Dresden de 04.06.2000.” 
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Porém neste exemplo queremos destacar a classificação da área urbana, que conta 

com uma utilização do solo bastante heterogênea. Com uma imagem de Satélite, neste caso, 

definimos a classificação das camadas encontradas, como por exemplo: Ruas pavimentadas, 

Casas, Comércios, Indústrias, Estacionamentos, Área Verde, Parques, campo de lavouras e 

outras. Estas classificações seriam dispostas em camadas ou layers como mostra a figura a 

seguir: 

 
FIGURA 6 – Camadas dispostas em um SIG. 
Fonte: NOAA Coastal Services Center (2006) 

Assim podemos separar as informações de acordo com suas classes, e avaliar uma 

problemática separadamente, ou mesmo sobrepor uma a outra para análise das condições. 

Alguns Sistemas de Informação Geográfica avançaram tanto que já possuem registros 

fotográficos em sua base de dados com por exemplo a fachada de uma casa, como veremos na 

figura 7, um SIG com avançadas possibilidades tecnológicas. 
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FIGURA 7 – Tela de um avançado SIG, com foto de fachada de casa. 
Fonte: GeoInfo Strategies (2006) 

 

1.5 IMPLANTANDO O SIG 

 

Após o melhor entendimento do que se trata o Sistema de Informação Geográfica, 

e saber de suas aplicações e possibilidades, cabe explanar sobre sua implantação para saber 

que fatores e mudanças influenciam direta e indiretamente no sucesso de seu uso. 

Segundo Aronoff (1989), considera-se que um SIG fornece os meios através dos 

quais a informação geográfica pode ser usada para uma grande variedade de aplicações e por 

usuários com muita diversidade de habilidades. Para que esses dados possam ser usados no 

processo de tomada de decisão, sua qualidade deve ser conhecida fidedignamente. 

Organizações públicas encarregadas da produção e disseminação da informação geográfica 

devem estar cientes das questões de responsabilidade que podem surgir quando seus dados 

são usados. 

É o gerenciamento de uma estrutura SIG que determinará a qualidade da 

informação e a extensão de sua distribuição. As organizações podem ser tão grandes quanto 

uma agência nacional de mapeamento ou mesmo uma única pessoa em uma comunidade 

rural. As considerações específicas que se tornam críticas diferirão, mas o alcance das 

questões enfrentadas por cada um são basicamente as mesmas. A lista de questões que tem 

sido identificadas na literatura e discutidas entre os praticantes é realmente longa. À parte da 

impraticabilidade de recontar as causas de sucessos e fracassos passados, tal lista não seria 

provavelmente muito útil. Ao invés disso, Aronoff (1989) apresenta uma estrutura para 
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implementação, a qual é considerada como todo o processo de transferência de tecnologia, 

desde quando uma organização se torna consciente da tecnologia SIG, até quando esta é 

adotada. "Adoção" é usada por ele para significar que uma organização incorporou o SIG em 

suas operações e usa-o regularmente quando apropriado às suas atividades diárias. A 

implementação é vista por aquele autor como um processo de seis fases: 

 

• Conscientização: as pessoas dentro da organização se tornam cientes da 

tecnologia SIG e os benefícios potenciais para sua organização. Os usuários 

potenciais e os usuários do SIG são postulados; 

 

• Desenvolvimento dos requisitos do sistema: a idéia que um SIG poderia 

beneficiar a organização é formalmente reconhecida e um processo mais 

sistemático e formal é instituído para coletar informações sobre a tecnologia e 

para identificar os usuários potenciais e suas necessidades. Uma análise 

formal das necessidades é freqüentemente feita neste estágio; 

 

• Avaliação do sistema: sistemas alternativos são propostos e avaliados. O 

processo de avaliação leva em conta a análise das necessidades da fase 

anterior. No final desta fase, uma decisão formal deve ser feita a respeito de se 

prosseguir ou não com a aquisição do SIG; 

 

• Desenvolvimento de um plano de implementação: tendo tomado a decisão 

de prossegui com a aquisição de um sistema, um plano é desenvolvido para 

adquirir o equipamento necessário e contratar o pessoal, fazer mudanças 

organizacionais e financiar o processo. O plano pode ser um documento 

formalmente aceito ou uma série de ações mais ou menos informais; 

 

• Aquisição do sistema e inicialização: o sistema é adquirido e instalado, o 

pessoal treinado, a criação da base de dados iniciada e os procedimentos de 

operação começam a ser estabelecido. A criação da base de dados é 

geralmente a parte mais onerosa do processo de implementação. Atenção 

considerável é necessária para estabelecer controles apropriados de qualidade 

dos dados para assegurar que os dados introduzidos atendam aos padrões 
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estabelecidos e que procedimentos adequados de atualização são 

implementados para manter a atualidade e integridade da base de dados; 

 

• Fase operacional: até este estágio a automação inicial da base de dados está 

completa e os procedimentos de operação foram desenvolvidos para manter a 

base de dados e prover os serviços de informação que a organização requer. 

Nesta fase procedimentos são desenvolvidos para manter a estrutura do SIG..  

 

Para Aronoff (1989) atenção deve ser focalizada no componente mais oneroso de 

implementação do SIG, ou seja, a base de dados, a qual representa 75% ou mais do montante 

total. A construção da base de dados comumente custa de 5 a 10 vezes o preço de hardware e 

software somados. 

Entretanto, a base de dados é um investimento e torna-se ainda mais valiosa com 

o passar do tempo, enquanto que o hardware e o software se depreciam. A manutenção da 

base de dados deve começar imediatamente após esta ter sido criada. As especificações da 

base de dados e os procedimentos de análise determinarão a qualidade dos produtos a serem 

gerados. O sucesso de um SIG, segundo Aronoff (1989), dependerá das pessoas (peopleware) 

que o implementam. São o seu entusiasmo e o seu engajamento que permitirão a continuidade 

do projeto, apesar dos inevitáveis tropeços e retrocessos. Gerenciar o processo é crítico. 

Grupos de usuários devem ser coordenados, o design detalhado da base de dados deve ser 

completo, compras de equipamento, treinamento e serviços de contratação devem ser 

gerenciados. 

O plano de implementação deveria definir o grupo ou grupos dentro da 

organização que serão responsáveis pela implementação e operação do SIG. As funções do 

pessoal do SIG são: gerente do sistema, gerente da base de dados, programadores e analistas 

de sistema e pessoal de digitalização e digitação de dados. A importância da venda contínua 

dos benefícios da estrutura SIG não deveria ser subestimada. Manter o apoio político é a 

chave para se manter o apoio financeiro e a cooperação necessários para a complementação 

do projeto, conclui Aronoff (1989). 

De acordo com Câmara et al (1996), o Processo de Implantação de um SIG 

divide-se em três grandes fases: a modelagem do mundo real, a criação do banco de dados 

geográficos e a operação propriamente dita. Para saber mais sobre o assunto visite o 

hipertexto sobre Introdução ao conceito de Modelagem. 
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1.5.1 Transformações Organizacionais: a natureza política de um SIG 

O projeto e a implementação de um SIG é uma atividade de longa duração. 

Segundo Aronoff (1989) todo o processo, desde quando uma organização se torna ciente da 

tecnologia pela primeira vez, até quando o sistema finalmente está operacional, comumente 

leva um ano ou mais. Para os não iniciados, a aquisição de um SIG se centra em questões 

técnicas de: sistema computacional (hardware e software), requisitos funcionais e padrões de 

performance. Mas a experiência tem mostrado que, por mais importantes que essas questões 

possam ser, elas não são as que no final determinam se a implementação do SIG será um 

sucesso ou um fracasso.  

As questões responsáveis pelas falhas na implementação são quase sempre 

problemas humanos e não tecnológicos, alerta-nos Aronoff (1989). Isso é de se esperar, pois é 

a tecnologia que tem uma existência concreta. Em princípio, as capacidades da tecnologia 

podem ser racionalmente avaliadas por meio de um teste físico. Espera-se que os resultados 

possam ser repetidos. Se o usuário puder produzir um certo mapa uma vez, o mesmo 

procedimento provavelmente o produzirá novamente. Mesmo as falhas imprevisíveis de 

sistema podem ser antecipadas e as contingências planejadas. Entretanto, as decisões que as 

pessoas tomam não são previsíveis. As pessoas são influenciadas significativamente não 

apenas pelos fatos relativos à tecnologia, mas também pelo contexto da situação. Um conflito 

de personalidades, ou uma luta pelo poder, podem reverter uma decisão aparentemente lógica. 

Não significa que as decisões tomadas pelas pessoas não têm lógica, mas que as pessoas 

envolvidas tem múltiplos objetivos. Os participantes de uma decisão comumente operam com 

várias agendas diferentes que podem mudar abruptamente. Onde quer que as pessoas 

interajam, há política. A implementação de um SIG é onde a tecnologia e as pessoas se 

encontram. 

Uma das razões para a complexidade do processo de implementação é que ele é, 

necessariamente, político. São as pessoas na organização que adotam e aprendem a usar uma 

nova tecnologia. Ao fazer isso, a organização por si só é mudada. Os fluxos de informação 

são deslocados, e diferentes pessoas exercem diferentes graus de controle sobre a informação, 

sua distribuição e seu uso. Ao fazerem isso, elas exercitam o poder. Informação é poder e o 

poder da informação vai para a organização cujo orçamento a gera e a controla. A tecnologia 

computacional é política, no que o controle sobre os sistemas centralizados de informação 
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tende a aumentar o poder dos administradores e especialistas técnicos que os controla, em 

detrimento daqueles a quem falta a especialização para usá-los efetivamente. Por essa razão, 

há uma forte tendência para que cada agência queira controlar sua própria informação. 

Quando o departamento de obras públicas de um município tem os únicos mapas 

atualizados de infra-estrutura pública, os funcionários daquele departamento podem exercer 

controle sobre o acesso e uso daquela informação, mesmo se lhes for solicitado acesso pelos 

outros departamentos. Entretanto, se aqueles mapas forem disponibilizados em um SIG, então 

qualquer usuário com privilégios de acesso pode usar a informação diretamente. Controle 

informal prévio e a revisão dos pedidos de informação podem ser pedidos quando a 

informação não tiver que ser mais requisitada a partir de uma única fonte. Pode também ser 

mais difícil negar acesso ou esconder algum tratamento diferencial.  

Dados gerados por computador são uma ferramenta política potente no seu poder 

de influenciar, comenta Aronoff (1989). Os que elaboram planos e políticas e o pública em 

geral, consideram as informações geradas por computador. A linguagem técnica que cerca a 

preparação, o uso e a avaliação dos dados computadorizados, tende a ser neutra, não 

expressando nenhum valor particular ou tendência política. Isso tende a predispor o ouvinte a 

ver os dados gerados por computador como mais autorizados que a informação comparável 

gerada de uma maneira não computadorizada. É claro, há também aqueles que desacreditam a 

informação se ela for gerada por computador. Os computadores e as técnicas analíticas 

associadas são freqüentemente considerados como ferramentas objetivas e não tendenciosas 

nas mãos de especialistas técnicos neutros, não tendenciosos, não políticos. Na realidade, os 

dados computadorizados e as técnicas de análise estão sujeitas aos mesmos tipos de 

tendências políticas e inexatidões que outros dados. As tendências entram na seleção dos 

dados a serem incluídos, os métodos analíticos a serem usados, e a maneira que os resultados 

são apresentados. Estas escolhas são inerentemente políticas porque elas influenciam a análise 

dos resultados, a percepção das questões, e o alcance das soluções potenciais.  

Um uso astuto dos computadores pode efetivamente esconder escolhas políticas 

por baixo de um manto de análises técnicas mistificadoras (Klosterman (1987) apud Aronoff 

(1989)). A mera conversão da informação para a forma digital pode ter implicações 

dramáticas. A informação sobre a propriedade, que é disponível publicamente na forma de 

documentos manuscritos, pode ser usada de uma maneira inteiramente diferente se os mesmos 

dados estiverem em forma digital. De acordo com Aronoff (1989), a introdução de um SIG 

mudará os sistemas existentes de gerenciamento da informação. Na maioria dos casos, no 

momento em que uma organização considerar um SIG, este já tem alguma forma de sistema 
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de informação baseada em computador instalada. O sistema pode não manusear 

adequadamente a informação espacial, mas ele dá suporte a algumas necessidades 

operacionais. O sistema existente é também aquele com o qual os funcionários estão 

familiarizados e ele provavelmente reflete a estrutura, os valores, a filosofia de gerenciamento 

da organização. A não ser que o sistema existente seja totalmente inadequado, a introdução de 

um SIG deve ser integrada com o sistema de informação existente. Algumas funções que 

estejam duplicadas serão eventualmente relegadas a um sistema ou ao outro. Entretanto, é 

importante coordenar o processo de integração tal que a operação da organização durante a 

transição não seja comprometida.  

Concordamos com Aronoff quando ele afirma que a introdução de nova 

tecnologia mudará uma organização de maneira que não se pode predizer inteiramente. A 

atenção é geralmente focalizada nas mudanças desejadas e em suas ramificações, mas haverá 

numerosas mudanças organizacionais sutis, mas significativas também. Por exemplo, se 

pessoal adicional for contratado para operar o equipamento de SIG, seus salários podem ser 

significativamente maiores do que os dos gerentes sob os quais eles trabalharão. Estes tipos 

de mudanças são agravantes dentro da organização e podem facilmente resultar em não-

cooperação. A organização freqüentemente não tem pessoal suficiente para dar conta do 

trabalho extra requerido ao se introduzir um SIG. Tipicamente há insuficiente habilidade em 

lidar com a nova tecnologia, financiamento menos que ótimo e, qualquer financiamento que 

seja fornecido pode ser planejado para uma duração muito curta. Aronoff (1989) sugere que, 

ao invés de esperar que a responsabilidade seja forçada externamente, as organizações 

deveriam tomar a iniciativa de antecipar e lidar com estas questões quando implementarem 

um SIG. 

Durante o processo de implementação de um Projeto SIG, é necessário ter bem 

explícitos os objetivos e a filosofia da própria organização, de tal maneira que o sistema a ser 

implantado esteja em sintonia com o que se pretende atingir a curto, médio e longo prazo, o 

que pode requerer uma análise de custo-benefício, de modo a sensibilizar e convencer a 

presidência ou a diretoria da organização. Seminários técnicos, com abordagem geral e 

linguagem simplificada, constituem-se em uma maneira de fornecer subsídios aos membros 

administrativos e executivos da empresa para uma melhor disseminação junto aos demais 

elementos. A fim de esclarecer melhor a estrutura do SIG, uma maneira eficaz é apresentar 

seus módulos constituintes e as relações entre os mesmos e procurar, assim, demonstrar a 

contribuição que se espera de cada membro da equipe efetiva na implementação do sistema. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, abordamos a metodologia utilizada no processo de conhecimento 

do problema-objeto e a construção de informações para estudo do caso proposto. Definimos 

os passos para se chegar ao pleno entendimento e sugestões as limitações encontradas. Sendo 

assim, não podemos deixar de mencionar que quanto da pesquisa de um modo geral, Lakatos 

(2001 p. 155) afirma que “é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais”. 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa trata-se de cunho científico, visto que esta somente pode ser 

qualificada como científica quando, conforme relata Barros (2002, p. 87), “[...] caracterizar-se 

através da efetivação de um processo que mediante a aplicação da Metodologia Científica e 

de técnicas adequadas procura obter dados fiéis, objetivos, relevantes para se conhecer e 

compreender um dado fenômeno”. 

Inicialmente optou-se pela exploratória documental, através de um levantamento 

bibliográfico, para melhor compreensão do que se trata o Sistema de Informação Geográfica. 

Os materiais bibliográficos utilizados vão desde artigos publicados na Internet até livros de 

estudiosos renomados nacional e internacionalmente sobre o Geoprocessamento.  

Abordado na revisão bibliográfica, e estruturado de maneira a facilitar o processo 

de aprendizado, fundamentado pela pesquisa em questão, foram abordados exemplos de uso 

do SIG e similares, para compreensão da utilização em um cenário real e conhecimento de 

seus resultados. 

Mediante isso, Gil (2002, p.41) afirma que “as pesquisas exploratórias envolvem: 

(a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e c) análise de exemplos que estimulem a compreensão”.  

Neste sentido propôs se pesquisar junto às prefeituras municipais quanto a 

utilização do SIG ou similar, contemplando assim ainda neste trabalho, uma abordagem 

quantitativa, que é realizada sob forma de questionários, visto que já foi aplicada 

anteriormente uma pesquisa focando este tema, que serve de base para as reais necessidades 
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da presente pesquisa, tratando-se assim também de uma análise documental. Quanto ao 

método quantitativo, Richardson (1999) relata o seguinte: 

 

Amplamente utilizado na condução da pesquisa, o método quantitativo represente, 
em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 
análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de 
segurança quanto às interferências. É freqüentemente aplicado nos estudos 
descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre as 
variáveis, bem como nos que investigam a relação de casualidade entre fenômenos 
(RICHARDSON, 1999, p.70). 

 

Desta forma, para a coleta dos dados necessários, foi elaborado um questionário 

(Anexo I), visando obter as informações necessárias acerca do tema em questão. Segundo 

Richardson (1999, p.189), “os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social. [...] A descrição dessas 

características pode cumprir diversos objetivos”. 

Assim sendo, para uma descrição adequada das particularidades de determinado 

grupo, os questionários procuram beneficiar a análise realizada pelo pesquisador. Neste caso 

específico, os questionários foram aplicados em 28 prefeituras do Alto Vale do Itajaí, e outras 

4 do estado de Santa Catarina pré-selecionadas por possuírem o SIG ou similar. Responderam 

as pessoas que vivenciaram a implantação do sistema, estando ativamente no processo ou 

percebendo a diferença de seu uso em processos de trabalho, enquanto nas prefeituras que não 

possuíam o SIG, os questionários foram respondidos por pessoas responsáveis pela análise de 

implantação de novas ferramentas de trabalho. 

Completamos ainda descrevendo Gil (2002), onde o autor apresenta a seguinte 

classificação de pesquisas com base nos seus objetivos: as pesquisas podem ser classificadas 

com base em seus objetivos apresentando as seguintes classes ou abordagens: pesquisas 

exploratórias, pesquisas descritivas ou pesquisas explicativas. 

 

2.2 UNIVERSO POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

O levantamento dos dados necessários foi realizado através de uma pesquisa 

documental e bibliográfica, abordando os assuntos pertinentes e necessários para um melhor 

entendimento do estudo, com a finalidade de conhecer as contribuições de cunho científico 

que se realizaram sobre os assuntos relacionados ao SIG. Conforme afirma Gil (2002, p. 44) 

“pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
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principalmente de livros e artigos científicos”. Sendo assim, também relacionamos e 

pesquisamos estudos já desenvolvidos sobre o SIG em outros municípios. 

Assim, na pesquisa bibliográfica documental são analisados materiais já 

publicados sobre o assunto em questão, realizado comparativos e pressupostos, através das 

leituras e indagações que surgem, comparativo este feito através do que os autores relatam 

sobre as implantações do SIG para a gestão pública municipal e seus benefícios, relacionado 

estes à realidade encontrada em um município fictício com aproximadamente 50.000 

habitantes. 

Ainda a pesquisa bibliográfica documental é realizada através do que os autores 

dizem a respeito do tema do presente trabalho, bem como de itens que envolvem o mesmo, 

como conceitos, evolução história, itens de maior importância, características, objetivos, entre 

outros assuntos que se fazem fundamentais. 

Como dito anteriormente, a entrevista foi realizada com os 28 municípios do Alto 

Vale do Itajaí, onde já se previa a não utilização do SIG por tratar de uma região do interior 

com municípios pequenos, porém nesta pesquisa queria se questionar sobre o SIG, e 

determinar o nível de conhecimento desta ferramenta nestes municípios. Optou-se também 

por outras 4 prefeituras: Blumenau, Chapecó, Itajaí e Jaraguá do Sul que são cidades maiores 

e utilizam o SIG, repassou-se o questionário apenas para os profissionais que se envolveram 

no processo de implantação, ou que tem a experiência da utilização do sistema e conhecem 

seus benefícios. 

Para elaboração posterior do quadro comparativo de empresas prestadoras de 

soluções de SIG, e sua análise financeira, encaminhou-se perguntas relativas a implantação e 

os custos para 4 empresas da região sul do Brasil. 

Por tratar-se também de uma pesquisa documental, entende-se que esta, segundo 

Gil (2002, p.51) “assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. [...] A pesquisa documental 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser re-elaborados de acordo com os objetos de pesquisa”. Neste caso os artigos foram de suma 

importância, onde pode-se estudar os casos reais publicados provando assim os benefícios que 

o SIG trás e as limitações encontradas. 

 

2.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS  
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Para esta pesquisa está sendo utilizada a abordagem exploratória que, segundo 

Gil, (2002) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. 

Foram três procedimentos de coleta de dados aplicados em três fases distintas no 

decorrer do trabalho realizado. 

Na primeira fase o método utilizado foi da pesquisa bibliográfica, acerca de 

assuntos relacionados ao Sistema de Informação Geográfica, como conceito, evolução 

histórica, aplicações, benefícios e exemplos práticos, entre outros que serviram para 

fundamentar este trabalho. 

Em uma segunda fase utilizou-se de questionário, com perguntas relativas ao caso 

estudado, para definição de um cenário realista do nível de conhecimento sobre o assunto em 

questão dos municípios associados a AMAVI (Associação dos Municípios do Alto Vale do 

Itajaí). Também se encaminhou 4 questionários à prefeituras de cidades maiores do estado de 

Santa Catarina que estão em fase de implantação ou já possuem o SIG, avaliando-se a 

satisfação dos serviços entre outros fatores. 

Os resultados destas pesquisas foram tabulados e apresentados em tabelas, 

gráficos e quadros para melhor compreensão da problemática estudada. Através da 

representação gráfica, analisaram-se os resultados para definição do problema e assim 

elaboraram-se as sugestões e as respostas aos objetivos relacionados. 

Na última fase, foi utilizada a pesquisa através de questionários a 4 empresas que 

prestam serviços de soluções SIG, onde se comparou os serviços e custos de implantação do 

projeto para uma prefeitura fictícia de 50.000 habitantes. Ao analisar estes dados pode-se criar 

uma análise de investimento para quantificar a implantação do Sistema de Informação 

Geográfica. 

Pode-se analisar os resultados de duas formas: qualitativamente e 

quantitativamente. Estas duas formas são utilizadas para analisar os dados coletados na 

presente pesquisa. Os dados históricos estatísticos, obtidos através da pesquisa documental, 

são analisados qualitativamente. Os dados técnicos obtidos através da pesquisa documental e 

os dos estatísticos obtidos através da pesquisa de campo são analisados de forma quantitativa. 
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3 RESULTADOS DAS PESQUISAS 

 

 

3.1 MERCADO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Neste Capítulo listaremos algumas empresas do sul do Brasil que estão no 

mercado de SIG’s. As soluções possíveis na maior parte das empresas privadas vêm se 

desenvolvendo cada vez mais com tecnologias de ponta e soluções completas, porém o setor 

público através de instituições e universidades corre atrás de soluções mais baratas e eficazes 

para o fomento dos SIG’s. O INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) é o órgão mais 

representativo neste segmento, e há anos vem desenvolvendo esta tecnologia a serviço 

especificamente no combate ao desmatamento, e de tempos pra cá ampliando seu uso para 

gestão de cidades. 

Convêm destacar que as tecnologias mais avançadas dos Sistemas de 

Geoprocessamento e similares vêm sendo desenvolvidas na Alemanha, junto às universidades 

e empresas privadas. Esta impulsão aos estudos se deu devido à necessidade crescente do país 

de se reorganizar a fim de evitar colapsos sociais e ambientais na ocupação do solo e espaços 

urbanos cada vez mais escassos. 

Já no Brasil a maior preocupação é na parte de ocupação de solo devido ao 

crescimento desordenado das cidades, e a preservação de que talvez sejam as últimas reservas 

naturais e mais importantes do mundo. Porém, sabe-se que nas prefeituras o maior motivador 

da implantação do SIG, é ainda o aumento de arrecadação de impostos que ele proporciona. 

Dependendo da especialidade as empresas podem apresentar soluções completas 

ou parciais. Cabe avaliar quais suas pretensões de uso do SIG e escolher a mais apropriada 

para seu uso. Para conhecimento apresentaremos quatro empresas da região, atuantes na área 

de Geoprocessamento, e faremos um quadro comparativo dos serviços prestados, sabendo 

assim qual é a mais indicada em nossa pesquisa. 

 

3.1.1 Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A. 

Conforme descrito no site (ENGEFOTO, 2006), a empresa está há 23 anos no 

mercado atuando nas áreas de levantamentos e projetos viários. Possui sede própria de 

2000m², situada em Curitiba/PR e sua equipe técnica permanente é formada por mais de 100 
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profissionais, entre eles engenheiros civis, cartógrafos, geólogos, geógrafos, analistas de 

sistemas e outros. 

A ENGEFOTO possui diversos equipamentos de última geração, específicos para 

trabalhos de engenharia. Na área de cartografia dispõem de uma aeronave ‘Navajo’ preparada 

para trabalhos fotogramétricos com dois sensores simultâneos, câmera aérea Zeiss RMK 

2000, estações rastreadoras GPS, estações totais e níveis eletrônicos, além de diversas 

licenças de softwares e estações gráficas para aerotriangulação, restituição digital, 

ortocorreção e CAD. 

Na área de Engenharia Viária, possui laboratório de solo, Falling Weight 

Deflectometer - KUAB, Medidor de Aderência GripTester e outros. 

Hoje a ENGEFOTO diferencia-se no mercado pela alta qualidade de seus 

projetos, rapidez, agilidade, preço competitivo, alta tecnologia, organização e 

comprometimento total nas soluções e prazos de entrega a seus clientes. 

 

3.1.2 STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Na página de internet da empresa (STCP, 2006), relata-se que ela foi uma das 

empresas pioneiras no Brasil ao integrar num único núcleo três áreas de atuação relacionadas 

a projetos do setor florestal. Criada em 1981, sua sede em Curitiba (PR) abriga uma equipe 

multidisciplinar que executa atividades de consultoria, engenharia e gerenciamento para 

diferentes negócios, seja da esfera pública ou privada, entidades não governamentais e 

agências de desenvolvimento.  

Desde sua fundação, a STCP se especializou em encontrar soluções inteligentes 

para empreendimentos complexos em diversos segmentos do setor de base florestal e meio 

ambiente. O histórico da empresa já registra mais de 1300 projetos ou estudos desenvolvidos 

para clientes de 35 países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania. 

O fato de unir atividades correlatas permite à STCP, atender seus clientes 

integralmente ou de forma segmentada. Assim, para cada projeto é possível contratar 

isoladamente as atividades de Consultoria, Engenharia e Gerenciamento, ou as três 

simultaneamente para a realização de ações conjuntas. 
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3.1.3 Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A. 

Conferindo seu site (ESTEIO, 2006), encontramos a seguinte apresentação: O 

pioneirismo da Esteio nas mais diversas atividades pertinentes à Mapeamento, Fotogrametria 

e Cadastro Rural e o aprimoramento constante de processos produtivos, permitiram que a 

empresa se firmasse no mercado de Engenharia e que fosse gradativamente aumentando a sua 

participação na história da Cartografia brasileira.  

 

Desde sua elevação à categoria "A" (EMFA) das empresas de Aerolevantamento 

no Brasil até aos seus últimos investimentos na área do Mapeamento Digital, a Esteio sempre 

esteve muito próxima dos grandes avanços tecnológicos nestes mais de 30 anos de existência.  

 

3.1.4 Aeroimagem Aerofotogrametria S.A. 

Visitando o site da empresa (AEROIMAGEM, 2006), descobrimos que a 

AEROIMAGEM é especializada na execução de serviços de aerolevantamentos, 

geoprocessamento, digitalização, cadastros técnicos e, processamento de imagens de satélites. 

Em atividade desde 1989, a AEROIMAGEM é organização inscrita no Ministério 

da Defesa, como categoria "A", ou seja, capacitada para executar todas as atividades 

referentes à obtenção e interpretação de imagens aeroespaciais, e possui considerável acervo 

técnico em seu currículo, tendo já executado levantamentos aerofotogramétricos para 

diferentes projetos cujas áreas totais ultrapassam o montante de 20.500 km2 de coberturas 

aéreas. 

Com o uso de radar aerotransportado concluiu serviços em áreas totais superiores 

a 33.500 km2. Também já elaborou plantas plani-altimétricas cadastrais, através de 

restituições estereofotogramétricas ou ortofotocartas, em áreas cujo somatório ultrapassa a 

5.000 km2 de mapeamento. 

Executou serviços de campo para a formação de cadastros técnicos imobiliários, 

de logradouros, de atividades econômicas e sócio-econômicos, e implantou sistemas de 

geoprocessamento em cidades cujo somatório da população ultrapassa a 2.500.000 habitantes. 

A AEROIMAGEM desenvolveu o sistema de geoprocessamento denominado 

GEOINFO, um software GIS que apresenta inúmeras vantagens comparativas em relação aos 

outros softwares existentes no mercado, principalmente pelo fato de permitir: 
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• Uso em equipamentos de pequeno porte, tipo PC; 

• Leitura dos arquivos digitais gráficos e dos bancos de dados alfanuméricos em 

quaisquer formatos; 

• Pesquisa de dados descritivos e de elementos gráficos com base em critérios 

espaciais ou alfanuméricos; 

• Edição de dados gráficos e atualização automatizada de atributos durante a 

edição; 

• Saída gráfica através de impressoras laser, jato de tinta ou plotter. 

 

O GEOINFO possui também rotinas de pesquisa desenvolvidas para as atividades 

específicas dos usuários, através de módulos especiais, voltados para as atividades de 

administração municipal, gerenciamento de redes de saneamento, segurança pública, saúde 

pública, educação, reflorestamento, administração viária, entre outros. 

 

3.2 COMPARATIVO DO MERCADO DE SIG 

 

A seguir descrevemos um quadro comparativo de serviços prestados entre as 

empresas pesquisadas, afim de apurar custo de implantação do SIG em uma prefeitura fictícia 

com 50.000 habitantes e área urbana de 74,10 km². No e-mail (Anexo II e III) encaminhado as 

empresas, solicitamos o custo total de implantação do sistema, porém neste quadro 

comparativo iremos considerar somente os serviços para a área urbana, por ser mais adequada 

a realidade dos municípios desta pesquisa. Recebemos somente duas respostas das empresas, 

as outras optando por não divulgar os serviços por questões de concorrência. 

 

Descrição Engefoto STCP Esteio 
Aero 

imagem 

1) Mapeamento Aerofotogra- 

métrico escala 1:8.000 

Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Sim Sim 

2) Restituição estereofotogra- 

métrica 

Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Sim Sim 

3) Ortofotos Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Sim Sim 
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4) Cadastramento de imóveis urbanos 

em campo (70.000 uni.) 

Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Sim Sim 

5) Desenvolvimento e implantação do 

SIG (software) 

Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Sim Sim 

Valor Total de Investimento (R$) 

 

Não 

Respondeu 

Não 

Respondeu 

Aprox. 

3.585.600 

(Total) 

815.100 

(somente 

Item 1) 

QUADRO 2 – Comparação de serviços para SIG. 
Fonte: acervos do autor. 

 

 

Ao analisar o quadro 2, podemos perceber que os serviços disponíveis são muito 

parecidos, as tecnologias estão ao alcance da maioria das empresas. Porém a situação 

financeira das prefeituras limita os serviços oferecidos ao básico, enquanto nos países mais 

ricos imagens de satélites nítidas a 10 cm são utilizadas. No entanto as tecnologias 

apresentadas já são de extrema precisão e importantes para o desenvolvimento do SIG no 

Brasil. 

Conforme pode-se observar no quadro 2, os serviços vão desde o recadstramento 

imobiliário em campo, até desenvolvimento do software de SIG, para manipulação de dados 

geográfico e o cruzamento com as informações no banco de dados. 

Enquanto aos investimentos, obteve-se valor de total implantação da empresa 

Esteio, enquanto a empresa Aeroimagem apresentou o valor do item 1. Mas podemos afirmar 

que o investimento pode girar em torno de R$ 500.000,00 a R$ 3.000.000,00 ou mais, 

dependendo do nível de serviço e tamanho da área estudada. 
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3.3 SITUAÇÃO DAS PREFEITURAS PESQUISADAS 

 

No período de 23 de outubro a 30 de novembro de 2006, foram encaminhados 

questionários à 28 municípios do Alto Vale do Itajaí associados a AMAVI, sendo eles: 

Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, 

Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, 

Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do 

Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vítor 

Meireles e Witmarsum. 

Porém foram recebidos somente 7 questionários respondidos, destes 3 completos 

e 4 incompletos por tratar-se de um tema novo na região. Sendo assim, temos uma 

representatividade de 25% das Prefeituras do Alto Vale do Itajaí, dentro delas somente uma 

possuía algum Sistema de Informação Geográfica. 

Esta baixa devolução se deve ao momento político de eleições, onde muitas 

prefeituras ficam receosas em divulgar suas informações. Também há o fator desta tecnologia 

ser pouco difundida na região, fazendo com que os entrevistados prefiram não responder por 

não terem conhecimento suficiente. 

Enquanto nas 4 prefeituras pré-selecionadas por possuíram o SIG que são: 

Blumenau, Chapecó, Itajaí e Jaraguá do Sul, somente a de Blumenau respondeu o 

questionário. Aqui também se atribui o fator eleições pela baixa devolução dos questionários. 

Quanto ao grau de confiabilidade, não foi utilizado nesta pesquisa devido a baixa 

devolução, comprometendo assim a confiabilidade e não tendo motivo para seu cálculo. 

Sendo assim, a pesquisa assumiu caráter de orientação e não conclusivo. 
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3.4 PREFEITURAS QUE POSSUEM O SIG 

 

TABELA 1 - Há quanto tempo se iniciou o uso do sistema de geoprocessamento? 

Tempo Qtde % 
de 0 a 6 meses 0 0% 
de 7 a 12 meses 1 50% 
de 13 a 18 meses 1 50% 
de 19 a 24 meses 0 0% 

de 25 a 30 meses 0 0% 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do autor 
 
 

Observando a tabela 1, podemos concluir que o uso do SIG é muito recente, com 

um voto na faixa de 7 a 12 meses e outro na faixa de 13 a 18 meses, 50% cada, ou seja, menos 

de dois anos. 

 

 

TABELA 2 - Qual (ais) o(s) nível(eis) de serviço(s) contratado(s) no SIG? 

Nível de Serviço Qtde % 
Recadastramento imobiliário urbano 2 33% 

Recadastramento imobiliário rural 0 0% 

Imagem de satélite do zoneamento urbano 0 0% 

Imagem de satélite do zoneamento rural 0 0% 

Foto Aerométrica do zoneamento urbano 1 17% 

Foto Aerométrica do zoneamento rural 1 17% 
Software com cadastro de informações estatísticas,  tais como 
de caráter tributário, serviços públicos, dados sócio-
econômicos e demográficos, por unidade imobiliária 

1 17% 

Software para gerenciamento dos dados geográficos 1 17% 

Total 6 100% 
Fonte: Acervo do autor 

 

Verificou-se pela tabela 2 que o recadastramento imobiliário é o serviço mais 

procurado, com 33% dos votos entre as duas prefeituras que responderam a questão. 
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TABELA 3 - Opine sobre os benefícios que o SIG trás. 

Benefício 

P
le

na
m

en
te

 

P
ar

ci
al

 

E
m

 P
ar

te
s 

P
ou

co
 

N
ão

 
A

pl
ic

áv
el

 

Aumento de arrecadação 2 0 0 0 0 
Otimização e agilidade na tomada de 
decisão 

1 1 0 0 0 

Redução de custos operacionais 1 0 0 0 1 

Agilidade na resolução de problemas 2 0 0 0 0 

Ordenamento e gestão territorial facilitado 2 0 0 0 0 
Gerenciamento de serviços públicos 
facilitado 

1 1 0 0 0 

Gerenciamento de transporte e frota 
municipal mais eficiente 

1 0 0 0 1 

Gestão ambiental mais eficiente 1 0 0 0 1 

Identificação de Público-alvo para políticas 
públicas 

1 0 0 0 1 

Outros 0 0 0 0 0 

Total 12 2 0 0 4 
Fonte: Acervo do autor 
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GRÁFICO 1 – Opine sobre os benefícios que o SIG trás. 

 

Ao analisar o gráfico observamos que os três itens mais votados e concordados 

plenamente são: Aumento da arrecadação, Agilidade na resolução de problemas e 

Ordenamento e gestão territorial facilitada, com 2 votos cada item. 
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TABELA 4 - Qual foi o valor (R$) investido no SIG? (Software, hardware e serviços). 

Valor (R$) Qtde % 
de 0 a 250.000 1 50% 

de 250.001 a 500.000 0 0% 

de 500.001 a 1.000.000 0 0% 

de 1.000.001 a 1.500.000 1 50% 

de 1.500.001 a 2.000.000 0 0% 

mais de 2.000.000 0 0% 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do Autor. 

 

Sendo que 1 voto foi atribuído para investimento de 0 a 250.000 (50%) e outro 

para investimento de 1.000.001 a 1.500.000 (50%), concluímos que há dispersão, onde o total 

de investimento depende dos serviços adquiridos. 

 

TABELA 5 - Em quanto tempo se deu o retorno sobre o investimento? 

Tempo Qtde % 
de 0 a 6 meses 0 0% 

de 7 a 12 meses 1 50% 

de 13 a 18 meses 1 50% 

de 19 a 24 meses 0 0% 

mais de 24 meses 0 0% 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

De acordo com a tabela 5, observamos 50% dos votos no retorno de investimento 

de 7 a 12 meses e outro voto (50%) de 13 a 18 meses. Sendo assim, concluímos que o retorno 

sobre os investimentos feitos, ocorre antes de dois anos. 
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TABELA 6 - Como ocorreu a qualificação do pessoal? 

Descrição Qtde % 

Contratou-se pessoal especializado e permanente 0 0% 

Os Servidores públicos passaram por treinamento especializado  
contratado 

1 33% 

Existia especialista na Prefeitura, não sendo necessário contratar  
treinamento 

0 0% 

Existia especialista na Prefeitura, porém contratou-se treinamento  
para atualizar e ampliar conhecimento 

1 33% 

Não se fez nenhum tipo de treinamento especial, funcionários foram 
autodidatas 

1 33% 

Outro 0 0% 

Total 3 100% 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Na tabela 6, houve empate com 33% entre as opções: Os Servidores públicos 

passaram por treinamento especializado contratado, Existia especialista na prefeitura, porém 

contratou-se treinamento para atualizar e ampliar conhecimento, e Não se fez nenhum tipo de 

treinamento especial, funcionários foram autodidático. 

 

 

TABELA 7 - Qual a solução adotada para implantação do SIG? 

Descrição Qtde % 

Foi licitada empresa para implantação completa do sistema 
(Soft-, hardware e serviços) 

2 100% 

Foi licitada empresa para implantação parcial do sistema 
0 0% 

Houve parceria com uma instituição para implantação 
0 0% 

Foi licitada empresa para implantação parcial do sistema e 
houve parceria com uma instituição 

0 0% 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Na tabela 7 ficou representado a unanimidade (100%) das prefeituras que 

responderam, em licitar empresa para implantação completa do sistema (Soft-, hardware e 

serviços). 
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TABELA 8 - De onde vieram os recursos financeiros para implantação do SIG? 

Descrição Qtde % 
Implantação paga totalmente com recursos próprios 0 0 

Implantação paga parcialmente com recursos próprios 0 0 

Implantação paga totalmente com financiamento 2 1 

Implantação paga parcialmente com financiamento 0 0 
Implantação paga através de programa específico do 
governo 

0 0 

Outro 0 0 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Na tabela 8 observamos que com 100% de representatividade, a opção por 

implantação paga totalmente com financiamento, é unanimidade entre as prefeituras que 

responderam. 

 

 

TABELA 9 - Qual é o grau de satisfação com o sistema de geoprocessamento? 

Grau de Satisfação Qtde % 
de 0 a 20% 0 0% 

de 21 a 40% 0 0% 

de 41 a 60% 0 0% 

de 61 a 80% 0 0% 

de 81 a 100% 2 100% 

Total 2 1 
Fonte: Acervo do autor. 

 

A tabela 9 demonstra que 100% das prefeituras que responderam ao questionário, 

tem grau de satisfação com o SIG  entre 81 a 100%. 
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3.5 PREFEITURAS QUE NÃO POSSUEM O SIG 

 

TABELA 10 - Conhece o sistema de geoprocessamento ou similar? 

Descrição Qtde % 
Conheço 3 42,86% 

Conheço algo similar 0 0,00% 

Não Conheço, mais sei que existe 2 28,57% 

Não Conheço, e não sabia que existe 0 0,00% 

Não Responderam 2 28,57% 

Total 7 100,00% 
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GRÁFICO 2 – Conhece o sistema de geoprocessamento ou similar? 

 

 

Conforme o gráfico e a tabela 10 acima, podemos concluir que a maioria 

(42,86%) das prefeituras que responderam o questionário, conhecem o SIG. 
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TABELA 11 - Gostaria de adquirir um SIG? 

Tempo Qtde % 
Sim, gostaria 4 57,14% 

Não gostaria, não vejo necessidade 0 0,00% 

Não sei ainda 1 14,29% 

Não Responderam 2 28,57% 

Total 7 100% 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

 

0%
14%

29% 57%

Sim, gostaria

Não gostaria, não vejo necessidade

Não sei ainda

Não Responderam
 

GRÁFICO 3 – Com 57,14% das opções assinaladas, dentro das prefeituras que responderam 

ao questionário, elas gostariam de adquirir um SIG. 
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TABELA 11.1 - Sim, gostaria. Em quanto tempo? 

Descrição Qtde % 
Não pretendo adquirir 1 14,29% 

Dentro de 6 meses 0 0,00% 

Entre 13 a 18 meses 1 14,29% 

Entre 17 a 24 meses 2 28,56% 

Não Responderam 3 42,86% 

Total 7 100,00% 
Fonte: Acervo do autor 
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GRÁFICO 4 – Entre 17 a 24 meses foi a opção mais escolhida, com 28,56% das intenções 

(desconsiderando os que não responderam), pode-se concluir que mesmo querendo adquirir o 

SIG, as opções escolhidas demonstram um certo receio para aquisição imediata. 
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TABELA 11.2 – Não vejo necessidade. Por que? 

Descrição Qtde % 
Pretendo adquirir o sistema 4 57,13% 
Por não conhecer o sistema 1 14,29% 

Por não perceber a necessidade 1 14,29% 

Não Responderam 1 14,29% 

Total 7 100% 
Fonte: Acervo do autor 
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GRÁFICO 5 – Com 57,13% ainda os entrevistados querem adquirir o SIG, porém empatados 

com 14,29% estão as opções de por não conhecer o sistema e não perceber a necessidade. 
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TABELA 12 - Até que(ais) nível(eis) de serviço(s) pretende adquirir o SIG? 

Nível de Serviço Qtde % 
Recadastramento imobiliário urbano 2 15% 

Recadastramento imobiliário rural 2 15% 

Imagem de satélite do zoneamento urbano 1 8% 

Imagem de satélite do zoneamento rural 1 8% 

Foto Aerométrica do zoneamento urbano 1 8% 

Foto Aerométrica do zoneamento rural 1 8% 
Software com cadastro de informações estatísticas, tais como de 
caráter tributário, serviços públicos, dados sócio-econômicos e 
demográficos, por unidade imobiliária 

2 15% 

Software para gerenciamento dos dados geográficos 3 23% 

Total 13 100% 
Fonte: Acervo do autor 
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GRÁFICO 6 – Até que(ais) nível(eis) de serviço(s) pretende adquirir o SIG? 

 

 

Apesar da mais intensa escolha ser pelo Software para gerenciamento dos dados 

geográficos, com 23%, podemos entender que praticamente todos os níveis de serviços são 

procurados. 
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TABELA 13 - Opine sobre os benefícios do SIG que esperam: 

Benefício P
le

na
m

en
te

 

P
ar

ci
al

 

E
m

 P
ar

te
s 

P
ou

co
 

N
ão

 
A

pl
ic

áv
el

 

Aumento de arrecadação 3 0 1 0 0 

Otimização e agilidade na tomada de 
decisão 

1 1 1 1 0 

Redução de custos operacionais 2 1 1 0  0 

Agilidade na resolução de problemas 0  3 0 1 0 
Ordenamento e gestão territorial 
facilitado 

3 0 0 0 1 

Gerenciamento de serviços públicos 
facilitado 

2 1 0 0 1 

Gerenciamento de transporte e frota 
municipal mais eficiente 

1 0 3 0 0 

Gestão ambiental mais eficiente 2 0 2 0 0 

Identificação de Público-alvo para 
políticas públicas 

0 1 3 2 0 

Outros 0 0 0 0 0 

Total 14 7 11 4 2 
Fonte: Acervo do autor 
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GRÁFICO 7 – Opine sobre os benefícios do SIG que esperam: 

 

Neste gráfico houve uma grande dispersão de opiniões, onde os benefícios mais 

votados a concordarem plenamente foram: Aumento de arrecadação e Ordenamento e gestão 

territorial, com 3 votos cada um.
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TABELA 14 – Qual foi o valor (R$) que se quer investir na implantação do SIG? 

Valor (R$) Qtde % 
de 0 a 250.000 4 57,14% 

de 250.001 a 500.000 0 0,00% 

de 500.001 a 1.000.000 0 0,00% 

de 1.000.001 a 1.500.000 0 0,00% 

de 1.500.001 a 2.000.000 0 0,00% 

mais de 2.000.000 0 0,00% 

Não Responderam 3 42,86% 

Total 7 100% 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Na tabela 4, houve representatividade com 100% das intenções, o gasto em 

investimento de 0 a 250.000 reais é pretendido pelas prefeituras que responderam a pesquisa. 

 

 

TABELA 15 - Qual solução pretende adotar para a implantação do SIG? 

Descrição Qtde % 

Licitar empresa para implantação completa do sistema (Soft-, 
hardware e serviços) 

1 14,29% 

Licitar empresa para implantação parcial do sistema 0 0% 

Criar parceria com uma instituição para implantação 1 14,29% 

Licitar empresa para implantação parcial do sistema e criar 
parceria com uma instituição 

1 14,29% 

Não Responderam 4 57,13 

Total 7 100% 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Ao analisar a tabela 15, apesar de empate com 33% entre as opções de licitar 

empresa para implantação completa, Criar parceria com uma instituição para implantação 

completa e licitar empresa para implantação parcial com parceria, podemos perceber a 

intenção da criação de parceria para implantação do sistema, seja parcial ou completa. 



 

 

61 

TABELA 16 - De onde pretende obter os recursos financeiros para a implantação do SIG? 

Descrição Qtde % 
Pagar totalmente com recursos próprios 1 14,29% 

Pagar parcialmente com recursos próprios 0 0,00% 

Paga totalmente com financiamento 1 14,29% 

Pagar parcialmente com financiamento 0 0,00% 

Pagar através de programa específico do governo 1 14,29% 

Outro 0 0,00% 

Não Responderam 4 57,13% 

Total 3 100% 
Fonte: Acervo do autor. 

 

A análise da tabela permite observar que as opções de pagar totalmente com 

recursos próprios, com financiamento e através de programa específico do governo 

empataram com 14,29% das prefeituras que responderam a pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho pode-se entender que as ferramentas administrativas dentro 

das administrações municipais são de estratégica importância, para eficiência dos serviços 

públicos. Citando assim, o Sistema de Informação Geográfica como uma das mais 

importantes, já que sua aplicação passa por praticamente todos os setores da prefeitura. Ainda 

mais que ele está diretamente relacionado a um dos serviços fim da entidade, colaborando 

efetivamente para o sucesso do mesmo. 

Através da pesquisa realizada foi possível identificar que os serviços mais 

procurados com o SIG é justamente a reordenação territorial urbana, surgindo da necessidade 

de se ter o conhecimento real de seu território e o acompanhamento da aplicação das medidas 

de gestão territorial, muitas vezes previstas no Plano Diretor. O aumento da arrecadação 

também foi o serviço mais procurado, que em conseqüência do anterior se aplica na correta 

distribuição de tributos e fiscalização no município, sendo ainda hoje o fator mais atraente 

para aquisição do SIG. Devido ao excesso de burocracia e trâmites demorados, o terceiro 

benefício procurado é justamente a agilidade nas respostas aos problemas, que muitas vezes 

travam a máquina pública. Complementado na tabela 3, cada um dos benefícios recebeu duas 

indicações como concordo plenamente, e confirmaram a base teórica desta pesquisa. 

Já a expectativa das prefeituras que não possuem o Sistema de Informação 

Geográfica, nos revela que 80% das que responderam o questionário tem a intenção de 

adquirir, porém em um tempo posterior a um ano. Quanto aos benefícios, há um entendimento 

das possibilidades de aumento da arrecadação tributária, assim como constatado nas 

prefeituras que já operam com o sistema. Sendo a gestão territorial também um benefício 

arduamente procurado, onde as prefeituras enxergam no SIG a possibilidade concreta de fazê-

lo da maneira mais eficiente, onde os dois benefícios receberam três indicações cada um, 

conforme tabela 13. Sendo assim, ao compráramos os resultado das prefeituras que possuem o 

sistema e das que não possuem, concluímos que o entendimento em razão aos benefícios, gira 

em torno do ordenamento territorial para posterior aumento na arrecadação, apesar do SIG 

trazer muito mais opções do que estas, dependendo somente do nível de serviço adquirido do 

conhecimento do gestor do sistema. 

O nível de serviços pretendido pelas prefeituras que não possuem o SIG, se 

destaca na aquisição de um software para o gerenciamento dos dados geográficos, com 23% 

das intenções indicadas na tabela 12. Porém o recadastramento imobiliário urbano e rural, 
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juntamente com um software que possibilite o cadastro de informações estatísticas 

acompanha o desejo da contratação de serviços do SIG. 

Para isto foi pesquisado junto a empresas que atuam neste segmento do mercado, 

a avaliação de seus serviços e o custo de implantação do sistema. Sabemos assim que os 

serviços são diversos e as tecnologias de captação de dados modernas, porém os softwares 

ainda passam por constante desenvolvimento para melhora contínua. O software é adaptado 

de acordo com as necessidades de cada município, integrando tecnologias dependendo do 

nível de serviço contratado. Porém cabe destacar que os mais modernos softwares de gestão 

urbana através do SIG estão sendo desenvolvidos na Europa e Estados Unidos, onde inúmeros 

recursos são indexados. Porém os serviços vão deste o mais básico, que é o recadastramento 

imobiliário em campo, até o desenvolvimento de software para cruzamento de dados 

geográficos com o banco de dados, para análise e tomadas de decisões. Apuramos que o custo 

de implantação do SIG pode girar em torno de R$ 500.000,00 para nível de serviços e 

municípios menores até R$ 3.000.000,00 ou mais para nível de serviços mais altos, e 

municípios grandes. 

Cabe também salientar que o nível do software influencia diretamente na 

aquisição do hardware mais potente, a fim de garantir a estrutura concisa e operável, assim 

como também o recurso humano, que terá de ter perícia maior com sistemas mais complexos. 

Assim como o investimento terá de ser maior em municípios maiores, o fator de nível de 

serviço também influencia drasticamente no investimento. Na implantação do SIG 

constatamos que a parte dispendiosa é a formação do banco de dados, que em muitos 

municípios vem apresentando erros e cadastros duplicados. Sendo que é um serviço demorado 

e dependendo do caso ter de se fazer em campo, passa a dispor de mais pessoas e maior 

tempo. 

No entanto o governo vem disponibilizando algumas linhas de crédito para 

financiamento, assim como por exemplo o PMAT (Programa de Modernização da 

Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos), em que as prefeituras 

possam adquiri o SIG sem onerar imediatamente sua situação financeira, pois o SIG bem 

aplicado retribui o investimento feito em muitos casos menos de dois anos. 

Portanto, conclui-se que no caso dos municípios do Alto Vale do Itajaí, que possui 

a maioria dos municípios de pequeno porte, o nível de serviço deve ficar em uma imagem 

Aerofotogramétrica (1:8.000) das zonas urbanas, com o recadastramento dos imóveis urbanos 

e um sistema de informática que possibilite a alimentação, visualização e análise dos dados 

recolhidos, assim como o cruzamento de dados espaciais com os escritos. Um investimento 
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em torno de R$ 1.000.000,00 a R$ 2.000.000,00 deverá suprir os serviços a serem 

contratados, porém uma gestão inteligente de implantação, em parcerias com algumas 

instituições, poderá reduzir este valor. 

 

4.1 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Devido ao Sistema de Informação Geográfica ser um assunto pouco difundido na 

região, para trabalhos futuros sugerimos a participação da AMAVI (Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Itajaí) como intermediador do processo de implantação, e através 

de cursos faça a conscientização e divulgue os benefícios aos prefeitos e responsáveis da 

aérea do planejamento urbano e informática dos municípios. Através destes esclarecimentos, 

será mais fácil a implantação, uma vez que ela necessita de extremo comprometimento dos 

envolvidos. Através de um consórcio entre os municípios interessados para aquisição dos 

serviços, poderá ser minimizado o custo consideravelmente, que ainda possam ser buscados 

em financiamentos do governo, tal como o PMAT citado anteriormente. 

Quanto aos níveis de serviços, sugerimos a contratação de uma imagem 

aerofotogramétrica na escala 1:8.000 para triangulação dos dados geográficos. O 

recadastramento imobiliário também se torna necessário para que as informações cadastradas 

em banco de dados possam ser atuais e confiáveis. Uma vez obtendo estes serviços, resta a 

elaboração de um software para combinação dos dados geográficos com o banco de dados, 

com possibilidades da aplicação de camadas temáticas (layers) e o treinamento para contínua 

atualização do banco de dados. 

Entendemos que a utilização do SIG permitiria ao Alto Vale do Itajaí tornar sua 

administração pública mais eficaz e eficiente, sem perder o rumo do crescimento futuro das 

cidades, combater as agressões ambientais e aumentar significativamente os recursos próprios 

para maiores investimentos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

DEFINIÇÃO: O geoprocessamento é o processamento informatizado de dados 

georeferenciados. Utiliza programas de computador que permitem o uso de 

informações cartográficas (mapas e plantas) e informações as quais se possam 

associar coordenadas desses mapas ou plantas. O geoprocessamento permite, por 

exemplo, que o computador utilize uma planta da cidade identificando as 

características de cada imóvel, ou o local de moradia das crianças de uma 

determinada escola. A este tipo de sistema denomina-se SIG (Sistema de 

Informação Geográfica). 

 

IMPORTANTE: Caso a Prefeitura possua o Sistema de Geoprocessamento, 

responda as questões de 19 a 27 e eventualmente a 37. Se não possuir o Sistema 

de Informação Geográfica, favor responder as questões de 28 à 36 e eventualmente 

a 37. 

 

Prefeituras que POSSUEM o Geoprocessamento 

 

19. Há quanto tempo se iniciou o uso do sistema de geoprocessamento? 

(      )    de 0 a 6 meses (     )    de 6 a 12 meses 

(      )    de 13 a 18 meses (     )    de 19 a 24 meses 

(      )    mais de 24 meses 

 

20. Qual (ais) o(s) nível(eis) de serviço(s) contratado(s) no SIG? (mais de uma 

opção possível) 

PARTE F: SIG – Sistema de Geoprocessamento 
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(      )    Recadastramento imobiliário urbano. 

(      )    Recadastramento imobiliário rural. 

(      )    Imagem de satélite do zoneamento urbano. 

(      )    Imagem de satélite do zoneamento rural. 

(      )    Foto Aerométrica do zoneamento urbano. 

(      )    Foto Aerométrica do zoneamento rural. 

(   )  Software com cadastro de informações estatísticas, tais como de caráter 

tributário, serviços públicos, dados sócio-econômicos e demográficos, por unidade 

imobiliária. 

(      )    Software para gerenciamento dos dados geográficos. 

(      )    Foto Aerométrica para elaboração do Plano Diretor. 

 

21. Opine sobre os benefícios que o SIG trás: 

(1 – concordo plenamente, 2 – não concordo plenamente, 3 – concordo em partes, 4 

– aplica-se pouco, 5 – não aplicável) 

 

Aumento de arrecadação 1 2 3 4 5 

Otimização e agilidade na tomada de decisão 1 2 3 4 5 

Redução de custos operacionais 1 2 3 4 5 

Agilidade na resolução de problemas 1 2 3 4 5 

Ordenamento e gestão territorial facilitado 1 2 3 4 5 

Gerenciamento de serviços públicos facilitado 1 2 3 4 5 

Gerenciamento de transporte e frota municipal mais 

eficiente 
1 2 3 4 5 

Gestão ambiental mais eficiente 1 2 3 4 5 

Identificação de Público-alvo para políticas públicas 1 2 3 4 5 

Outro, especificar: 1 2 3 4 5 
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22. Qual foi o valor (R$) investido no SIG? (Software, hardware e serviços) 

(      )    de 0 a 250.000 (      )    de 250.001 a 500.000 

(      )    de 500.001 a 750.000 (      )    de 750.001 a 1.000.000 

(      )    de 1.000.001 a 1.500.000 (      )    de 1.500.001 a 2.000.000 

(      )    mais de 2 milhões. 

 

23. Em quanto tempo se deu o retorno sobre o investimento? 

(      )    de 0 a 6 meses (     )    de 6 a 12 meses 

(      )    de 13 a 18 meses (     )    de 19 a 24 meses 

(      )    mais de 24 meses 

 

24. Como ocorreu a qualificação do pessoal? 

(      )    Contratou-se pessoal especializado e permanente. 

(      )    Os Servidores públicos passaram por treinamento especializado contratado. 

(      )  Existia especialista na Prefeitura, não sendo necessário contratar treinamento. 

(    ) Existia especialista na Prefeitura, porém contratou-se treinamento para atualizar 

e ampliar conhecimento. 

(      ) Não se fez nenhum tipo de treinamento especial, funcionários foram 

autodidatas. 

(      )   Outro, especificar: ______________________________________________ 

 

25. Qual a solução adotada para implantação do SIG? 

(      )    Foi licitada empresa para implantação completa do sistema (Soft-, hardware 

e serviços). 

(      )    Foi licitada empresa para implantação parcial do sistema. 

(      )    Houve parceria com uma instituição para implantação. 
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(      )    Foi licitada empresa para implantação parcial do sistema e houve parceria 

com  uma instituição. 

Que instituição? ______________________________________________________ 

 

26. De onde vieram os recursos financeiros para implantação do SIG? (mais de uma 

opção possível) 

(      )    Implantação paga totalmente com recursos próprios. 

(      )    Implantação paga parcialmente com recursos próprios. 

(      )    Implantação paga totalmente com financiamento, qual? ________________ 

 (      )    Implantação paga parcialmente com financiamento, qual?______________ 

 (      )    Implantação paga através de programa específico do governo, qual?______ 

 (      )    Outro, especificar:_________________ ____________________________ 

 

27. Qual é o grau de satisfação com o sistema de geoprocessamento? 

(      )    de 0 a 20% (      )    de 21 a 40% (      )    de 41 a 60% 

(      )    de 61 a 80% (      )    de 81 a 100% 

 

Prefeituras que NÃO POSSUEM o Geoprocessamento 

 

28. Conhece o sistema de geoprocessamento ou similar? 

(      )    Conheço. (      )   Não Conheço, mas sei que existe. 

(      )    Conheço algo similar. (      ) Não Conheço, e não sabia que existia. 

 

29. Gostaria de adquirir um SIG? 

(      )    Sim, gostaria. (      )   Não gostaria, não vejo necessidade 

(      )     Não sei ainda. 



 

 

72 

 

30. Caso pretende adquirir, quando? 

(     )   Não pretendo adquirir. (      )   Dentro de 6 meses. 

(     )   Entre 7 a 12 meses. (      )   Entre 13 a 18 meses. 

(     )   Mais de 18 meses. 

 

31. Qual o motivo para não adquirir o SIG? 

(      ) Pretendo adquiri o SIG. (      )    Por não conhecer o sistema.  

(      )    Por não perceber a necessidade. 

 

32. Até que(ais) nível(eis) de serviço(s) pretende adquirir o SIG? (mais de uma 

opção possível) 

(      )    Recadastramento imobiliário urbano. 

(      )    Recadastramento imobiliário rural. 

(      )    Imagem de satélite do zoneamento urbano. 

(      )    Imagem de satélite do zoneamento rural. 

(      )    Foto Aerométrica do zoneamento urbano. 

(      )    Foto Aerométrica do zoneamento rural. 

(      )    Software com cadastro de informações estatísticas, tais como de caráter 

tributário, serviços públicos, dados sócio-econômicos e demográficos, por unidade 

imobiliária. 

(      )    Software para gerenciamento dos dados geográficos. 

(      )    Foto Aerométrica para elaboração do Plano Diretor. 

 

33. Opine sobre os benefícios do SIG que esperam: 

(1 – concordo plenamente, 2 – não concordo plenamente, 3 – concordo em partes, 4 

– aplica-se pouco, 5 – não aplicável) 
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Aumento de arrecadação 1 2 3 4 5 

Otimização e agilidade na tomada de decisão 1 2 3 4 5 

Redução de custos operacionais 1 2 3 4 5 

Agilidade na resolução de problemas 1 2 3 4 5 

Ordenamento e gestão territorial facilitado 1 2 3 4 5 

Gerenciamento de serviços públicos facilitado 1 2 3 4 5 

Gerenciamento de transporte e frota municipal mais 

eficiente 
1 2 3 4 5 

Gestão ambiental mais eficiente 1 2 3 4 5 

Identificação de Público-alvo para políticas públicas 1 2 3 4 5 

Outro, especificar: 1 2 3 4 5 

 

34. Qual foi o valor (R$) que se quer investir na implantação do SIG? (Software, 

hardware e serviços) 

(      )    de 0 a 250.000 (      )    de 250.001 a 500.000 

(      )    de 500.001 a 750.000 (      )    de 750.001 a 1.000.000 

(      )    de 1.000.001 a 1.500.000 (      )    de 1.500.001 a 2.000.000 

(      )    mais de 2 milhões. 

 

35. Qual solução pretende adotar para a implantação do SIG? 

(      )    Licitar empresa para implantação completa do sistema (Soft-, hardware e 

serviços). 

(      )    Licitar empresa para implantação parcial do sistema. 

(      )    Criar parceria com uma instituição para implantação. 

(      )    Licitar empresa para implantação parcial do sistema e criar parceria com 

uma instituição. 
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Que instituição? ___________________________________________________ 

 

36. De onde pretende obter os recursos financeiros para implantação do SIG? (mais 

de uma opção possível) 

(      )    Pagar totalmente com recursos próprios. 

(      )    Pagar parcialmente com recursos próprios. 

(      )    Pagar totalmente com financiamento, qual? __________________________ 

(      )    Paga parcialmente com financiamento, qual?_________________________ 

(      )    Pagar através de programa específico do governo, qual?_______________ 

(      )    Outro, especificar:______________________________________________ 

 

37. Outros comentários e sugestões livres. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

 

Em 28/11/06, Marco Néia <marco.neia@engefoto.com> escreveu: 

Prezado Marco  

  

Quanto aos produtos oferecidos pela Engefoto, vc pode ter um bom detalhamento 

consultando nosso site www.engefoto.com.br . 

  

Quanto a estimativa de preços, podemos considerar: 

  

Mapeamento área urbana, escala 1:2.000, planilatimétrico completo : R$815.100,00 

  

Mapeamento de área rural : escala 1:10.000, planialtimétrico (sistema viário, hidrografia, 

altimetria com curvas de 10x10m) : R$188.600,00 

  

Quanto ao sistema de georpocessamento o preço é muito variável pois dependerá das 

aplçicações que serão desenvolvidas, dos softwares utilizados, do gerenciador de banco de dados, 

do totalidade de horas no suporte técnica, etc...As aplicações podem envolver questões macros, 

como bairros, setores censitários, saúde educação, até o detalhamento  de lotes e unidades, portanto 

a estimativa somente após um diagnóstico no cliente. 

  

Sem mais para o momento. 

  

Cordialmente, 

  

Eng° Marco Antônio Néia 
ENGEFOTO Engenharia e Aerolevantamentos S.A. 
Gerência Comercial 
����(41)3366 3634 R. 114 
���� marco.neia@engefoto.com 

----- Original Message -----  

From: Marco Alan  

To: marco.neia@engefoto.com  

Sent: Tuesday, November 21, 2006 10:02 AM 

Subject: Fwd: Trabalho sobre Geoprocessamento na Administração Pública 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Marco Alan <marcomay@gmail.com> 

Date: 17/11/2006 08:18 

Subject: Trabalho sobre Geoprocessamento na Administração Pública 

To: dir_administrativa@engefoto.com 

Prezados Senhores, 

  

Sou acadêmico de Administração da 8ª fase da UNIDAVI - Rio do Sul, e estou 

desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso na área de Geoprocessamento na 

Administração Pública. Este TCC faz parte de um projeto maior, que trata da Prefeitura 

Virtual, denominado TranReg conforme autores do artigo anexo (ALEXANDRINI, Fábio; 

PISKE, Ingobert; PISKE, Ricardo, 2006), e publicado na página www.aedb.br/seget. Este 

projeto envolve as Prefeituras do alto Vale do Itajaí, que recebrão cópia dos projetos.  

Sendo assim, solicito encarecidamente que possam fornecer os tipos de serviços 

oferecidos pela vossa empresa neste área e ao final um custo aproximado da completa 

instalação do SIG numa Prefeitura Municipal, com 50.000 habitantes e extensão territorial 

urbana de 74,10 km² e rural de 188,60 km², num total de 262,70km². 

Lembrando somente que estou buscando a implantação completa, desde 

levantamento de área, fotos e fornecimento de sistema para gerenciamento e atualização 

contínua das informações, e que o custo é aproximado, não servindo como referência para 

efetiva contratação dos serviços.  

  

  

Grato pela colaboração, 

  

  

Marco Alan May 

(47) 9604-8299 
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ANEXO III 

 

 

Em 24/11/06, Fernando Dias <fernando@esteio.com.br> escreveu: 

Caro Marco Alan, 

  

Para a administração municipal a Esteio pode oferecer serviços de mapeamento 

aerofotogramétrico, perfilamento a LASER aerotransportado, cadastramento de imóveis e 

desenvolvimento de SIG. Em nossas páginas na Internet existe um detalhamento destes tipos 

de serviços. 

  

Considerando especificamente o que você solicitou, podemos propor a execução 

de um mapeamento aerofotogramétrico da área urbana na escala 1:2.000 e na área rural na 

escala 1:5.000, o cadastramento de imóveis urbanos e o desenvolvimento de um sistema de 

informações geográficas. 

  

A seguir apresentamos nossa estimativa de custo para estes serviços. 

  

1. Mapeamento Aerofotogramétrico da Área Urbana, 74,10 km² 

1.1. Etapas 

 - Cobertura aerofotogramétrica na escala 1:8.000 

 - Apoio fotogramétrico da cobertura 

 - Aerotriangulação da cobertura 

 - Restituição estereofotogramétrica na escala 1:2.000 

 - Perfilamento a LASER, com geração de curvas de nível equidistantes de 1 

metro 

 - Geração de ortofotos na escala 1:2.000 

  

1.2. Estimativa de Custo 

 - Preço unitário    : R$ 16.000,00/km² 

 - Valor total    : R$ 1.185.600,00, para os 74,10 km² 

  

1.3. Prazo de Execução 

 - 7 meses 
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2. Mapeamento Aerofotogramétrico da Área Rural, 262,70 km² 

2.1. Etapas 

 - Cobertura aerofotogramétrica na escala 1:20.000 

 - Apoio fotogramétrico da cobertura 

 - Aerotriangulação da cobertura 

 - Restituição estereofotogramétrica na escala 1:5.000 

 - Restituição estereofotogramétrica de curvas de nível equidistantes de 5 metros 

 - Geração de ortofotos na escala 1:5.000 

  

2.2. Estimativa de Custo 

 - Preço unitário    : R$ 3.500,00/km² 

 - Valor total    : R$ 919.450,00, para os 262,70 km² 

  

2.3. Prazo de Execução 

 - 6 meses 

  

3. Cadastramento de imóveis urbanos, estimativa de 70.000 unidades 

3.1. Etapas 

 - Cadastramento em campo 

  

3.2. Estimativa de Custo 

 - Preço unitário    : R$ 30,00/unidade 

 - Valor total    : R$ 2.100.000,00, para uma estimativa de 70.000 unidade 

imobiliárias 

  

1.3. Prazo de Execução 

 - 5 meses 

  

4. Desenvolvimento de um SIG para as áreas e imóveis acima 

4.1. Etapas 

 - Concepção do sistema 

 - Definição de softwares e equipamentos 

 - Desenvolvimento do sistema 
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 - Implantação 

  

4.2. Estimativa de Custo 

 - Valor total    : R$ 300.000,00 a R$ 600.000,00 (depende das especificações, 

entidades envolvidas, etc.) 

  

4.3. Prazo de Execução 

 - 5 meses 

  

Os prazos de execução são individuais, na execução conjunta o prazo total 

estimado é de 9 meses. 

  

Os valores apresentado são estimativas genéricas, sem levar em consideração 

aspectos particulares de cada contrato. 

  

Atenciosamente 

  

Fernando Dias 

ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S.A. 

41.3271.6000 

Visite nossos sites: www.esteio.com.br e www.lidar.com.br 

  

  

----- Original Message -----  

From: Marco Alan  

To: info@esteio.com.br ; trindade@esteio.com.br  

Sent: Friday, November 17, 2006 10:34 AM 

Subject: Trabalho sobre Geoprocessamento na Administração Pública 

 

Prezados Senhores, 

  

Sou acadêmico de Administração da 8ª fase da UNIDAVI - Rio do Sul, e estou 

desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso na área de Geoprocessamento na 

Administração Pública. Este TCC faz parte de um projeto maior, que trata da Prefeitura 
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Virtual, denominado TranReg conforme autores do artigo anexo (ALEXANDRINI, Fábio; 

PISKE, Ingobert; PISKE, Ricardo, 2006), e publicado na página www.aedb.br/seget. Este 

projeto envolve as Prefeituras do alto Vale do Itajaí, que recebrão cópia dos projetos.  

Sendo assim, solicito encarecidamente que possam fornecer os tipos de serviços 

oferecidos pela vossa empresa neste área e ao final um custo aproximado da completa 

instalação do SIG numa Prefeitura Municipal, com 50.000 habitantes e extensão territorial 

urbana de 74,10 km² e rural de 188,60 km², num total de 262,70km². 

Lembrando somente que estou buscando a implantação completa, desde 

levantamento de área, fotos e fornecimento de sistema para gerenciamento e atualização 

contínua das informações, e que o custo é aproximado, não servindo como referência para 

efetiva contratação dos serviços.  

  

  

Grato pela colaboração, 

  

  

Marco Alan May 

(47) 9604-8299 

 


