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1 DADOS GEOGRÁFICOS: O QUE SÃO?

Os modelos geométricos para a representação da componente gráfica no ambiente

digital são: vetorial ou matricial (raster). Além dos modelos geométricos, consideram-

se seus atributos, ou seja, informações alfa-numéricas ou descritivas como sendo o

terceiro modelo de dados, porém com a diferença de estarem necessariamente

associadas a um modelo geométrico. 

As operações dos SIG, para serem eficientemente executadas, requerem que as

camadas estejam representadas em um determinado modelo. Em geral, estes

sistemas suportam os três modelos.

Os dados utilizados em um SIG possuem uma identificação própria, a saber:

1.1 Modelo Vetorial

Na estrutura vetorial, a localização e a feição geométrica do elemento são

armazenadas e representadas por vértices definidos por um par de coordenadas.

Dependendo da sua forma e da escala cartográfica, os elementos podem ser

expressos pelas seguintes feições geométricas:

 Pontos –  representados por um vértice, ou seja, por apenas um par de

coordenadas, definindo a localização de objetos que não apresentam área nem

comprimento. Exemplos: hospital representado em uma escala intermediária ou

cidade em uma escala pequena, epicentro de um terremoto.

 Linhas poligonais ou arcos –  representados por, no mínimo, dois vértices

conectados, gerando polígonos abertos que expressam elementos que possuem

comprimento ou extensão linear. Exemplos: estradas, rios.

 Polígonos - representados por, no mínimo, três vértices conectados, sendo

que o primeiro vértice possui coordenadas idênticas ao do último, gerando, assim,

polígonos fechados que definem elementos geográficos com área e perímetro.
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Exemplos: limites políticos-administrativos (municípios, estados), classes de mapas

temáticos (uso e cobertura do solo, pedologia).

Figura 1 - Formatos geométricos utilizados em SIG.

Fonte: INPE

As feições geométricas (ponto, linha e polígono) utilizadas para representação dos

elementos, bem como a sua estrutura de armazenamento, estabelecem as relações

espaciais entre os elementos geográficos, ou seja, relações existentes entre si e

entre os outros elementos, denominadas de topológicas (Burrough, 1998). 

As relações espaciais são percebidas intuitivamente pelo leitor; ao analisar um

mapa, por exemplo, os elementos que fazem fronteiras com outros elementos são

facilmente identificados. Entretanto, como os sistemas computacionais não são

capazes de perceber estas relações, para processamento de análises espaciais nos

SIG, há necessidade que estas sejam definidas explicitamente nos arquivos digitais

que armazenam as feições geométricas dos elementos. 

O modelo vetorial é representado por um arquivo denominado “SHAPEFILE”. Os

arquivos “Shapefile” foram criados a partir de um arquivo composto (conjunto de

arquivos). Os SIG podem ler ou escrever shapefiles e consistem em um arquivo
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principal, um arquivo índexador e um arquivo contendo a tabela de atributos.

Arquivo *.shp: é o arquivo principal que apresenta a informação geométrica (ponto,

linha ou polígono). É descrito também como uma lista de vértices (par de

coordenadas), que definem a localização espacial do elemento mapeado.

Arquivo *.dbf: é o arquivo que possui a tabela de atributos de todas as entidades

geométricas existentes no arquivo “shp”. É descrito como uma tabela semelhante a

de uma planilha, contendo linhas e colunas. 

Arquivo *.shx: é o arquivo indexador que cria o relacionamento entre o arquivo

geométrico “shp” com a tabela de atributos “dbf”. Isto possibilita que a informação

geográfica (geometria + vértices) esteja relacionada de maneira que se houver a

exclusão de uma linha na tabela de atributos, automaticamente excluirá a

informação geográfica.

Considerações: a possibilidade de relação direta entre informação geográfica e

tabela de atributos é o que diferencia de outros formatos de arquivos, como por

exemplo, os arquivos provenientes da plataforma CAD. Mais informações deste

modelo de arquivo podem ser acessadas no site

(http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf).

Modelo Matricial: No modelo matricial, também denominado de raster, o terreno é

representado por uma matriz M(i, j), composta por i colunas e j linhas, que definem

células, denominadas pixels (picture cell), ao se cruzarem. Cada pixel apresenta um

valor referente ao atributo, além dos valores que definem o número da coluna e o

número da linha, correspondendo, quando o arquivo está georreferenciado, às

coordenadas x e y, respectivamente. 
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Figura 2 - Representação esquemática de um modelo de dados raster (possui pixel).

Fonte: INPE

O modelo raster é adequado para armazenar e manipular imagens de

sensoriamento remoto, da superfície terrestre. Os atributos dos pixels representam

um valor proporcional à energia eletromagnética refletida ou emitida pela superfície

terrestre. Os rasters são usualmente utilizados por imagens de satélites, ou imagens

adquiridas por fotografia aérea, e qualquer outra forma de imagem que seja definida

por pixel.

Figura 3 - Diferença esquemática de modelo de dados raster e vetorial.

Fonte: Adaptado CIH
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De acordo com o modelo Vetorial e Raster, a tabela abaixo apresenta alguns

aspectos de uso dos dois modelos.

Tabela 1 - Aspectos técnicos de modelo de dados vetoriais e raster. 

Fonte: Adaptado CIH.

1.2 Modelo Atributos – Dados Alfa-numéricos

No ambiente de um SIG as entidades do mundo real podem ser didaticamente

descritas por atributos espaciais, temporais e temáticos. Os atributos espaciais

guardam informações sobre localização, topologia e geometria das entidades. A

localização é registrada em coordenadas geográficas, coordenadas de projeção ou

coordenadas retangulares com uma origem local. A topologia contém informações

sobre vizinhança, distância; a geometria contém informações sobre área, perímetro,

forma. A tecnologia atual de Sistemas de Informação Geográfica permite a geração

de topologia e geometria a partir dos dados de localização.

Os atributos temporais referem-se à idade do objeto de estudo, à data ou à

frequência de aquisição. Os atributos temáticos referem-se a outras propriedades

das entidades, que não são de localização nem temporais, tais como tipos de

rochas, índice pluviométrico anual, tipos de solos, presença de minerais, quantidade
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de pessoas que vivem em uma casa, quantidade de animais estabulados numa

propriedade rural. Os atributos temporais e os temáticos são também conhecidos

como atributos alfanuméricos ou atributos descritivos. 

Os atributos alfanuméricos ainda podem ser subdivididos em dois tipos:

 Atributos dos dados espaciais;

 Atributos Georeferenciados.

1.3 Atributos dos Dados Espaciais

São os atributos que fornecem informações descritivas acerca de características de

algum dado espacial. Estão ligados aos elementos espaciais através de

identificadores comuns, normalmente chamados de geocódigos, que estão

armazenados tanto nos registros alfanuméricos como nos espaciais.

Podem fornecer informações qualitativas ou quantitativas associadas às feições

espaciais pontos, linhas ou áreas representadas na base de dados. Um exemplo de

feição ponto seria a localização de uma propriedade rural, ou seja o ponto

geográfico da propriedade. Pode-se ter um arquivo de atributos alfanuméricos com

informações da atividade exercida na propriedade, quantidade de animais, nome do

proprietário, etc. 

No caso de linhas, tem-se o exemplo de rede de abastecimento de gás, que

permitiria um arquivo associado com informações sobre o tipo de rede, material,

diâmetro, estado de conservação, vazão, ou caso de uma estrada, com informações

do número de faixas, condições do pavimento e número de acidentes em cada

trecho.

1.4 A Produção e Aquisição de Dados Geográficos: Como fazer?

Diversas estratégias de georreferenciamento de dados podem ser utilizadas. Porém,

10



todas dependem, fundamentalmente, da qualidade dos dados (informações

demográficas atualizadas, mapas temáticos bem elaborados, registros

hidrometeorológicos abrangentes, etc.), e da confiabilidade da base cartográfica

existente. 

Com esses dois requisitos atendidos, a forma mais prática de fazer o

georreferenciamento das informações é localizá-las, por meio das coordenadas

geográficas, nas cartas das respectivas regiões ou municípios, usando os artifícios

gráficos que melhor as representem (cores, símbolos, hachuras, etc.).

Uma segunda estratégia de georreferenciamento é a associação desses dados a

coordenadas geográficas coletadas em campo, frequentemente com o auxílio de

equipamentos do tipo GPS - Global Positioning System. Assim, torna-se mais prática

e eficiente a delimitação das áreas ou pontos. Sob essa ótica, verifica-se, por

exemplo, que grande parte dos registros meteorológicos, hidrológicos e de qualidade

da água possui campos de identificação por meio de coordenadas, o que facilita a

inclusão dessas informações em sistemas geográficos de informação - SIGs.

Finalmente, a terceira estratégia de georreferenciamento de dados é a construção

de unidades geográficas específicas, com o auxílio de técnicas da cartografia digital.

Esse pode ser o caso de dados sobre bacias hidrográficas específicas, tomando-se

como referência os limites geográficos das áreas de abrangência da bacia.

1.5 Aquisição de Dados

Os avanços da tecnologia de computadores e de satélites espaciais nas últimas

décadas facilitaram a aquisição de dados geográficos por orgãos governamentais e

privados, gerando com isto uma massa muito grande de dados. Os SIGs possuem

ferramentas que permitem a integração, em uma única base, de informações

espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo, cadastro urbano e

rural, imagens de satélite.
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Os dados ambientais são grandezas variáveis e territorializadas. São abundantes,

diversificados, posicionáveis e de extensão determinável. A partir deles é possível

obter conhecimento sobre a realidade ambiental de um território. 

Google Earth e Maps (Matéria obtida pela revista de Tecnologia Terra e site

HowSttuffWorks.com).

A maioria de nós vem usando um ou outro programa online de mapeamento já há

alguns anos. São excelentes para as pessoas que se perdem sempre que tenham

de ir a qualquer lugar a mais de cinco quilômetros de casa, e divertidos para aqueles

que gostam de saber onde ficam as coisas. 

O Google Earth e o Google Maps são feitos sobre a mesma base: fotos obtidas por

satélites e aviões de empresas contratadas pelo Google que tiram fotos em alta

resolução de todos os lugares possíveis e imagináveis. 

Segundo Marcelo Quintella, gerente de produtos do Google Brasil "Muitas vezes

fazendeiros, incorporadoras e governos precisam de imagens de satélite atualizadas

de certas regiões. Se eles pedem exclusividade, a imagem sai mais cara. Caso

contrário, ela vai acabar no Maps/Earth".

Isso significa dizer que quando alguém compra uma imagem de satélite, ela

provavelmente será adquirida pelo Google para compor o mosaico de imagem que

existe no aplicativo. A grande mágica do Google em todo o processo é organizar

toda a informação e publicar no Earth/Maps. 

"Nossa grande tecnologia é a apresentação, com o zoom e a navegação
pelo mundo", comenta o gerente. "As fotos já chegam ao Google
ortorretificadas, quer dizer, com a orientação certa de norte e sul,
coordenadas corretas e perpendiculares ao solo, com a correção da
distorção do satélite. Temos que costurar as imagens distintas e gerar essa
fachada de todo o globo", explica.

A apresentação final do Google Earth, claro, é diferente da feita para o Maps, que

assume mais uma função de serviço de busca de informações. A atualização das

12



imagens de satélite e aviões usadas nos produtos é feita uma ou duas vezes por

ano, e depende muito da disponibilidade das imagens, no caso do fazendeiro que

quer ver a situação das suas terras, por exemplo, e não pediu exclusividade, a

imagem segue automaticamente para o Google. E se existir algum lugar que o

satélite não capture as imagens em alta resolução, o Earth fica desatualizado.

O trabalho de organização dessa massa de imagens de satélites e aviões conta com

um complemento feito por parceiros de conteúdo como a Wikipedia ou o Panoramio,

que mostram informações em novas camadas de dados no próprio mapa (e é bem

visível no Google Earth) ou pelo próprio usuário dos produtos, que pode criar suas

camadas e oferecê-las para download no site do Earth.

Entretanto, essa diferenciação entre material produzido sob contrato e gerado pelo

usuário está prestes a cair. Quintella explica que o Google avalia a longo prazo a

remoção dessa diferença. "O que importa é oferecer sempre o melhor para o

usuário final", conclui.

O Google Earth torna fotografias aéreas de cada centímetro do planeta facilmente

disponíveis para qualquer um que tenha um computador. Algumas pessoas

expressaram preocupação quanto a este fato, por diversos motivos.

Veja alguns números sobre o Google Earth e Google Maps:

Todos os dias, usuários dos dois produtos gastam cerca de 1 milhão de horas

navegando em conteúdo geográfico.

O Maps tem mapas detalhados em mais de 100 países.

Mais de 20 milhões de mapas foram criados por usuários.

Mais de 150 mil sites ativos usam a interface de programação - API do Maps.

Cerca de 10 milhões de fotos do Panoramio (fotos de lugares) são visíveis no Maps

e no Earth.

O Earth teve 500 milhões de ativações feitas por usuários e existe em 41 idiomas.

As imagens de satélite no Earth em alta resolução a menos de 1 metro cobrem 30%
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da superfície da terra e 50% da população do mundo.

1.6 Sistema de Posicionamento Global - GPS

Até recentemente, os processos de levantamento de dados de campo para

aquisição de bases cartográficas baseavam-se na utilização de medidas de ângulos

e distâncias terrestres para atingir seus objetivos. Uma das restrições mais severas

era a necessidade de haver intervisibilidade entre os pontos a serem medidos. Além

disso, os métodos clássicos quase sempre dividiam as observações em uma

componente horizontal e outra vertical, acarretando discrepância nos resultados,

devido ao trabalho em sistema diferentes. 

A partir da aparição dos primeiros satélites artificiais, os geodesistas rapidamente

descobriam as vantagens de utilizá-los como pontos espaciais geodésicos de

referência e eles passaram, imediatamente, a ser utilizados no estabelecimento de

redes geodésicas. O primeiro sistema de satélites colocado à disposição do meio

civil foi o sistema de satélites TRANSIT, disponível para tal desde 1967, que permite

a determinação de pontos com a precisão da ordem do decímetro. 

Esse sistema está sendo utilizado principalmente para a navegação, a prospecção

de recursos naturais e para o controle de redes geodésicas. Essa situação mudou

com o aparecimento, em 1973, do sistema NAVSTAR / GPS- Navigation System

Using Time and Ranging ou Global Positioning System -, que permite alcançar

melhores precisões. 

O sistema de posicionamento Global – GPS foi projetado e desenvolvido pelo

Departamento de Defesa Americano. As intenções iniciais eram utilizá-lo,

principalmente, para a navegação com propósitos militares. Somente com a

descoberta da grande precisão do sistema e com o aumento da eficiência dos

receptores é que ele passou a ser também utilizado pela comunidade civil. O GPS

compõe-se, atualmente, de 24 satélites, os quais estão distribuídos em 6 órbitas
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planas.

Cada plano possui uma inclinação de 55° em relação ao plano do Equador. Todos os

satélites estão a cerca de 20.200 km acima da Terra e completam uma revolução

inteira, em torno da Terra, aproximadamente  a cada 11 horas e 58 minutos. A

constelação atual de satélites GPS garante a denominada cobertura bidimensional,

ou seja, a todo instante, em qualquer lugar da superfície terrestre, pelo menos

quatro satélites podem ser observados.

1.7 Tipos, Formatos e Fonte de Dados

Na tabela 2, apresenta-se uma referência em relação à fonte de dados. Trata-se de

um quadro descritivo de dados necessários a projetos básicos no âmbito das

energias do biogás, bem como fontes de instituições que fornecem estes dados em

formato digital, por meio de cadastros e download em seus sites institucionais. 
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Tabela 2 - Representação de tipos de dados, formatos e fontes de aquisição. 

Fonte: CIH,2012
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2 A MANIPULAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS

2.1 Sobreposição de Mapas

Segundo Ono (2005), um método eficiente para estudos ambientais é a

sobreposição de mapas temáticos. Um mapa de qualidade consegue condensar

diversas informações, em muitas situações ele é mais adequado do que tabelas

estatísticas, pareceres técnicos e outros produtos necessários para dar suporte a

decisões gerenciais.

Ferraz e Vetorazzi (1998) utilizaram o método de sobreposição de mapas temáticos

na tentativa de associar vários fatores espaciais em um único tema. De acordo com

Nascimento (2006), a sobreposição de mapas é um método tradicionalmente

aplicado aos estudos de geociências, devido à complexidade e à dimensão dos

procedimentos envolvidos nestes estudos, sendo de fundamental importância o uso

de geoprocessamento para automatizar as tarefas repetitivas. 

Figura 4 - Formato de sobreposição de mapas.

Fonte: Geoprocessamento para Análise Ambiental. LABGEO.

Conforme a explicação do autor, o ambiente da figura 94 é representado como um 

paralelepípedo segmentado em três situações: A, B e C. Apresenta relações 
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implícitas com sistemas geográficos de informação, na medida  em que contêm os 

conceitos de localização (linhas de latitude e longitude representadas na face 

esquerda da situação C) e apresenta a base de dados como composta por planos 

de informação georreferenciados e relativos a cada situação ambiental.

Nos planos de informação estão representadas as entidades que os compõem. O

ambiente é representado, como realmente pode ser feito no âmbito do

geoprocessamento, através de uma sucessão de situações ambientais (os cortes

espaço-temporais já referidos) que se projetam, como subdivisões do

paralelepípedo, do passado para o presente e o futuro. 

Registro de Dados Geográficos em Banco de Dados - Cadastro Técnico

Multifinalitário.

2.2 Definições

LOCH et al (1984) definem o cadastro como um sistema de registro de uma área de

interesse, o qual deve ser descritivo, padronizado, devendo ter uma base

cartográfica bem definida. Já segundo MELO (1985) pode-se entender cadastro

como um conjunto de conhecimentos registrados de uma determinada realidade,

dispostos de forma organizada e estabelecidos para um determinado fim.

Cadastro Técnico Multifinalitário é uma ferramenta de gestão de grande versatilidade

(LOCH, 1993) e que reúne características ideais para servir a programas de

gerenciamento com múltiplos propósitos e com a necessidade de integração. Além

disso, se torna uma ferramenta versátil por possibilitar o acesso de usuários de

áreas diversas e, ao mesmo tempo, a integração e cruzamento de informações que

anteriormente não poderiam ser integradas.

Também conforme MELO (1985), o Cadastro Técnico Multifinalitário é a ferramenta

ideal para o planejamento, por conter informações setoriais sobre temas específicos,

os quais são interrelacionados, de modo que um dado só tem significado se estiver
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posicionado em relação à superfície terrestre global do país ou região. O conteúdo e

as finalidades dos sistemas cadastrais modificam-se durante o tempo histórico e

diferenciam-se de um país para o outro.

Porém, as necessidades atuais de gestão e de planejamento em informação verídica

e atualizada sobre um determinado espaço fazem com que, de uma forma comum, o

Cadastro Técnico, defina-se como “o registro oficial e sistemático do serviço público

de um determinado território ou jurisdição de lotes e parcelas em forma: (a) gráfico

(planta cadastral na escala grande) e (b) descritivo (número de parcela, proprietário,

área, uso atual, etc.)", utilizado como base para outros registros oficiais e

particulares, assim como para arrecadação de impostos imobiliários e territoriais

(GEODESIA-online, 2000). A definição acima descriminada consta na declaração

sobre o Cadastro da Fedération Internationale des Géométres - FIG e é

internacionalmente reconhecida.

Com todas essas definições, é importante que se compreenda que o CTM é o

cadastro de informações de uma parcela ou unidade, como uma propriedade rural

ou um lote urbano, e da sua localização geográfica, com aplicação para vários fins.

Esses fins vão desde a questão legal como a cobrança de impostos, dependendo da

precisão dos dados geográficos do cadastro, até questões ambientais e sociais. 

2.3 Finalidades e Aplicações

De acordo com ELSTNER (1971) apud LIMA & PHILIPS (2000) o cadastro deve

servir para múltiplos fins, como:

a) Base para a cobrança racional de impostos;

b) Garantir a posse da propriedade;

c) Base para um melhoramento do registro de terras;

d) Reforma agrária;

e) Base para projetos de desenvolvimento: construção de estradas, projetos de

economia hidrográfica (irrigação, drenagem, plantas hidroelétricas, águas

19



subterrâneas, etc.), planejamento de novos povoados e o desenvolvimento urbano,

base para a geografia regional e para planejamento na remodelação das

propriedades (construções, ruas, etc.);

f) Base para a manutenção atualizada dos mapas topográficos básicos e gerais.

O autor ALCÁZAR (2007) apresenta uma tabela esquemática com características

relacionadas às aplicações do cadastro, demonstrando como um cadastro pode se

tornar mulfinalitário. Esse esquema é apresentado na tabela a seguir.

Tabela 3 - Características e aplicações cadastrais.

INFORMAÇÀO APLICAÇÕES/USOS
Representação

gráfica Cartografi

a multiuso

Estimativa

de das

bases

tributáveis

Fiscalizaçã

o

imobiliária

e territorial

Garantia

dos direitos

sobre o

bem

Ordena

mento

territorial

integral

Estimativa de

superfícies
Valoração

econômica

Estúdios

estatísticos Segurança

jurídica

Tomada

de

decisões

que

afetem o

território
Título cadastral
Proprietário
Informação

ambiental, social,

urbanística, etc

Cadastr

o

Multifin

alitário
Fonte: ALCÁZAR, 2007
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Na tabela é possível observar que o cadastro se torna multifinalitário quando agrega

informações ambientais, sociais, urbanísticas, entre outras. Com isso, torna-se

possível o ordenamento territorial integral e a tomada de decisões que afetem o

território. Como essas possibilidades estão enquadradas às necessidades que o

planejamento de projetos de energias renováveis e biogás têm, constata-se a

importância da aplicação do CTM como ferramenta para esses projetos.

Desta forma, podem ser relacionadas para um Cadastro funções de tributação, de

retratação da ocupação territorial, de complemento do Sistema de Registro de

Títulos, de fiscalização da função social da propriedade, de base para o

ordenamento do planejamento territorial (rural e urbano) e para questões ambientais.

Segundo uma definição da FIG – Federação Internacional de Agrimensores, citada

por Erba, deve-se levar em conta que além dos objetivos de fiscalização e

regularização da terra, a aplicação do CTM nas políticas de administração territorial

deve ter como objetivo:

 “[...] melhorar o uso dos recursos territoriais para apoiar o rápido
crescimento da população, promover incentivos para o desenvolvimento,
incluindo a provisão de habitações e infraestrutura básica, proteger o
ambiente natural contra a degradação, dar acesso equitativo e eficiente aos
benefícios econômicos da terra e dos mercados de bens imóveis”.

Além disso, cita como requisitos prévios: “dar acesso efetivo à informação sobre a

terra, como via essencial para identificar problemas e suas prioridades; formular e

implementar políticas territoriais e planos estratégicos para resolver estes

problemas; apoiar o planejamento territorial e as atividades de desenvolvimento

econômico; implementar um sistema equitativo e eficiente de impostos sobre a

propriedade.”

Os objetivos citados pelo FIG de “melhorar o uso dos recursos territoriais para

apoiar o rápido crescimento da população”  e “promover incentivos para o

desenvolvimento” vem ao encontro da aplicação do CTM proposta nesse conteúdo,

ou seja, a utilização como ferramenta na gestão de projetos de energias renováveis

– biogás. Projetos de energias renováveis que estejam integrados com a realidade
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da região em que estão sendo implantados podem realmente atuar na melhoria de

vida da população, com geração de renda e melhoria da condição ambiental da

região.

A multifinalidade do cadastro tem como principal objetivo otimizar o uso dos recursos

empregados, utilizando uma mesma base para vários fins. Isso também possibilita o

desenvolvimento de uma região, por reduzir gastos desnecessários de dinheiro

público ou privado com ações duplicadas.

Na prática, nem sempre será possível se encontrar bases comuns sendo utilizadas

para diferentes fins, mas isso não pode deixar de ser um objetivo. Mesmo que não

perfeitamente, sempre é possível compartilhar bases e iniciar a construção de um

CTM para uma região ou município em longo prazo. O importante é que o CTM seja

utilizado como um conceito ótimo a ser aplicado, e que dentro das possibilidades de

cada instituição haja um planejamento para implantação do mesmo.

2.4 CTM Aplicado a Gestão dos Recursos Hídricos

Conforme  foi  detalhado  anteriormente,  o  CTM  recebe  diferentes  camadas  de

informações,  georreferenciadas  ou  alfa-numéricas,  referentes  aos  aspectos  da

produção,  ambientais  e  sócio-econômicos,  assim  maximizando  seus  usos

potenciais. Além disso, o CTM unifica as propriedades em uma nova dimensão, a da

bacia hidrográfica como espaço e da água como elo, com uma visão implicitamente

multidisciplinar, sistêmica e holística. 

Ao tratar da propriedade, o CTM foca na unidade de origem de eventuais problemas

e de tomada de decisão relacionada aos problemas e soluções. Ao agregar estas

unidades individuais em uma bacia hidrográfica, gera uma unidade que facilita o

planejamento e a execução de atividades necessárias para a gestão sustentável do

espaço físico. 

Considerando que o CTM é uma ferramenta que pode ser utilizada para múltiplos
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fins, a partir desse momento ele será aplicado como uma ferramenta de auxílio à

gestão ambiental de bacias hidrográficas, uma vez que gerencia informações, tais

como número, tamanho e localização dos imóveis, mapa de uso do solo, mapa de

cobertura vegetal, mapa hidrográfico, mapa de áreas degradadas, mapas das áreas

de preservação permanente, entre outras que são constituintes de um programa de

manejo ambiental da bacia. Ainda, como ferramenta capaz de proporcionar um

zoneamento de bacias hidrográficas e integrando as diversas escalas de observação

das Unidades de Planejamento e Manejo de um Plano de Bacia Hidrográfica (Figura

95), o CTM espelha a situação corrente de uso da água na determinada bacia

hidrográfica permitindo articular  uma matriz de responsabilidades no âmbito de

gestão integrada dos recursos. 

Com auxilio do CTM, o movimento investigativo de um território de bacia se dá nas

direções: 

Figura 5 - Escalas de observação das diferentes Unidades de Planejamento e Manejo.

Fonte: Adaptado Roloff (2008, p. 11).

Da     escala     menor     para     a     maior:   oferecendo ao investigador todas as facilidades de

planejamento proporcionadas por um Sistema de Informações Geográficas

convencional, que redundam na redução dos custos da investigação.

Da     escala     maior     para     a     menor:   a obtenção de informações reais sobre a situação

ambiental do território investigado, com base nos aspectos ambientais identificados
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nas propriedades localizadas no território, podendo através da “mosaicagem”  das

diversas situações/diagnósticos das propriedades vizinhas, obter a situação do

estado real em que se encontra o território da bacia.

Ao integrar e articular as informações do cadastro de usuários dos recursos hídricos

da bacia (Tabela 4), ou seja, dos proprietários a uma gama de outras informações,

são gerados relatórios e mapas que podem ser acessados, compartilhados e

utilizados pelos vários níveis de responsabilidades envolvidos na gestão da bacia.

Com isso o CTM também assume um importante papel em ambientes de crescentes

conflitos sociais, na medida em que possibilita explicitar formas de ocupação das

terras quanto ao uso atual e futuro em relação ao planejamento sustentável,

considerando a atividade antrópica, a movimentação das populações e os aspectos

legais. 

Tabela 4 - Matriz de responsabilidades das unidades de bacias hidrográficas, definidas

funcionalmente.

Fonte: Adaptado Roloff (2008, p.12)

Na definição de parcela e na de objeto territorial, aparecem em destaque o limite e a

localização da propriedade ou imóvel como elementos de base para a investigação

territorial através do Cadastro, mas também se admite que os limites, objetos de
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registros, podem ser de entes culturais concebidos pela razão de quem interpreta

um documento ou os fatos materiais existentes no território. 

Diante da possibilidade de articular as diferentes escalas de planejamento e manejo

baseadas na realidade, o Cadastro permite certa flexibilidade em termos da exatidão

dos dados geográficos em relação às medições de limites das propriedades. Mesmo

com levantamentos realizados segundo critérios profissionais, podem resultar em

medições menos exatas devido à precariedade das informações territoriais

disponíveis numa determinada região investigada. Com isso, o uso de receptores de

GPS de menor (de navegação) é uma opção aceitável para reduzir os custos do

levantamento.

2.5 Estrutura de Sistemas Baseados no CTM

Os sistemas apresentados neste capítulo estão relacionados aos sistemas já

desenvolvidos pelo Centro Internacional de Hidroinformática - CIH, o qual utiliza este

conceito de modo aplicado, considerando a integração de tecnologias para o

registro, manipulação e interpretação de dados diversos, como exemplificados no

diagrama esquemático abaixo: 

Figura 6 - Diagrama estrutural CTM.

Fonte: Bley, Cícero 2006

O diagrama demonstra os processos definidos do CTM, padronizados em: 
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 Dados de Entrada;

 Tecnologia de Informação;

 Saídas em formas de relatórios e mapas.

É importante ressaltar que as tecnologias utilizadas no desenvolvimento dos

sistemas baseados no CTM representados neste curso, são todos Softwares Livres,

e,  portanto  sem custo de aquisição. A  figura abaixo apresenta o nome das

tecnologias para cada módulo do sistema, dividido em: Cadastro; Consultas e

Relatórios e Visualização Geográfica.

Figura 7 - Softwares Livres utilizados no desenvolvimento dos sistemas CTM.

Fonte: CIH, 2012.
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3 EXEMPLOS DE SISTEMAS BASEADOS NO CTM

3.1 Sistema de Monitoramento Participativo de Rios

O projeto tem como objetivo desenvolver uma metodologia de avaliação integrada

da qualidade da água de rios utilizando bioindicadores (macroinvertebrados

bentônicos). Nele, a água dos rios é monitorada por pessoas das microbacias e dos

municípios que se voluntariam no projeto com o intuito de diagnosticar a qualidade

da água daquele rio.

Para tanto, o projeto conta com uma ferramenta de tecnologia da informação –

Sistema de Monitoramento Participativo de Rios – o qual possibilita o cadastramento

dos dados de monitoramento de rios gerados pelas comunidades participantes e a

livre visualização geográfica, apoiando a motivação das pessoas para melhoria da

condição ambiental da região.

Figura 8 - Sistema Monitoramento Participativo de Rios.

Fonte: CIH, 2012. 

3.2 Sistema Qualidade do Plantio Direto na Palha - SQPDP

O projeto Sistema Qualidade do Plantio Direto na Palha é uma tecnologia que

permite a gestão da qualidade do plantio direto na palha, uma técnica de

conservação do solo. Esse sistema possibilita o cadastro, o cálculo de indicadores e

a visualização geográfica de informações e parâmetros das propriedades,

classificando-as em relação à qualidade do plantio direto praticado. A possibilidade

de visualizar os dados de maneira geográfica  apresenta uma nova forma de
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identificar a qualidade do plantio direto na palha em um espaço geográfico. 

Figura 9 - Sistema de Avaliação da Qualidade do Plantio Direto na Palha.

Fonte: CIH, 2012.

3.3 Sistema de Informações Georeferenciadas de Energias Renováveis - SIGER

O projeto Sistema Informações de Energias Renováveis para América Latina e

Caribe é uma tecnologia que permite ampliar a base de informações energéticas da

Organização Latino-americana do Desenvolvimento Energético - OLADE referente

aos países da América Latina e Caribe. O sistema proporciona a visualização

dessas informações de cada país, georreferenciada por meio de mapas interativos.

Figura 10 - Sistema de Informações Georeferenciadas de Energias Renováveis.

Fonte: CIH, 2012.
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3.4 Sistema Cadastro Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis - CNCMR

O projeto Sistema Cadastro Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis é uma

tecnologia que possibilita o cadastramento das organizações do Movimento Nacional

dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR, suas comissões, comitês e bases

de coleta, seus catadores e carrinhos elétricos utilizados para coleta. O sistema

conta ainda com uma ferramenta de visualização geográfica da localização das

bases, o que permite aprimorar o processo de coleta e a organização do movimento.

Figura 11 - Sistema de Cadastro Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

Fonte: CIH, 2012.

3.5 Sistema de Informações Geográficas do Biogás

O Sistema de Informações Geográficas do Biogás é uma tecnologia que permite o

cadastramento e a localização de propriedades rurais com o objetivo de analisar o

potencial de geração de biogás a partir dos dejetos da produção de suínos e bovinos

de leite. Além disso, permite a consulta dos dados cadastrados por meio de mapas e

relatórios, possibilitando o planejamento de projetos de utilização do biogás para
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geração de energia. 

Figura 12 - Sistema de Informações Geográficas do Biogás.

Fonte: CIH, 2012.

3.6. Sistema Gestor de Base Dados Geográficos (WEB MAPS)

O projeto WEB MAPS é uma tecnologia que possibilita a visualização geográfica de

informações de diversas fontes, considerando interface web com várias escalas de

análise. Esse sistema tem o objetivo de possibilitar a localização de diversas

informações por meio de mapas interativos, integrando dados de diferentes

servidores e apresentando todos os dados de maneira conjunta. O usuário pode

criar seu próprio mapa, com dados de outros servidores, (EMBRAPA, ANA, MMA,

NASA, entre outros) e compartilhar o mapa com outros usuários.

Figura 13 - Sistema Integrado de Base de Dados Geográficos. 

Fonte: CIH, 2012.
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