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Resumo 

SOUZA, J. M. (2000). Uso do Sistema de Informações Geográficas na Análise e 

Otimização do Atendimento a Locais de Potencial Risco de Incêndios, para a 

cidade de São Carlos (SP). São Carlos- SP, 2000. 144p. Dissertação (Mestrado)

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

As atividades que envolvem planejamento urbano e de transportes vêm sendo cada 

vez mais introduzidas, diagnosticadas e modeladas em Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), fornecendo respostas rápidas e racionais às questões levantadas 

em diversas áreas de atuação. A localização de serviços públicos de emergência, 

dentre outros, está diretamente ligada ao atendimento à comunidade. Nesta pesquisa 

apresenta-se o mapeamento de pontos de comércio, manipulação e armazenamento 

de produtos combustíveis e explosivos, os quais representam grande potencial de 

risco de incêndio na cidade de São Carlos (SP). Em adição elabora-se estudo de 

regionalização destes locais considerando as posições geográficas das centrais de 

atendimento do Corpo de Bombeiros do município. A partir daí, efetuam-se as 

análises das facilidades oferecidas na in1plantação do SIG. A in1plantação de projeto 

dessa natureza poderá auxiliar também nos atendimentos aos chamados de socorro, 

com um tempo de resposta mínimo. 

Palavras-chave: SIG, GPS, planejamento urbano, segurança pública 
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Abstract 

SOUZA, J. M. (2000). Use of Geographical Information Systems in Analysis 

and Otimization of Attendance to Places of Potential Risk of Fires, for tbe city 

São Carlos (SP). São Carlos- SP, 2000. l44p. Dissetiação (Mestrado)- Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The activities that involve urban and transportation planning have been introduced, 

diagnosed and modeled in Geographical Information System (GIS), supplying fàst 

and rational answers to the questions in severa I areas o f performance. The location o f 

emergencies public services, among others, this directly envolves the attendance to 

the community. This research displays mapping of trade, manipulation and storage 

points of combustible and explosive products, that represent great potential of frre 

risk in São Carlos (SP). In addition, it is studied regionalization of such points 

considering the geographical positions o f the headquarters o f attendance o f the frre 

department o f the district. Since then, it is executed analysis o f the facilities offered 

in the stablishment of GIS. The irnplantation of project of this nature will also be 

able to aid in the attendances to the calls o f help, with a minimum time o f answer. 

Keywords: GIS, GPS, urban planning, public safety . 
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1 - Introdução 

1.1- Considerações gerais 

Os últimos tempos têm sido marcados pela migração da população de áreas 

rurais para áreas urbanas, formando grandes aglomerados, acumulando problemas 

diversos, fazendo-se necessários, cada vez mais, planejamentos racionais e prestação 

de serviços públicos adequados ao bem-estar da sociedade. 

A urbanização nos países do primeiro mundo deu-se gradativamente, 

iniciando-se por volta do ano 1800 durante a revolução industrial. Naquela época 

havia 20 cidades com mais de I 00 núl habitantes no mundo, nenhuma chegando a I 

milhão de habitantes, e a população mundial urbana na época chegava a I, 7%. Já no 

ano de 1950, constataram-se 141 cidades com mais de I núlhão de pessoas e pelo 

menos 3 cidades com população acima de I O núlhões, sendo que a população 

mundial urbana já era 13%, continuando no decorrer das décadas posteriores a 

marcha desse processo de crescimento (FERRAR! 1, 1986 apud LIMA, I998). 

No Brasil, o flagrante da urbanização foi maior. O que levou cerca de 150 

anos para ocorrer nos países do primeiro mundo, aqui ocorreu em aproximadamente 

de 50 anos, ou seja, entre I940 e I991 a população brasileira aumentou 355%. 

Segundo AMORIM & SILVA (I994), urna taxa de urbanização que em 1940 era 

31,24% passou a ser 75,86% em 199I, e 80% em I993. Pelos dados da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) de 1996, na região sudeste, a 

1 FERRAR I, C.( 1986). Curso de Planejamento Municipal Integrado, Livraria Pioneira Editora, São 
Paulo, s• ed. 
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mais desenvolvida do país, chega a 89%, apresentando-se como wn dos mais 

rápidos processos de urbanização mundial, e continua o mesmo quadro, talvez em 

menor escala até o presente. 

Fechando ainda mais o ângulo de alcance com referência ao Brasil, a mesma 

análise pode ser aplicada à cidades de porte médio. 

Antes dessa abordagem, vale a pena esclarecer que o termo cidade de porte 

médio tem a sua defmição em função do número de habitantes das cidades. Há 

entretanto na literatura divergências quanto a essa classificação por diversos autores. 

Face a isto, adotaremos neste trabalho os valores levantados pelo GEIPOT que, 

pesquisando 52 cidades de porte médio no Brasil, observou que sua população 

variava de 80 a 460 mil habitantes (GEIPOT2
, 1985 apud LIMA, 1998). 

Mais objetivamente, aplicaremos tal análise na cidade de São Carlos, 

localizada na região central do Estado de São Paulo, município com uma área total 

de 1143,90 km2 e com aproximadamente 180 mil habitantes, portanto dentro da faixa 

mencionada anteriormente. 

Tomando como base os trabalhos de LIMA ( 1998) e SILVA ( 1997) e 

pesquisas de dados oriundos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (FIBGE), observa-se que a cidade de São Carlos teve sua explosão 

demográfica entre 1960 e 1990, quando a população urbana cresceu em torno 250%. 

Isto aconteceu principalmente na segunda metade dos anos 70, período no qual 

ocorreu o milagre econômico, reduzindo-se um pouco o seu ritmo de crescimento 

após 1990. 

O crescimento populacional também acarretou a expansão da malha urbana 

da cidade. Até 1950, havia uma conformação urbana compacta, crescendo 

normalmente em áreas adjacentes às áreas ocupadas. De 1950 a 1960, houve uma 

grande expansão da cidade, aumentando o seu tamanho quase 100% em relação à 

década anterior. Nas décadas subsequentes o crescimento foi mantido de forma 

acelerada, com áreas rurais sendo incorporadas à malha urbana. Apenas depois de 

1988 a cidade reduz iu seu ritmo de crescimento. 

2 GEIPOT- Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes ( 1985). Estudo da Demanda de 
Transportes Urbanos: Diagnóstico 1981. Prognóstico 1985- 1990. Brasília. 
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Para ter melhor visualização da explanação feita, apresentam-se as Figuras 

1.1 e 1.2, que ilustram o crescimento populacional da cidade de 1940 a 1999 e a 

evolução da mall1a urbana da cidade de São Carlos de 1940 até após 1988. 
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Figura 1.1 - Crescimento populacional. Fonte: Adaptação de SILVA, 1997. 
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Figura 1.2 - Evolução da mancha urbana da cidade de São Carlos. 
Fonte: SILVA, 1997. 



Uso do Sistema de lnfom1ações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 4 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

Alguns dos fatores causadores destes fenômenos estão ligados à falta de 

estrutura e incentivo no campo, que ocasiona o êxodo rural e, por outro lado, ao 

desenvolvimento tecnológico das cidades com a industrialização massificante, 

ofertando melhores perspectivas à população no meio urbano. 

Tal crescimento tecnológico e industrial, bem como a concentração 

populacional, que na maioria das cidades brasileiras ocorreu de modo desorganizado, 

gerou um aumento de bens de consumo, ocasionando uma proliferação de pontos de 

comércio, manipulação e armazenamento de produtos quúnicos, combustíveis e 

explosivos. Também o controle e planejamento inadequado do crescimento das 

cidades permitiram que a população se instalasse em áreas próximas destes pontos ou 

vice-versa, criando assim um perigo iminente, aumentando a demanda de serviços 

públicos. 

Mesmo constando na Constituição Federal de 1998 a obrigatoriedade da 

elaboração do Plano Diretor Urbano (PDU) para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, isso não se constatou como uma realidade brasileira. A tônica observada é 

que a maioria das nossas cidades têm sua expansão sem um mínimo de planejamento 

e controle, deixando que as indústrias e pontos comerciais de produtos perigosos 

sejam alocados em áreas indiscrimiJ1adas. Este fato, aliado à deficiência do 

atendimento no serviço público, à negligência em relação à segurança por pat1e de 

alguns desses estabelecimentos e à não conscientização da população sobre os riscos 

a que está exposta, faz com que essas áreas representem um grande potencial de 

perigo de incêndio, trazendo preocupações para as autoridades competentes quanto 

ao seu monitoramento e fiscalização. A falta de informações precisas a respeito 

destes pontos e a vigente falta de recursos para uma fiscalização a contento levam a 

se conviver com acidentes que poderiam ser evitados com um trabalho de prevenção. 

A partir dessas análises fica evidente a necessidade de se implementar meios 

para dar maior poder de planejamento, diagnóstico e tomada de decisão aos órgãos 

públicos competentes, para que haja melhor controle sobre tais problemas e para que, 

em eventuais situações de acidentes, a população receba um serviço de atendimento 

com maior eficiência e rapidez, minimizando assim os prejuízos humanos e 

materiais. 
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Para implementar tais mudanças e alcançar os objetivos propostos, há 

necessidade de se empregar métodos diversos envolvendo análises estatísticas, 

mapeamentos, regionalizações, levantamentos cadastrais e pesquisas de campo, entre 

outras, o que resultaria na obtenção de novos dados, que dariam embasamento para 

as decisões a serem tomadas. Mas, através de métodos convencionais de análises, 

torna-se extremamente difícil essa integração e obtenção de resultados devido aos 

custos elevados e tempo necessário para efetuar tais análises. 

Nesse contexto, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) apresentam

se como uma tecnologia muito eficiente para o armazenamento, processamento, 

atualização e análises espaciais de grande volume de informações. Por reunirem um 

extenso conjunto de aplicativos para coletar, armazenar, recuperar, transformar e 

representar visualmente dados espaciais e também dados estatísticos ou textuais a 

eles relacionados, constituem um sistema de gerenciamento de banco de dados, 

interligado à facilidade de mapeamento temático (CALiruRl & RÓHM, 1994). 

A utilização do SIG representa um grande passo na racionalização, no 

planejamento e no gerenciamento em aplicações em diversas áreas do conhecimento, 

dentre elas nos serviços de emergência, como por exemplo na identificação de áreas 

de risco, localização de equipamentos públicos e caminhos ótimos, que estão ligados 

diretamente ao atendimento à comunidade. 

Esta área de serviços emergenciais é de grande importância no que tange a 

medidas para solucionar os problemas causados pelo mal planejamento e 

administração urbana, ocasionando assim melhoria de qualidade de vida à sociedade 

nela inserida. 

A proposta deste trabalho é justamente fazer uso da aplicação de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), com o intuito de prover com melhor 

tecnologia e maior poder de atendimento ao público a Segunda Seção de Combate a 

Incêndio do Terceiro Sub-Grupamento de Incêndio do Nono Grupamento de 

Incêndio com sede em Ribeirão Preto, pertencente ao Corpo de Bombeiros da Policia 

Militar do Estado de São Paulo, doravante designado como Corpo de Bombeiros da 

cidade de São Carlos (SP). Busca-se, assim, fazer com que esta instituição tenha 

melhor conhecimento da localização dos pontos de risco de incêndio na área urbana 

da cidade, ficando apta a responder com maior eficiência aos chamados de 



Uso do Sistema de lnfonnações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 6 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

emergência em tais pontos e tenha possibilidade de efetuar monitoramento com 

maior facilidade e menor custo em recursos humanos. 

Após pesquisa para estabelecer quais seriam os pontos de nsco que 

deveriam fazer parte do trabalho, não foi obtido nenhum banco de dados estmturado 

que representasse o histórico de acidentes de incêndio de grande escala na cidade de 

São Carlos (SP). Em função disto, elegeu-se como pontos de potencial risco de 

incêndio os postos de combustíveis e de revenda de GLP (Gás Liqüefeito de 

Petróleo) da área urbana da cidade. Apresenta-se a seguir os objetivos principais e 

específicos levando em consideração as análises descritas. 

1.2- Objetivos principais 

Efetuar um levantamento das áreas de potencial risco de incêndio da 

cidade de São Carlos (SP); e 

Elaborar um estudo da disporúbilidade do servtço do Corpo de 

Bombeiros de São Carlos (SP), utilizando como ferramenta de análise o 

Sistema de Informações Geográficas. 

1.3- Objetivos específicos 

Determinar a localização dos pontos de potencial risco de incêndios, das 

centrais de atendimento do Corpo de Bombeiros e dos hidrantes na área 

urbana da cidade de São Carlos (SP), utilizando a tecnologia do Sistema 

de Posicionamento Global (GPS) para a integração de dados no Sistema 

de Informações Geográficas (SIG); 

Verificar o posicionamento das centrais de atendimento do Corpo de 

Bombeiros e subdividir o espaço urbano da cidade tomando como 

parâmetro de relação a quantidade de centrais e número de pontos de risco 

de incêndios; 

Propor a otimização do atendimento de serviço do Corpo de Bombeiros, 

visando à necessidade de novas localizações de centrais de atendimento, 

ou seja, alocar melhor tais centrais em relação aos pontos de risco de 



• 

Uso do Sistema de Informações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 7 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

incêndios, utilizando como ferramenta de decisão o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) implantado; 

Apresentar os principais parágrafos da legislação de prevenção contra 

incêndios vigente no município de São Carlos (SP); e 

Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de prevenção 

contra incêndios na área urbana do município. 

1.4- Organização do trabalho 

Para a descrição detalliada dos assuntos pertinentes à área desta pesquisa, 

apresentação dos procedimentos práticos e das análises desenvolvidas, este traballio 

foi estruturado em 7 capítulos, relacionados abaixo: 

No capítulo l expõe-se a parte introdutória constando de apresentação, 

justificativa, objetivos e descrição da organização da pesquisa. 

No capítulo 2 aborda-se o histórico e os conceitos básicos dos Sistemas de 

Informações Geográficas, assim como a relação do SIG com a engenharia de 

transportes e com o planejamento urbano. 

No capítulo 3 mostram-se as diversas fontes de dados utilizadas para a 

alimentação de um Sistema de Informações Geográficas, explicitando-se precisão, 

vantagens e desvantagens e qualidade de obtenção dos diversos produtos. 

No capítulo 4 identificam-se as questões da segurança contra incêndio, 

fatores que atuam no risco de acidentes, levantamentos das conseqüências, conceitos 

básicos e normas que regulamentam a segurança contra incêndios. 

No capítulo 5 apresenta-se as características do "software" utilizado nesta 

pesquisa: as informações gerais, extensões disponíveis, organização do aplicativo e 

formatos de dados adequados ao programa. 

Descreve-se no capítulo 6 a metodologia empregada no estudo de caso 

desde a implantação do problema até a elaboração das análises que melhorariam a 

atuação dos serviços destinados à sociedade, apresentando-se na forma de exemplos 

as aplicações das ferramentas e recursos do programa que foram utilizados. 

Apresentam-se no capítulo 7 as conclusões extraídas ao fmal da pesquisa e 

as sugestões baseadas nas análises obtidas durante o trabalho efetuado. 
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2- Sistemas de Informações Geográficas 

2.1- Histórico 

As mudanças dos procedimentos técnicos para o manuseio de informações 

sobre dados georreferenciados, ocorridas na segunda metade do século XX, são 

decorrentes de inúmeras transformações ocorridas logo após o final dó século XIX, 

quando o alemão Friederich Ratzel introduziu a abordagem humanista na ciência 

geográfica. 

A introdução dessa abordagem valorizando a análise das relações do homem 

com seu meio, atrelada ao uso de técnicas de quantificação, teve como meta básica o 

rigor na aplicação da metodologia científica, onde foram tomados como referência 

procedimentos estatísticos e linguagens matemáticas. Dessa forma, ocorreu uma 

maior compatibilidade de análises e organização espacial, juntando-se ainda a 

revolução tecnológica, a qual propiciou a obtenção de dados a respeito de fenômenos 

terrestres com maior rapidez e melhor confiabilidade. 

Inseridos nestas mudanças estão os Sistemas de Informações Geográficas, 

como um poderoso instrumental constituído de um conjunto de programas e 

processos de análise e tratamento de informações gráficas e alfanuméricas, que 

caracterizam-se por relacionar um determinado fenômeno à sua localização espacial, . 

bem como estudar outros aspectos mais complexos, tais como vizinhança e 

contigüidade, mesmo que envolvam áreas extensas (TEIXEIRA et al.1992) . 
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Com o surgimento dos Sistemas de Informações Geográficas, o que até 

então era executado de forma analógica (processamento e apresentação de resultados 

através de mapas e cartas, obtidos por sobreposição de folhas transparentes, fazendo

se as correlações dos dados) passava a ser elaborado de forma automatizada. 

De acordo com TEXEIRA et ai. (1995a), o desenvolvimento do primeiro 

computador eletrônico, na década de 40, marcou o início da era da computação, 

revolucionando a Geociência e também as primeiras tentativas de fundamentação 

técnica dos Sistemas de Informações Geográficas. 

Dentre outras novidades estava o desenvolvimento de modelos complexos e 

alternativos para a simulação de eventos futuros, que, aliados às modificações da 

Geografia já descritas acima, tornavam os geógrafos da época aptos a desenvolver 

métodos quantitativos de análises geográficas. Podemos citar como pioneiros em 

pesquisas dessa natureza o geógrafo sueco Torten Hagerstrand e o americano Harold 

MacCarty. 

Na década de 50 houve uma tentativa de aplicação efetiva de SIG na área 

de planejamento de transportes. A área metropolitana de Detroit (EUA) foi 

submetida a um estudo de trânsito para projetar futuras necessidades de 

equipamentos. Usando a análise estatística, foram previstos volumes de tráfegos 

futuros, os quais serviram de base para priorizar construções de novas rodovias. 

No princípio da década de 60, acadêmicos deram início ao desenvolvimento 

de pesquisas específicas para criação de um SIG. Na mesma época, a Universidade 

de Washington criou o centro de pesquisas e desenvolvimento de SIG. 

Para atender às necessidades do mercado quanto ao manejo de dados e 

agilidade em administrar as rotinas administrativas em nível governamental, em 

1964 a IBM lançou o computador 360/65, com 32 vezes mais memória e com 

velocidade 400 vezes maior que o existente no mercado. 

O avanço da tecnologia generalizou o uso do computador, viabilizando o 

manuseio de dados numéricos, disponibilizando análises espaciais com tratamentos 

estatísticos e possibilitando a concretização do primeiro sistema com características 

defmitivas de um SIG. Este sistema foi desenvolvido em 1964 por uma agência 

governamental do Canadá, o "Canadian Geographic Information Systems (CGIS) ", 
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que tinha como incumbência analisar dados de inventário de terras naquele país 

auxiliando também na resolução de problemas ambientais. 

Em 1967, o depat1amento US Bureau of Census, envolvido no 

processamento de dados geográficos nos EUA, elaborou o programa Geographic 

Base File/ Dual lndependent Map Encoding- GBF!Dfl\1E, com um método padrão 

para codificar os dados dos censos e posterior geração de mapas experimentais. Esse 

programa foi a base para os Sistemas de Informações Geográficas urbanos. 

Na década de 70 houve grande impulso no processamento de imagens e 

sensoriamente remoto por satélites, que contribuiu para uma maior disponibilidade 

de dados de alimentação dos sistemas. Continuaram também os avanços no tocante a 

memórias e velocidade de processamento dos equipamentos, além de uma maior 

capacidade de interação e redução do preço dos sistemas, fazendo com que órgãos 

governamentais, universidades e empresas pudessem arcar com os custos de 

aquisição, tornando-os, desta forma, usuários em potencial dos SIG's. O período fo i 

denominado como o período de difusão do SIG. 

Algumas empresas deram início ao desenvolvimento e comercialização de 

softwares de SI G, os quais mais tarde tornaram-se expoentes do mercado na área. 

Entre elas estão a ESRI, Synercon, lntergraph etc. (TEXEIRA et ai., 1995a). 

A partir da década de 80 a explosão tecnológica, tornou a manipulação de 

dados geográficos mais rápida, fácil e flexível. Com a necessidade cada vez maior de 

resolver problemas ambientais devido à intensa exploração econômica, houve uma 

necessidade de aprimoramento dos SIG's fazendo com que estes passassem a 

integrar os setores industrial e comercial, atraindo assim o interesse das maiores 

nações industrializadas do mundo. 

A evolução de hardware incluindo periféricos gráficos (mesas 

digitalizadoras, scanners, plotters etc.), a ligação entre bases de dados gráficos e 

alfanuméricos e a proliferação do computador pessoal, popularizando o uso da 

informática no decorrer dos anos 80, afetaram incisivamente a evolução dos SIGs, 

fazendo-os alcançar um alto rúvel de desenvolvimento, tornando crescente o número 

de conferências enfocando o assunto, multiplicando as publicações e estabelecendo 

uma rmiltidisciplinaridade em torno do assunto, procedimento cada vez mais 

intensificado. 
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Também é notório que a evolução que abastece a tecnologia para ser usada 

em mapeamento e análise espacial permite um desenvolvimento paralelo entre a 

captura automatizada de dados, sua análise e a apresentação nos diversos setores do 

conhecimento, tais como: Cartografia, Engenharia, Geografia, Matemática, 

Sensoriamento Remoto e Fotogrametria, entre outras, reforçando assim a 

característica interdisciplinar dos SIG's. 

2.2- SIGno Brasil 

Segundo CÂMARA et ai. ( 1996), as primeiras iniciativas de aplicação de 

SIG na década de 60 tiveram objetivos voltados para o desenvolvimento da 

tecnologia de Sensoriamento Remoto e coleta de dados sobre recursos naturais. 

Foram utilizados diversos sistemas de sensores. Um dos primeiros projetos, resultado 

de um plano de cooperação entre CNPq, INPE e NASA, foi a cobertura de uma área 

teste na Amazônia, projeto então denominado Radam (Radar no Amazonas), em 

1971 que, mais tarde (em 1975), cobriria todo o território nacional com o nome de 

Radambrasil. 

Com o esforço de pesquisa na área de equipamentos e algoritmos 

desenvolvidos pelo INPE no final da década de 70, e com o crescente 

desenvolvimento da tecnologia, em 1985 este instituto lançou o sistema de 

processamento de imagem SITIM-110 ("Sistema Interativo de Tratamento de 

Imagens"), que mais tarde foi aprimorado dando origem ao SPRING ("Sistema para 

Processamento de Informações Geográficas"). Tanto o SITIM quanto o SPRING 

destacam-se por processar dados vetoriais, mais complexos que os matriciais 

(CÂMARA et ai., 1996). 

A partir de então, órgãos de pesqmsa e universidades brasileiras foram 

estimulados e vêm desenvolvendo pesquisas na área de Sistema de Informações 

Geográficas com aplicações diversas, enfatizando assim o caráter de multiplicidade 

de disciplinas abrangidas pelo SIG. 

Do exposto, conclui-se que o estágio de desenvolvimento do SIG é o 

resultado de mais de três décadas de esforços realizados na área científica. Rápidas 
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inovações tecnológicas têm aumentado a sua taxa de adoção após anos de 

crescimento lento (CALIJURl, 1995). 

' 

2.3- Conceitos básicos 

Os Sistemas de Informações Geográficas são por diversas ocasiões 

confimdidos com outras terminologias empregadas. Esta confusão dá-se por 

desconhecimento do assunto ou por conveniência dos pesquisadores que criam tais 

terminologias ligadas a suas áreas de atuação. 

Exemplos que podem ser expostos para ilustrar esta afirmação são as 

diferenças entre os sistemas CAD, SIG e a terminologia Geoprocessamento. 

O CAD preocupa-se basicamente com a apresentação e manipulação de 

materiais visíveis, não prestando atenção nos atributos não gráficos. 

O SIG tem volume e diversidade de dados de entrada muito maJOr, 

atendendo ainda à função de análise, interação e posterior apresentação de resultado 

de tais dados, assinalando tendências ou forjando simulações, facilitando ações de 

planejamentos e decisões. Permite ainda a visualização das conseqüências de planos 

e ações antes da implantação, evitando implementações de projetos inadequados às 

situações. 

Por sua vez, o Geoprocessamento é um conjunto de pelo menos quatro 

categorias de técnicas relacionadas ao tratamento de informações espaciais, sendo: 

- As técnicas para coleta de informações se enceram nas ciências da 

Cartografia, Sensoriamento Remoto, GPS, Topografia Clássica, 

Fotogrametria e levantamento de dados alfanuméricos; 

- As técnicas de armazenamento de tais informações, que são bancos de 

dados (orientado a objetos, relacional, hierárquico, etc.); 

- As técnicas para tratamento e análise das informações espaciais como 

modelagem de dados, Geoestatística, Aritmética Lógica, Funções 

Topológicas e redes; e 

- As técnicas para o uso integrado das mesmas informações como os 

sistemas SIG (Sistema de Informações Geográficas), LIS (Land 
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Jnformation Systems), AM/FM (Automated Mappingl Facilities 

Management) e CADD (Computer-Aic/ed Drqfting anel DesiJ:,TII). 

Assim, temos que o SIG engloba, em sua definição, vários aspectos do 

Geoprocessamento, porém agregando ainda aspectos institucionais de recursos 

humanos e principalmente de aplicação específica a que se destina. As figuras 2.1 e 

2.2 expõem em forma de diagrama o que foi descrito acima. 

COU TI\ -··- , 

- Cartografia 
- Sensor. Remoto 
- Fotogra metria 
-Topografia 
· GPS 

·-. 

- DadosAifanuméricos 
1\RMI\lt NAM fNlO 
-Bando de Dados 

IHI\IAMlNlO ~ 1\NÁLIS.. 

·, 

- Modelagem de Dados 
- G e o estatística 
- Aritmética Lógica 
- Análise de Redes 
-Análise Topológ ica 
-Reclassificação 

U..:O IN ILG RADO 
· GIS 
. us 
· AMtfM 
· CADD ---

/ 

Figm·a 2.1- Diagrama de definição de Geoprocessamento. 

\ 
\ 

\\ 

\ 
I 
i 

I 
; 

I 
,/ 

/ 

Fonte: adaptado de htt(J://www.fatorgis.eom.br/geo!H"Oc/define_tecn.shtrul 
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FRODLÇAO DE NOVAS 
IN FORMAÇÕES VISC\NDO A 
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· Facilidade de uso 
-Agilidade nasAtividades 
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- Tomada de decisão 

rDS913HJIA 

--· ---c o mA-------1 
ARMAZENAMENlO I 
FROCESSL\MENlO ,

1

· 1 
, I ANAUSE .. 

- --- -------- ____ _j I 

/ei\RA I 
I-------- I 
[__ ___ --- - -- - -· - -- ---- --- ____ ! 

Figura 2.2 - Diagra1na de definição de SIG. 
Fonte: allaptado llc http://www.f~ttorgis . com . br/geoproc/define tecn.sht ml 

TEIXEiRA et ai. (1995b) afirmam que existem duas abordagens para a 

definição de um SIG. A primeira é a concepção do SfG visto como um software, e a 

segunda, que é mais abrangente, considera-o como um sistema que integra diversos 

elementos (processos orientados ao objeto, base de dados, etc.), inclusive o sqftware . 

Sob o primeiro enfoque, os sistemas são vistos como produtos comerciais. 

Já na segunda concepção, há eliminações de algumas distorções e alerta aos que 

adquirem um software e acreditam possuir um SIG. 

Nas duas abordagens existem diversas definições de vários autores, sempre 

enfocando o lado de seu interesse. Depois de uma análise criteriosa chegou-se a uma 

síntese, que acredita-se ser a melhor definição para SIG, que é "um conjunto de 

programas, equipamentos, metodologia, dados e usuários, perfeitamente integrados, 

aptos a coletar, armazenar, processar e efetuar análises de dados georreferenciados, 

bem como a produção de informação derivada de sua aplicação" (TEIXEIRA et ai., 

1995b). 
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2.4- Características básicas de um SIG 

Como descreve o conceito, a função fundamental do SIG é armazenar, 

recuperar e analisar uma ou mais bases de dados no meio digital. 

Seguindo o raciocínio de tal conceito, CÂMARA (1994) apresenta as 

funções de um SIG como sendo : 

D Integrar informações espaciais de dados cartográficos censitários e de 

cadastramento, imagens de satélites, redes e modelos numéricos de 

terreno, numa única base de dados; 

\- Cruzar informações através de algoritmos de manipulação para gerar 

mapeamentos derivados e 

r_ Consultar, recuperar, visualizar e permitir saídas gráficas para 

conteúdos da base de dados geocodificados. 

Outras características dos SIG's observadas por CÂMARA et ai. (1996) são 

as abrangências de diversos tipos de dados e aplicações nas mais variadas áreas do 

conhecimento. Como exemplo, pode-se ressaltar o planejamento de rotas de veículos, 

planejamento de estudos ambientais, monitoramento de bacias hidrográficas, 

planejamento na saúde pública, gerenciamento da segurança pública, alocação de 

serviços públicos e coordenação e gerenciamento de atendimento a catástrofes, tendo 

como vantagem a integração de dados de diversas origens. 

CÂMARA et ai. ( 1996) mostram, em forma de esquema, os componentes 

funcionais de um SIG na figura 2.3. 
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I Interface Homem- Máquina I 

/ ~ \ 
Entrada e Integração 

dos dados 
Funções de 
Geoprocessamento 

' .-----~-~ Armazenamento e 
Recuperação de dados 

t l 
c=J~-~~~ 
CJ 

Visualizaçio e 
Plotagem 

/ 

Banco de Dados Geográficos 

Figura 2.3- Arquitetura de Sistemas de Informações Geográficas. 
Fonte : adaptação de CÂMARA et ai., 1996 

+ Interface Homem-Máquina: Define como o sistema é operado e 

controlado, realizado através da linguagem do software, podendo ser de 

menor ou maior complexidade. 

+ Entrada e integração de dados: São disponibilizadas por quatro 

principais fontes: digitalização em mesa, digitalização ótica, entrada via 

caderneta de campo e leitura na forma digital, técnicas que serão 

detalhadas posteriormente no trabalho. 

+ Funções de Geoprocessamento: Funções que propiciam implantações 

de projetos e dependem dos tipos de dados disponíveis, tais como: 

análise geográfica para combinação de informações temáticas; 

processamento de imagens, essenciais para estudos ambientais; 

modelagem de redes estmturais de linhas interligadas (nós e arcos); 

produções cartográficas; produções de cartas com recursos sofisticados 

de apresentação e modelagem numérica de terreno para aplicação na 
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engenharia. Projeto geométrico de estrada é um exemplo deste tipo de 

aplicação. 

+ Ambiente de visualização e plotagem: A visualização depende da 

escolha da interface; na plotagem, os mais usados são os padrões gráficos 

2D. 

+ Armazenagem e recuperação de dados: São feitos geralmente em 

banco de dados geográficos, podendo ser gráficos ou descritivos, que 

também podem ser substituídos por Sistemas de Gerência de Banco de 

Dados (SGBD). 

2.5- Estrutura de representação de dados espaciais 

Dados espaciais ou geográficos são aqueles que incluem informações sobre 

posicionamento, topologia e atributos de objetos registrados. Tais dados são 

referenciados para localização na superfície da terra usando um sistema padrão de 

coordenadas, que podem ser um sistema puramente local, quando se trabalha em 

áreas delimitadas, um sistema de coordenadas geográficas (longitude e latitude) ou 

sistemas de projeções aceitos internacionalmente, como por exemplo o Universal 

Transversa de Mercator (UTM), (BURROUGH, 1986). 

A organização de dados espaciais pode ser classificada em geométrica e não 

geométrica. 

Na defmição de TEIXEIRA et al. (1992), as estruturas não geométricas 

utilizam dados que incluem atributos alfanuméricos (nome, população e renda, 

dentre outros) e relações não geométricas entre elementos, enquanto as estruturas 

geométricas descrevem os diversos atributos gráficos de um elemento (posição, 

vizinhança, contiguidade), ou seja, sua topologia. 

As estruturas geométricas dividem-se em estruturas matricial e vetorial, cuja 

diferença básica está no modelo de espaço adotado em cada uma. Na estrutura 

vetorial o espaço geográfico é contínuo, onde cada elemento espacial é um vetor de 

dimensão n, tentando reproduzir tal elemento o mais precisamente possíveL 

assumindo que as coordenadas dos pontos são matematicamente exatas. Em forma 
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vetorial o elemento pode ser representado de três formas básicas: pontos, linhas e 

polígonos. 

Já a estrutura matricial é dividida em elementos discretos, obtidos através de 

uma matriz, formando células ou pixels (picture elements), geralmente com 

dimensões iguais, que definem a resolução da matriz. Tem-se então um processo de 

generalização, onde vários elementos que podem constituir uma quadrícula deixam 

de ser individuais. 

Figura 2.4 -Formas de representação dos dados. 
Fonte: Adaptação de http://www.esri.com/library/gis/abtgis/gis_wrk.html 

2.6- Vantagens e desvantagens dos formatos matricial e 

vetorial 

Para se ter uma visão mais elucidativa quanto as vantagens e desvantagens 

nas estruturas de formatos de arquivos, apresentam-se tais argumentos na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Vantagens e desvantagens dos formatos matricial e vetorial. 

Formato Vantagens 

- Estrutura de dados simples; 
- Eficiente quanto à análise de 

superposição de áreas; 
- Boa representabilidade da variabilidade 

MATRICIAL espacial; 

VETORIAL 

-Eficiência na manipulação de imagens 
digitais; 

- Apresenta bom desempenho em 
operações booleanas; 

- Custo menor, por exigir plataformas 
pequenas. 

- Estrutura de dados compacta; 
-Eficiente na representação e análise das 

relações topológicas; 
- Saídas gráficas de melhor qualidade; 
- Possui capacidade de alta resolução e 

precisão. 

Desvantagens 

- Necessita de maior espaço para 
armazenagem dos dados; 

- Relações topológicas mal 
representadas; 

- Saídas gráficas com menor 
clareza na delineação; 

- Ineficácia para realização de 
análises espaciais complexas. 

- Estrutura de dados complexa; 
- De difícil análise quanto à 

superposição de áreas; 
- Representação regular da 
variabilidade espacial; 

- Análise de imagens digitais 
com menor eficiência. 

Fonte: Adaptação de BRAVO, F & CERDA, T., 1995 apud DUTRA, 1998 . 

2.7- Relação do SIG com a Engenharia de Transportes 

Nos últimos anos, vem se intensificando o uso dos Sistemas de Informações 

Geográficas voltado para a Engenharia de Transportes, denominados SIG-T, 

tomando-se ferramenta de auxílio de grande valia na tomada de decisões em 

questões relativas a essa área de atuação. Pelo pouco tempo de implementação, trata

se ainda de sistemas que necessitam de maior consolidação e exploração em alguns 

aspectos, mas uma maior disponibilização de uso e o crescente estudo científico na 

área permitirão um melhor entendimento e aproveitamento dessa ciência, gerando 

assim maiores beneficios à comunidade. 

A aplicação do SIG na Engenharia de Transportes foi dividida por 

DANTAS, TACO & Y AMASHIT A ( 1996) em quatro áreas de abordagem, 

compreendidas em planejamento, gestão, operação e análise de sistemas, empregadas 

nas diversas áreas de sistemas de transportes. 
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É ainda elaborada na referência mencionada acima uma análise descritiva 

das aplicações de Sistemas de Informações Geográficas voltados para transporte, em 

cada uma das áreas de abordagem. 

Na área de planejamento os trabalhos abordam questões como transporte 

coletivo urbano, defmição de zona de tráfego, transporte de carga e transporte 

regional. Um exemplo de trabalho neste enfoque é o artigo de SILVA; LIMA & 

RAIA Jr. (1995), que trata da elaboração de um cadastro de dados de uma cidade de 

porte médio do estado de São Paulo, para realização de análises fhturas de geração de 

viagens. 

No que se refere a gestão, os estudos apresentam preocupações com a 

criação de bancos de dados. Este assunto aparece nos estudos de VIVIANI & SÓRJA 

( 1995), que analisam um processo de gerência de vias não pavimentadas de uma rede 

municipal utilizando um SIG-T, denominado comercialmente TransCAD. 

Na área de operações, os trabalhos versam sobre questões de transporte de 

carga, engenharia de tráfego, transporte rodoviário e transporte coletivo urbano 

(TCU). Um exemplo nessa abordagem é o artigo de SILVA & MOTTA ( 1995), que 

analisam indicadores de desempenho através de manjpulação e visualização dos 

dados referentes ao sistema de transporte público de São José do Rio Pardo, uma 

cidade de pequeno porte no estado de São Paulo. 

E por fim, na parte em que se reterem à análise e crítica dos sistemas, os 

estudos enfocam o potencial, os requerimentos básicos e as deficiências no uso dos 

SIG's-T. O trabalho de KAGAN et ai. (1992) discute justamente as potencialidades e 

limitações de utilização do SIG no planejamento de transportes e identifica, dentro 

deste contexto, as vantagens, principalmente no gerenciamento de banco de dados 

volumosos e alternativas de simulações de cenários. 

Com base nos estudos, conclui-se que a melhor compreensão e reflexão 

sobre os conceitos, funções e limitações dos SIG's-T, poderá ser disponibilizado todo 

o seu potencial na resolução dos problemas de transporte de qualquer natureza. 
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2.8- Relação do SIG com o Planejamento Urbano 

A urbanização e a grande concentração populacional ocorrida nas últimas 

décadas trouxeram consigo uma deficiência enorme nos serviços prestados nas 

médias e grandes cidades. O aumento das interações espaciais vividas pelo homem 

diariamente (atividades diárias de trabalho, comerciais, entretenimento etc.) torna a 

administração do espaço urbano uma tarefa árdua e complexa. 

A informatização, manipulação e análise dos dados para a realização de 

serviços de forma integrada, com finalidade de dar suporte e agilizar apresentações e 

realizações de projetos, visando melhorar a qualidade de vida nos médios e grandes 

centros urbanos é totalmente justificada. Assim, os Sistemas de Informações 

Geográficas tornam-se ferramentas de grande valia nesse planejamento. 

De acordo com RODRIGUES & VILLAÇA ( 1995) estima-se que 70% a 

80% das informações utilizadas na administração urbana são provenientes de 

atividades que têm referências espaciais, e são classificadas em três níveis, 

denominados: operacional, gerencial e estratégico. 

Os trabalhos triviais de uma organização inserem-se no nivel operacional, 

por serem constituídos geralmente de um grande número de informações. O SIG 

promove urna otimização na manipulação desses dados gerando um aumento de 

produtividade, din1inuindo assim os recursos dispensados à área, por exemplo, a 

administração de informações de uma imobiliária. 

No nível gerencial entram em pauta questões de caráter tático, por exemplo 

decisão quanto à localização e implantação de serviços. Neste nível o SIG traz 

benefícios imediatos com boas informações, gerenciamento e auxílio na tornada de 

decisões. 

Por último, há o nível estratégico, que dá respaldo às ações relacionadas ao 

cumprimento dos objetivos finais das organizações. Desta forma o SIG agiliza a 

disponibilidade dos projetos, facilitando sua negociação e aprovação (FERRAR13
, 

1997 apud DUTRA, 1998). 

Em síntese, a utilização do SIG no planejamento urbano permite a 

construção de um modelo levando em consideração as atividades espaciais, 

3 FERRAR!, R. ( 1997). Viagem ao SIG, Sagres Editora, Curitiba - PR. 
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permitindo assim diagnosticar o crescimento e a dinâmica espacial urbana, tanto 

quanto monitorar esse crescimento e identificar os agentes inter-relacionados nesse 

processo. 

Então a aplicação do SIG, disponibilizando estas diversas análises setoriais, 

faz com que os variados organismos de prestação de serviços, públicos ou privados, 

tenham um melhor desempenho, atendendo eficientemente a população, fortalecendo 

assim a imagem destas instituições. 

Alguns exemplos de aplicações nos diversos níveis apresentados podem ser 

citados para esclarecer melhor o importante papel do SIG na área do planejamento 

urbano. 

No Brasil destacamos o artigo de CALIJURI; BHERING & TEDESCO Jr. 

( 1995), que descrevem a implementação de projeto para o planejamento, 

gerenciamento e operacionalização da área urbana da cidade de Juiz de Fora - MG, 

utilizando o SIG ldrisi; o trabalho de SOUZA; CESAR FILHO & SILVA ( 1997), 

que apresenta as soluções adotadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco, 

lançando mão da informatização do seu Centro de Operações para aperfeiçoar os 

serviços oferecidos à população. Na mesma linha, ARAUJO et ai. (1998) expõem o 

estudo realizado para o Corpo de Bombeiros da cidade de Presidente Prudente (SP), 

utilizando o SIG para identificar pontos de maior fi:eqüência de acidentes de trânsito 

na área urbana da cidade. 

No exterior podemos exemplificar o traball1o de DODGE et al. ( 1996), que 

utiliza um SIG para investigar padrões de incêndios, suas distribuições espaciais e 

dimensões temporais, no condado de South Glamorgan, no estado de Wales, 

Inglaterra e a publicação de MITCHELL (1997), que, em uma das passagens 

descreve a operacionalização de evacuação de uma área na cidade Greenvil/e, sul da 

Carolina do Norte, após um acidente que provocou a liberação de gás toxico, ação 

que foi orientada pelo Departamento de Bombeiros, utilizando um SIG para 

gerenciar a situação. 

Em síntese, todas as pesquisas mencionadas buscam, através de aplicações 

de novas tecnologias desenvolvidas, um melhor poder de análise, com pretensão de 

servir a contento à comunidade urbana. 
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A Figura 2.5 mostra algumas organizações públicas e privadas, que são 

potenciais usuárias dos Sistemas de Informações Geográficas voltados ao 

planejamento urbano. 

Organizações Federais, Estaduais, Municipais e 
Privadas, possíveis usuárias dos SIG's 

Secretaria de 
planejamento 

Secretaria de 
Educação 

Secretaria de 
Obras 

Secretaria 
Ass. Social 

Secretaria 
Transportes 

Secretaria 
Finanças 

Sist. Adm. 
Tributária 

Cia. de Limp. 
Pública 

Secretaria de 
planejamento 

Figura 2.5 - Empresas com potencial necessidade de utilização de SIG. 
Fonte: adaptação ele RODRIGUES ; VILLAÇA, 1995 p.36. 
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3 - Fontes de Dados Para a Alimentação de um SIG 

3.1- Considerações gerais 

O banco de dados para a alimentação de um Sistema de Informações 

Geográficas é, segundo HOHL, ( 1998), fundamental para o sucesso de qualquer 

projeto ou programa. 

O processo de criação deste banco de dados, oriundo de uma fonte de dados 

qualquer, é dividido em duas etapas. A primeira, denominada entrada de dados, é 

subentendida como a migração de dados de diferentes fontes para o formato digital; a 

segunda é a conversão de dados que refere-se à mudança da forma de representação 

digita l, pois quase sempre os dados devem ser submetidos a alguma forma de 

conversão para serem integrados aos sistemas (QUINT ANlLHA, 1995). 

É ainda importante fi·isar que nenhum SIG poderá realizar qualquer tarefa 

útil até que o conjunto básico de feições espaciais e alfanuméricas tenha sido reunido 

e adquirido. Sendo assim, um SIG dificilmente poderá ser concebido, planejado ou 

implantado sem que se tenha um prévio conhecimento das informações que deverão 

ser tratadas, a forma como se encontram e o uso a que servirão. (DA VIS Jr. & 

FONSECA, 1995). 

A aquisição da base de dados é a etapa mais complexa e mais onerosa na 

implantação de um sistema. Não há um consenso na bibliografia quanto a valores 

percentuais de gastos nesta etapa. Esta estimativa depende dos objetivos do projeto, 

da região e país onde ocorre sua implantação, e principalmente das técnicas 
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utilizadas para obtenção da base de dados referente ao traballio . Consultando alguns 

autores em localidades e épocas diferentes observou-se que a etapa de aquisição da 

base de dados é responsável por algo em torno de 50% a 80% dos custos e esforços 

em um projeto de SIG, sendo o primeiro evento no ciclo de vida de um projeto, o 

qual é essencial para o sucesso da operação. 

O SIG permite que se integrem dados coletados em tempos e escalas 

diferentes e também usando métodos de coletas diversos. 

De acordo com a procedência, os dados podem vir de fontes primárias ou 

secundárias. As fontes primárias são as que envolvem os levantamentos feitos 

diretamente no campo (levantamentos topográficos e geodésicos), restituição 

fotogramétrica (terrestre e aérea) e produtos de sensoriamento remoto; as fontes 

secundárias são as que estão referenciadas aos dados captados e derivados dos 

documentos e estatísticas advindos das fontes primárias, tais como gráficos, sensos, 

mapas, cartas, etc. 

A fonte utilizada para a captação dos dados dependerá do nível de 

detalhamento desejado, precisão esperada, recursos disponíveis e abrangência 

espacial almejada. Isto significa que é necessário um planejamento do que se deseja 

extrair no fmal da implantação do sistema; por exemplo, se o traballio estiver na área 

ambiental, onde a precisão de limites é mais flexível, pode-se usar técnicas mais 

rápidas e menos precisas de coleta de dados. Mas quando o projeto envolve uma área 

urbana valorizada, então a determinação de Iimües é essencial para se chegar a um 

bom resultado, depende então de uma técnica de coleta de dados mais sofisticada. 

3.2- Técnicas utilizadas para coleta de dados espaciais 

(georreferenciados) 

A coleta de dados georreferenciados pode ser efetuada a partir de 

levantamentos topográficos, geodésicos, fotogramétricos, por sensoriamento remoto 

ou ainda através da transformação de dados já existentes. 

A aquisição dos dados através das quatro primeiras técnicas acontece 

quando não se tem dados disponíveis ou quando os dados existentes são 
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desatualizados ou não confiáveis. Utiliza-se a transformação de dados existentes 

quando estes são confiáveis, precisos, atualizados e adequados para a aplicação em 

SIG. 

A Figura 3.1 mostra diversas formas de coleta de dados de fontes primárias 

e secundárias. 
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Figura 3.1 - Coleta de dados espaciais. Fonte: Adaptação de PEIXOTO, 1997 
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3 .2.1- Dados através de técnicas de levantamento topográfico 

É uma fonte útil para levantamento de informações cartográficas e 

cadastrais. Com o desenvolvimento de tecnologias, os procedimentos de 

levantamentos topográficos sofreram grandes transformações no que conceme a 

equipamentos e métodos de elaboração de projetos. 

A evolução da informática e da eletrônica, gerando a automatização dos 

equipamentos, dinamizando e aprimorando as coletas de dados em campo, houve 

também alterações nos trabalhos de escritório, tornando-os mais rápidos e precisos, 

representando assim maior confiabilidade para elaboração de bases digitais. 

Descrevem-se a seguir alguns dos equipamentos mais utilizados atualmente 

para levantamentos topográficos, com os procedimentos para coletas de dados. 

3.2.1.1- Teodolitos eletrônicos 

São instrumentos que permitem a medição eletrônica dos ângulos verticais e 

horizontais. Com estes equipamentos consegue-se alcançar alta precisão 4 nos 

diversos trabalhos de engenharia, utilizados principalmente para levantamentos de 

elementos no meio urbano. A figura 3.2 apresenta o teodolito eletrônico TM5005 da 

marca Leica. 

4 O termo "alta precisão" com a introdução dos equipamentos eletrônicos aparenta ser redwtdante, 
pois a precisão nominal dos instrumentos gira em tomo de I a 10 segwtdos para medição angular e de 
lmm + lppm a 5mm + 5ppm para medição de distâncias. 
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Figura 3.2- Teodolito eletrônico TM5005. Fonte: www.leica.com 

3.2.1.2- Caderneta eletrônica 

Esses instrumentos, acessórios dos teodolitos eletrônicos, têm a função de 

registrar manual ou automaticamente as observações feitas no campo. Nos 

equipamentos mais antigos as cadernetas eram acessórios adicionais acoplados, um 

exemplo desse tipo de acessório é mostrado na figura 3.3; atualmente a maioria dos 

instrumentos possui coletores internos. 

A operação de um coletor baseia-se na codificação das informações 

(códigos c notas), em forma numérica ou alfanumérica, o que mais tarde facilitará o 

tratamento dos dados espaciais. 
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Figura 3.3- Caderneta eletrônica WILD GRE4. 
Fonte: Catálogo de características técnicas do terminal de dados GRE4 

3.2.1.3- Estação total 

Estação total é a combinação de teodolito eletrônico, distanciômetro e 

coletor de dados, apresentando assim todas as vantagens dos teodolitos e 

distanciômetro, tendo a facilidade de um controle único, obtendo com isso um maior 

conforto quanto à operacionalidade. São utilizadas para levantamentos cadastrais, 

estabelecimento de poligonais e medições de interesse no meio urbano. Através de 

suas cadernetas eletrônicas ou cartões magnéticos acoplados, também permitem 

armazenar atributos do ponto levantado. Um modelo de estação total é mostrado na 

figura 3.4. 
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Figura 3.4- Estação total TC300. Fonte: www.leica.com 

3.2.2- Coleta de dados com o Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

É o mais inovador sistema na área de medição e posicionamento na 

superficie da terra. De acordo com SEGANTINE ( 1998), é um sistema de aplicações 

versáteis, rápidas, precisas e econômicas, que proporciona ao usuário a determinação 

de posicionamento expresso em latitude, longitude e altura geométrica ou elipsoidal, 

em função das coordenadas tridimensionais cartesianas X, Y e Z em relação ao 

centro de massa da terra. O grande poder de interação com outros sistemas, aliado à 

velocidade de aquisição dos dados e a sua natureza automatizada, faz com que tal 

sistema tenha vantagens com respeito à integração e conversão dos dados. 
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Figura 3.5 - Princípio básico de determinação de posicionamento por GPS. 
Fonte: Adaptada de MORAES et ai. 1998 

A Figura 3.5 mostra que o funcionamento do GPS baseia-se no princípio da 

trilateração, através do qual o observador conhece o posicionamento de um conjunto 

de satélites em relação a um referencial inercial e a sua posição em relação a este 

conjunto de satélites, obtendo então a sua própria localização referenciado ao mesmo 

sistema do conjunto de satélites. 

Segundo HOHL, ( 1998), o "NAVSTARIGPS" (Navegation Satellile With 

Time and Ranging/ Global Positioning System), ou simplesmente Global Positioning 

System (GPS), foi desenvolvido pelo (DoD- Departament of Defense), Departamento 

de Defesa dos EUA a partir de 1972, sendo o resultado da fusão de dois sistemas 

(Timation e Transit) administrados pela marinha e pelo exército. É um sistema de 

rádio navegação, constituído de uma rede mínima de 24 satélites que orbitam a terra 

a uma altitude aproximada de 20.000 km. A princípio, tinha propósito puramente 

militar; entretanto, pouco tempo depois, com as necessidades de maior precisão nos 

projetos civis, o congresso americano autorizou o uso do sistema pela comunidade 

civil. O sinal transmitido para fms civis é degradado através de dois processos 

chamados Se/ective Availability (SA) e Antispoofing (AS), propiciando sinais menos 

precisos do que o usado pelo serviço militar norte-americano. Maiores detallies 

podem ser obtidos em SEGANTINE (1995, 1998). 
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O sistema GPS é dividido em três segmentos: o segmento espacial, que são 

os satélites que transmitem os sinais; o segmento de controle terrestre, composto 

pelas estações de rastreamento; e o segmento do usuário, que são os diversos tipos de 

receptores, sendo usados no cotidiano. Tais segmentos estão ilustrados na figura 3 .6. 

Figura 3.6 - Segmentos do Sistema GPS. 
Fonte: Adaptação de cortesia Trimble 

A constelação de satélites GPS foi declarada com capacidade operacional 

total em 27 de abril de 1995. Tais condições incluíam uma rede mínima de 24 

satélites operacionais em seis planos orbitais, com períodos orbitais de 

aproximadamente 12 horas, cinco estações terrestres de monitoramento localizadas 

no Hm11ai, Kwaja/ein, Ascension Js/and, Diego Garcia e Co/orado Springs, três 

antenas terrestres (Ascemion ls/and, Diego Garcia, e Kwaja/ein) e uma estação 

principal de controle localizada na base aérea de Fa/con, no Colorado (EUA). A 

situação da constelação dos satélites GPS em relação a número e modelos de 

equipamentos, e também a distribuição nas órbitas, vá lida para março de 2000, é 

apresentada na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Distribuição dos satélites GPS nas órbitas. 

À primeira vista parece ser complicada a determinação da posição de um 

ponto com o sistema GPS. Entretanto, esse sistema trabalha com método similar à 

triangulação. Para efetuar a determinação de um ponto com o GPS deve ser obtida a 

posição orbital de cada satélite e a sua distância em relação ao ponto na terra. A 

localização dos satélites está contida em um arquivo de dados transmitido à antena 

receptora no ponto em que está operando, e a distância é calculada multiplicando-se 

a velocidade da luz pelo tempo que leva o sinal para vir da antena do satélite até a 

antena do receptor. Os satélites e receptores são providos de relógios extremamente 

precisos, para que esta distância seja calculada com precisão. 

A precisão obtida na determinação da posição de um ponto na superfície 

terrestre com o sistema GPS está diretamente relacionada com a qualidade do 

receptor e com o método de correção usado. 

Para determinação das coordenadas de um ponto na superficie terrestre 

através da técnica de posicionamento relativo são necessários os seguintes 

procedimentos: 

- Instala-se uma antena em um ponto de coordenadas conhecidas. Este 

ponto é denominado como base; 

- Instala-se outra antena, denominada remota, nas posições das quais se 

deseja conhecer as coordenadas; 
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O tempo de medição (coleta de dados) e a precisão alcançada na 

determinação do posicionamento dependerão do método escolliido. 

Mas como todo sistema tem suas vantagens e limitações, o sistema GPS não 

é exceção. HOHL ( 1998) descreve algumas da vantagens e desvantagens do sistema 

GPS. 

3.2.2.1- Vantagens 

- Dados espaciais e tabulares são obtidos simultaneamente; 

- Precisão no posicionamento é superior aos métodos convencionais; 

- Sistemas de coordenadas e referência de datum podem ser facilmente 

mudadas no campo e processadas em software; 

- Conversão de dados compatíveis com software de SIG's são 

relativamente simples; 

- Custos operacionais de obtenção dos dados são menores que em métodos 

tradicionais, em muitas aplicações; 

- Coleta de dados no campo pode ser efetuada vinte e quatro horas por dia; 

- Coleta dos dados não é afetada pela condição meteorológica; 

- Não é necessária a intervisibilidade entre os pontos. 

3.2.2.2- Desvantagens 

- Os usuários do sistema GPS necessitam de treinamentos a cada mudança 

na tecnologia; 

- O sistema de medição está atrelado à comunicação entre os satélites e 

antenas receptoras; 

- Construções altas ( cânion urbano) podem bloquear os sinais dos satélites; 

- Florestas densas podem atenuar e/ou bloquear os sinais dos satélites; 

- Multicaminhamentos (reflexões dos sinais antes de chegar à antena do 

receptor, devido à presença de corpos refletores próximos à antena) de 

sinais causam erros na determinação das coordenadas; 
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Trabalho de alta precisão requer muita atenção na configuração do 

sistema, no padrão de coleção de dados, nos procedimentos de coletas e 

operacionalização. 

Com tudo isso, o sistema GPS vem causando um impacto impm1ante na 

inter-relação com os sistemas SIG,s e com as novas tecnologias emergentes. A 

tendência é um acréscimo da compatibilização entre os dois sistemas nas diversas 

aplicações a que se prestam. A figura 3.8 apresenta um equipamento receptor GPS 

SR51 O da marca Leica. 

Figura 3.8 - Receptor GPS SR51 O. Fonte: catálogo Leica. 

3.2.2.3- Integração de dados GPS/ SIG 

A questão da alimentação adequada de um SIG com o produto de 

levantamento GPS emerge em função do crescente desenvolvimento das duas 

tecnologias. Anteriormente a maior aplicação do GPS era no adensamento de redes 

geodésicas, redes de pontos de controle, monitoramento das deformações da crosta 

terrestre e nos levantamentos de precisão em engenharia. Com a difusão e melhoria 

dos equipamentos e software, tem sido usado numa diversidade de aplicações, e mais 



·' 

Uso do Sistema de Informações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 36 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

recentemente considerado como uma valiosa ferramenta para proporcionar 

informações espaciais referenciadas para SIG (ASHKENAZI & AQUINO 1998). 

O objetivo principal dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) é 

propiciar a inter-relação espacial dos dados. Deste modo, os sistemas não estão 

limitados a uma precisão posicional específica. Por outro lado, a teoria geodésica é 

comum às referências espaciais e proporciona fundamentos para relacionar 

observações com um sistema de coordenadas bi e tridimensionais (CHAVES & 

SEGANTINE, 1997). 

Portanto o impacto do GPS no SIG é de extrema importância, por oferecer 

flexibilidade e eficiência na obtenção de coordenadas tridimensionais. Entretanto, 

este processo também apresenta diversos tipos problemas, havendo então 

necessidade de serem tomadas precauções para certificar uma integração compatível 

entre os dois bancos de dados. 

Um problema freqüentemente encontrado diz respeito à questão do 

referenciamento dos dados. Qualquer banco de dados digital baseado em cartas 

analógicas tem níveis de qualidade variáveis, ocasionado pelas imprecisões e 

distorções das redes geodésicas convencionais que na maioria dos países ou 

continentes servem de base aos mapeamentos. 

A falta de compreensão dos usuários no tocante ao sistema de referência dos 

dados, ao se deparar com a necessidade de unir valores de coordenadas com 

referências geodésicas específicas, traz conclusões desastrosas aos resultados dos 

trabaU1os. Então, qualquer uso combinado de coordenadas referenciadas a sistemas 

diferentes envolve uma série de transformações para ligação dos dois tipos de dados, 

de forma a acarretar o menor prejuízo possível para a performance do SIG. 

Desta forma, a adoção de critérios na associação dos dados obtidos pelos 

sistema GPS em SIG, aliados a redução dos preços dos equipamentos e à 

disponibilidade de muitas opções de software no mercado, podem significar ganho 

de custo, tempo e, acima de tudo, de qualidade nos projetos. 

HOHL ( 1998) descreve como boa experiência de interligação de dados 

GPS/SIG o gerenciamento de incêndios e inventários de vida selvagem feitos pelo 

Bureau of Land Management e U S. Forest Service, que utilizam GPS em 

helicópteros para localizar incêndios e calcular a área atingida. Em diversos 
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incêndios de maiores proporções, dados GPS coletados a bordo de aeronaves ou em 

terra têm determinado rapidamente danos estruturais, ambientais e extensão dos 

acidentes, e posteriormente o SIG é utilizado para mapear estas áreas. 

Uma outra experiência é apresentada por KUBOT A ( 1996) que descreve a 

implementação de um sistema de monitoramento da frota de segurança pública 

carioca com integração GIS/GPS. 

3.2.3- Dados através da técnica de Fotogrametria 

Os levantamentos fotogramétricos podem gerar os seguintes tipos de bases 

cartográficas: mapas convencionais e digitais e 011ofotocartas5 convencionais e 

digitais. A coleta de informações para se chegar a tais resultados consiste na 

utilização de câmaras fotográficas especiais, podendo se efetuar levantamentos 

fotogramétricos terrestres (curta distância) ou a bordo de aeronaves 

( aerofotogrametria). 

A fotogrametria tem a vantagem de ser uma técnica que traz bom nível de 

precisão e as fotografias podem ser usadas para checar a fidelidade do mapeamento 

já concluído. É uma tecnologia representada por um corpo técnico altamente 

treinado, e os equipamentos são precisos e formalmente calibrados, embora tenha 

também as desvantagens dos altos custos dos equipamentos e da requerida 

qualificação do pessoal. 

O planejamento e os custos de uma cobertura fotogramétrica dependem do 

objetivo do projeto e a sua realização está sujeita a diversas limitações, tais como 

condições atmosféricas e altura do sol. 

O sucesso do projeto está condicionado à boa qualidade das fotografias 

tomadas, bem como a sua adequação aos equipamentos disponíveis para conclusão 

dos trabaU10s. 

A restituição fotogramétrica pode ser efetuada em restituidores analógicos, 

semi-analíticos, analíticos e digitais. 

5 São imagens fotográficas onde se corrigem as distorções devido ao movimento e inclinação da 
câmara, produzindo assin1 uma imagem ortogonal. 
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Os restituidores analógicos são estereorestituidores ligados a pantógrafos, os 

quais possibilitam que as informações sejam coletadas e desenhadas em uma mesa, 

propiciando como resultado os mapas convencionais. 

Os restituidores semi-analíticos e analíticos utilizam para transmitir as 

informações recursos mecânicos e eletrônicos. Os restituidores digitais só se utilizam 

dos recursos eletrônicos, resultando assim a restituição numérica ou digital, que pode 

ser diretamente utilizada na formação das bases de dados de um SIG. 

Atualmente, os três últimos processos são os mais utilizados na confecção 

de bases cartográficas, em razão da melhor precisão e rapidez dos trabaU10s, fazendo 

com que a relação custo/beneficio melliore quando comparados aos demais métodos. 

São métodos que trazem facilidades para o estabelecimento de um SIG; 

assim sendo, merecem atenção especial quanto ao fechamento dos elementos que 

irão compor a base de dados. Tal verificação tem importância parfi a defmição 

correta das relações topológicas entre as entidades gráficas. 

Quanto às ortofotocartas, eram inicialmente processadas em meio analógico 

utilizando-se os ortoprojetores, que são equipamentos que reconstituem feixes óticos, 

anteriormente obtidos pela projeção central das fotografias, para projeção ortogonal, 

originando assim os mapas em forma de fotografias ou ortofotos. Atualmente, são 

elaboradas nas estações fotogramétricas digitais, resultando nos ortofotornapas 

digitais. Esse desenvolvimento facilitou a visão das ottofotos em várias escalas, fez 

com que a execução e classificação das imagens fosse feita com maior precisão e 

agilizou as mudanças de análises, tornando a ortofotografia urna das mais populares 

fontes de dados para o Sistema de Informações Geográficas (HOHL, 1998). 

SILVA (1994) descreve as características da fotogrametria digital e focaliza 

as principais inovações ocorridas. SILVA ( 1998) enfatiza a evolução da 

fotogrametria digital, mostrando as vantagens, desvantagens, precisões e produções 

destes sistemas. 

QUEIROZ FILHO (1993) apresenta os procedimentos e resultados de testes 

com ortofoto digital como fonte de dados para atualização de cartas que serviram 

como informação de alimentação de um SIG. 

A Figura 3.9 apresenta urna estação fotogramétrica digital, exemplo de 

equipamento moderno comercializado na área da fotogrametria. 
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Figura 3.9- Restituidor digital DVP. Fonte: PEIXOT0,1997. 

3 .2.4 - Dados através da técnica de Sensoriamento Remoto 

Sob a ótica de tecnologia de aquisição de dados para SIG, Sensoriamento 

Remoto é definido como o conjunto de técnicas utilizadas para medir propriedades 

eletromagnéticas de uma superfície ou objeto, sem que haja contato entre o 

equipamento serlSor e tal objeto (CÂMARA et ai., 1996). 

Os diversos tipos de sistema de aquisição de dados ligados ao 

Sensoriamento Remoto são os satélites, sistemas de radar, sonar, microondas e as 

câmaras fotográficas que já foram abordadas no trabalho. 

Neste tópico trataremos de dados oriundos de serlSores a bordo de satélites. 

Tais dados, para servirem ao SIG, devem ser bem calibrados e apresentados em uma 

estrutura e formatos adequados. Também no contexto de SIG, é de suma importância 

saber como usar as informações geográficas apresentadas, para maximizar o 

potencial de informação do sistema de medidas por satélites. 

Um sistema de aquisição de informação é composto por subsistemas de 

coleta e análise de dados. O primeiro compreende uma fonte de radiação de energia 

eletromagnética (principalmente o Sol) e um sensor que recebe a energia dos objetos 

e a transforma em sinal, através de transmissão e recepção de dados. Este sinal é 

encaminhado ao sistema de análise e transformado em informações para serem 

utilizadas nas diversas aplicações a que servem. A resposta de um sensor depende da 

quantidade e da fi:eqüência de luz, ou seja, das interações da energia com relação aos 
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objetos e a atmosfera, características do sensor e altitude em relação à superficie, 

(SCHMIDLIN,l994). 

Com relação às características dos sensores, é comum descrevê-las através 

de urna curva de resposta espectral, que fornece a resposta para cada comprimento de 

onda ou freqüência. Essa curva espectral varia do azul, verde e vermelho na faixa do 

visível, podendo ter aplicações em mapeamentos de águas costeiras, de estradas, 

áreas urbanas e diferenciação de espécies vegetais. Passa pelo infravermelho 

próximo, médio e termal, onde as aplicações concentram-se no delineamento de 

corpos d'água, determinação de umidade da vegetação e propriedade termal dos 

solos, chegando a faixa de microondas, que se aplica a estudos de reconhecimento de 

rochas e minerais. 

Quanto à altitude, os dados podem ser coletados a bordo de aeronaves e em 

nível orbital, que consiste na obtenção através de sensores a bordo de satélites. 

Os sensores a bordo de satélites permitem a realização de medidas multi

temporais, relativas a grandes áreas, durante grande período de tempo. Os sensores 

podem ser transportados por satélites que têm órbitas próximas aos pólos 

sincronizadas com o sol, passando pelo equador sempre na mesma hora solar. Estas 

características fazem com que estes sensores atinjam uma cobertura global e urna 

geometria de iluminação consistente. Como exemplo deste tipo de sensor temos os 

satélites das séries Landsat e SPOT, usados na obtenção de imagens para gerência de 

recursos terrestres. Outros sensores podem ter órbitas geoestacionárias para terem 

maior freqüência em uma dada região, por exemplo os satélites meteorológicos 

GOES. 

Em seu trabalho, FRANÇOSO et al. (1993) descrevem que a tecnologia de 

Sensoriamento remoto pode ser usada tanto em algumas oportunidades para a 

integração de dados em SIG, quanto para estudos urbanos, em transportes e 

planejamento de cidades, pois esta técnica aprimora a identificação de características 

espectrais (cores e texturas) e espaciais (forma e distribuição). Usado para este fim o 

sistema se torna rápido e ágil nas análises de informações. CRÓST A ( 1996) faz uma 

recapitulação na história do Sensoriamento remoto, mostra os avanços trazidos pelas 

novas tecnologias, fazendo abstrações quanto às respostas que os sistemas poderão 

apresentar com as tendências de crescimento. 
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SCHMIDLIN ( 1998) faz uma abordagem da crescente demanda de dados de 

imagens orbitais na década de 90, que principalmente eram voltados para o 

mapeamento e monitoramento do meio ambiente. 

Observando a necessidade cada vez maior de informações precisas, obtidas 

com agilidade e segurança para suprirem os diversos projetos nas áreas que utilizam 

informações temporais (SIG, agricultura de precisão, gerenciamento urbano), notou

se que a limitação técnica na utilização de in1agens de satélites era o nível de detaU1es 

que os produtos ofereciam. É evidente que tais limitações eram proporcionais ao 

objetivo fmal do projeto. 

Os satélites de observação da terra eram categorizados tradicionalmente em 

três tipos: reconhecimento, meteorologia e recursos naturais. Um quarto tipo, 

satélites comerciais passou a ser a principal meta das empresas envolvidas com a 

tecnologia. A principal característica desses novos sensores seria a alta resolução 

espacial, sendo capazes de identificar objetos de até um metro de diâmetro; até então, 

as imagens mais utilizadas tinham resolução de 30m (Landsat). 

A Figura 3.1 O mostra a imagem da área urbana de Porto Vellio-RO, obtida 

pelo satélite IKONOS li, da empresa Space Imaging Eosat, lançado no fmal de 

setembro de 99, que tem uma resolução espacial de imagens de 1 ,O m. 
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Figura 3.10- Imagem orbital da área urbana de Porto Velho-RO. 
Fonte: www.espacogeo.com. br 

A Figura 3.11 mostra o caminho da imagem remotamente scnsoriada, de sua 

captação até a integração com os sistemas de informações. A explicação deste 

processo pode ser descrito da seguinte forma: 

A) A radiação solar interage com os objetos na superficie da terra; 

B) Esta radiação é detectada por sensores a bordo de um satélite e o 

sistcma-sensor in1ageador do satélite produz a imagem da radiância, 

enútância ou retroespalhamento do terreno, tornando possível a 

produção de informações espaciais; 

C) Esta imagem é transmitida a estações de recepção terrestres; 

D) Nestas estações efetua-se a ação de conversão e armazenamento desta 

imagem em fitas magnéticas ou arquivos digitais para comercialização e 

execução de projetos e 

E) Finalizando pela sua implantação em sistemas de informações. 
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Figura 3.11 - O caminho da imagem remotamente sensoriada. 
Fonte: SCHMTDLIN, 1996 

3.2.5- Obtenção de base de dados ah·avés da conversão de dados já 

existentes 

A conversão de dados já existentes para o formato digital acontece quando 

os mapas convencionais apresentam precisão e escala adequada e informações 

confiáveis para a alimentação das bases georreferenciadas. 

A digitalização é um processo de conversão das características de um mapa 

convencional para o formato digital para que esses sejam utilizados em 

computadores (SCARIM & TEIXEIRA, 1994). 

A captura desses dados se dá utilizando mesa digitalizadora ou scmmer. A 

primeira, gera estruturas vetoriais, e os scmmers apresentam estruturas matriciais. As 

técnicas utilizadas para executar os trabalhos descritos são: digitalização manual, 

automática e semi-automática, que é menos empregada e que DA VIS Jr. & 

FONSECA, ( 1994), denominam de digitalização "heads-up". Nesta última, em vez 

de se ter um mapa em papel, tem-se uma imagem digitalizada por scmmer e corrigida 

geometricamente, colocada como fundo de tela, e o operador vetoriza as feições em 

superposição a esta imagem, incorrendo assim em erros menores. 
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3.2.5.1- Digitalização manual, via mesa digitalizadora 

Esse método é também denominado apenas por digitalização. A precisão do 

produto fmal neste processo depende da resolução do equipamento e da habilidade 

do operador. O tamanho do arquivo digital gerado depende da complexidade do 

mapa original e do processo utilizado para efetuar o trabalho, podendo ser uma 

digitalização ponto a ponto ou contínua. 

O equipamento exigido para a efetuação de tais trabaU10s é composto de um 

computador e uma mesa digitalizadora. O microcomputador deve ter uma 

configuração que suporte o software utilizado na operacionalização do processo. 

A mesa digitalizadora, que é mostrada na figura 3 . 12, é o equipamento 

fundamental para se efetuar o processo. É encontrado no mercado em múltiplos 

tamanhos (228 x 304 mm a 912 x 1216 mm (AO)) e é constituído por três partes 

prmcipais: 

- Uma superfície plana (tampo), sobre a qual se fixa o mapa; 

- Um cursor que indica as posições dos pontos característicos dos mapas 

em relação ao sistema de coordenadas adotado e 

- Um dispositivo de medida que pode ser urna fma malha de fios 

embutidos no tampo da mesa que, com o acionamento do cursor, emite 

impulsos elétricos, registrando a posição (X, Y) e transmitindo-a ao 

software no computador. 
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Figura 3.12- Mesa digitalizadora Summasketch 111. Fonte: Catálogo DigigrafPiotters e 

Mesas Digitalizadoras. 

3.2.5.1.1- Qualidade do produto obtido na digitalização manual 

A qualidade da bas~ de dados está diretamente relacionada às fmalidades a 

que se destina. São usados dois indicadores para aferição da qualidade da 

digitalização efetuada em mesas digitalizadoras: a resolução e a precisão. 

A resolução é a menor distância ou movimento do cursor que a mesa pode 

distinguir, isto é, a menor distância que pode ser medida ao longo dos eixos 

horizontal e vertical da mesa. Depende do espaçamento dos fios da malha que 
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formam o sistema de coordenadas, geralmente entre 0,025 mm e 0,0025 mm. Já a 

precisão é a distância entre o ponto cujo par de coordenadas é registrado e a sua 

localização real no mapa. Varia de 0,25 nun a 0,025 nun, de acordo com o 

equipamento. Esses indicadores são fornecidos pelos fabricantes. 

3.2.5.1.2- Digitalização ponto a ponto e contínua 

Algumas questões devem ser levantadas antes de se definir qual 

procedimento adotar, tais como o traballio a que se destina a digitalização, tipo e 

estado do documento a ser digitalizado e software escoUúdo. 

O modo ponto a ponto é aquele onde são registradas as coordenadas dos 

pontos característicos do mapa, quando se aciona o botão do cursor. O sucesso da 

operação depende da habilidade do operador em reproduzir o desenho através do 

cursor na mesa e também do software utilizado na hora da reprodução das curvas e 

polígonos presentes no mapa de origem. É indicado para digitalização de mapas com 

traços menos complexos, por exemplo, poligonais. 

No modo contínuo as coordenadas são registradas a uma taxa contínua a 

medida que uma feição no mapa é percorrida pelo cursor, sem a necessidade de 

acionamento do cursor. Nesta forma cabe ao operador detenninar a taxa de tempo e 

espaço de coleta no software e também a menor ou maior velocidade, de acordo com 

a complexidade da feição. Este procedimento é mais preciso que o anterior, 

entretanto, depende de algoritmo e software mais complexos e requer grande espaço 

de armazenamento. Segundo SCARIM & TEIXEIRA, (1994) isto pode ser 

contornado pela suavização das feições no pós-processamento ou pelo uso de 

software que altere automaticamente a distância de tomadas de pontos de acordo com 

a complexidade da feição digitalizada. 
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3.2.5.1.3- O processo de digitalização propriamente dito 

As etapas do processo de digitalização consistem em: 

+ Preparação da fonte: Etapa que consiste em indicar as características 

cartográficas do mapa (escala e sistema de projeção etc.); identificar e 

compilar as informações complementares a serem registradas e efetuar a 

operação de identificação e registro de pelo menos três pontos de 

coordenadas conhecidas no mapa para a orientação da mesa. 

+ Projeto de arquivos digitais: Consiste em definir todas as variáveis a 

serem adotadas na digitalização; por exemplo, padrões de preenchimento 

e tipos de traços a serem usados. 

+ Digitalização: Consiste nas operações de orientação da mesa e registro 

das coordenadas que caracterizam as feições representadas no mapa. A 

operação de orientação da mesa é feita através de um software específico, 

que possibilita tal orientação através de transformações geométricas do 

tipo Afim, Isogonal e Projetiva. 

+ Verificação e edição: Consiste em verificar as informações digitalizadas, 

bem como identificar e reparar os erros cometidos no decorrer do 

processo. 

HOHL, ( 1998) descreve as vantagens e desvantagens do método de 

digitalização manual, que são apresentadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1- Vantagens e desvantagens do método de digitalização manual. 
- Com o avanço da tecnologia, diminui os custos do processo; 

- É um procedimento de aprendizagem relativamente fácil; 

Vantagens - O resultado do processo tem precisão aproximada à da fonte; 

- Informações ambíguas ou incompletas são facilmente 

interpretadas e corrigidas; 

-O produto pode ser usado diretamente em um SIG. 

- A precisão é limitada pela estabilidade e qualidade gráfica das 

Desvantagens fontes; 

- É um trabalho tedioso, intensivo, portanto susceptível a erros; 

- A fase de verificação da edição é obrigatória. 

3.2.5.2- Digitalização automática 

A defmição de digitalização automática ou escanerização é explicitada 

como o processo que converte mapas ou documentos para a forma digital. Essa 

conversão realiza a discretização do mapa em pixels (picture e/ements), que são 

estruturas matriciais homogêneas obtidas através do processo. 

Scanners são dispositivos ótico-eletrônicos de captação de imagem 

numérica, constituídos de sensores óticos, geralmente os CCDs (Chargeds Coupleds 

Devices) e um sistema de luminosidade. 

O uso deste equipamento está relacionado a rapidez de captura da geometria 

dos mapas. No entanto , as operações de pré e pós-processamento são necessárias e 

consomem um bom tempo no processo. A Figura 3.13 apresenta um exemplo de 

scanner. 
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Figura 3.13 - Scanner. 

A captura da geometria de um mapa por scanner consiste na codificação de 

sua feições para uma matriz de valores (x,y), onde cada pixel contém um valor 

médio de reflectância de uma pequena área do mapa. Portanto os arquivos são 

gerados em formatos matriciais, com característica de serem grandes, necessitando 

de máquinas mais potentes para armazená-los e executar os processamentos dos 

dados. 

Devem ser consideradas algumas características relacionadas ao 

equipamento no processo de digitalização automática para que se consigam arquivos 

menores e uma melhor seleção de dados convenientes aos usuários. Algumas das 

mais impm1antes são relacionadas a seguir: 

3.2.5.2.1- Resolução de digitalização 

No processo de digitalização a resolução adotada deve assegurar que o túvel 

de nitidez da imagem original seja mantida dentro dos limites adequados. Para tanto 

deve-se adequar o intervalo de digitalização (M)) à resolução da fotografia, dada 

pela equação: 
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(3.1) 

Lill- Intervalo de digitalização (mm) 

RL - Resolução linear da foto, expressa em linhas por mmmetro (L/mm) 

Ex: RL = 50 L/mm 

w [mm) = 2 . so[:Z/ mm] 7 pmm 

É conveniente que o ôD seja igual ao tamanho do sensor para uma boa 

nitidez na imagem captada (ROSALEN, 1997). 

3.2.5.2.2- Resolução espacial 

É o número de elementos de imagens (pixels) contido numa determinada 

medida linear e representado por pontos por polegadas (ppp ou dpi). Quanto maior o 

valor do dp~ mais refinadas serão as feições do mapa. O dpi é geralmente defmido 

pelo usuário e deve estar baseado na espessura das linhas originais e nos detallies 

geométricos que devem ser preservados no produto fmal. 

É importante a relação existente entre o valor do dpi, o tamanho do arquivo 

e o produto fmal. É conveniente frisar que mesmo com um dpi elevado não serão 

obtidas feições melhores das contidas no mapa, mas sim poder-se-á acarretar um 

aumento excessivo no tamanho do arquivo, gerar informações desnecessárias ao 

traballio, ocasionar dificuldades em acessar o arquivo e em manipulá-lo, fazendo 

com que o processamento seja lento, inviabilizando assim o projeto. 
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3.2.5.2.3- Resolução radiométrica 

A resolução radiométrica refere-se à coloração da imagem, isto é, cores de 

cada pixel. Corresponde ao número de tons de cinza ou cores que um sensor pode 

distinguir. Scanners monocromáticos distinguem 256 tons de cinza, enquanto os 

policromáticos distinguem 16,7 milliões de cores. 

De acordo com as características do mapa original quanto à conservação, 

densidade de feições e diversidade de cores é determinada a escolha da resolução. 

Por exemplo, para um mapa que contiver linhas na cor preta e fundo branco pode se 

traballiar com resolução de I bit, caso contrário, deve-se optar por valores de 

resoluções maiores (8 ou 24 bits). 

No caso dos scanners, a captura das feições contidas no mapa é integral, 

havendo então necessidade de execução de um pré-processamento para que se possa 

eliminar algumas informações dispensáveis e também um pós-processamento para 

efetuar a edição dos mapas digitais e corrigir possíveis erros de digitalização. O 

tempo exigido nessas operações dependerá do estado de conservação da fonte. 

3.2.5.2.4- Tipos de scatmers 

Os scanners disponiveis são classificados de acordo com a forma que os 

sensores varrem o documento e podem ser: 

Scmmer de mão: O documento é fixado numa superfície qualquer e o 

scanner é passado manualmente sobre o mesmo. 

Scanner de mesa: O documento é fixado sobre uma superfície plana, sobre 

a qual se move o sensor, em ambas as direções. O incremento no movimento do 

sensor corresponde ao tamanho do pixel. 
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.. 

Figum 3.14- Scmmer de mesa 

Scmmer de tambor: O documento é fixado na superfície de um cilindro 

giratório, e um sensor e uma fonte de luz movem-se em conjunto ao longo da geratriz 

do cilindro. A cada volta completa, o sensor movimenta-se um passo, o que 

corresponde a um pixel. 

sensot· c fonte de luz 

\ 
\ tambor 

Figura 3.15 - Scmmer de Tambor 

Scmmer de rolo: O documento é fixado ao rolo giratório. Um feixe de luz é 

refletido e em seguida é focado por um sistema de lentes de alta resolução sobre um 

conjunto de câmaras, o qual é fixo e alinhado transversalmente no sentido do 

movimento do rolo, então uma linha de imagem é formada a cada incremento desse 

movimento. 
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Figunt 3.16- Scmmer de rolo 

3.2.5.3- Técnicas de conversões matricial/vetorial 

Conforme afirmações anteriores, os arquivos gerados pelos scmmers são de 

formato matricial, havendo diversas restrições para o trabalho, quanto à manipulação, 

inserção de banco de dados alfanumérico e tamanho do arquivo. Então, para tornar-lo 

funcional, o arquivo é convertido em estmtura vetorial, podendo ser utilizados para 

isso métodos manuais, semi-automáticos e automáticos. 

3.2.5.3.1- Vetol'ização manual 

A vetorização manual consiste preliminarmente na escolha da topologia 

(linha, curva, polígono) e atributos (nível de cor, estilo) de cada elemento 

cartográfico e depois em seguir essas feições com o cursor, determinando os pontos 

característicos que modelem a estrutura vetorial com a utilização de um sq{lware 

adequado. 

Esse método é vantajoso por permitir a vetorização seletiva, melhor 

modelagem elas feições e a utilização de programas de baixo custo, mas por outro 

lado, tem uma baixa produtividade e conformidade em relação aos demais métodos. 
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3.2.5.3.2- Vetorização semi-automática 

A vetorização semi-automática ou supervisionada conJuga processos 

automáticos e manuais. Um operador identifica o ponto inicial de uma determinada 

linha e o sistema se encarrega de vetorizá-la através de técnicas de processamento 

digital de imagem. A cada obstáculo o processo é interrompido e faz-se necessária a 

intromissão do operador para reiniciá-lo. 

Esse método proporciona melhores resultados em mapas com menor 

densidade de linhas. Pode-se ter uma vetorização seletiva, não havendo perdas das 

entidades gráficas. Isto proporciona boa precisão e conformidade das feições, não 

sendo vetado aos documentos mais densos. É necessária uma edição no arquivo pós 

vetorização para a resolução de problemas, como arcos pendentes e fechamento de 

polígonos, podendo-se também lançar mão de alguns artifícios para reduzir o volume 

do arquivo. 

Esse método consiste nas fases de preparação do documento cartográfico, de 

rasterização, da edição raster, da retificação da imagem e da defmição dos 

parâmetros de vetorização. Consegue-se melhor produtividade e menor custo em 

relação à vetorização manual. 

3.2.5.3.3- Vetorização automática 

A vetorização automática é realizada totalmente pelo uso de técnicas de 

processamento de imagens que captam os pixels da imagem e fazem a conversão 

para a estrutura vetorial, sendo recomendada para cartas de alta densidade, 

vetorização de curvas de nível e mapas temáticos que não possuam textos. Tem 

como vantagem o tempo gasto na vetorização mas, se mal empregado, os erros 

cometidos na vetorização podem acarretar grande tempo gasto na edição, 

inviabilizando o processo. 

De acordo com OGAT A, ( 1992) apud QUINT ANILHA, ( 1995), o método 

consiste de três fases: um pré-processamento, para facilitar e acelerar a 

transformação, a conversão propriamente dita e um pós-processamento que objetiva 

melhorar a qualidade da estrutura vetorial resultante, com vistas à futuras utilizações. 
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3.2.5.4- Erros na entrada e conversão de dados 

Como já mencionado neste trabalho e em muitos outros que enfocam o 

assunto, o uso Sistemas de Informações Geográficas como ferramenta poderosa a 

diversas aplicações, pressupõe a tomada de precauções quanto à análise de 

custo/beneficio. Dentro das inúmeras variáveis está a criação da base de dados, que é 

fundamental que seja confiável e precisa para uma boa performance de operação. 

A determinação de uma melhor confiabilidade nestas bases de dados está na 

redução em níveis aceitáveis dos erros cometidos na aquisição e conversão dos 

dados, erros esses que diferem de acordo com o método utilizado para a realização 

desta aquisição. 

3.2.5.4.1- Erros provenientes de métodos primários 

Todas as técnicas de aquisição de dados denominadas primárias são 

passíveis de ocorrência de erros, os quais são classificados de grosseiros, 

sistemáticos e acidentais. 

+ Erros grosseiros: São erros casuais resultantes de falha instrumental, 

imperícia do operador ou variações ambientais bruscas, como uma 

anotação de leitura incorreta. No caso da aerofotogrametria, um 

equipamento sujeito a trepidação ou variação de temperatura. Tais erros 

comprometem a utilização dos dados obtidos e devem ser eliminados ou, 

na pior das hipóteses, reduzidos a níveis aceitáveis. Isto pode ser 

alcançado com procedimentos que permitam a detecção de tais erros 

durante ou logo após a tomada das medições. 

+ Erros sistemáticos: São erros introduzidos pelo operador ou pelos 

instrumentos, como por exemplo a maneira de o observador interpolar 

medidas entre duas graduações ou o método como aciona o instrumento. 

São erros que podem ser detectáveis, representados e corrigidos por 

equações matemáticas, pois seguem certas leis próprias. 
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+ Erros acidentais: São variações de pequenas grandezas que 

permanecem depois das possíveis eliminações dos demais erros. São de 

difícil percepção e não podem ser representados matematicamente. A 

análise estatística permite determinar o valor mais provável da grandeza 

e sua margem de erro. Portanto, a estatística é o meio de tratamento 

adequado para tais erros. Um exemplo é o método dos mínimos 

quadrados. 

3.2.5.4.2- Erros decorrentes de métodos secundários 

Os dados oriundos de métodos secundários já partem do princípio que 

trazem embutidos erros provenientes dos primários e então acrescentam-se aí, os 

decorrentes da execução do mapa, devido ao processo de digitalização, rasterização, 

relativos a operadores, decorrentes da conversão, etc. 

3.2.5.4.3· Erros na elaboração do mapa 

A execução de um mapa parte de pontos de controle terrestre. Nesta etapa 

são introduzidas imprecisões que podem ser controladas pelo erro médio quadrático 

(RMS) cujo limite depende da técnica utilizada. Posteriormente, tem-se a fase de 

fusão de dados oriundos de diversas fontes para uma escala comum. O valor do erro 

que pode ser introduzido nesta etapa ocorre em função da relação das escalas e 

também das feições representadas. 

Normalmente os mapas são executados em papel e posteriormente 

submetidos a reprodução. Nesta ação, como o papel é umedecido e aquecido e logo 

após exposto a secagem e resfriamento, pode-se garantir que sempre ocorre urna 

deformação residual. Acatando essa generalização, determinadas feições não 

aparecem quando o mapa é executado em escalas menores e são introduzidos erros 

de difícil quantificação. Tais imprecisões dependem do tipo e complexidade das 

feições e podem ser representativas quando se tratar de representação de limites 

definidos por áreas, ou não, como é o caso de algumas feições lineares. 
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Outro tipo de variação de valores depende da projeção utilizada, pOis a 

escala nominal registrada no mapa pode ser verdadeira apenas para alguns pontos. 

Neste caso, deve ser utilizado um fator de correção para os demais pontos. Existe 

também a inclusão de dados que são coletados de diferentes mapas, havendo a 

necessidade de que sejam reduzidos à mesma escala. Estes, entre outros 

procedimentos, podem introduzir erros em um mapa. 

Por tudo isso, é muito dificil determinar o erro total introduzido na 

elaboração de um mapa em papel e considerado urna composição linear e 

independente dos diversos erros parciais. Aplicando a lei de propagação de erro, 

alguns dados terão deslocamento de milímetros, podendo não ser aceitáveis para 

várias aplicações em função das escalas. 

No Brasil, para as especificações gerais que classificam as cartas quanto à 

exatidão, utiliza-se o Decreto 89.817/84 - Instruções reguladoras das Normas 

Técnicas da Cartografia Nacional. Para maiores detalhes dessas especificações 

consultar CHAVES ( 1998). 

3.2.5.4.4- Erro na digitalização 

A digitalização é empregada para capturar dados vetoriais, cuja densidade 

de pontos ao longo das linhas depende da velocidade com que se rastreia a feição ou 

de critérios de seleção dos pontos a serem representados. Geralmente há discrepância 

entre a posição da linha na fonte original em relação à mesma no produto de 

trabaU1o. O grau do erro depende de fatores tais como o modo de digitalização, a 

espessura da linha na representação cat1ográfica original e também na perícia do 

operador em executar o serviço. 

3.2.5.4.5- Erro na rasterização 

O processo de rasterização da representação cartográfica baseia-se no fato 

da informação de um ponto poder ser representado de forma binária. O resultado de 

tal processo é representado por uma imagem digital em preto e branco, contendo 
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todos os defeitos da imagem original e os defeitos decorrentes da captura da imagem. 

Os dados dessa imagem devem ser processados através de técnicas de processamento 

de imagens. 

Estas técnicas introduzem alguns defeitos que, dependendo do grau, podem 

ser considerados erros. Estas fallias de captura de imagem podem ser minimizadas 

pelo processo de calibração da imagem, utilizando-se programas específicos. 

3.2.5.4.6- Erros relativos ao operador 

Os erros associados aos operadores estão na característica pessoal e no 

conhecimento das técnicas utilizadas. Na digitalização manual e na vetorização 

manual, por exemplo, a fadiga do operador é fato preponderante na possibilidade de 

introdução de erros. 

3.2.5.4.7- Erros na conversão dos dados 

A crescente utilização de dados, especialmente quando na aplicação de SIG, 

vindo de fontes diversificadas, tem conduzido à utilização de múltiplas estruturas, 

exigindo conversão de dados dos formatos matricial para vetorial e vice-versa. 

Quase sempre os processos de conversão resultam em perda de informações, 

já que introduzem erros significativos provenientes dos algoritmos utilizados para tal 

procedimento. O que vai determinar o grau de imprecisão é o algoritmo usado, a 

complexidade das feições cartográficas, o tamanho do pixel e a orientação usada no 

processo de rasterização. 

As demais fontes de erros estão associadas aos sistemas utilizados, 

características e adequação dos equipamentos, bem como dos programas empregados 

nas diferentes técnicas de obtenção de dados. 
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3.2.5.5- Quadro resumo das diversas técnicas de coleta de dados 

Após a dissertação das diversas fontes de coleta de dados, vê-se que um 

projeto de SIG admite a integração de dados oriundos de vários métodos, mesmo que 

em tempos e escalas diferentes. Para destacar cada procedimento de coleta de dados 

quanto à precisão, bem como vantagens e desvantagens de utiHzação, apresenta-se 

abaixo uma tabela resumo. 

Tabela 3.2- Técnicas de coleta de dados para SIG. 

Técnica Precisão Vantagens Desvantagens 

Entrada de Não aplicável Baixo custo Demorado (alto custo de mão-
dados manual de-obra); sem precisão na 
com lápis e gravação das posições 
papel 
Estação Total < 0,01 111 Alta precisão Alto custo; necessita de uma 

equipe de trabalho (2 ou mais 
pessoas), precisa de 
visibilidade entre pontos 

GPS 0,01 m - 100m Alta precisão; rapidez; Pode ser degradado sob árvores 
atributos gravados na forma e em áreas de cânion urbano 
digital 

Fotogrametria < 0,01 - 1 m Grandes áreas de cobertura; Alto custo por ponto; limitado 
potencial para alta precisão quanto a atributos 

Imagem de lm - 1 km Cobertura global Limitado quanto a atributos 
Satélite 
Digitalização de 0,1 m - IOOm Consistência com mapas Exige mapeamentos prévios, 
mapas anteriores precisão limitada aos produtos 

existentes 

Fonte: Adaptada de CORREA; MARINHO & FERREIRA (1999). 

3.2.5.6- Medidas para assegurar a qualidade dos dados 

A qualidade dos dados armazenados tem sido uma preocupação constante 

na Hteratura voltada para SIG. Segundo QUINTANILHA (1996), no que se refere a 

entrada e conversão de dados, devem ser traçados procedimentos que assegurem o 

grau de exatidão da aquisição tanto dos elementos gráficos como dos atributos, bem 

como do georreferenciamento e da consistência das ligações entre a geometria, 

atributos e análises dos dados adquiridos, através de alguns procedimentos, tais 

como: 
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- Empregar rotinas de verificação para assegurar a quaHdade dos dados a 

cada manipulação, principalmente na sua aquisição; 

- Procurar não utilizar dados com precisões diferentes; 

- Estabelecer determinados cuidados para a aplicação de processamentos e 

análises; 

- Sempre que possível, implementar os dados do SIG, a cada manipulação, 

em escala adequada, de modo que possa ser superposta e comparada à 

representação da fonte e 

- Produzir legendas corretamente, e se possível contendo informações 

relativas à natureza geométrica da representação cartográfica original. 

3.3- Entrada de dados espaciais no sistema 

A disponibilização dos dados para o sistema dependerá do tipo de aquisição 

adotado. 

Quando tivermos dados advindos diretamente do campo, por intermédio de 

levantamentos topográficos, as informações serão transformadas em entidades 

gráficas através de programas aplicativos específicos e importados para a base do 

sistema em arquivos de formatos específicos. Quando obtidos a partir de restituição 

digital ou digitalização/vetorização de mapas existentes, a transferência é realizada 

diretamente através de arquivos compatíveis com o sistema. 

3.4- Coleta de atributos 

A coleta de dados não espaciais tem por objetivo cnar as bases 

alfanuméricas do sistema. Depois de uma análise considerando quais os atributos a 

serem adquiridos para o projeto, estes dados podem ser obtidos a partir de pesquisas 

de campo, fontes existentes ou através de aproveitamento de bases já formadas, 

considerando sempre a compatibilidade dos formatos dos arquivos para serem 

integrados ao sistema. 
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3.5- Considerações finais 

Do exposto, é possível verificar que os processos de aquisição, conversão e 

entrada de dados destinados a Sistemas de Informações Geográficas tem uma forte 

componente tecnológica, dependendo portanto de equipamentos, hardware e 

software apropriados. Quando aliamos isto ao volume e diversidade de documentos a 

serem manipulados e ainda a correta especificação dos procedimentos a serem 

efetuados é possível defmir custos, tempo gasto, acurácia e volume de informações a 

serem geradas. 

Tais processos envolvem tarefas árduas, complexas e extremamente 

detaUmdas, que necessitam de capital e recursos humanos especializados, as quais 

devem ser implementados sempre buscando precisão, minimização de tempo e 

redução de custos como forma de garantir o sucesso de implantação de qualquer 

projeto de SIG. Assim, o planejamento e controle de todo o processo de aquisição, 

conversão e entrada de dados assume uma importância vital para qualquer 

empreendimento relacionado à SIG. 

Medidas para assegurar a qualidade de tais procedimentos são essenciais 

como parte do programa de controle de qualidade do SIG como um todo e devem 

garantir que os dados estejam dentro de um limite de precisão aceitável, estabelecido 

em função das necessidades do usuário . 
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4 - As Questões da Segurança Contra Incêndios 

4.1- Considerações gerais 

A população urbana vem sendo cada vez mais ameaçada pela ocorrência de 

incêndios, ocasionados pelo uso inadequado das novas tecnologias que vieram 

atreladas ao progresso e pela grande urbanização ocorrida nas.últimas décadas. 

Essa ameaça aumenta sobremaneira em locais destinados a industrialização, 

manipulação e comércio de produtos combustíveis, que são instalados 

indiscriminadamente em locais inadequados, junto a áreas residenciais, tornando 

mais difícil a prevenção e controle de acidentes, pela infinidade de causas e efeitos 

que estes desastres podem apresentar. 

O incêndio tem se constituído em um dos males que mais traumatiza a 

sociedade, colocando em risco vidas humanas e patrimônio social, tomando 

características mais graves em países em desenvolvimento. 

Para domínio da situação, é importante que a população se conscientize das 

regras básicas de proteção e segurança contra incêndio, tenha noção da eficácia do 

atendimento a emergências, bem como das normas e regulamentos compulsórios 

exigidos para aprovação de projetos de segurança contra incêndio junto às 

autoridades competentes, seja o Corpo de Bombeiros, prefeituras ou qualquer outra 

entidade. 
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Tais normas, regulamentações e meios de segurança têm por objetivo 

prevenir a ignição do incêndio e gerenciar o impacto deste quando ocorrer 

(SEITO, 1995). 

4.2- Fatores que aumentam o risco de incêndios 

SEITO ( 1995) apresenta alguns dos principais fatores que aumentam o risco 

de incêndio nas médias e grandes cidades: 

~ A concentração de áreas com edificações mistas, ou seJa, de caráter 

residencial e de fmalidades comerciais e industriais, principalmente de 

materiais perigosos; 

~ a concentração urbana com adensamento de casas e construções de 

edifícios altos; 

~ o maior consumo de energia e combustíveis, tanto para a produção como 

para o confot1o social; 

~ a adoção de tecnologia importada sem uma análise da adaptabilidade e de 

risco de incêndio; 

~ edificações que abrigam comércios, armazéns e indústrias de produtos 

perigosos sem projetos adequados de segurança contra incêndio; 

~ instalações de equipamentos de combate a incêndio sem comprovação de 

eficácia; 

~ a falta de regulamentos de segurança contra incêndio que contemplem 

medidas de prevenção e proteção com maior grau de atualização, 

acompanhando a tecnologia e 

~ a inexistência de um sistema global de segurança contra incêndio 

gerenciado pelas instituições competentes, para: 

+ elaborar regulamentos em todo o país; 

+ atualizar os regulamentos vigentes; 

• desenvolver novas tecnologias; 

+ dar autonomia ao Corpo de Bombeiros e 

+ assegurar correta execução e aplicação dos regulamentos. 
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4.3 - Levantamentos das conseqüências de incêndios 

Segundo SEITO ( 1995) e ONO ( 1997), as conseqüências dos incêndios não 

podem ser quantificadas de imediato, mas é possível estimá-las por estudos 

estatísticos que são feitos nos países mais avançados, visando tabular e levantar as 

seguintes informações: 

./ perdas materiais e humanas; 

./ causas do incêndio; 

./ causas das mortes; 

./ tipos de edificações envolvidas; 

./ ocupações e atividades dos locais; 

./ local do início do fogo no ambiente; 

./ época do ano de ocorrência do incêndio; 

./ distância do acidente em relação ao posto de bombeiro; 

./ problemas no trajeto (trânsito), na hora da ocorrência do incêndio; 

./ tempo decorrido entre a detecção do fogo e o início do seu combate; 

./ eficiência das técnicas de combate ao fogo e 

./ determinação de melhores rotas para os veículos de bombeiros chegarem 

aos locais dos acidentes. 

SEITO ( 1995) ainda reporta que estas estatísticas indicam enormes perdas 

diretas e indiretas, indicações que são utilizadas como instrumentos para: 

• descrever os problemas de incêndio à comunidade, servindo de alerta à 

mesma; 

• prever necessidades de orçamento para a problemática do incêndio; 

• redimensionar os códigos e regulamentos; 

• avaliar o programa de elaboração dos regulamentos; 

• avaliar os programas de educação do público sobre incêndios e 

• orientar sobre suportes para melhoria da análise da engenharia de 

incêndio. 
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Tanto SEITO ( 1995) como ONO ( 1997) aftrmam que tal processo 

estatístico não é feito no Brasil em nível nacional. Há somente registros 

independentes elaborados pelos Corpos de Bombeiros Estaduais, porém não 

levantando dados suficientes para elaboração de um banco de dados capaz de dar 

subsídios a análises completas das causas e conseqüências dos sinistros, dificultando 

assim a obtenção dos parâmetros necessários para quantificar perdas e determinar o 

perfil de nossos acidentes. Estas informações poderiam ser usadas em campanhas 

através das quais a população poderia ser alertada e educada em relação à prevenção 

de tais acidentes, além de determinar melhorias em tecnologias de sistemas de 

proteção e prevenção contra incêndios. 

Para que se possa atenuar as conseqüências provenientes do quadro atual, é 

precLSo colocar em prática os regulamentos compulsórios de segurança contra 

incêndios, atualizar as normas técnicas vigentes, tornar os serviços públicos mais 

eficientes com profissionalização de funcionários e, por exemplo, implementar 

sistemas de prevenção e gerenciamento que otimizem a operacionalização das 

instituições responsáveis por estes serviços. 

4.4 - Conceitos básicos de segurança contra incêndios 

A definição de incêndio é dada como sendo o fogo incontrolável e 

indesejável, independente do seu tamanho, que ocorre em ambientes como 

residências, hospitais, indústrias etc. Tal problemática é conhecida desde a 

antigüidade e vem se agravando através dos séculos (SEITO, 1995). 

A revolução industrial ocorrida no século passado teve forte influência na 

segurança contra incêndios, por ter provocado grande concentração urbana devido ao 

aumento de empregos nas indústrias e ao desenvolvimento de um amplo comércio 

para atender as necessidades da população. Aumentando o consumo de energia e 

combustíveis, o fluxo nas vias públicas tornou-as subdimensionadas, criando assim 

um risco de propagação do fogo entre as ediftcações. E, por fim há de se considerar 

as novas tecnologias desenvolvidas para suprir de conforto aos usuários, cada vez 

mais exigentes. 
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Todos estes fatores contribuíram para a ocorrência de incêndios nas 

indústrias, habitações e comércios. 

Com esse estudo SEITO ( 1995) enumera alguns fatores que influenciam no 

nível de segurança contra incêndio, nos diversos tipos de edificações: 

* A ocupação racional e adequada da edificação; 

* o dimensionamento adequado das fontes de energia elétrica, térmica, etc.; 

* o dimensionamento correto dos equipamentos de combate e prevenção ao 

fogo; 

* a prevenção do irúcio do incêndio ou a inibição de sua propagação, 

utilizando os parâmetros de reação ao fogo; 

* o dimensionamento das saídas de emergência e rotas de fuga, quanto à 

capacidade e vazão; 

* a garantia da resistência ao fogo pelas estruturas, dimensionadas de 

forma a dar tempo de evacuação do recinto e oferecer segurança aos 

trabalhos dos bombeiros; 

* o treinamento de um gmpo de pessoas capacitadas a efetuar ações para 

diminuir os riscos de incêndio e combater e extinguir o incêndio em fase 

inicial; 

* instalação de equipamentos de segurança no estabelecimento, para que o 

fogo não se propague em áreas e edificações vizinhas e 

* prevenção, efetuando vistorias, manutenção de equipamentos de 

detecção, alarme e treinamento de abandono do local. 

4.5-- Eficácia no combate a incêndios e descrição de uma 

operação de emergência 

Os sistemas de atendimentos emergenciais colocados à disposição da 

população exigem atendimentos rápidos sob pena de perdas de vidas ou prejuízos 

materiais. Na maioria das cidades brasileiras os critérios de distribuição de centrais 

de atendimentos são empíricos, sem projetos de estudos quantitativos. As unidades 
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de atendimentos são espalhadas simplesmente pela área urbana ou concentradas em 

apenas um local, tendo a incumbência de socorrer toda a cidade. 

Este sistema de central única ou distribuição aleatória de bases aumenta de 

sobremaneira o intervalo de tempo para o atendimento a chamadas de emergência, ou 

seja, o tempo de resposta médio é superior ao máximo admissível. Para sedimentar a 

idéia da importância do tempo de atendimento efetivo em situações de emergência, 

pode ser dado o exemplo da experiência do combate ao fogo apresentado por 

SOUZA; NOV AES & GONÇALVES ( 1996). 

Os autores expõem que em até cinco minutos após a ignição do fogo este 

pode ser controlado pelos usuários da edificação, utilizando recursos próprios 

existentes no local. Caso não seja detectada e atendida a situação por mais de dez 

minutos, é necessária a presença de pessoal qualificado, grandes quantidades de água 

devem ser utilizadas e os danos ao patrimônio são consideráveis. Se o incêndio não 

for combatido e controlado em até vinte minutos após seu inicio, é imprescindível a 

ação do corpo de bombeiros e torna-se muito difícil o externúnio das chamas, sendo 

possível às vezes apenas isolar a edificação para o acidente não tomar proporções 

maiores. A figura 4.1 mostra o diagrama da possibilidade de sucesso na extinção de 

um incêndio em relação ao tempo de atendimento. 
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Figura 4.1- Diagrama da possibilidade de sucesso na extinção de um incêndio em 
relação ao tempo de atendimento. 

Fonte: Manual do NFPA6,1987 apud SOUZA; NOVAES & GONÇALVES, 1996. 

6 MANUAL NFPA (National Fire Proteclion Associalion), 1987 



Uso do Sistema de Informações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 68 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

Em resumo pode-se dizer que para a obtenção do sucesso em operações de 

combate a incêndios são essenciais as seguintes observações: 

• Tempo decorrido entre o momento do início do incêndio até o começo 

dos trabalhos de extinção; 

• Área que o fogo dominou neste período de tempo; 

• Velocidade da combustão do material e de seu poder calorífico. 

A tabela 4.1 expõe um resumo dos procedimentos efetuados em sistema de 

atendimento emergencial, desde o instante em que a ocorrência inicia até o desfecho 

do atendimento. 

Tabela 4.1- Tempo de resposta em sistema de emergência. 

j Tempo j Definição 

T 1 Tempo necessário para detecção do acidente 

T2- T1 Tempo entre a detecção inicial e a primeira tentativa de contato 

com a central de controle 

T3- T2 Tempo entre a primeira tentativa e o sucesso do contato (tempo de 

espera para completar a ligação, no caso de um telefonema) 

To~ - T3 Tempo de diálogo com o solicitante, necessário para reunir as 

informações sobre o incidente 

Ts - To~ Tempo para processar as informações 

T6- Ts Tempo para transmitir as informações para o setor de despacho 

T1- T6 Atraso na fila de espera 

Ts- T1 Tempo de decisão do setor de despacho sobre a viatura a ser 

enviada e tempo para prestar as informações iniciais via rádio 

T9- Ts Tempo de viagem 

T10-T9 Tempo de serviço na ocorrência 

T9- T3 Tempo de resposta 

Fonte: SOUZA; NOVAES & GONÇALVES (19%) 

SOUZA; NOV AES & GONÇALVES (1996) expõem no trabalho que o 

tempo (T9 - T s) de viagem é o mais significativo na demora do atendimento da 
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emergência, sendo que na maioria dos casos ele também é acrescido pela dificuldade 

em se obter informações sobre o incidente (localização, fmalidade de uso da 

edificação, situação etc.), em processar estas informações e em decidir sobre o 

equipamento a ser enviado. 

Com o uso do SIG para administrar todas estas variáveis, pode-se minorar o 

tempo de resposta a esses incidentes. 

4.6 - Normas e regulamentações de segurança contra 

incêndios 

Como o âmbito desta dissertação é a segurança contra incêndio em 

edificações que são utilizadas para abrigar estabelecimentos que produzem, 

armazenam e negociam produtos químicos, inflamáveis e explosivos, serão 

discutidos os itens relacionados abaixo. Como orientação de pesquisa serão tomados 

os regulamentos e normas observadas pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos-SP, 

órgão incumbido de apreciar e deferir sobre os projetos de segurança contra incêndio 

no município. 

+ administração; 

+ classificação das edificações; 

+ início e desenvolvimento do fogo; 

+ proteção estrutural; 

+ compartimentação; 

+ meios de escape dos ocupantes; 

+ equipamentos de combate a incêndio e outros sistemas; 

+ suprimento de água para o combate de incêndio; e 

+ acesso aos bombeiros e afastamento entre edificações. 

4.6.1 - Administração da segurança contra incêndios 

É de responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal a 

elaboração das regulamentações de segurança contra incêndio. Seria ideal que tais 
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leis fossem concebidas em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de 

modo que houvesse troca de experiências e exemplos de modelos, amadurecendo o 

processo e adequando-os ao estágio científico, tecnológico e social do país. 

Cabe ao poder público delegar poderes às autoridades responsáveis com os 

respectivos rúveis de competência para fazer cumprir as regulamentações de 

segurança contra incêndio, por meios que lhes são conferidos por lei, podendo então 

a administração ser de responsabilidade do poder público ou da empresa. 

Como relação à parte administrativa, o regulamento de segurança contra 

incêndio deve conter: 

+ Objetivos, aplicações e defmições~ 

+ direitos e responsabilidades dos órgãos públicos, dos proprietários dos 

imóveis, dos usuários dos imóveis e dos profissionais que elaboram 

projeto de segurança, instalam os sistemas, fazem a manutenção e zelam 

pela segurança da edificação~ 

+ processo burocrático para análise e aprovação do projeto de segurança 

contra incêndio das edificações; 

+ processo de fiscalização; 

+ penalidades e recursos e 

+ diretrizes para o gerenciamento da segurança contra incêndio. 

4.6.2 - Classificação das edificações 

Para se tomar medidas adequadas de prevenção e proteção de segurança 

contra incêndio, é importante a classificação das edificações. 

Levando em consideração a diversificação quanto a forma, altura, área 

construída, materiais utilizados na construção, divisão interna, ocupação e uso das 

edificações, há várias classificações em diversos regulamentos elaborados por 

diferentes instituições. 

Apresentam-se, então, as classificações constantes no decreto n.0 38.069 de 

14 de dezembro de 1993, que é usado pelo corpo de bombeiros de São Carlos-SP, 

para apreciação dos projetos de segurança contra incêndio. 
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4.6.2.1 -Classificação das edificações quanto a área construida e altura 

- Área de constmção inferior a 750m2 e altura inferior a 12m. 

- Área de constmção inferior a 750m2 e altura superior a 12m. 

- Área de construção superior a 750m2 e altura inferior a 12m. 

- Área de construção superior a 750 m2 e altura superior a 12m. 

4.6.2.2 -Classificação das edificações quanto à ocupação 

- Uso residencial~ 

- Uso institucional; 

- Uso de escritório; 

- Locais de reunião de públicos; 

- Hotel e similares; 

- Uso industrial; 

- Uso comercial; 

- Depósitos em geral; 

- Instalações de produção, manipulação, armazenamento e distribuição de 

gases; 

- Outras que não se enquadram em nenhuma classificação acima. 

4.6.2.3 -Classificação quanto aos riscos 

Para se dimensionar os meios de combate a incêndio os riscos serão 

classificados por ocupações de acordo com a "Tarifa de Incêndio do Brasil", 

estabelecida pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), variando de O a 13, 

conforme segue: 

- Risco classe A - cuja classe seja de O 1 a 02; 

- Risco classe B -cuja classe seja de 03 a 06; 

- Risco classe C- cuja classe seja de 07 a 13. 
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4.6.3 - Início e desenvolvimento do fogo 

O início e propagação do incêndio dependem das características da reação 

ao fogo dos materiais combustíveis envolvidos no acidente, suas distribuições na 

edificação e as próprias condições ambientais. 

Por isso se tornam necessárias as denominadas "medidas de prevenção" que 

têm o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência do incêndio, e, caso ocorra, 

controlar a velocidade com que se propaga, para possibilitar a evacuação da área. 

4.6.4 - Proteção estrutural 

A resistência das estruturas das edificações ao fogo é uma exigência em 

todos os regulamentos de segurança contra incêndios e tem como objetivos evitar o 

colapso das construções por um tempo suficiente para sua desocupação e 

salvaguardar a integridade dos bombeiros que combatem o fogo. 

A resistência ao fogo dos elementos construtivos considerados no 

regulamento é limitada em função da ocupação e altura dos estabelecimentos e seus 

valores são apresentados em horas. Por exemplo, um edifício para escritório com 

altura superior a 23 m deve ter seus pilares, vigas de transição e paredes estruturais 

com resistência ao fogo de 2 horas (SEITO, 1995). 

4.6.5- Compartimentação 

O termo compartimentar significa enclausurar com elementos construtivos 

resistentes ao fogo a edificação a ser protegida ou ao redor de um local com risco de 

incêndio. No primeiro caso, ocorrendo o incêndio próximo, o fogo não atingirá a área 

compartimentada, e no segundo, tendo um risco de incêndio, a sua compartirnentação 

evitará que o fogo se alastre. Para execução de tal proteção são utilizados elementos 

de vedação (paredes, lajes, portas e pisos) resistentes ao fogo. 
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É uma das técnicas mais eficazes na segurança contra incêndios em 

edificações, e pode ser utilizada para evitar tanto o alastramento vertical como 

horizontal do fogo. 

4.6.6 - Meios de escape dos ocupantes 

É a medida mais importante para a proteção da vidas humanas em caso de 

incêndios, principalmente em ambientes que vão receber instalações com 

classificação de alto risco de incêndio. 

O projeto dos meios de escape deve atentar para: largura de passagens, 

número de saídas, obstáculos existentes até a saída, sinalização etc., e tem o intuito 

de facilitar a fuga do recinto em caso de emergência. 

4.6.7- Equipamentos de combate a incêndios e outros sistemas 

Os diversos equipamentos de combate a incêndios têm utilidades e eficácias 

comprovadas; entretanto, deve-se ter conhecimento da variedade, bem como do seu 

uso adequado nas diversas instalações. 

Os instrumentos de combate a incêndio exigidos nos regulamentos, 

dependendo da classificação da edificação, são os seguintes: 

4.6.7.1 -Extintores portáteis 

O projeto de sistema de proteção por extintores deve ser baseado na norma 

Sistema de proteção por extintores de incêndio (NBR12693), elaborada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Nos regulamentos compulsórios, em todo o mundo, o extintor portátil é 

exigido em edificações de qualquer classificação. 
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4.6.7.2- Sistemas de hidrantes, mangueiras de incêndio e mangotinhos 

A regulamentação exige o sistema de combate a incêndio por hidrantes, 

tendo como acessórios as mangueiras ou mangotinho (não comum no estado de São 

Paulo), em alguns tipos de instalações onde o risco de incêndio é maior. 

O projeto de proteção por hidrantes pode ser baseado na norma NFPA n.0 

291 "Fire Flow Testing and Marking of Hidrants", elaborada pela National Fire 

Protection Association (NFPA). 

4.6.7.3- Sistemas de chuveiros automáticos (sprink/ers) de combate a incêndios 

O método de combate por chuveiros automáticos é exigido em algumas 

edificações onde há riscos de incêndios específicos, conforme regulamentação 

compulsória. 

O projeto do sistema por sprinklers pode ser baseado pelas normas NBI135 

"Proteção contra incêndio por chuveiro automático" e NFPA n.0 13 "Standard for the 

Installation ofSprinkler Systems". 

Este processo é considerado uma medida eficaz de proteção contra incêndio, 

principalmente para extinção de incêndios em fase inicial. 

4.6.7.4- Outros sistemas 

Em se tratando da segurança contra incêndios são exigidos outros sistemas, 

que são importantes na proteção da edificação e no combate ao fogo. São eles: 

4.6.7.4.1- Detector de fogo, de fumaça e alarme de incêndio 

A função destes equipamentos na segurança contra incêndio é alertar as 

pessoas sobre a existência de um foco de fogo. 

Dois dados estatísticos mostram a importância dos sistemas de detectores e 

alarmes em edificações. O primeiro demonstra a rápida intervenção dos bombeiros, 

combatendo o incêndio no seu início, obtendo maior êxito na extinção do mesmo. O 
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segundo refere-se às vítimas fatais desses acidentes, pois quanto mais rápido os 

ocupantes do estabelecimento atentarem para o perigo, mais rapidamente fogem do 

local, diminuindo o número de tais vítimas. 

O projeto dos sistemas acima citados pode se basear nas seguintes normas: 

NBR9441 "Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio"; NBRl 0898 

"Sistema de Iluminação de Emergência"; NPFA n. 0 72 "Standardfor the lnstallation, 

i\tfailanance, and use of Protective Signaling Systems "; NPF A n.0 71 "Standard for 

the Jnstallation, Maintanance, and use of Signaling Systems for Central Station 

Service" e NFPA n. 0 72E "Standards on Automatic Fire Detectors". 

4.6. 7.4.2 - Sinalização 

O projeto de sinalização de emergência do ambiente tem por objetivo a 

informação, indicação e orientação das pessoas que estão na edificação no caso da 

ocorrência de um acidente. Os diversos recursos de sinalização são constituídos de 

placas, letreiros, luminárias, cores (vermelho indicando perigo, verde indicando 

segurança), símbolos, gráficos e figuras. 

Tais projetos podem se guiar pelas normas: NBR13434/95 "Sinalização de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico (formas e cores)"; NBR13435/95 "Sinalização 

de Segurança Contra Incêndio e Pânico" e NBR13437 "Símbolos Gráficos para 

Sinalização Contra Incêndio e Pânico". 

4.6.8- Suprimento de água de combate a incêndios 

O combate a incêndios na maioria das vezes, é executado com a água, 

fazendo-se assim importante o abastecimento de água no atendimento dos acidentes. 

Por isso, há na frota do Corpo de Bombeiros veículos que transportam água até esses 

locais, mas quase sempre também este suprimento transportado não é suficiente para 

extinguir o fogo, necessitando-se então recorrer a outras fontes de água. 

Torna-se portanto necessária a implantação de reservas de água nos 

reservatórios das edificações, destinadas única e exclusivamente a combater 

possíveis acidentes dessa natmeza, como também a instalação de hidrantes urbanos 
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espalhados pelas áreas de maior risco na cidade de forma a garantir uma melhor 

efetividade no combate a esses acidentes. 

4.6.9- Acesso ao Corpo de Bombeiros e afastamento entre 

edificações 

No tocante a vias de acesso aos locais de possíveis sinistros, estas devem ter 

dimensões que permitam as manobras e o estacionamento das operações de combate 

ao fogo. 

Quanto ao afastamento entre as edificações, levando em consideração os 

estabelecimentos com classificação de grande risco de incêndios, seria necessário 

que estes tivessem um afastamento mínimo das outras edificações de diversas 

utilidades. 

Por exemplo, se um posto de abastecimento de combustível tivesse uma 

área predeterminada para se instalar dentro de um bairro considerado residencial, na 

ocorrência de um acidente neste estabelecimento seria evitada sua deflagração entre 

outras edificações vizinhas, evitando-se conseqüências ainda mais desastrosas. 

4. 7 - Equipamentos contra incêndios em edificações de alto 

risco 

Para exemplificar o enfoque que é dado na apreciação de projetos de 

segurança contra incêndios voltados ao âmbito desta dissertação, são relacionadas às 

exigências observadas quanto à proteção em edificações que abrigam instalações de 

produção, manipulação, armazenamento ou distribuição de gases e líquidos 

combustíveis ou inflamáveis, que, segundo DECRETO N.0 38.069 DE 14 DE 

DEZEMBRO DE 1993, são: 

a) Destilarias, refinarias ou plataformas de carregamento; 

b) Parques de tanques ou tanques isolados; 

c) Postos de serviços e abastecimento; e 
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d) Armazéns de produtos acondicionados. 

Estes estabelecimentos, por se tratarem de edificações com alto risco de 

incêndios, têm inúmeras exigências no que diz respeito à proteção deste tipo de 

acidente, tais como sinalização, extintores portáteis, extintores sobre rodas, sistemas 

de hidrantes, sistema de espuma mecânica, dentre outras. 

No caso da cidade de São Carlos, não existe legislação específica municipal, 

ou seja, não há código de postura nem PDU (Plano Diretor Urbano) aprovado e em 

vigência. Por isso no julgamento dos projetos são utilizados pelo Corpo de 

Bombeiros (órgão incumbido da verificação e aprovação dos projetos de proteção 

contra incêndio no município) o decreto 11.0 38.069 de 14 dezembro de 1993 do 

Estado de São Paulo e as Normas Brasileiras de Referência (NBR), já citadas neste 

capítulo. 

Estas normas estabelecem deveres, orientam quanto a procedimentos, 

exigem aquisição de equipamentos e indicam níveis adequados de segurança, a fim 

de minimizar as probabilidades de ocorrência de incêndios e sua propagação a 

edificações vizinhas, diminuindo os danos e facilitando as ações do socorro público. 
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5-O Software ArcView GIS 

5.1 - Considerações gerais 

Uma das fmalidades deste traballio é elaborar um estudo da viabilidade do 

uso de uma técnica para melhorar as condições de monitoramento e atendimento a 

locais de potencial risco de incêndio na área urbana da cidade de São Carlos 

utilizando como ferramenta de apoio os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Após a análise de alguns programas disponíveis no Departamento de 

Transportes da EESC, escollieu-se o ArcView GJS versão 3.1 for Windows da 

Environmental Systems Research Jnslitute, inc. (ESRJ). Dentre várias razões, a 

decisão pelo uso deste software deu-se pelo fato de introduzi-lo no elenco de 

programa utilizados em pesquisas dentro do depat1amento e pela análise de suas 

características funcionais, como exemplo podemos citar: 

Uso de banco de dados relacional, que facilita o martuseto de dados 

alfanuméricos, não necessitando de um programa gerenciador em 

separado; 

- possui rotinas voltadas ao gerenciamento urbano; 

- tem agregado ao módulo básico vários recursos de análises e 

- possui suporte para receber extensões complementares disponíveis 

separadamente, que podem ser adicionadas e retiradas do programa a 

qualquer momento. 
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5.2 - Informações gerais sobre o Are View GIS 

Com esse programa pode-se carregar dados ligados a localizações 

geográficas e visualizá-los como mapas, diagramas e tabelas. Por outro lado, estas 

informações podem ser editadas, de modo a alterar sua forma de apresentação. 

Também é possível fazer questionamentos e obter respostas específicas ou encontrar 

certos critérios para analisar as irúormações estatisticamente e espacialmente, 

apresentando os resultados com uma melhor qualidade gráfica (ESRI, 1997b ). 

Nos EUA empresas que prestam serviços aos governos Federal, Estaduais e 

Municipais na área de educação, recursos naturais, segurança pública etc., já estão 

usando o Are View G!S instalado em núcro computadores para analisar mercados, 

gerenciar parcelas de terras, conduzir pesquisas e recursos de proteção natural. No 

Brasil há também exemplos de atuação com o mesmo programa, ainda em menor 

nível de utilização. Esta ferramenta pode mudar o modo de administrar negócios em 

qualquer campo de traballio. 

Algumas das características principais do software ArcView GIS, extraídas 

de ESRI (l997b), são: 

v" Interface anúgável; 

v" Integração de diagramas, mapas, tabelas e gráficos; 

v" Atualização dinâmica de dados; 

v" Grande capacidade de análise; 

v" Alto índice de geocodificação de endereços; 

v" Integração de imagens, CAD (Computer Aided Design), dados, mapas, 

tabelas e banco de dados SQL (Siruclered Queries Linguage); 

v" Arquitetura extensível; e 

v" Desenvolvimento ambiental abrangente. 

De acordo com ESRI ( 1997b ), as plataformas em que pode ser instalado o 

Arc View GIS são: Microsoft Windows, Power Macintosh, Data General AviiON, 

Digita UNIX Alpha, HP 9001700 and 8x7, IBM RS/6000, SiliconGraphics, Solaris 1 

e Solaris 2. 
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O ArcView GIS possui um projeto extensível, tornando-se fácil adicionar 

novas capacidades quando necessário. Estas extensões são anexadas ao programa, 

podendo ser utilizadas em qualquer momento no trabalho. Além do grupo de 

extensões inclusas no módulo básico do Sf:?{lware, outros opcionais estão disponíveis, 

como mostra a figura 5 .1. 

Cada recurso do ArcView GIS fornece uma funcionalidade especializada 

quando carregada no programa, e a interface do usuário muda refletindo cada função. 

Dependendo das características são apresentados novos menus, botões, ferramentas e 

opções ele diálogos. ESRI ( 1998b ). 

Recursos 
Inclusos no 
ArcVicw 

Módulos 
Opciouais 
disponível da 

ESRI 

Outros 
Recursos 

ArcViewGIS 

Repor! Wriler Extension 
CAD Rcader Exteusiou 

Datal>aseAcess Exteusiou 
Dialog Designer Exteusion 

Digitalizer Exteusion 
Geoprocessing Extcusion 

Graticules aud Measured Grids 
IMAGINE lmage Reader 

JPEG lmage Re.1der 
Legeud Tool Exteusiou 

ArcVicw Military Data Reader 
-~·SJ D _lma~upport 
TIFF 6.0 lmage Support 
Are View VPF Viewer 

ArcView Nctwork Aualyst 
ArcView Spatial Aualyst 

ArcView Jnteruel Map Setver 
ArcView Street Map 

ArcPress for Are View 
ArcView 30 Analyst 

Are View Tracking Aualyst 
ArcView lmage A.ualysis 

Terceira pat1e 
Possibilidade de gerar 

módulos 

Figura 5.1- Diagrama de extensões disponíveis no s~ftware ArcView GIS. 
Fonte: ESRJ l998a 
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São relatadas a seguir algumas das disponibilidades dadas pelos recursos do 

ArcView GIS. A seqüência da descrição segue a mesma disposição do diagrama da 

Figura 5. 1: módulo básico, módulos opcionais e a terceira parte. 

Repor/ Writer Extension: O objetivo do Repor/ Writer Extension é 

agilizar o processo de seleção de dados e preparação para a execução de relatórios. A 

extensão oferece a escolha do tipo de relatório que se deseja usar, se há necessidade 

de se usar todos os registros da tabela ou parte deles para elaboração do relatório e 

especifica o nome de saída do relatório. 

CAD Reader Extension: Esta extensão foi atualizada na versão 3.1 

para suportar a exibição de desenhos do AutoCAD 14.x e arquivos DXF, além de 

também para supo11ar trabalhos com desenhos em três dimensões, com o auxílio do 

módulo ArcView 3D Ana(yst. 

Database Access Extension: Esta extensão foi atualizada para 

fornecer acesso ao banco de dados, Spatial Database Engine (SDE) versão 3.02. 

Com esta atualização pode-se manipular camadas utilizando o Spacial Database 

Orac/e (SDO) do Orac/e usando SDE. 

Dialog Designer Extension: Com esta extensão são criadas formas 

especializadas de entrada, organização de ferramentas relacionadas em caixas de 

diálogos separados, adição de botões diretamente para sua view ou layout e efetuação 

de uma ligação do que está sendo mostrado e seus dados. 

Digitizer Extension: Quando carregada, esta extensão suporta o modo 

de digitalização contínua. Usando este método é necessário apenas indicar o primeiro 

vértice e simplesmente traçar seguindo toda a feição do mapa em papel, e quando 

completar tal forma, determina-se o vértice fmal. O Are View faz automaticamente o 

resto, adicionando vértices baseados na tolerância de distância especificada na 

unidade do mapa. O modo de digitalização contínua consegue fazer a captura dos 

elementos mais complexos do mapa, mais rápido e facilmente. 

GeoProcessing Extension: Com esta extensão carregada é 

disponibilizado ao usuário algumas novas funções de análises espaciais no 

ArcView GIS. A caixa de diálogo auxiliar dá ao operador a liberdade de 

selecionar temas e editá-los, por exemplo, dissolver feições, unir temas, 
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nomear dados através de localização. Resultando em novos arquivos de saídas 

shapejlle (extensão dos arquivos do programa). 

Graticules and Measured Grids: Esta extensão disponibiliza a adição 

de reticulados e redes nos leiautes, que são usados para mostrar latitude e longitude 

em um mapa de referência, tais como, diagrama de navegação, mapa regional ou um 

mapa topográfico. 

IMAGINE Image Reader: Esta extensão dá suporte para a 

implantação de imagens ERDAS IMAGINE. 

JPEG lmage Reader: Esta extensão dá sustentação para implantação 

de imagens JPEG em quadros de fotos nos leiautes e temas. 

Legend Too/ Extension: Com esta extensão carregada pode-se criar 

urna legenda gráfica em um leiaute usando um grupo de painéis de auxílio, artifício 

importante quando se usa um mapa para comunicação de informações. 

ArcView Military Data Reader: Esta extensão deixa apto o ArcView a 

reconhecer uma variedade de formatos de dados imagens tipicamente de interesse da 

comunidade militar, de defesa e inteligência. Consiste de múltiplas extensões que 

podem ser usadas em qualquer combinação. 

MrSID lmage Support: MrSID é um formato de imagem de 

multi.resolução, que disponibiliza uma proporção de alta compreensão e rápido 

acesso a grande número de dados em qualquer escala. 

TIFF 6.0 lmage Support: Esta extensão permite ao ArcView ler 

imagens TIFF 6.0. 

ArcView VPF Viewer: A extensão Vector Product Formal (VPF) 

di.sponibiliza o trabalho com dados de produtos com formato vetorial. Usando esta 

extensão pode-se integrar banco de dados VPF no trabalho sem precisar convertê-los 

em arquivos do ArcView (shapejile). 

E agora serão relatadas algumas das disponibilidades oferecidas pelas 

extensões opcionais do ArcView GJS. 

ArcView Network Analyst: Esta função proporctona capacidades 

analíticas adicionais, disponibilizando aos usuários: 

- Acessar dados de redes geo~:,TTáficas baseadas em ARCIINFO coverages, 

ESRI shapejiles ou desenhos de CAD (compuler- aided design); 
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- Encontrar a melhor rota entre duas localizações, ou o melhor caminho 

para visitar diversas localizações; 

- Encontrar facilidades de prestação de serviços mais próximos; 

- Fazer análises de tempo de viagem; 

- Usar o Avenue, que é a linguagem escrita orientada a objeto do software 

Are View GIS, para automatizar tarefas, adicionar novas capacidades e 

construir novas aplicações. 

O recurso Network Analyst disponibiliza ferramentas para resolver 

problemas baseados em redes geográficas, como ruas, auto-estradas, rios, dutos e 

linhas utilitárias, agilizando soluções de problemas, tais como encontrar a mais 

eficiente rota de viagem cruzando o centro da cidade, orientar a direção de viagem, 

encontrar veículos de emergência ou centrais de serviços mais próximas do acidente 

e definir áreas de serviços ou territórios de vendas baseados em tempo de percurso. 

ArcView Spatia/ Analyst: Integra dados raster para análises 

avançadas, levando o usuário a criar, questionar, mapear e analisar dados baseados 

em células raster e fazer análise integrada raster-vector usando feições e temas 

baseados em quadrículas. 

AreView Internet Map Server: O ArcView Internet Map Server 

disponibiliza ao usuário colocação de mapas e aplicações de mapeamentos 

interativos na rede internei. O usuário pode criar serviços em mapas dinâmicos e 

dados de SIG, bem como dividir utilização de mapas facilmente com outras pessoas. 

Are View Street Map: Este opcional abastece o programa com 

capacidades adicionais, tal como mapeamentos de mas de todo um país, permitindo 

localizar endereços em qualquer lugar deste. 

ArePress for Are View: Esta extensão é wn meta arqmvo gráfico 

rasterizado que deixa aptos os usuários do programa a realçar sua capacidade para 

extrair mapas de alta qualidade. Carregado, qualquer mapa ou visão pode ser enviada 

para impressoras de alta qualidade e o produto será impresso mantendo uma 

consistência de alta qualidade. 

AreView 3D Ana/yst: Com esta extensão, o ArcView GJS passa de 

mapas planos convencionais em 2D para visões interativas tridimensionais 
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dinâmicas. O usuário pode criar e mostrar dados de superfícies em três dimensões 

para análises e visualizações. 

ArcView Tracking Analyst: A dimensão temporal (o 

acompanhamento da trajetória de uma viatura em um chamado) tem sido um aspecto 

importante na análise de dados de SIG. Esta extensão provê o programa de 

ferramentas necessárias para utilizar efetivamente tais informações. 

ArcView Image Analysis: Esta extensão faz com que o programa seja 

capaz de compilar imagens geográficas ERDAS, incluindo também fotografias 

aéreas, ortoimagens digitais e dados de satélites em grande escala no ambiente 

ArcView GIS. 

Outros Recursos: Quanto à terceira parte do diagrama "outros 

recursos", são os macros que podem ser criados com a linguagem própria do 

programa ArcView GIS, que é o Avenue. 

5.3 - Organização do Are View G/S 

De acordo com ESRI (l997a), o ArcView GIS armazena mapas, diagramas e 

tabelas criados em um projeto, através de um arquivo para a organização de todas as 

informações necessárias para a efetuação de qualquer trabalho. Um projeto usa cinco 

tipos de componentes (denominados documentos) para a organização das 

informações, que são Views, Tab/e, Charls, layouls e scripls, cada um é mostrado 

separadamente, tendo o próprio menu, botões e ferramentas organizadas em uma 

única interface. A figura 5.2 mostra a tela do ArcView com os cinco documentos 

utilizados para organizar um projeto. 
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Figura 5.2 - Tela inicial do software Arcview GIS 

- Views: Mostram grupos de dados geográficos (denominados temas) 

como mapas interativos. Cada view tem uma área de amostra e uma 

tabela de conteúdo que diz o que está sendo mostrado. 

- Tah/es: Mostram dados tabulares. Nas tables estão as informações 

descritivas (chamadas atributos) sobre feições de mapas os quais estâo 

ligados às views que contém as feições gráficas. O ArcView disponibiliza 

o acesso de atributos para uma feição, de uma view ou de uma table. 

C/wrts: Mostram graficamente dados tabulares e são totalmente 

integrados com as tables e as views, sendo assim pode-se escolher a 

informação para o gráfico de uma table ou view. 

- Layouts: Têm alta qualidade de apresentação, para mostrar views, tables, 

cllarts e imagens como elementos gráficos na tela do computador. 

Representam as informações geradas pelo usuário, sendo que qualquer 

alteração no projeto é automaticamente atualizada. Podem ser enviados à 

impressora ou ploller levando a um produto final em papel. 

- Scripts: São programas (macros) escritos em m 1enue, linguagem de 

programação desenvolvida no ambiente elo programa. A pm1ir desta 
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pode-se otimizar aspectos do ArcView, como, por exemplo, adicionar um 

novo botão para rodar um script e criar uma nova aplicação. 

5.4 - Dados que podem ser usados no Are View GIS 

O sucesso de qualquer projeto de aplicação em SIG depende do banco de 

dados bem estruturado e estima-se que 80% das informações coletadas e 

armazenadas contêm um componente geográfico. Todo elemento geográfico é uma 

informação sobre a superfície da terra e os objetos nela encontrados, podendo ser 

obtidos de três formas básicas: dado espacial, tabular e em imagem, que são 

defmidos a seguir, de acordo com ESRI (l997a). 

5.4.1 - Dado espacial 

São os dados que contêm as localizações e formas das feições dos mapas, 

conhecidos como elementos de mapas digitais. É o tipo de informação que é 

necessária para fazer mapas e estudar relações espaciais. 

Na categoria de dados espaciais estão: pontos, que representam, por 

exemplo, shopping cenlers, bancos, postos de gasolina; linhas, que são utilizadas 

para a representação de estradas, rios, mallia urbana; e polígonos, que representam 

áreas naturais, áreas políticas ou administrativas, que podem ser exemplificadas por 

limites de países, estados, cidades, região, etc. 

Limites geográficos muitas vezes vêm com suas áreas e perímetros já 

calculados; dados de ruas sempre incluem faixas de endereços ao longo de cada rua. 

Os dados espaciais podem ser retratados em arquitetura vectorial e matricial, 

pois o ArcView GIS suporta as duas. 
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5.4.2 - Dado tabular 

São os dados descritivos que ligam o SIG às feições do mapa. É dita a 

inteligência atrás dos mapas. São coletados e compilados para áreas específicas como 

estados, regiões, cidades, etc., e muitas vezes vêm em pacotes com elementos de 

feições. 

Alguns exemplos de informações que são adequadas para serem usadas em 

um desktop GJS podem ser classificadas, tais como lista de clientes e relatórios. 

Pode-se assim usar o SIG para ligar as informações às feições do mapa, por 

exemplo: pode-se ligar um banco de dados de vendas com o CEP de uma área, 

efetuando o mapeamento do volume de venda por código postal. Então, quando se 

adicionam dados tabulares disponíveis comercialmente, tal como estatística 

demográfica por código posta~ consegue-se o perfil de cada comunidade. 

Alguns dados tabulares contêm localizações geográficas, por exemplo, 

endereços de lugares onde têm ocorrido crimes. Com estes dados toma-se possível 

criar feições de mapas que podem ser mostrados e analisados posteriormente com 

outros dados espaciais. 

5.4.3 - Dado imagem 

Dados imagens incluem diversos elementos, como unagem de satélites, 

fotografia aérea e dados escaneados. 

Imagens da terra tomadas de satélites ou aviões podem ser mostradas 

posteriormente com outros dados espaciais contendo feições de mapas. Quase todo 

documento ou fotografia pode ser escaneado e armazenado como um atributo de um 

banco de dados de SIG. 

Com o programa ArcView GIS, pode-se integrar dados de qualquer dessas 

formas, como por exemplo dados de negócios, de clientes, demográficos, de 

facilidades, oriundos de diversas fontes. 
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5.5- Formatos de dados suportados pelo Are View GIS 

Segundo ESRI (l997b), o ArcView GIS pode ler, importar, abrir e usar 

tabelas de dados de diversos arquivos e extensões. 

- Lê dados de mapa diretamente de arquivos: 

- Shapeflles, que é o formato de dados original do ArcView GIS; 

- ARCIINFO coverages, que é o formato original dos arquivos do 

programa ARCIINFO da ESRI; 

- PC ARCIINFO coverages; 

- AutoCAD (DXF e DWG), somente em ambiente Windows; 

- MicroStation (DGN); e 

- VPF (Veclor Producl Formal), somente em ambiente Windows e 

UNIX. 

- Impor1a dados de mapa de arquivos: 

- Maplnfo; 

- Atlas GJS e 

- ASCII 

- Abre dados de imagens com extensões: 

- GJF, RLC, EPS, BIL, PCIT, Landsal, BIP, SPOT, Wlv!F e BSQ; 

- ERDAS LAN E GIS; 

- ERDAS IMAGINE (Quando o módulo IMAGINE imagem do ArcView 

estiver carregado); 

JPEG (Quando o módulo JPEG Imagem do ArcView estiver 

carregado); 

- BMP; 

- Run-length compressedfile; 

- Sun rasterfi/e; e 

- TIFF, TIFFILZW compressed e Geo TIFF. 
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- Usa tabelas de banco de dados diretamente de arquivos: 

- DBase, delimited lext e ASCII; 

- INFO, que é o formato usado no ARCIINFO para dados tabulares; 

- Spatial Database Engine (SDE); 

- Acessa outros bancos de dados através do ODBC (Open DataBase 

Connected), incluindo ACCESS, ORACLE, INFORMIX, DB2, 

INGRES ou qualquer banco de dados compatível com ODBC/SQL. 
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I 

6 - Estudo de Caso, Análise dos Pontos Críticos de 

Potencial Perigo de Incêndio 

6.1 - Considerações gerais 

Com o propósito de atingir os objetivos expostos na introdução deste 

trabalho, levando em consideração os vários conceitos abordados nos demais 

capítulos e fazendo uso das aplicações do programa ArcView GIS, foi proposta a 

elaboração de um estudo de caso, cujo desenvolvimento das etapas é descrito a 

seguir. 

6.2 - Método proposto 

O desenvolvimento do trabalho proposto foi realizado da seguinte maneira: 

• Defmição da área de estudo; 

• Obtenção da base cartográfica digitalizada da malha viária urbana da 

cidade de São Carlos (SP) e do banco de dados alfanuméricos para 

implantação no programa de SIG escolhido para o desenvolvimento deste 

trabaU1o; 

• Identificação dos pontos, na área urbana, considerados como de potencial 

risco de incêndio, bem como hidrantes urbanos e centrais de atendimento 

do Corpo de Bombeiros; 
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• Obtenção das coordenadas e atributos correspondentes dos pontos 

identificados no item anterior, utilizando a tecnologia GPS; 

• Implementação das informações dos pontos medidos com o GPS na base 

cartográfica, utilizando para isso as funções do programa Are View GIS, 

apresentando assim a compatibilidade do uso de dados obtidos através do 

GPS em um programa de SIG e 

• Utilização das ferramentas do programa ArcView GIS para a realização 

de análises, apresentando as facilidades implementadas através do SIG, 

com o intuito de sugerir melhores condições e funcionalidade do 

atendimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. 

6.3 - Definição da área de estudo 

A área de estudo abordada neste trabalho é limitada pelo perímetro urbano 

da cidade de São Carlos, cidade de porte médio localizada próxima à região central 

do Estado de São Paulo, com um índice populacional urbano de 93,3%, segundo 

estimativas do IBGE ( 1996). De acordo com os diversos painéis apresentados no 

Seminário São Carlos - Projeto Cidade Urgente (1997), este município já convive 

com os distúrbios ocasionados pelo crescimento urbano desordenado. 

A escolha da área de estudo levou em consideração aspectos como apoio 

das instituições envolvidas no tocante à disponibili zação dos dados pertinentes ao 

trabalho, estrutura oferecida pelo Departamento de Transportes da Escola de 

Engenharia de São Carlos da USP e acessibilidade aos locais de levantamento de 

campo. 

6.4- Obtenção da base de dados gráfica e alfanumérica 

As informações relativas à base gráfica e alfanumérica da área urbana de 

São Carlos utilizadas no trabalho são uma versão atualizada do trabalho de 

digitalização manual e construção de banco de dados executado por SILVA et. al. 

( 1996). Os elementos utilizados para construção dessa base foram o mapa com 

sistema viário de São Carlos em escala de l: l 0000, com base em levantamento 
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aerofotogramétrico de 1988 e restituição em 1989, referenciado segundo sistema de 

coordenadas do Datum Córrego Alegre, fornecido pela prefeitura municipal, e os 

dados do recenseamento de 1991 obtidos no Instituto Brasileiro ele Geografia e 

Estatística (IDGE). 

O banco de dados alfanuméricos da base car1ográfica utilizada apresenta-se 

incompleto, inviabilizando assim alguns tipos de análises. Observaram-se ainda 

algumas imprecisões ocorridas na obtenção do eixo viário, pelo fato deste ter sido 

gerado em uma mesa digitalizadora formato A4 ( 12"x 12"), tendo portanto que se 

reposicionar a folha do mapa várias vezes na mesa, acarretando uma perda de 

precisão dos pontos, principalmente na periferia da folha . Apesar de todos estes 

percalços, esta foi a melhor opção para a elaboração do presente trabalho. 

A base cartográfica foi convertida para a extensão slwpe.file, que é uma das 

utilizadas pelo ArcView G!S, e implementada no mesmo. A Tabela 6.1 e a Figura 6.1 

mostram parte da base de dados alfanuméricos e o sistema viário de São Carlos. 

Tabela 6.1 - Parte do banco de dados alfanuméricos de São Carlos. 
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Sistema Viário de São Carlos 
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Figura 6.1 - Sistema viário de São Carlos 

6.5- Identificação dos pontos pertinentes ao trabalho 

Para identificar os pontos de interesse do trabalho (postos de gasolina, 

depósitos de gás liqüefeito de petróleo - GLP, hidrantes urbanos e centrais de 

atendimento do Corpo de Bombeiros) foi feito um levantamento junto ao Corpo de 

Bombeiros de São Carlos. Este é o órgão oficial incumbido de analisar as 

solicitações de alvará de funcionamento dos pontos comerciais de produtos perigosos 

e que também detém o posicionamento dos demais pontos pretendidos. Este 

levantamento teve inclusive o intuito de adquirir os endereços de tais pontos para 

posterior determinação de suas coordenadas, utilizando a tecnologia do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). 

Neste levantamento constatou-se falta de informação, pois na central do 

Corpo de Bombeiros não existem projetos de segurança contra incêndios e nem 
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registro de grande parte dos pontos comerciais de interesse na pesquisa. Este fato 

reforçou ainda mais a necessidade de execução do trabalho, uma vez que pode dar 

subsídios à construção de um banco de dados informatizado para registros 

pertinentes ao serviço prestado. 

Com este levantamento consegum-se a localização das 3 centrais de 

atendimento, de 120 hidrantes urbanos e uma lista incompleta de pontos comerciais 

de revenda de GLP e combustível. 

Em busca de maior quantidade de dados necessários à pesqmsa foi 

contatada a Associação dos Revendedores de Combustíveis de São Carlos, onde se 

obteve o nome e endereço de todos os postos de combustíveis associados em 

atividade na cidade. Quanto aos estabelecimentos que não fazem parte da associação 

e aos demais pontos de comércio de GLP não registrados no Corpo de Bombeiros, 

foram obtidos em um levantamento de campo, no qual foram percorridos os diversos 

bairros da cidade para localização e medição das coordenadas destes pontos. No fmal 

do levantamento, anexando as informações obtidas no Corpo de Bombeiros, obteve

se uma lista com 50 postos de Combustíveis e 51 revendedores de GLP, 120 

hidrantes urbanos e 3 centrais de atendimento, perfazendo um total de 224 pontos a 

serem determinados. 

6.6- Obtenção das coordenadas dos pontos através do 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

É oportuno enfatizar que a obtenção das coordenadas se fez com uso do 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), tendo como objetivo demonstrar a 

eficiência desta ferramenta para prover de dados os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG). 

6.6.1 - Levantamento de campo 

Após os traballios de identificação e obtenção de endereços dos pontos 

relevantes ao trabalho, passou-se aos trabalhos de medição de campo propriamente 

ditos. 
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6.6.2 -Método de posicionamento, observações e processamento dos 

dados 

Para a escolha do método de posicionamento e tempo de coleta de dados 

com o instrumento GPS nos pontos referentes ao trabalho, foi considerado seu 

objetivo geral, que era o mapeamento dos locais de potencial risco de incêndio da 

área urbana do município para elaboração de estudo em um SIG. Foi também levada 

em consideração a base cartográfica utilizada para implementação destes pontos, a 

qual advém de urna planta em escala I: I 0000, onde, segundo CHAVES ( 1998), o 

erro padrão de digitalização (diferença entre medida na carta e medida no campo) é 

de 0,3 mm na escala, que corresponde a 3 m no campo. 

Após esta análise concluiu-se a não necessidade de um posicionamento de 

caráter milimétrico dos pontos em questão, pois o objetivo do levantamento era a 

determinação das coordenadas dos estabelecimentos com precisão sub-métrica. 

Sendo assim, esses pontos não foram materializados no campo; apenas escolheu-se 

um local representativo em frente aos estabelecimentos (posto de gasolina, revenda 

de GLP e centrais de atendimento do Corpo de Bombeiros) e o mais próximo dos 

hidrantes, onde se tinha o horizonte mais aberto possível, com o intuito de obter 

dados com uma menor interferência em relação aos satélites GPS (perdas de sinal, 

perdas de satélites e multicaminhamento). Isto posto, concluiu-se que um desvio 

espacial em um ponto da ordem de 3 a 5 metros não invalidava sua determinação. 

Portanto, após todas estas análises, optou-se pelo levantamento com 

posicionamento relativo e aplicando o método estático rápido, pois em bases curtas, 

mesmo não fixando a ambigüidade, alcança-se uma boa precisão. Isto foi constatado 

posteriormente pois, mesmo em lugares não muito apropriados à determinação de 

pontos GPS, onde a ambigüidade não foi fixada, conseguiu-se erros RMS (raiz 

quadrática média) máximos da ordem de 0,50 m. 

Para a aplicação deste método de observação foi necessária a utilização de 

dois receptores GPS em operação simultânea, um no ponto de coordenadas 

conhecidas, funcionando como estação de referência, e outro no local em que se tem 

a necessidade de determinação das coordenadas. No caso, o ponto de referência está 

situado na caixa d 'água do Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de 
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São Carlos. Este ponto foi obtido a partir da rede geodésica GPS do estado de São 

Paulo. Segundo SEGANTINE (1995), é designado de STT/EESC/USP e suas 

coordenadas geográficas geodésicas são q> =- 22° 00' 17,784", À=- 47° 53'57,02" e 

h = 822,052 m. Os pontos a serem determinados são os descritos na seção 6.5. 

Para a coleta de dados em campo, foi instalada uma antena receptora em 

uma base sobre o ponto de referência, com o instrumento programado para coletar 

urna época a cada cinco segundos, e efetuados os procedimentos para inicializar a 

operação de medida. A partir daí, passou-se a ocupar os pontos pela cidade, com 

duração da sessão de observação de no mínimo 15 minutos em cada, com taxa de 

coleta igual à do equipamento instalado na referência. 

Para este tempo de duração de cada sessão levou-se em consideração a 

precisão exigida, geometria dos satélites e comprimentos das linhas de base, que no 

caso têm uma distância máxima da ordem de 5 km da estação de referência. O 

procedimento seguido para a cobertura de todos os pontos foi o seguinte: 

Dividiu-se a cidade em regiões para efetuar traballios diários; nessas regiões 

existiam pontos das diversas modalidades (hidrantes, centrais, revenda de 

combustíveis e GLP). Com a missão já organizada na controladora R333 do receptor 

GPS com os respectivos Jobs, instalava-se a antena receptora nos pontos necessários, 

esperava-se o tempo previsto para a coleta dos dados e interrompia-se a operação. A 

etapa de coleta de dados em campo foi feita em I O dias úteis. 

Após concluída a etapa de coleta, passou-se à transferência e processamento 

dos dados para o programa SKY, isto feito de acordo com procedimentos indicados 

no manual do software, os quais foram também detalliados por CHAVES ( 1998). 

O programa SKY pode fornecer as coordenadas em modo UTM (N, E), 

Cartesianas Geocêntricas (X, Y e Z) ou Geográficas Geodésicas ( q>, À, e h). Como a 

base cartográfica onde foram implementados os pontos está representada em 

coordenadas geográficas decimalizadas, optou-se pela saída dos dados em 

coordenadas geodésicas geográficas ( q>, À, e h). A Figura 6.2 e as Tabelas 6.2 e 6.3 

mostram, respectivamente, urna edição da vista dos vetores de todos os pontos 

levantados em campo, parte do relatório que apresenta os desvios padrão de latitude, 

longitude, altura e fixação da ambigüidade (N) e o relatório fmal que apresenta parte 
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dos resultados obtidos pós-processamento dos pontos levantados referenciados ao 

elipsóide South American Datum 1969 (SAD69). 

5000 m 

Figura 6.2- Edição da vista dos vetores dos pontos levantados em campo com GPS. 
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Tabela 6.2 - Relatório apresentando desvio padrão da latitude, longitude, altura e a 

fixação da ambigüidade. 

Results [ m ): 
Point id Reference õLat õLon Õh A Store 

COPA 570 STT307 0.000 0.000 o. 001 y ye!: 
EHCE t1ARIO PI2A STT307 0.000 0.000 o. 001 y ye!: 
EHCECAS X STT307 0.000 0.000 o. 001 y ye~ 

ESSO 8 RUGI STT307T 0.000 0.000 1). 001 y ye~ 

ESTRELA STT307T 0.000 0.000 o. 001 y ye!: 
EXTRA STT307T 0.000 0.000 o. 001 y ye~ 

FERN DIAS STT307T 0.009 o. 023 0.019 N ye!: 
HID 81 STT307 0.000 0.000 0.001 y ye!: 
HID SHOP STT307T 0.000 0.000 o. 001 y ye~ 

HID1 08 STT307T 0.006 o. 015 o. 011 N ye!: 
HID119 STT307T 0.000 0.000 o. 001 y ye!: 
HID56 STT307 o. 001 0.000 0.002 y ye~ 

IHFLACEO STT307T 0.000 0. 000 1). 001 y ye!: 
~1ERC 2000 STT307 0.000 0.000 o. 001 y ye~ 

~1ERC ATEH BEM STT307 o. 011 0.052 0.014 H ye~ 

MERC ORL PERES STT307 0.001 o. 001 o. 002 y ye~ 

PETRODEL TA STT307 o. 017 0.036 0.038 H ye!: 
PST JBC STT307 0.000 0.000 o. 001 y ye~ 

PST ULTRA MPETRO STT307T o. 001 0.000 o. 001 y ye~ 

Tabela 6.3 - Amostra de relatório de resultados obtidos no programa SKY 

Unidade: l'il 

Tipo de Coordenadas: Geodé::~ica::~ 

Elip::~óide de referência : South American 1969 (SAD 69 ) 

HID01 22 1 15.554401 s 47 53 11.020408 lJ 8 12 .73 30 
HID05 22 1 9.775031 s 47 53 49.159709 lJ 818.4055 
HID08 22 1 2 .813820 s 47 53 39.850893 lJ 799.8145 
HID09 22 1 1.134799 s 47 53 59.138447 lJ 795.9023 
HID10 22 o 29.110827 s 47 53 7. 215369 lJ 8 44. 3 190 
HID11 22 o 59.453852 s '17 53 28. 402 25 2 lJ 830.'1719 
HID76 22 2 3 .8542 49 s 47 52 13 .270567 lJ 876. 8379 
HID8 1 2 1 59 5'1.918948 s 47 54 59 .111572 lJ 864.3905 
HID105 2 1 59 43.945516 s '17 52 37.801058 li 857.8185 
HI D106 22 2 4.338923 s 47 52 58.827289 lJ 857 .063 1 
HID107 2 1 59 17 . 095686 s 47 53 '19. 2 18201 lJ 834.4725 
HID108 22 o 6. 73 6552 s 47 54 10.795373 lJ 82 1.8329 
HID109 22 o 41.6329 47 s 47 52 19.673080 lJ 892.0219 
HID112 22 o 10.641883 s 47 52 57 . 375777 lJ 8 44. 0429 
HID113 22 o 22 . 873194 s 47 53 0.172817 lJ 849.9366 
HID115 22 2 22. 448987 s 47 52 22.896415 lJ 877 . 333 7 
HID118 22 1 11.684422 s 47 52 52 . 736320 lJ 83 1.8408 
HID119 22 o 20.283797 s 47 54 42.506028 tJ 847 . 9959 
HID120 22 o 54 . 208496 s 47 54 56.254049 lJ 803 . 2233 
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6.6.3 - Equipamentos e software utilizados 

Os equipamentos utilizados nos traball10s de campo foram dois receptores 

GPS da marca LEICA System 300 de propriedade do Departamento de Transportes 

da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC-USP. Estes instrumentos consistem 

em: sensor GPS SR 9400 de uma freqüência e 12 canais para medidas do código 

C/A, antena AT201 e controladora CR333. Este equipamento apresenta todas as 

características técnicas necessárias para as precisões requeridas no traball1o de 

determinação de pontos para esta pesquisa. 

O programa SKY (Static Kinematic) versão 2.3 da LEICA foi utilizado para a 

programação dos trabalhos de campo e para a efetuação do pós-processamento dos 

dados. Tal programa traballia em ambiente Windows e é utilizado para planejamento 

de missões, processamento de dados, ajustamento de rede e transformações de dados. 

O detalliamento da metodologia de utilização do programa SKY, tanto para 

planejamento de missão quanto para configuração da controladora para a coleta de 

dados em campo e também posterior processamento dos dados é descrito por 

CHAVES ( 1998). 

6.6.4 - Transformação de coordenadas e datum 

Como foi descrito no item 3.2.2.3, as coordenadas adquiridas a partir do 

processamento de dados GPS são expressas segundo o sistema WGS 84 (World 

Geodetic System- 84), mas no programa SKY consegue-se transformar tais 

coordenadas para diferentes tipos de sistemas de referência, como por exemplo o 

sistema SAD 69 (Sou/h American Da/um - I 969), o que foi utilizado. Expressou-se 

também na seção 6.4 que a base utilizada no presente trabalho é referenciada ao 

sistema de coordenadas Córrego Alegre, sendo necessário para a compatibilização 

entre as duas gamas de dados, submetê-los às devidas transformações. 

Para realizar as transformações das coordenadas referenciadas a SAD 69 em 

coordenadas referenciadas a Córrego Alegre e chegar aos dados compatíveis com a 

base gráfica utilizou-se o programa Geobase50, da empresa Base Engenharia, versão 

1.0. Depois da obtenção das coordenadas geográficas ( q>, A., e h) no sistema Córrego 

Alegre, utilizou-se de uma planillia do programa Exce/ para transformá-las em 
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geográficas decímalizadas, tornando-as então compatíveis com a base adotada. Com 

estas transformações de datum e unidades são inseridos diversos erros, como por 

exemplo erro de aiTedondamento, que faz diminuir a precisão do resultado das 

coordenadas finais obtidas. 

6. 7 - Criação da base de dados alfanuméricos referente ao 

trabalho 

Para implementar os pontos no programa Are View GIS e realizar as análises 

e simulações referidas na metodologia, há necessidade de modelagem de um banco 

de dados que disponibilize os elementos pertinentes ao trabalho. 

Assim, foram criados arquivos de bancos de dados utilizando planillia do 

programa Exce/, com diversas informações consideradas importantes para 

esclarecimentos em situações de emergência. Estas planillias foram salvas em 

extensão DBASE IV, que é uma das extensões aceitas pelo ArcView GIS, de acordo 

com item 5.5 desta disset1ação. As planillias criadas foram: Postos (postos de 

combustíveis), GLP (distribuidores de GLP), Hidrantes (hidrantes urbanos) e 

Centrais (centrais de atendimentos do Corpo de Bombeiros). 

O preenchimento das planiU1as foi possível através de uma pesqmsa 

realizada com proprietários e ou fimcionários dos estabelecimentos selecionados, 

enquanto se estava coletando os dados de campo com o GPS. 

Postos.dbf 

Contendo os atributos dos locais de postos de combustíveis. 

- Id.- Identificador para a indexação dos postos de combustíveis 

-Nome- Nome Fantasia do posto de combustível 

- Endereço- Endereço do posto de combustível 

- N- Número da edificação no logradouro 

- Gasol- Capacidade de armazenamento de gasolina em tanques de 15000 I 

- Álcool- Capacidade de armazenamento de álcool em tanques de 15000 l 

- Diesel - Capacidade de armazenamento de diesel em tanques de 15000 1 
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- GLP P 13 - Capacidade de armazenamento de GLP em recipientes de 13 kg 

- Long. - Longitude do posto de combustível 

- Lat. -Latitude do posto de combustível 

- Obs. - Observações 

Tabela 6.4- Exemplo de preenchimento de campo em Postos.dbf 

ID NOME ENDERECO N GASOL AJ..COOL DIESEL GLP Pl3 LONG LAT OBS 
Pl AME RICAS RUA ESTADOS UNIDOS 1007 2 I o o -47 879560 ·22 001464 
P2 AlVORADA AV FCO PEREIRA LOPES 1201 2 I 1 20 -47,905459 -22,009029 
P3 ATALAIA RUA CEL LEOPOLDO PRJ 366 2 I I o -47,894331 -22,035207 
P4 BANDEIRAS AV GETUUO VARGAS 741 3 1 I 20 -47 883868 ·22 032740 
P5 BANDEIRAS AV GETUUO VARGAS 741 1 1 1 o -47 883863 ·22,032495 
P6 BANDEIRAS AV DR CARLOS BOTELJ-i( 2120 5 3 I 20 -47,889491 -22,011518 
P7 BARTOLOME AV PROF LUIZ AUGUSTO :ll 2 1 I 20 -47 890404 -21,995877 
P8 BBC AV MORUMBI 1251 3 2 2 20 -47 883578 -22 045950 
P9 BIQUINHA RUA 7 DE SETEMBRO 1700 3 I I o ·47 893386 ·22,016002 
PIO BORBAGAT AV GETUUO VARGAS 60 3 I 2 20 ·47,888865 -22,032059 
P11 COOPERATl' RUA JOAQUIM EVANGEU 243 3 2 2 20 -47890509 ·22,031843 
P12 ESTANCIAS RUA EQUADOR 255 2 1 1 20 -47 879639 -21 998709 

GLP.dbf 

Contendo os atributos dos locais de distribuidores de GLP. 

- Id. -Identificador para a indexação dos distribuidores de GLP 

-Nome- Nome Fantasia do distribuidor de GLP 

- Endereço - Endereço do distribuidor de GLP 

- N - Número da edificação no logradouro 

- GLP P 13 - Capacidade de armazenamento de GLP em recipiente de 13 kg 

- GLP P45 - Capacidade de armazenamento de GLP em recipiente de 45 kg 

- LONG - Longitude do distribuidor de GLP 

- LAT- Latitude do distribuidor de GLP 

- OBS - Observações 
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Tabela 6.5- Exemplo de preenchimento de campo em GLP.dbf 

10 NOME END N GLP _P13 GLP _P45 LONG LAT ~a 
G1 MERCADO BONFIM RUA PAULOVl 1356 20 o ·47 ,fi.J5735 -22,049922 
G2 MERCADO SUPER BOX RUA SANTA MADRE CABRINI 381 10 o -47 {Hm7 -22,()48724 
G3 MERCEARIA EU RUA GERALDO BRETAS 454 10 o -47,892816 -22,049180 
G4 MERCEARIA LATINHA RUA GERALDO BRETAS 61 6 o -47,694438 -22,D47290 
G5 LANDINHO GAS RUA ALLAN KARDEC I 938 200 20 -47 ,.EIE415 -22,041761 
G6 NENE GAS RUA GUADALARARA I 352 150 10 -47,669951 -22,040167 
G7 MERCADO PEG PAG LA AV MARANHAO I 241 10 o -47,694009 -22,0374461 
G6 ESQUINA GAS RUA CEL LEOPOLDO PRADO 1401 20 o -47 ,oo2475 -22,039031 
G9 GRAN GAS AV FCO SCHIAVONE 1424 50 o . -47 ,oo4009 -22,036846 

G10 MERCADO SANTOS RUA HERMINIO BERNASCOM 1326 10 o -4 7 .OOS204 -22 ,()392061 
G11 MERCADO HIPER MAX RUA JOAQUIM GONCALVES 200 10 o -47 ,oo9721 ·22,0384171 
G12 CARVOARIA VILA NERY RUA PE TEIXEIRA I 3201 30 o -47 ,67ffi26 -22,0136141 

Hidrantes. Dbf 

Contendo os atributos dos locais de hidrantes urbanos. 

ID - Identificador para a indexação dos hidrantes urbanos 

NOME - Hidrante 

END - Endereço do hidrante em forma de cruzamento de ruas 

BAIRRO - Localidade 

N - Número da edificação mais próxima do hidrante 

LONG - Longitude do hidrante 

LAT - Latitude do hidrante 

OBS- Observações 

Tabela 6.6- Exemplo de preenchimento de campo em Hidrantes.dbf 

lO 
HI 
H2 
H3 
H4 
H5 
l-fi 
H7 
Hl 
H9 

H10 
H11 
H12 

NOME END BAIRRO 
HIDRANTE RUA GAL OSORIO ANO RUA RUI BARBOSA CENTRO 
HIDRANTE RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA DA Al.EXANDF CENTRO 
HIDRANTE RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA SAO PAULC4.~C~E~NTR~O--... ~ 
HIDRANTE RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA EPISCOPAL CENTRO 
HIDRANTE I RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA 24 DE MAIO JD SAO CARLOS 
HIDRANTE RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA DELFINO t.WJD SAO CARLOS 
HIDRANTE I RUA JESUINO DE ARRUDA ANO RUA 9 DE JULHO CENTRO 
HIDRANTE RUA AQUIDABAN ANO RUA CONDE DO PINHAL CENTRO 
HIDRANTE RUA CONDE DO PINHAL ANO RUA DELFINO MARTll JD SAO CARLOS 
HIDRANTE RUA SAO PAULO ANO RUA DR ORLANDO DAMIANC ESTANCIA SUlCA 
HIDRANTE RUA EPISCOPAL ANO RUA MAJ JOSE IGNACIO CENTRO 
HIDRANTE RUA EPISCOPAL ANO RUA PE TEIXEIRA CENTRO 

N LONG LAT OBS 
-47 ,IB>4560 -22 ,D211170 
-47,0093630 -22 ,01~700 

-47 ,B353920 -22.0192120 
-47,6914310 -22,D194250 
-47.6970600 -22.0195120 
-47,8995630 -22,0195320 
-47,6924240 -22.0193310 
-47,6944740 -22,0175760 
-47,8996310 ·22.0171120 
-47,0054090 -22,0062160 
-47.6912940 -22,0166450 
-47,8913460 -22,0139160 
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Centrais.dbf 

Contendo os atributos dos locais das centrais de atendimento. 

ID- Identificador para a indexação das centrais de atendimento 

ENDERECO - Endereço da central de atendimento 

POSTO N - Número do posto de atendimento 

LONG - Longitude da central de atendimento 

LAT- Latitude da central de atendimento 

OBS - Observações 

Tabela 6.7- Exemplo ele preenchimento de campo em Centraldc.dbf 

lO 
C1 
C2 
C3 

ENDERECO 
RUA EQUADOR 

RUA GAL OSORIO 
RUA JOSE JORGE ABI SAAB 

POSTO N 
I 

11 

111 

LONGITUDE 
-47,879694 
-47,895137 
-47,864984 

6.8- Implementação dos temas no programa 

LATITUDE 
-21,998927 
-22,020489 
-22,036220 

OBS 

A inserção na base cartográfica dos pontos referenciados com o GPS no 

campo foi feita através da função "Creating Themes From Coordinate rifes" 

(Criando Temas Através de Arquivos de Coordenadas), que está disponível no 

programa ArcView GIS e explicada em ESR1 ( 1996). O programa lê as coordenadas 

geográficas dos campos especificados em uma tabela e cria feições de pontos para 

cada localização. 

Os dados a serem incluídos na base de dados podem estar em diversos 

formatos, por exemplo, em coordenadas X e Y, arquivo contendo latitude e 

longitude, endereços de ruas, código postal ou pontos medidos ao longo de uma rota. 

Uma vez adicionados estes dados ao mapa, são simbolizados, questionados e 

analisados como um tema. 

Conforme já dito, a base cariográfica utilizada está com os dados expressos 

em latitude e longitude decimalizadas, então os pontos a serem adicionados têm que 

ser compatíveis com a base. Por isso a criação do banco de dados alfanumérico foi 
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feita no mesmo formato de coordenadas, apresentadas anteriormente nas tabelas 6.4; 

6.5; 6.6; 6.7. 

Para exemplificar a inserção de um tema no programa ArcView G!S, 

apresentam-se os procedimentos seguidos para a implementação dos pontos das 

centrais de atendimento do Corpo de Bombeiros. 

De posse da planilha do programa Excel salva como Dbase IV (ver a tabela 

6. 7), inicializa-se o programa ArcView GIS e introduz-se tal planilha utilizando a 

função Adc/ Table, como ilustrada na figura 6.3. Na caixa de diálogo, seleciona-se o 

arquivo desejado "centraldc.dbf' e consegue-se a implementação da planilha no 

programa, conforme figura 6.4. 

Tornando ativa agora a vista com o sistema viário de São Carlos, escolhe-se 

na barra de menu "View" a função "A de/ Event Tlleme ", com os campos 

devidamente determinados, de acordo com a figura 6.6, e aperta-se "ok", criando 

assim um novo tema, neste caso, denominado centrais.dbf, que poderá ser 

transformado em centrais.shp, utilizando a barra de menu Tlleme na função "Converl 

to Slwpe.flle" , extensão principal do programa. São ilustrados a seguir os 

procedimentos para implementação de um novo tema: 

Tabela 6.8 -Planilha do programa Excel de Central. Dbf 

lO 
C1 
C2 
C3 

ENDERECO 
RUA EQUADOR 

RUA GAL OSORIO 
RUA JOSE JORGE ABI 8MB 

POSTO 1\J 

I 
11 

111 

LONGITUDE 
-47,879694 
-47,895137 
-47,864984 

LATITUDE 
-2'1,998927 
-22,020489 
-22,036220 

OBS 
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Ele fr~ect Ylindow He\> 

~~ 

~ • .oprojl apr llliJ 

Clwls 

i> 
l ayouls 

® 
Figura 6.3- Tela do programa ArcView GIS, com função Add Table 

Fíle Name: 

I centraldc.dbf 

glpgeodc.dbf 
hidrantegeodc.dbf 
postogeodc. dbf 

Líst Hes o f T ype: 

I dBASE (".dbf) 

Directoríes: OK 
y: \ souza\coorddecím 

Cancel 

Drives: 

l.v: \\STTSERVER2\USERS1 i] 

Figura 6.4 - Adicionar tabela centraldc.dbf no ArcView GIS 

Figura 6.5 - Tabela centraldc.dbf implantada no ArcView GIS 
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Po1/\t Cl 

POS.At C~ 

Point Cl 

~JAdd Event Theme El 

T6b!e: úúi~dbl - -- -

X lieid. I Lorl!i t\lde 

y fteld: I L.#.ude iJ 

OK Cãncel 

Figura 6.6 - Caixa de diálogo "Add Event Theme" 

1\U A ZQ UAOQI\ 

7\f.JA. QA. L OSOJ\ 10 li -07 . 1 9lll7 

l\UA J OS.I JOJ\C:Z Alil SAAii 111 -07 . 1 6~ 914 

C:) Central.shp 
N Sca r1o s.s hp 

o~• 

-21 . !!1!27 

- 22 . 02 0 tl9 

- 22 . 03,220 

Figura 6. 7 - Base do sistema viário de São Carlos com tema de central. shp 
implantado 
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Utilizando-se da mesma função e efetuando os mesmos procedimentos foi 

possível a implementação de todos os temas necessários para a elaboração das 

análises pertinentes ao trabalho. As figuras 6.9, 6.1 O e 6.11 mostram os demais temas 

implementados no programa ArcView GIS. 

Poine AHERI CAS RUA ESTADOS UUIDO S 

Poine ALVORADA AV fCO PEREIR A LOPE S 

Poi ne ATALAIA RUA CEL LE OPOLDO PRADO 

Poine BAIIDEIRA S I AV GETULIO VARGAS 

Poine DAUDEIRA S I AV GETULIO VARGAS 

Poinc BAIIDE IRA S I AV DR CARL OS BOTEL HO 

1087 

1201 

366 

741 

741 

2 120 

[J Po$los. shp 
N Scarlos.shp 

3 

Figura 6.8 - Leiaute da malha viária de São Carlos com tema de postos.shp 
implantado no ArcView GIS 



Uso do Sistema de Informações Geogníficas na Análise c Otimizaç:lo do Atendimento a Locais 108 
de Potencial Risco de Incêndios, pma a cidade de São Carlos (SP). 

N 

A 

Glp.shp 

N Scarlos.shp 

I 'h•p· I ld Hora c l:nd R U p_p.U ~lp_pH 

Poi M; H IIE~CADO 110~r 111 RUA P AUL O V I J.lH 11 

Poi nt. ~~ IIE RCADO SUPER llOX RUA IAilTA !lADRE t AilRI NI IH J.l 

Point. ~ ~ IICRCCARI A EL I RUA ~ ERALDO BRETAS 4St J.O 

P oint. ~· !lER CEAR IA UTillHA ~UA ~J: RALDO BRET Al ll 

Point. u LAIIDINii O ~AS RUI. ALLAN XARDEC ,,. ! O O 

P o i nt. H PENI: ~ A' RUA ~UADALARARA llt l S I 

Poi nt. " !JERCADO P E ~ PA~ LALO AIJ IIA DAJlHAO lU l O 

Po int. ~· E'QIJIHA ~As RUA CEL LE OPOLDO PRADO lHl ! O 

Figura 6.9 - Leiaute da malha vtana de São Carlos com tema de GLP.shp 
implantado no ArcView GIS 
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N 

A 

Hid.Silp 
N Scartos.shp 

Figura 6.10- Leiaute da malha viária de São Carlos com tema de hidrante.sh 

implantado no ArcView GIS 

Após a execução do processamento, transformação de datum, mudanças de 

unidades para apresentação e adequação de resultados aos dados da base cattográfica 

foram acumulados diversos erros, como já foi descrito no item 6.4 deste capítulo. 

Para a determinação da precisão final dos temas na base gráfica, escolheu-se 

25% dos pontos de lúdrantes localizados em cruzamento de ruas. Após verificação 

no local e na base de dados que a largura média das vias centrais de São Carlos é em 

torno de 8m. A partir daí, utilizou-se a malha de eixos de vias e a função de medição 
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de distância do Are View G/S para medir a diferença entre a localização no mapa e no 

campo dos hidrantes. 

Baseado no procedimento descrito, obteve-se um desvio espacial médio dos 

pontos plotados da ordem de 4 a 8 metros. Este resultado, por se tratar de um 

levantamento de posicionamentos relativos dos pontos, foi considerado satisfatório. 

Dessa forma, conclui-se ser viável a utilização do GPS no caso específico deste 

trabalho para implementação de dados em SIG. 

6.9 - Análises desenvolvidas 

6.9.1 - Situação atual do objeto de estudo 

Nesta seção faz-se necessária a descrição do quadro atual dos 

procedimentos operacionais, situação física e poderio de equipamentos e veículos do 

Corpo de Bombeiros de São Carlos, no que corresponde ao atendimento a 

emergências e monitoramento dos pontos de riscos no perímetro urbano da cidade. 

A partir destas informações e de análises desenvolvidas no SIG, as quais 

visam sugerir mell1orias e determinar rapidez nas tomadas de decisões desta 

instituição no atendimento à população, obtêm-se parâmetros de comparações que 

permitam avaliar a eficiência dos Sistemas de Informações Geográficas nas tarefas 

descritas anteriormente. 

Somando-se o que já foi colocado na seção 6.5 a respeito da falta de 

cadastros e informações sobre os pontos espaU1ados pela cidade que merecem 

destaque quanto ao risco de incêndio, o que se pôde compilar do funcionamento do 

Corpo de Bombeiros é relatado a seguir. 

O destacamento do Corpo de Bombeiros de São Carlos conta atualmente 

(fev.,2000) com um efetivo de 52 homens, 07 viaturas operacionais (l auto-bomba, 

l unidade de resgate, l auto-tanque, l auto-bomba plataforma e 3 auto-salvamentos) 

e dispõe de três centrais de atendimento para atender aos diversos tipos de chamados 

a que são solicitados. Deste modo a cidade é dividida em três regiões de atuação, 

uma para cada central. 
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Para se ter um melhor entendimento na apresentação das disposições das 

regiões de domínio de cada central do Corpo de Bombeiros de São Carlos, já foi útil 

a aplicação de uma fimção do programa de SIG. 

Através da ferramenta "Drawing po~ygon shapes" (desenhar formas em 

polígonos), que oferece a condição de criação de novos temas em shapefile, após o 

acionamento na barra de menu "View" da função "New Theme" (novo tema) e 

execução de alguns procedimentos, chega-se ao produto final que está apresentado 

na Figura 6. 11 . 

\~ 
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Figura 6.11 - Divisão da área urbana de São Carlos de acordo com as centrais de 
atendimento do Corpo de Bombeiros 
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Na central n.0 I, considerada a unidade principal do município, situada no 

bairro Vila São Gabriel, esquina das ruas Equador e Argentina, funciona o serviço 

administrativo da corporação, onde está concentrado o maior contingente de pessoal, 

maioria dos equipamentos e recursos destinados ao combate a incêndios e 

necessários aos serviços de resgates e salvamentos em geral. 

Nesta central também funcionam os procedimentos do serviço de 

atendimento telefônico, localização de origem das chamadas e despacho das viaturas 

para os locais de acidentes, desencadeando as ações de atendimento desta e das 

outras unidades. Este traball1o é executado levando em consideração a experiência do 

atendente, pois este defme qual unidade deve ser acionada de imediato tornando por 

base seu conhecimento geográfico da área urbana da cidade, pm1anto apresentando 

uma forte variável pessoal. 

Por ser a central I a unidade melhor equipada ela é responsável pela maior 

área de atuação (49%), que compreende todo o lado norte da cidade a partir da linha 

imaginária na direção da rua 15 de Novembro, estendendo-se aos limites da cidade 

(ver fig. 6.11). Também atua, quando necessário, nas outras regiões. 

A central n.0 II está localizada no centro da cidade, no cruzamento das ruas 

General Osório com Riachuelo. Convive com alguns problemas quanto à locomoção 

de veículos pesados, devido ao grande movimento de veículos civis e pedestres 

transitando na área, estacionamentos em torno .da unidade, preferências de fluxo de 

veículos e geometria das vias. Nesta unidade o contingente diário é de dois homens e 

o equipamento utilizado é um auto-tanque (caminhão de pequeno porte). 

A área de atuação desta unidade é de 32% e compreende o lado oeste da 

cidade, que tem limite imaginário abaixo da rua 15 de Novembro, com limite ao lado 

leste na direção da rua São Paulo, estendendo-se ao lado oeste e ao lado sul até os 

limites da cidade (ver fig. 6.11 ). 

A central n. 0 Til localiza-se no bairro Jd. Maracanã, na esquina das ruas José 

Jorge Abi Saab e Caetano Scalise. Funciona como unidade de apoio, pois, segundo 

informações do Corpo de Bombeiros, nela fica disponivel apenas um carro resgate 

com efetivo de dois homens, nos dias úteis. Nos dias em que funciona apenas o 

plantão (fmal de semana e feriados) não há efetivo no local, por falta de recursos 

humanos. De acordo com visita a esta unidade constatou-se urna área útil e vias de 
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acesso melhores que na unidade Il, tendo então um potencial para ser melhor 

utilizada. 

A área de atuação desta unidade é de 19%, compreendendo o lado leste da 

cidade, que tem limite imaginário abaixo da direção da rua 15 de Novembro, com 

limite ao lado oeste na direção da rua São Paulo, se estendendo ao lado leste e ao 

lado sul até os limites da cidade (ver fig. 6.11 ). 

Deste modo conclui-se que as unidades II e III funcionam mesmo como 

apoio, devido à situação em que se encontram quanto a equipamentos, pessoal e 

situação física, ficando a unidade I responsável por quase todos os chamados ao 

Corpo de Bombeiros de São Carlos. 

Após este relato, tem-se convicção de que, com uma reorganização dos 

equipamentos públicos em questão e a aplicação do Sistema de Informações 

Geográficas ajudando no monitoramento dos pontos críticos da área urbana, os 

serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos podem sofrer 

modificações em caráter de melhorias e diminuir a influência do fator personalidade 

as características de seu atendimento. 

6.9.2 -Análises disponibilizadas pelo SIG 

As análises elaboradas têm o intuito de dar subsídios a tomadas de decisões 

e fornecer conhecimento sobre a área de risco urbana da cidade com maior eficiência 

e facilidade, corroborando assim a afirmativa colocada no parágrafo anterior. 

Procurou-se desenvolver algumas das análises disponibilizadas pelo programa em 

uma ordem crescente de complexidade das funções, que poderiam ser utilizadas para 

demonstrar as facilidades alcançadas quando da utilização do SIG, tanto na 

determinação de ação imediata de atendimento, quanto na efetuação do 

monitoramento e decisão de alocação de novos equipamentos públicos. 
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6.9.2.1 -Função de busca automática 

Com esta função é possível destacar no centro do vídeo do computador 

qualquer ponto (posto, GLP, central e hidrante) ou segmento de reta (trecho de via) 

do banco de dados, onde estiver acontecendo uma emergência. 

[H] 
Isto é possível aplicando a fimção "Find" (encontrar), Finei , que no caso 

procura o estabelecimento do ponto por meio de seu nome fantasia ou pelo endereço 

dado pela interseção das ruas em que se encontra, informações que estão 

armazenadas no banco de dados. Fica impossibilitada a procura do ponto pelo 

endereço normal , nome da rua e número do estabelecimento, pois o banco de dados 

alfanumérico da base que está sendo utilizado está com sua numeração incompleta, 

não executando o emparelhamento dos bancos de dados endereços do ponto/eixo de 

v tas. 

Esta operação oferece ao operador a possibilidade de identificar em qual 

região está acontecendo o evento e qual a central que deverá ser alertada de imediato, 

sem a necessidade do conhecimento geográfico da área urbana do município. Nas 

figuras 6.12, 6.13 e 6.14, efetua-se um exemplo de aplicação de tal função na camada 

de postos.shp, onde é procurado o posto "Petrof01i Cidade Aracy", que está 

localizado no cruzamento das avenidas Regite Arab e Jose Antonio Migliato. 

Search for: 

I AV REGITE ARAB ANO AV JOSE ANTONIO MIGLIATO 

Figum 6.12 - Caixa de diálogo da função "Fincf' do ArcView GIS 
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Figura 6.14 - Posto procurado na Figura 6.13 destacado em azul no vídeo 
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6.9.2.2- Função de identificação 

Esta é uma outra fimção extremamente útil nas pnme1ras análises em 

relação a acidentes neste tipo de estabelecimentos, pois com esta informação o 

atendente conhece as características comerciais do ponto, que foram armazenadas 

preliminarmente no banco de dados. O ícone da função "ident[fy" (identificando) 

, I I. d b d c. d ldentify fi , esta oca 1za o na arra e terramentas, representa o por --. Na 1gura 6. 15 e 

apresentado um exemplo em que, para seguir o raciocínio apresentado na seção 

6.9.2. 1. Buscou-se identificar os atributos do mesmo ponto utilizado no exemplo 

anterior. Com a camada postos.shp ativada, aciona-se o ícone da identificação e em 

seguida ao clicar o mouse em c1ma do ponto sobre o qual se deseja obter as 

informações; aparecerá então a ca1xa ele diálogo contendo todas informações do 

memo. 

E.dl ',liew lherr.e .liraph cs ~rr.OO.~ lie!p 

~ ~ ~tSJ~ (B][D~ ~~~~~~ ~[Q] ~ 

Glp shp 
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~ Postos.shp 
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~ SJo C111o)s 

~ Z on.s.shp 

c:J t 
c:J2 
c:J3 

~/hlenlily Results I!II!JEJ 

Clea 

P29 D 

Figura 6.15 - Identificação elos atributos ele um ponto da camada Postos.shp 
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No exemplo acima identifica-se o posto Petrofort Cidade Aracy, com seu 

respectivo endereço, números de tanques de gasolina, álcool e diesel com capacidade 

de 15000 I cada um e número de recipientes de gás GLP estocado. Pode-se ter então 

um panorama de gravidade da ocorrência, auxiliando assim as tomadas de decisões 

quanto aos procedimentos de atendimento. 

6.9.2.3 -Isolamento de uma área em torno de uma ocorrência 

Como já foi expresso no corpo deste trabalho, pontos de potencial risco de 

acidentes na maioria dos municípios brasileiros estão na aglomeração de bairros 

residenciais e equipamentos públicos de educação e saúde, deixando a população à 

mercê dos perigos existentes. 

No caso da cidade de São Carlos, é importante destacar um exemplo do 

tema. Durante urna operação do Corpo de Bombeiros em conjunto com a policia 

rodoviária, quando vistoriavam os caminhões com cargas perigosas que trafegam no 

trecho da rodovia Washington Luiz que corta a cidade, o comandante declarou a 

dificuldade que teria a instituição sob seu comando de isolar a área e combater os 

danos causados por um acidente que produzisse, por exemplo, a liberação de gases 

tóxicos. 

Com a função "Select By Theme" (seleção do tema) é possível destacar uma 

área vizinha a um acidente que poderia ser afetada pelos danos causados em 

conseqüência deste. Exemplificando este cenário, simula-se que no mesmo posto 

Petrofort Cidade Aracy ocorra um acidente e tenha que ser isolada urna área num 

raio de 500m na região. Esta distância seria uma medida euclidiana, ou seja, em linha 

reta, pois não estamos trabalhando com análise de rede. Seriam então executados 

alguns procedimentos no programa ArcView GJS para conseguir resposta ao 

questionamento. 

Com o ponto do acidente destacado e o tema vias de São Carlos ativo, 

selecione na barra de menu "therne" a função "Select By Therne", aparecerá a caixa 

de diálogo, onde constará a opção "selecione feições do tema ativo (São Carlos) que 

está a uma distância determinada da feição selecionada de Postos.shp", e clique em 
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"New Set" (novo gmpo). Este procedimento destacará as ruas que devem ser isoladas 

na região, podendo ser impressas através do banco de dados alfanuméricos ou 

visualizadas na tela em zum. 

As Figuras 6.16 e 6.17 apresentam o procedimento para alcançar a área 

destacada em um raio de 500 metros do posto Petrofort Cidade Aracy, e a Figura 

6. 18 expõe a área destacada com o banco de dados contendo os nomes das mas 

também em destaque (cor amarela). Se fosse implementado no banco de dados 

alfanuméricos a camada "census tracf', que contém o número de habitantes por 

quadra, seria possível conhecer a população envolvida na operação, com a função 

~ 
summarize (resumo) I Sur~~aize . Este parâmetro seria mais uma informação para ajudar 

na tomada de decisão sobre o destacamento a ser colocado em ação. 
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Figura 6.16- Caixa de diálogo "Select By 'l11eme" 
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Figura 6.17 - Área destacada em um raio de 500 m do posto Petrofort Cidade Aracy 
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Figura 6.18 - Área isolada e parte do banco de dados com nomes das ruas destacadas 
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Nesta mesma linha de análise pode-se determinar se há algum equipamento 

específico de combate a incêndios nas imediações de uma ocorrência, por exemplo, 

hidrantes a uma certa distância de um posto de venda de GLP. 

6.9.2.4- Determinação dos pontos que fazem parte da atuação de uma central 

A análise realizada para a determinação dos pontos pettencentes à área de 

incumbência de uma central disponibiliza melhores condições para o desempenho da 

tarefa de monitoramento dos locais de riscos na área urbana da cidade, ao mesmo 

tempo que torna possível verificar a questão de novas estratégias quanto ao 

posicionamento das centrais existentes ou alocação de outras. 

As conclusões finais relacionadas a esta análise podem ser embasadas, por 

exemplo, na determinação do número de pontos de risco sob a vigilância de uma 

central, verificando a ocorrência de sobrecarga da mesma. Um outro parâmetro que 

pode ser usado é a distância da central até os pontos de riscos mais afastado na sua 

área de atuação, o que podem acarretar em uma demora excessiva no atendimento às 

emergências. 

Estas variáveis podem ser consideradas, desde que todas as centrais tenham 

o mesmo poder de atendimento, com necessidade de apoio de outras apenas nos 

casos mais graves, possibilitando assim um maior poder de prevenção de acidentes 

na área urbana da cidade. 

Para exemplificar esta aplicação será considerada hipoteticamente a 

igualdade no poder de atendimento das centrais de São Carlos usando como 

parâmetro de conclusão o número de pontos que fazem parte da área de atuação de 

cada central. 

Para justificar a escolha deste parâmetro, destaca-se o que foi exposto na 

seção 4.5, que disserta sobre a política e disposição dos pontos de atendimento de 

serviços de emergência na área urbana das cidades e na introdução do trabalho, 

discutindo sobre a questão de implantação indiscriminada de pontos comerciais de 

produtos perigosos. 
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Outro fato que reforça esta opção é a impossibilidade de verificar neste 

trabalho distâncias considerando a rede viária de São Carlos, pois não se trabalha 

com o módulo "ArcView Network Analyst". 

Para a obtenção dos pontos que fazem parte da mesma área é aplicada 

também a fimção "Selec/ By l11eme ", mas desta vez a opção solicitada na caixa de 

diálogo é a opção "selecione lodos os pontos que estão /olalmenle dentro da área de 

atuação da central (Are Complete~}' Wilhin) ". 

Os procedimentos para esta determinação de pontos em cada região iniciam

se por selecionar uma dada região, por exemplo central I (figura 6.18) e 

posteriormente tornar ativas as camadas dos pontos que se deseja identificar nesta 

mesma região (postos, GLP e hidrantes); a partir daí aplica-se a função "Selecl By 

Theme ", efetuando os passos exigidos pelo programa, apresentados nas figuras 6.19 

e 6.20. 
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Figura 6.19 - Área da central I selecionada 
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Figura 6.20 Área da Central I selecionada com ca1xa de diálogo "Se/ecl By 
Theme" 
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Figura 6.21 - Área da Central I com os pontos de riscos e os hidrantes destacados 



Uso do Sistema de Informações Geográficas na Amílise e Otimização do Atendimento a Locnis 123 
de Potencinl Risco de Incêndios, para a cidnde de S:lo Cnrlos (SP). 

A exposição feita no item 5.3, que trata do vínculo entre as feições gráficas 

(mapas) armazenadas no componente View e os dados tabulares (alfanuméricos) 

armazenados no componente Table, mostra que quando são selecionados os pontos 

pertencentes à área da central I na base gráfica são selecionados também no banco de 

dados alfanuméricos. A mesma cor é usada para representar as feições gráficas, 

podendo assim, em certas op011unidades, causar dificuldade de representação, se a 

cor não for selecionada com critérios quanto à legibilidade dos caracteres no banco 

de dados. 

As Figuras 6.21, 6.22 e 6.23 mostram respectivamente os bancos de dados 

de GLP, postos e hidrantes pertencentes à área da central I selecionados com a 

mesma cor de representação das feições gráficas vistas anteriormente. 
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Figura 6.22- Banco de dados alfanuméricos com pontos de revenda GLP da 
Central I 
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Figura 6.23- Banco de dados alfanuméricos com pontos de postos da Central I 
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Figura 6.24 -Banco de dados alfanuméricos com hidrantes localizados na Central I 



Uso do Sistema de Infom1ações Geográficas na Análise e Otimização do Atendimento a Locais 125 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 

Observando os mapas temáticos e analisando a apresentação dos bancos de 

dados alfanuméricos, verificou-se o nível de atuação de cada central com a atual 

disposição na área urbana de São Carlos, o números de pontos de risco pertencente a 

cada posto de atendimento está apresentado na tabela 6.9. 

Tabela 6.9 - Número de pontos pertencentes a área de atuação de cada central de 

atendimento de São Carlos. 

ELEMENTOS CENTRAL I CENTRAL li CENTRAL IH TOTAL 

Postos de GLP 22 20 9 51 

Postos de combustível 21 22 7 50 

Hidrantes urbanos 40 54 26 120 

Com o intuito de identificar a eficácia da distribuição das centrais de 

atendimento de São Carlos, contando com a hipótese mencionada de mesmo poder 

de combate das três centrais constatou-se que, a central III tem suas funções 

subutilizadas em relação às outras, merecendo assim um estudo de reorganização 

destes postos na área urbana da cidade. 

Para a concretização da redistribuição destas centrais sena necessária a 

interrogação de diversas variáveis, como por exemplo, políticas, estratégicas, 

econômicas, etc. 

Para exemplificar uma das alternativas de relocação desse tipo de serviço 

foram utilizadas as observações feitas em visitas as centrais e compiladas 

informações em entrevistas informais com componentes do destacamento do Corpo 

de Bombeiros de São Carlos. Estas informações estão relatadas na seção 6.9.1 , que 

mostram a situação atual das três centrais de atendimento do município. 

Então, nesta alternativa, que pode não ser a mell10r, buscamos deslocar a 

central 11, localizada no centro da cidade, que conforme o relatado tem vários 

problemas relacionados ao trânsito da região. 

A central denominada no exemplo de C2A (posto II deslocado para análise 

de melhor distribuição de área), seria alocada em um ponto na região nordeste da 

cidade de São Carlos, às margens da Av. Dr. José Pereira Lopes ou Av. Henrique 

Gregori, avenidas de fluxo de tráfego rápido na cidade, e seria responsável pela 



Uso do Sistema de Itúormações Geográficas na Anüüsc e Otimizaç;1o do Atendimento a Locais 126 
de Potencial Risco de Incênctios, para a cidade de São Carlos (SP). 

região "Central liA". A área de atuação da central 111 aumentaria, cobrindo um pouco 

mais da área central da cidade, sendo assim dividido o número de pontos sob 

vigilância destes postos de atendimento. 

Para uma melhor visualização de tal alternativa foram elaborados o mapa 

temático de tais regiões e os bancos de dados dos pontos de interesse, mostrando a 

melhor divisão da área urbana, utilizando os mesmos procedimentos anteriores e 

apresentado nas figuras 6.24, 6.25, 6.26 e 6.27, . 
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Figura 6.25- Área da Central liA com os pontos de riscos e os hidrantes destacados 
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Uso do Sistema de IJúormaçõcs Geográficas na Anúlisc e Otimização do Atendimento a Locais 127 
de Potencial Risco de Incêndios, para a cidade de São Carlos (SP). 
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Figura 6.26 - Banco de dados alfanuméricos com pontos de revenda GLP da 
Central liA 
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Figura 6.27 - Banco de dados alfanuméricos com pontos de postos da Central I IA 
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de Potcncinl Risco de Incêndios, pam n cidade de São Carlos (SP). 

Figura 6.28 -Banco de dados alfanuméricos com pontos de hidrantes localizados na 
Central liA 

Será elaborada neste momento a mesma análise efetuada quando ela 

apresentação elas relações elos pontos ele perigo ele incêndio e mapa temático das 

áreas atuais ele domínio ele cada central. Os resultados deste estudo estão dispostos na 

tabela 6.1 O. 

Tabela 6.10 -Número de pontos pertencentes a área ele atuação de cada central de 

atendimento de São Carlos após redistribuição de área. 

ELEMENTOS 

Postos de GLP 

Postos ele combustível 

Hidrantes urbanos 

CENTRAL! CENTRALTT CENTRALifi TOTAL 

22 

21 

40 

19 

14 

31 

lO 

15 

49 

51 

50 

120 

A central I continua com a mesma quantidade de pontos sob a sua 

vigilância, pois esta região não foi alterada. Já nas regiões «central liA, e «central 
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111" a distribuição dos pontos está mais racional para cada unidade de atendimento, 

mostrando-se como um exemplo de divisão de área adequada aos moldes ela cidade. 

É opo1iuno salientar que foi levado em consideração apenas um parâmetro de estudo 

para esta conclusão. 

Deve-se novamente frisar que esta alternativa apresenta-se apenas como um 

exemplo de aplicação de tal análise, levando em consideração uma das muitas 

variáveis envolvidas em processos desta natureza. Sendo assim, é necessário ainda 

avaliar outras interrogativas antes de se chegar ao produto final. 

6.9.2.5- Outras análises possíveis de serem feitas com os dados atuais 

6.9.2.5.1- Medidas de distâncias e áreas em uma vista 

Com esta função do ArcView GIS é facultada a possibilidade ele se medir 

distância entre pontos, bem como determinar medidas de áreas. Estas medidas são 

repmiadas diretamente em unidades do mundo real, como pés, milhas, metros ou 

quilômetros, tal qual estão armazenadas no banco de dados do programa. Esta é uma 

facilidade interessante a qualquer propósito, pois é dispensável a ida ao campo para 

efetuar medidas que certamente tomariam um tempo maior de trabalho. 

6.9.2.5.2- Obtenção de informações sobre feições através de questionamentos 

Algumas vezes é necessário o conhecimento sobre características 

particulares ou um gntpo de padrão em um tema. Pode-se obter estas informações 

com as ferramentas "identificação (identify ") e "encontrar feições (Find)", que foram 

apresentadas anteriormente, e também utilizando a função "constmindo questões 

(Que1y Builcler)", que tem o ícone I~Y~. Esta função permite, por exemplo, 

determinar os pontos na cidade onde há maior concentração de recipientes ele GLP 

P45 (botijão com 45 quilos), indicando ser uma área ele maior perigo. A figura 6.28 

mostra caixa de diálogo do questionamento, [(GLP _ P45) >= l 00], que pergunta onde 
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na cidade estão os depósitos que armazenam I 00 ou mats botijões de GLP P45 e, 

logo após, na Figura 6.29, é apresentado o mapa temático e banco de dados 

destacados com a resposta . 

1 Gip. shp 1!!11!!1 13 
v~rues 

20 , ... 

·jªª::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U' 
500 

··-·····-··········································-···················, ... 
P" Upd~te Values 

J...

.... _' - N-ew-Se-t __. 
Add To Set 

Select From Sei 

Figum 6.29 - Caixa de diálogo da fimção "Que1y Builder". 

' il ~ -

ln• 

Poil\~ (; 1 HtRCAD O &>Jrtn: PUA p,WL O V I 

P o i" t. C.l lltP.( ADO STJI' tR. !.: OX J.:UA !A.VTA K UI)I: C!fiPUfl 

P• il'\t Ç') lltRC tARI .\ tLI PUA Gt P.t.LliO !Ul.\' 

N 

A 

• 

13$6 

Hl 

A Cenlrais.shp 
w Glp.shp 

Scar1os .shp 

to 

1 0 

10 

LO I\} 

-41 . &9 .S?3.S 

Figura 6.30 - Questionamento de armazenamento de GLP P45 destacado. 
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6.9.2.5.3 - Utilização de buffers 

Bt!tfers são anéis desenhados em volta de feições com distâncias 

especificadas destas próprias feições. 

É uma forma alternativa a descrita na seção 6.9.2.3, onde se torna possível 

determinar um isolamento de uma área na vista do mapa. Neste caso pode ser feita a 

seleção em um ou mais pontos de uma vez. Utiliza-se para executar esta tarefa a 

função "Create Bt!(fers" do menu T11eme da barra de menu do ArcView GIS. A 

Figura 6.29 apresenta a caixa de diálogo ela ferramenta descrita. 

·~'geate Buffers t3i 

About buffers 

Buflers are rings drawn around 
features at a specified distance 
from the features. 

Help ... 

What do you want to bufler? 

r The graphics in your view 

r. r.n.1~.IÇ,·~·i.~.!·Ç,~~··ºr~·:.\h~·ifiÇ,J 

I Gfp.shp 

Number of features: 51 

Number of features selected: 22 

~ Use only the selected features 

Cancel 

Figura 6.31 - Caixa de diálogo de "Create Bt!ffers" 

Next » 

Para apresentar um exemplo de huffers, foram efetuados os procedimentos 

solicitados pela função, a fim ele conseguir um isolamento em torno ela central de 

atendimento n.0 I com um diâmetro de 2000 m. O resultado final é apresentado na 

Figura 6.30. 
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N 

A 

.&. Centrais .sl1p 
N Scarlos.sllp 

Figura 6.32- Leiaute mostrando bt!{fer em torno ela central de atendimento n° l 

6.10 - Considerações finais 

Além das funções e ferramentas elo módulo básico do progmma ArcView 

GIS demonstradas e descritas neste capítulo, as quais deixam apto o usuário para 

obter conclusões e responder a soluções de problemas com maior rapidez e 

segurança, existem também módulos adicionais para a realização de outras análises. 

Estes módulos foram descritos no item 5.2 e podem oferecer inúmeras outras 

vantagens para o planejamento mais racional e dinâmico do espaço urbano nas 

diversas áreas ele atividades. 
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7 - Conclusões e Sugestões 

7.1 - Considerações gerais 

Este traball1o foi desenvolvido visando dar maior ênfase aos estudos de 

informatização do planejamento e gerenciamento urbano, principalmente nas áreas 

que tangem ao atendimento de urgência à população, vislumbrando assim 

perspectivas de respostas rápidas e eficientes por parte das instituições incumbidas de 

tais tarefas. 

Para a efetivação deste intento, utilizou-se a integração de duas tecnologias 

de grande penetração nas diversas aplicações da área tecnológica: o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), com intuito de gerenciar e processar as atividades 

operacionais e de análises, e o Sistema de Posicionamento Global (GPS), como 

ferramenta de aplicação, com finalidade de prover de dados o SIG e propiciar o 

complemento da base de dados para a disponibilização das análises pertinentes. 

A partir da aplicação das duas tecnologias mencionadas acima, através da 

elaboração de um estudo de caso, foi possível neste traball1o efetuar o mapeamento 

de pontos de risco de incêndios da cidade de São Carlos-SP. Pôde-se também traçar 

parâmetros de comparação entre o atual serviço dispensado pelo Corpo de 

Bombeiros do Município com relação ao gerenciamento, monitoramento e possíveis 

ações operacionais voltadas a estes pontos. bem como as virtuais facilidades 

oferecidas a tais · procedimentos com a aplicação de um sistema informatizado e 
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atualizado. Assim, poderão ser proporcionadas melhorias na prestação dos serviços 

de urgência das instituições responsáveis por tais tarefas. 

Espera-se que, com o resultado parcial desta pesquisa, sejam oferecidos 

argumentos que possam servir de embasamento a projetos que visem oferecer melhor 

eficiência dos sistemas de atendimento à população urbana da cidade de São Carlos

SP. 

7.2- Conclusões sobre a utilização do GPS como fonte de 

dados 

A utilização da tecnologia GPS comprova sua potencialidade e 

caracterizando-o como auxilio importante a ser considerado na fase de coleta de 

dados voltados para o SIG. 

Apesar dos receptores de dados GPS utilizados neste trabalho não serem 

totalmente adequados à coleta de dados para SIG7
, as atividades efetuadas em campo 

mostraram um desenvolvimento que revelou ser a técnica eficiente e flexível. Como 

exemplo disto pode ser colocada a coleta de dados em campo e o processamento dos 

224 pontos referentes ao trabalho que foram realizados em dez dias úteis, com 

apenas um receptor na estação de referência e outro itinerante, com uma única pessoa 

desenvolvendo o trabalho, caracterizando-se como uma coleta de dados rápida e de 

boa precisão. 

Em relação à precisão dos posicionamentos observados neste trabalho, 

mesmo em pontos na cidade que não ofereciam condições adequadas à coleta dos 

dados, foi observado erro médio espacial da ordem de 0,50 m. Isto é considerado 

bom para o posicionamento relativo de pontos, ainda mais em se tratando da 

implementação de dados efetuada em uma base digital extraída de um mapa de 

escala I :I 0000 onde o erro padrão médio é de 0,3 mm na escala, significando 3 m 

no terreno. Após todas as conversões e transformações efetuadas nos dados a fim de 

propiciar a compatibilidade com a base, levando em consideração as imprecisões da 

7Como no mercado existem vários fabricantes que oferecem receptores com especificações próprias 
para coleta de dados para SIG. Indica-se o contato com esses fornecedores para verificar o 
equipamento mais indic~do para a aplicação desejada. 
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mesma destacadas acima, o desvio dos pontos implementados girou em tomo de 4 a 

8 metros, tomando assim o trabalho aceitável para a fmalidade prevista. 

Deve-se ter consciência de que, dependendo do tipo de trab:1lho e das 

condições da área, o GPS pode não ser uma boa solução para a fmalidade de coleta 

de dados. Da mesma forma, nem todos os receptores têm capacidade de atender as 

necessidades de um SIG, nem mesmo um receptor atenderá a todo e qualquer modelo 

de SIG. Tudo dependerá da aplicação em questão. 

7.3- Conclusões sobre a utilização do SIG 

Com base na teoria exposta e nas aplicações efetuadas no trabalho, vê-se 

que sistemas computacionais podem auxiliar e implementar meU10rias consideráveis 

ao gerenciamento e monitoramento do espaço urbano, principalmente na área de 

atendimento a emergências, gerando um aumento da capacidade de atuação das 

instituições ligadas ao assunto. 

Constatou-se que, o atual estágio de atuação do Corpo de Bombeiros de 

São Carlos em relação aos pontos considerados de potencial risco de incêndio na área 

urbana da cidade, não apresenta um controle rígido de registros e das normas de 

segurança contra incêndios e nem mesmo monitoramento ostensivo nestes 

estabelecimentos. Prova disso é que, como foi descrito no item 6.5, nem todos os 

estabelecimentos pesquisados e determinados neste trabaU1o têm projetos de 

segurança contra incêndio arquivado na instituição, e alguns não possuem nem 

mesmo registro junto a este órgão. O Corpo de Bombeiros de São Carlos, segundo a 

Lei Municipal número 9189 de ll de outubro de 1984, é o responsável, junto com a 

Comissão Executiva de Segurança Municipal, pela função fiscalizadora, de 

aprovação de projetos de segurança contra incêndio e liberação de atestados de 

vistorias necessários ao funcionamento dos estabelecimentos. 

As razões da ocorrência de tal quadro não foram todas esclarecidas durante 

o desenvolvimento deste trabalho, mas o que se pôde constatar foram: falta de 

equipamentos qualificados, a não informatização das instituições envolvidas e 

também o número reduzido de recursos humanos destinados a tais tarefas. Este 

aspecto foi discutido junto ao Corpo de Bombeiros e tomou-se conhecimento da Lei 
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Municipal número 10805 de 15 de abril de 1994, a qual dispõe sobre a criação do 

Serviço de Incêndio e Salvamento no Município de São Carlos, que menciona entre 

outras providências, a contratação de 20 Bombeiros Municipais, lei aprovada em 

plenária da câmara mas não colocada em prática até o momento. 

A partir destes esclarecimentos e das aplicações realizadas no capítulo de 

estudo de caso, pode-se destacar como beneficios do uso do SIG: a necessidade de 

menor número de recursos humanos no que se refere ao planejamento e 

monitoramento de áreas de risco, disponibilizando assim maior efetivo para a área 

operacional; a mellior compreensão. visual e localização de pontos de risco pela sua 

representação gráfica; o maior poder de vigilância quanto a variedades e quantidades 

de produtos perigosos armazenados no perímetro urbano da cidade; a possibilidade 

de tomadas de decisões mais rápidas tanto em situações operacionais como 

estratégicas. Também a capacidade de evidenciar a impessoalidade na tomada de tais 

decisões, que é uma das características mais importantes do SIG. 

Pode-se frisar também a racionalização do planejamento estratégico sobre a 

melhor distribuição das centrais de atendimentos no perímetro urbano da cidade, 

visando a urna melhor eficiência no atendimento à população. 

Uma outra funcionalidade que pode ser atribuída ao SIG é a coleta de dados 

estatísticos referentes aos incidentes ocorridos para posterior tabulação e realização 

de traball1os, visando incrementar mell10rias nas normas e atitudes de prevenção a 

acidentes desta natureza. 

Pode ser utilizado na elaboração de campanhas comunitárias para 

conscientização da população quanto aos perigos a que está exposta. 

Nesta mesma linha de raciocínio, tal informatização de dados pode dar 

abertura a implantações de novas regulamentações municipais facilitando a operação 

de registros de outros pontos de risco no perímetro urbano, acarretando desta forma 

atualização constante da base de dados. Para tanto, é necessária a solicitação, por 

parte dos órgãos fiscalizadores, das informações do posicionamento do 

estabelecimento (coordenadas geodésicas geográficas <p, À, e h), a declaração de 

produtos comercializados (gasolina, diesel, álcool, GLP etc.) e a capacidade de 

armazenamento (número de tanques de 15000 I, número de unidades armazenadas 
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etc.), para que o registro e alvará de funcionamento do novo estabelecimento sejam 

liberados. 

Face aos resultados apresentados e conclusões observadas, indicam-se 

conveniências na utilização do SIG no auxílio a tomadas de decisão das operações e 

planejamentos voltados aos atendimentos de emergência em cidades de porte médio. 

No entanto, quando se pretende adquirir e operar um SIG, é importante 

considerar as dificuldades encontradas na sua implantação e em estabelecer 

procedimentos de utilização. Tais dificuldades iniciam na definição dos objetivos 

fmais do SIG, que revelam quais os produtos de interesse no projeto, na 

disponibilidade de bases cartográficas de boa procedência, estendendo-se no tempo 

de coleta e armazenamento de dados para o complemento dessas bases, que é a parte 

mais onerosa na concepção do traballio. Esta fase ainda perdura no processamento e 

atualização dos dados referentes ao mapa digitalizado. 

Outra etapa importante na implantação de um projeto de SJG, que muitas 

vezes leva ao fracasso todos os esforços anteriores, é o treinamento de pessoal para a 

operacionalização do sistema. Este traballio deve ser criterioso e bem administrado 

pois, a partir daí, alcançam-se as metas traçadas no planejamento do projeto. 

Estas variáveis devem ser questionadas, avaliadas e deduzidas para um bom 

desempenho do projeto. 

7.4 - Sugestões 

Como sugestão para traballios futuros em relação à tecnologia GPS, pode-se 

citar testes comparativos entre alguns receptores com características voltadas 

especificamente para a integração de dados ao SIG que, segundo especificações, 

agilizam o trabalho de coleta dos dados. 

Quanto à utilização de bases gráficas, durante o trabalho tentou-se usar uma 

base disponibilizada pela instituição "Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Carlos- (SAAE/SC)" . Esta traballio foi obtido através de uma restituição 

aerofotogramétrica de 1998, já em meio digital na escala de l :2000, referenciada 

segundo o Sistema de Referência SAD69, portanto uma base mais atual e precisa do 

que a utilizada. Entretanto, para a fmalidade deste tipo de pesquisa, é necessário que 
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a base apresente uma camada de etxo de ruas, o que não acontece no arqutvo 

disponibilizado descrito acima. 

Então sugere-se a implementação da camada eixo de ruas n~ste traballio, o 

complemento do banco de dados alfanumérico existente de ruas de São Carlos e a 

união deste com a base gráfica do SAAE-SC, para a verificação de mellior precisão 

nos resultados de outras pesquisas. 

Em relação à utilização do programa Are View GIS, utilizou-se apenas as 

ferramentas do módulo básico do programa. As análises referentes à determinação de 

rotas ótimas para o atendimento dos pontos de risco de incêndios e de determinação 

de áreas de serviços mais próximas aos atendimentos não foram viabilizadas por não 

se ter o banco de dados alfanuméricos completo (falta de números dos lotes em 

algumas quadras da cidade), ficando assim impedidos os trabalhos de geocodificação 

da base e a utilização do módulo ArcView Network Analyst. Tal desenvolvimento 

poderia ser outra alternativa para continuação de pesquisas na mesma área. 

Outra etapa não contemplada neste trabalho foi a determinação do 

posicionamento e mapeamento das empresas instaladas no perúnetro urbano da 

cidade, as quais também armazenam produtos perigosos e possuem caldeiras 

estacionárias que também representam pontos críticos de acidentes. 

Pode-se também sugerir a adaptação do sistema para outros serviços, tais 

como saúde, segurança contra crimes, educação e turismo, dentre outros. 
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