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Resumo
O processo de urbanização no Brasil ocorrido no início do século XX a partir da industrialização
se faz cada vez mais presente, e por isso, o desenvolvimento e crescimento das cidades torna-se
cada vez mais constante. Por conta desse crescimento, é necessário que se faça um planejamento
urbano para diminuição das desigualdades sociais, da violência, poluição, dentre outros. Para
auxiliar esse processo, o uso de Sistemas de Informação Geográfico (SIG’s) tem se tornado
muito importante, pois contribui com a organização e planejamento das cidades. Este artigo tem
por objetivo apresentar SIG’s Web em uso pelo Brasil, nos âmbitos Municipal, Estadual e
Federal, demonstrando suas principais características e funcionalidades.
Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfico Web, Dados Geográficos, Urbanização,
Planejamento, Brasil.
INTRODUÇÃO
Muitas cidades não possuem planejamento urbano adequado, isso gera diversos
problemas sociais, pois a falta de planejamento urbano gera graves consequências oriundas do
processo de urbanização. O uso do Sistema de Informação Geográfico (SIG) tem se tornado
muito importante para auxiliar esse processo. O SIG tem a capacidade de armazenar dados
alfanuméricos e geográficos, georreferenciando dados e mostrando o resultado em mapas de uma
maneira simples, podendo ser acessado em dispositivos mobiles, browser e aplicações desktops.
Este artigo está estruturado nas seguintes seções. Sistema de Informação Geográfico,
onde são apresentados seus conceitos e suas abordagens. SIG’s Web Pelo Brasil, onde são
apresentados SIG’s Web utilizados pelo Brasil, demonstrando suas principais características,
assim como as principais tecnologias utilizadas. Por fim, estão as Considerações Finais e
Referências.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO
O termo Sistema de Informação Geográfico é aplicado para sistemas que realizam o
tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença de um SIG para um
sistema de informação convencional é sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos
como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos (CÂMARA, 2005). A principal
característica de um SIG é a capacidade de representar atributos espaciais, além dos atributos
convencionais (alfanuméricos).
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O SIG é usado frequentemente em projetos de pesquisas ambientais e urbanas, de análise
de mercado, de monitoramento de recursos naturais, e também por outros profissionais cujo
trabalho se baseia em mapas, possibilitando uma visão ampla e rápida de informações. Este
trabalho é possível por meio do georreferenciamento da geometria e os atributos dos dados, ou
seja, a localização dos dados são apresentas em mapas (SAATKAMP, 2013).
É considerado um SIG Web, qualquer SIG que utiliza tecnologias da Web para interação
de dados geográficos, permitindo a visualização dos dados através do uso do browser. A
utilização do SIG Web permite que o usuário interaja constantemente com o sistema,
considerando a facilidade de acesso através de um browser, podendo assim, ser acessado de
qualquer dispositivo móvel por exemplo (FUN; SUN, 2011).
SIG’S PELO BRASIL
A grande extensão do território brasileiro juntamente com o tamanho total de sua
população, torna o uso de um SIG importante para o gerenciamento das informações, seja no
âmbito Municipal, Estadual e Federal. É cada vez mais comum o uso de SIG’s Web para o
gerenciamento e visualização das informações de uma maneira pública e eficiente à população.
A seguir, são citado alguns SIG’s Web em uso no Brasil divididos nos âmbitos:
Municipal, Estadual e Federal.
No âmbito Municipal temos:






Sistema de Informação Geográfica de Goiânia (SIGGO);
Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB – Rio de Janeiro);
GeoSampa (São Paulo);
Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON);
Sistema de Informação Geográfico Web de Luziânia-GO (SIG Web Luziânia).

No âmbito Estadual temos:



Sistema de Informação Geográfica da Bahia (SIG Bahia);
Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG).

No âmbito Federal temos:



SIBBr (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira);
DNITGeo.

Nos próximos tópicos deste artigo, será apresentado cada SIG Web, mostrando as
principais funcionalidades e tecnologias utilizadas em cada um deles.
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Sistema de Informação Geográfica de Goiânia (SIGGO)
O SIGGO (SIGGO, 2016) apresenta informações da cidade de Goiânia. Através do
SIGGO é possível obter as seguintes informações da cidade:






Bairros, quadras e lotes;
Ruas, praças e avenidas;
Hidrografia;
Escolas;
Unidades de saúde.

O SIGGO disponibiliza ferramentas para interação como: zoom, medição, pesquisa de
localidades, impressão, dentre outras. A Figura 1 apresenta a página inicial do sistema.

Figura 1 - Página inicial do SIGGO.

As principais tecnologias utilizadas no SIGGO são:





HTML;
CSS;
Javascript;
API ArcGIS Flex;
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Sistema Municipal de Informações Urbanas (SIURB)
O SIURB é um conjunto de SIG’s Web utilizados no município do Rio de Janeiro.
Atualmente, o SIURB é composto por um conjunto de 16 SIG’s Web com diferentes
informações disponíveis (SIURB, 2016).
O acesso aos SIG’s é realizado a partir de um portal disponibilizado pela prefeitura. A
grande maioria dos SIG’s possuem acesso livre, alguns entretanto, são restritos, onde apenas
usuários autorizados podem ter acesso (GEORIO, 2016). A Figura 2 mostra a página inicial do
portal, aonde é possível visualizar os SIG’s para acesso.

Figura 2 - Página inicial do portal de SIG’S disponibilizados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

As principais informações disponíveis nos SIG’s são sobre:







Ações da prefeitura nas áreas pacificadas;
Segurança;
Transporte público;
Saúde;
Educação;
Lazer e cultura.

Os SIG’s disponíveis no SIURB utilizam tecnologias mais recentes e também obsoleta para
utilização de SIG’S utilizando API ArcGIS Flex.
Entre as principais tecnologias utilizadas no SIURB estão:





HTML;
CSS;
Javascript;
API ArcGIS Javascript.
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A seguir, é demonstrado alguns SIG’s disponibilizados pelo SIURB. As Figuras 3 e 4,
apresentam respectivamente SIG’S sobre o uso do solo e índices de chuvas. Ambos utilizam
tecnologias mais recentes na construção de SIG’s, citadas anteriormente.

Figura 3 - Página inicial do mapa de uso de solo do Rio de Janeiro.

Figura 4 - Página inicial do painel de chuvas da cidade do Rio de Janeiro.

As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, SIG’S sobre a avaliação de praças e
segurança pública. Ambos utlizam tecnologias obsoletas na construção de SIG’s, citadas
anteriormente.
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Figura 5 - Página inicial do mapa de avaliação de praças do Rio de Janeiro.

Figura 6 - Página inicial do mapa de segurança pública do Rio de Janeiro.

GeoSampa
O GeoSampa (GEOSAMPA, 2016) é um SIG Web com informações detalhadas e
georreferenciadas da cidade de São Paulo. Atualmente o sistema possui 150 temas que podem
ser visualizados em conjunto, dentre eles, cerca de 12 mil equipamentos urbanos, incluindo
1.500 escolas, quase 400 unidades básicas de saúde, mais de 880 feiras livres e 1600
equipamentos de cultura. Também é possível consultar o zoneamento, os mapas do plano diretor,
a rede de transporte público, os mapas geotécnicos e importantes dados sobre a população, como
densidade demográfica e vulnerabilidade social. Atualizada em tempo real e construída a partir
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de softwares livre, a plataforma de dados pode ser livremente consultada, trabalhada, reutilizada,
sem restrições de licenças, patentes ou mecanismos de controle. O GeoSampa reúne dados de
diversas secretarias, articulando sistemas de informações, conectados de forma automatizada,
aderente à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) coordenada pelo IBGE
(SAOPAULO, 2016).
A Figura 7 apresenta a página inicial do GeoSampa. Na figura é possível observar as
camadas disponíveis para visualização além das ferramentas disponibilizadas para interação com
o mapa. O GeoSampa disponibiliza também, o download das camadas e dos metadados
apresentados no SIG.

Figura 7 - Página inicial do GeoSampa.

As principais tecnologias utilizadas no GeoSampa são:





HTML;
CSS;
Javascript;
API OpenLayers.

Sistema de Informação Geográfica de Londrina (SIGLON)
Desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Londrina, o SIGLON é um portal onde estão
reunidas informações da cidade de Londrina (SIGLON, 2016). A Figura 8 apresenta a página
inicial do SIGLON, onde é possível observar as camadas disponíveis para visualização, assim
como várias funcionalidades a serem utilizadas no SIG, como: zoom, medição, legenda, mapa
base.
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Figura 8 - Página inicial do SIGLON.

As principais tecnologias utilizadas no SIGLON são:





HTML;
CSS;
Javascript;
API ArcGIS Javascript.

Sistema de Informação Geográfico Web de Luziânia-GO (SIG Web Luziânia)
O SIG Web Luziânia é um SIG Web que apresenta informações da cidade de Luziânia.
Desenvolvido utilizando apenas tecnologias livres para uso, o sistema é totalmente acessível em
dispositivos móveis, tornando possível o acesso da população do município de qualquer lugar,
necessitando apenas de acesso à Internet (SANTOS, 2016).
Entre as principais funcionalidades do SIG, se destacam: visualização das escolas dos
municípios, gráficos com notas das escolas referente a notas do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visualização de
localidades de lazer, visualização de localidades de segurança e por fim, visualização de
localidades de saúde contendo suas especialidades. Atualmente o sistema não está no ar e
futuramente contará com o mapeamento da criminalidade do município (SANTOS, 2016).
A Figura 9 apresenta a página inicial do sistema. É possível observar as informações
plotadas no mapa assim como as ferramentas a serem utilizadas no SIG, como: zoom, pesquisa,
legenda, mapa e camadas.
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Figura 9 – Página inicial do SIG Web Luziânia.

As principais tecnologias utilizadas no SIG Web Luziânia são:





HTML;
CSS;
Javascript;
Leaflet.

Sistema de Informação Geográfica da Bahia (SIG Bahia)
O SIG Bahia (SIGBAHIA, 2016) apresenta informações do estado da Bahia. O SIG
Bahia apresenta um grande número de informações disponíveis, as principais são sobre:








Hidrografia;
Sistema de transporte;
Rodoviais, estradas, ferroviais;
Biodiversidade;
Unidades de conservações;
Mapas sociais;
Mapas geológicos.

A Figura 10 apresenta a página inicial do sistema. O SIG Bahia disponibiliza ferramentas
para interação como: zoom, medição, pesquisa de camadas, impressão, dentre outras.
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Figura 10 - Página inicial do SIG Bahia.

As principais tecnologias utilizadas no SIG Bahia são:





HTML;
CSS;
Javascript;
i3Geo.

Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG)
O Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) tem como objetivo otimizar e promover a
integração das áreas de produção de geoinformação dos órgãos estaduais do estado de Goiás,
visando subsidiar o planejamento e o acompanhamento das ações governamentais e
disponibilizar as informações para toda a sociedade (SIEG, 2016).
A Figura 11 apresenta a página inicial do sistema. Na figura é possível observar as
camadas disponíveis para visualização além das ferramentas disponibilizadas para interação com
o mapa. Entre as ferramentas disponibilizadas estão: zoom, cartogramas, filtros, upload, dentre
outros. O SIEG também disponibiliza, o download das camadas e dos metadados apresentados
SIG.
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Figura 11 – Página inicial do SIEG.

As principais tecnologias utilizadas no SIEG são:





HTML5;
CSS3;
Javascript;
i3Geo.

SIBBr (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira)
O SiBBr é uma plataforma online desenvolvida com o objetivo de estimular e facilitar a
publicação, integração, acesso e uso da informação sobre a biodiversidade brasileira, subsidiando
pesquisas e apoiando o processo de formulação de políticas públicas e tomada de decisões
associadas à conservação e ao seu uso sustentável (SIBBR, 2016).
O SiBBr oferece serviços e ferramentas para a organização, publicação e consulta de
dados de espécies e ocorrências, garantindo a difusão destas informações e reconhecendo sua
autoria. É importante destacar que o SiBBr não substitui os bancos de dados existentes.
Instituições e pesquisadores podem escolher quais informações, e em que momento, podem ser
integradas ao sistema. A implementação do SiBBr baseia-se em uma rede colaborativa de
instituições e atores que geram, transformam e consomem informações sobre a biodiversidade
brasileira como: catálogo de espécies, catálogo de fauna e flora, dentre outros (SIBBR, 2016).
A Figura 12 apresenta a página inicial do sistema. Na figura é possível observar as
opções disponíveis para visualização.
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Figura 12 – Página inicial do SIBBR.

As principais tecnologias utilizadas no SIBBR são:





HTML;
CSS;
Javascript;
API Google Maps.

DNITGeo
O DNITGeo é uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes (DNIT) e que tem como finalidade principal atender as demandas de
consultas de dados georreferenciados, efetuar interações de informações por meio de uso de
camadas (shapes) dos principais produtos e programas de responsabilidade do DNIT como:
cadastro de rodovias federais, hidrovias e ferrovias, programas do Governo Federal, dentre
outros (DNITGEO, 2016).
A Figura 13 apresenta a página inicial do sistema. Na figura é possível observar as
opções disponíveis para visualização. Entre as ferramentas disponibilizadas estão: zoom,
camadas, pesquisa, impressão. dentre outros. O DNITGeo disponibiliza, o download das
camadas apresentadas no SIG.
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Figura 13 - Página inicial do DNITGeo.

As principais tecnologias utilizadas no DNITGeo são:





HTML;
CSS;
Javascript;
API ArcGIS Javascript.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de planejamento urbano é um processo comum decorrente da urbanização
acelerada que afeta tanto as cidades, quanto os habitantes. Em decorrência disso, os dados e
informações, também acabam sendo afetados, devido à falta de um sistema que possa gerenciálos.
O uso de um SIG possibilita que as decisões sejam feitas de forma mais ágil e eficiente,
gerenciando os dados através do georreferenciamento e sendo possível visualizar as informações
em mapas. Assim como permitir que a população tenha acesso aos dados de uma maneira mais
rápida, pois muitos SIGs implementados atualmente utilizam tecnologias recentes em sua
implementação, isso permite que sejam mais leves e acessíveis aos dispositivos móveis.
Por conta de sua flexibilidade em relação às diversas funções que podem ser utilizadas e
sua capacidade de representar atributos espaciais e convencionais, o Brasil tem utilizado esse
sistema em diferentes âmbitos.
É necessário que se façam mais pesquisas sobre o assunto, de forma a incentivar a
implementação de SIG e informar a população sobre a existência e importância desse sistema. O
objetivo é que os SIGs sejam utilizados tanto nas pequenas, quanto nas grandes cidades, de
facilitando a organização e segurança das informações populacionais e sociais.
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