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RESENHA – Apresenta-se neste trabalho um método de registro e disponibilização no Sistema de Informação 
Geográfica - SIG para que os técnicos de transito e transportes possam visualizar com mais facilidade os 
projetos viários, geométricos e de sinalização, elaborados e implantados. 
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INTRODUÇÃO - A EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), responsável pelo 
gerenciamento do trânsito e transportes do município de Campinas, desenvolve cerca de  500 projetos viários 
por ano através de seus setores técnicos. 
Os projetos de sinalização são desenvolvidos pelo Departamento de Projetos de Sinalização – DPS que é 
responsável em estudar e elaborar projetos de mudança na geometria viária, implantação de equipamentos, 
sinalização horizontal e/ou vertical em função de reconhecimentos de necessidades através de critérios 
técnicos, tais como acidentalidade, fluxo veiculares, impactos causados por polos geradores, mudanças no 
sistema de transportes, comportamento de condutores de veículos e de pedestres, apoiado pelo 
Departamento de Controle Semafórico - DCS que é responsável pela instalação, programação e 
funcionamento dos semáforos. Quando os projetos abrangem ou interferem no sistema de transportes o 
Departamento de Programação – DPR é acionado para auxiliar nos estudos, colaborando para que os 
impactos sejam minimizados ou mesmo imperceptíveis.  
Para o desenvolvimento desses projetos são utilizadas normas, legislações e levantamento de informações 
colhidas em campo.  
 Estas informações são adquiridas em levantamentos físicos observando: a topografia, a geometria viária, a 
existência de equipamentos públicos urbanos e dos recursos naturais (exemplos: córregos, árvores) e pelos 
levantamentos operacionais que abrangem a fluidez de veículos e de pedestres e o histórico do número de 
acidentes da área em estudo. 
Outro instrumento utilizado nos projetos é o Plano Diretor do Município que norteia as diretrizes urbanísticas 
(diretrizes viárias, equipamento público urbano - E.P.U., equipamento público comunitário - E.P.C., áreas de 
lazer-A.L., área verde-A.V. e área de preservação permanente-A.P.P.). 
As diretrizes urbanísticas estabelecidas nos estudos específicos para cadastramento de glebas estão 
instituídas nos loteamentos aprovados, implantados ou não, consequentemente, agregam dados que 
subsidiam a elaboração de projetos viários, principalmente, quando relacionados a novos empreendimentos. 
Por isso a base cartográfica digital da EMDEC tem sido atualizada constantemente com todos os loteamentos. 
Para que os projetos sejam implantados são necessários recursos de materiais, mão-de-obra e 
equipamentos. Além disto, para alguns casos, deve-se estabelecer estratégias operacionais que permitam a 
segurança e fluidez das vias, utilizando-se de desvios e canalizações. 
A Diretoria Operacional (D.O.) é a responsável por analisar e escolher os projetos a serem implantados e 
encaminha  para a execução, que é de competência do Departamento de Implantação de Sinalização – DIS. 
Este último agenda a data para execução dos projetos, organiza os recursos necessários e trata com outros 
órgãos e departamentos que, eventualmente, precisam ser envolvidos, para o sucesso da implantação. 
Alguns projetos trazem grandes impactos na circulação e necessitam ser implantados por fase, para que a 
população se acostume com as mudanças.  
Para estes, as áreas da educação e imprensa da Emdec também são envolvidas.   
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O Sistema de Informação Geográfica pode colaborar com melhores decisões quando organizados os dados 
necessários para os estudos e registros dos projetos desenvolvidos e implantados. Este trabalho apresenta o 
método utilizado na Emdec e que vem evoluindo e colaborando com as áreas atuantes. 
Utilizando a definição de geprocessamento: “conjunto de tecnologias voltadas à coleta e ao tratamento de 
informações espaciais para um objetivo específico”, ou ainda, “ o uso automatizado de informações que de 
alguma forma estão vinculadas a um determinado lugar no espaço, seja por meio de um simples endereço ou 
por coordenadas” (DA SILVA,2007) e outras que não estão citadas neste trabalho, foi desenvolvido o presente 
trabalho.   
 
DIAGNÓSTICO 
Um número expressivo de projetos viários são desenvolvidos anualmente na EMDEC , no entanto, em função 
da restrita equipe de implantação, acumulam-se projetos não realizados. Este quadro, somado com as 
prioridades que são dadas pela administração, rotatividade da equipe de projeto e de execução, resulta em 
projetos que são executados após muito tempo de seu desenvolvimento, podendo ser inadequados ou 
ineficientes quando implantados. 
Observa-se que nem todos os projetos são implantados e com o passar do  tempo são esquecidos, podendo  
ser feitos novos projetos e ocorrer mais de um, para o mesmo local. 
A falta de metodologia para a visualização espacial dos projetos viários dificulta a combinação dos projetos  
que estão sendo elaborados com os já existentes e a comparação com os outros aspectos do sistema viário 
(acidentes e volumes veiculares); induz a duplicidade na elaboração dos projetos e, no momento das 
necessidades emergenciais que surgem por reconhecimento operacional ou por atendimento político, corre-se 
o risco  de  fazer uma repintura onde deveria haver a modificação da sinalização.  
A reformulação da sinalização onde foi realizada indevidamente a repintura passa a ser muito mais difícil, 
sendo mais interessante esperar o desgaste natural até poder implantar uma nova proposta. 
O processo de aprovação de um projeto até a sua implantação passa por diversos setores, a falta de um 
banco de dados que contenha um histórico das tramitações dos projetos e a data de sua implantação dificulta 
a verificação da posição dos projetos dentro dos setores da empresa implicando em morosidade nas tomadas 
de decisão. 
Quanto aos loteamentos, por não existir o georreferenciamento dos seus componentes urbanísticos os 
projetos viários são efetuados sem a visão das implantações  podendo ficar obsoletos em pouco tempo ou 
incompletos, logo após sua implantação. 
 
PROPOSIÇÕES  
O trabalho desenvolveu-se em três partes. A primeira foi construir um método para o lançamento dos projetos 
executados pelo DPS no SIG que consiste em representar graficamente na base digital, através de polígonos,  
a área de cada projeto atrelando-as a um banco de dados. 
A segunda parte foi, através da construção de um melhor relacionamento com a Prefeitura da Cidade, a  
obtenção dos arquivos digitais das plantas dos loteamentos aprovados para representá-los também no SIG, 
visando um melhor embasamento técnico na hora da elaboração de um projeto.  
Por último, o desenvolvimento da forma de visualização destes projetos e dos demais dados para reconhecer 
os projetos implantados e não implantados. 
Este trabalho foi possível em função da Emdec, desde 1999, ter sua base cartográfica digital e procurar 
manter dados atualizados como nomenclatura de logradouros e numeração predial, bem como outros dados 
de transporte e trânsito. 
Segue com um breve resumo das três fases: 
 
Lançamentos dos Projetos no SIG 
O primeiro passo foi entender a tramitação dos projetos dentro da empresa, desde a solicitação até a  
execução.  
Para isso foi construído um fluxograma do processo (Figura 1): 
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Figura1 - Fluxograma de tramitação de projetos 

Este entendimento permitiu conhecer o controle do departamento de sinalização (Figura 2) e do departamento 
de implantação (Figura 3), ambos construídos em Excel: 
 

Figura 2 - Controle do departamento de projetos viários - DPS. 
 

 
Figura 3 - Controle do departamento de implantação de projetos viários - DIS 

 
O estudo dos dados existentes nas tabelas excel, pertinente aos dois departamentos, e que estão  atrelados 
aos projetos através de números específicos denominados “NUMENC”, levou à elaboração de um banco de 
dados que  permite visualizar  suas tramitações dentro da empresa. Segue descrição de cada campo do 
banco de dados preenchido com os dados das planilhas excel: 
a) Ano: Descreve-se o ano em que o projeto se encontra com 4 dígitos, exemplo: 2012; 
b) Numenc:Numeração atribuída ao projeto referente ao controle do DPS; 
c) Rua 1: Nomenclatura da via principal; 
d) Rua 2: Nomenclatura de outra via que cruza com a principal ou informações adicionais, tais como ponto de 
referencia ou numeração predial; 
e) Bairro: Bairro em que se encontra o local demonstrado no projeto; 
f) Saída_DPS: Data de encaminhamento do DPS para o D.O.; 
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g) Obs_DPS: Observações relatadas pelo DPS sobre o respectivo projeto; 
h) Encaminh_DPS: Descreve para quem foi encaminhado (DIS ou outros). Quando na tabela originada pelo 
DPS, campo “GR” (Guia de Remessa), apresentar número, preenche-se com a sigla “DIS”, caso contrário com 
o nome encontrado no Campo “Solicitante”;  
i) Entrada_DIS: Data que foi dada entrada no DIS; 
 j) Seq: Seqüencia dada pela planilha de controle do departamento; 
k) Data_Sin_Ver: Data de implantação da Sinalização Vertical (efetuado pelo DIS); 
l) Data_Sin_Hor: Data de implantação da Sinalização Horizontal (efetuado pelo DIS); 
m) OutrasEx: Data de Implantação de outros complementos; 
n) Data_Saida: Data de conclusão do projeto e arquivo; 
o) Obs: Observações necessárias que complementes informações de projeto e implantação; 
p) Status: Situação em que se encontra a implantação do projeto (implantado, não implantado ou Para 
Seleção DO).  
 
O Status é indicado seguindo as condições de preenchimento das datas nos campos indicados abaixo na 
tabela: 

Saida_DPS Entrada_DIS Data_Saida STATUS 

xx/xx/xx xx/xx/xx  Não implantado 

xx/xx/xx   Selecao DO 

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx Implantado 

** ** ** No Excel 

* * * Implantacao EXT 

* Projetos elaborados pelo DPS e não executados pelo DIS. 

**Não existe a informação na tabela excel. 

q) Data_Lanc: Data de lançamento das informações no banco de dados;  

r) Nome_lanc: Nome da pessoa que lançou as informações no banco de dados; 

s) Nome_arq: Nome do arquivo correspondente aos projetos viários. 

Dentre os vários softwares de SIG, optou-se pelo QGIS para o lançamento dos projeto viários ,  por ser de uso 
livre, por possuir as ferramentas necessárias e por ser um software compatível com os outros existentes na 
empresa. 
Definiu-se que os projetos elaborados seriam lançados do ano mais recente para o mais antigo, considerando 
os anos de 2013, 2012 e 2011, sob a coordenação de uma Analista de Transporte e Trânsito (Engenheira 
Civil) que contou com o auxílio de três estagiários incumbidos de efetuar os mais de 1200 lançamentos.  
O método adotado foi o lançamento das áreas de abrangência de cada projeto viário sobre a base 
cartográfica digital, no formato de polígonos, e os respectivos dados preenchidos com as informações 
coletadas pelas planilhas de controle de cada departamento. 
Os projetos viários são elaborados no software AUTOCAD, com extensão.dwg. Mas, para serem visualizados  
a fim de que seja delimitada a área de abrangência no QGIS, foram utilizados dois recursos. 
O primeiro, utilizando-se hardware com placa específica para uso de dois monitores simultaneamente e o 
software gratuito MSCadT (software visualizador dos arquivos elaborados em DWG) e o segundo, efetuando a 
impressão em papel A4 dos projetos. Em ambos os casos foi possível identificar os locais descritos no projeto 
e desenhar a sua correspondente área de abrangência no SIG (Figura 4). Salienta-se que apesar do uso de 
monitor adicional obrigar que a CPU tenha uma placa adequada para mais de um monitor é possível obter 
detalhamento do projeto com o uso do Zoom.  
No caso da impressão, além do gasto de folha, é necessário algum esforço para enxergar os detalhes, porém 
é mais fácil para posicionar o projeto e reconhecer no mapa digital. 
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Figura 4 - Inserção de projetos viários na base digital, à esquerda utilizando-se de um monitor e à direita a 
impressão A4. 
 
Para que os estagiários pudessem lançar dados simultaneamente, sem prejudicar o banco de dados, criou-se 
camadas no QUANTUM GIS com o ano de elaboração de cada projeto (Figura 5) 
No dia seguinte aos lançamentos dos dados nas camadas trabalhadas pelos estagiários, era efetuado uma 
transferência destes para a camada denominada “Projeto_sinalização”. 

 
Figura 5 - Visualização das CAMADAS inseridas no Qgis 

 
Loteamentos Aprovados no SIG 
As necessidades dos técnicos de informações para subsidiar as análises técnicas de planejamento e 
operação levaram a um trabalho de atualização contínua e estruturada da base cartográfica digital. 
Além da representação dos projetos viários previstos para a cidade, os loteamentos que foram aprovados pela 
prefeitura e estão em processo de implantação ou não implantados e os limites de loteamentos fechados 
foram incluídos na base. 
A lista com o número dos protocolos de aprovação dos loteamentos fechados e as plantas digitais dos 
loteamentos aprovados e não executados foram conseguidos em contato com a prefeitura da cidade. 
Com o primeiro material, os números dos protocolos, iniciou-se a requisição destes à prefeitura para o 
lançamento no SIG das áreas onde estão sendo solicitados os fechamentos das ruas.  
Para o lançamento dos loteamentos fechados no SIG foi criado um arquivo com o nome de 
“Loteamento_Fechados”. 
O lançamento no SIG do perímetro formado pelo fechamento das ruas foi realizado parcialmente através do 
software MAPINFO e parcialmente através do, QGIS e foi desenvolvido para este, o banco de dados descrito 
abaixo: 
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a)Nome_Loteamento: Nome da associação que está solicitando o fechamento. 
b)Num_Protocolo: Número do protocolo de solicitação do fechamento 
c)Descrição:  Aprovado,  Não aprovado, Em Processo. 
d)Certidao_Grafica: Caso exista certidão gráfica elaborada para registro do fechamento. 
e)Num_Decreto_Fechamento:Caso o decreto de aprovação do fechamento esteja publicado no diário oficial. 
f)Data_Decreto_Fechamento:  Data do decreto publicado 
g)Data_Cadastro_Sig: Data do cadastro do SIG 
h)Tec_Sig: Nome do técnico que fez o lançamento no S.I.G.      
 
Criou-se no Mapinfo um mapa temático para a visualização dos loteamentos fechados discriminados por 
cores, conforme seu Status:  Aprovado, Não Aprovado e Em Processo. 
O Proviewer permite a visualização dos loteamentos fechados e do banco de dados por outras área das 
empresa. 
A visualização espacial das vias de circulação que tem permissão de uso a título precário, conforme 
legislação vigente, subsidia as análises de solicitações de fechamentos em vias no município. 
 

 
 
Figura 6- Loteamentos fechados visualizados no Maphinfo. 
 
Como o segundo material, arquivo digital dos loteamentos aprovados, foi disponibilizado em extensão.DWG,  
foi possível  fazer os lançamentos dos loteamentos aprovados diretamente no SIG, através do MAPINFO e 
para isso criou-se os arquivos Diretriz_Quadras.TAB e Areas_Reservadas.TAB. 
Além dos arquivos digitais fornecidos pela prefeitura, existe nos arquivos na EMDEC, por conta de análises de 
acessibilidade e da implantação de polos geradores de tráfego,  planta de loteamento em papel . 
Estas plantas de loteamento foram digitalizadas, georreferenciadas e lançadas nos arquivos 
Diretriz.Quadras.TAB  e Areas_Reservadas.TAB. 
A condução deste trabalho foi feita por um Analista de Transporte e Trânsito (Arquiteto). 
O banco de dados associado aos loteamentos aprovados seguiu a estrutura abaixo indicada. 
a)ID: número seqüencial identificador 
b)FONTE: qual a fonte que forneceu o documento, por exemplo: DPR/ EMDEC, ou SEPLAN/PMC; 
c)DATA_DISP: data em que o projeto é disponibilizado para o DPR; 
d)DOC: tipo do documento: cota, ofício, protocolo, arquivo digital (*.dwg), etc; 
e)ARQ: a onde está guardado o documento físico, por exemplo: pasta_DPR (arquivo físico), ou endereço 
onde está salvo o arquivo, caso proveniente da Prefeitura, p.e.: I:\SIG\bases\Loteamentos\CADASTRO_2012\; 
f)N_ARQ: número da pasta_DPR, ou vazio no caso de ser endereço de um arquivo; 
g)N_DOC: número do documento; 
h)DATA_DOC: data do documento; 
i)DOC_RELAC: documento relacionado, por exemplo: protocolo referido pela cota que esteja sendo 
cadastrada, ou arquivo *.dwg  referente a um dado protocolo (colocar neste campo também a onde se 
encontra este documento); 
j)DENOMINACAO: nome do empreendimento; 
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k)GLEBA: número da Gleba indicado no projeto; 
l)QUARTEIRAO: número do Quarteirão indicado no projeto; 
m)ESCALA_PROJ: escala do projeto, exemplo 1:1000; 
n)N_LOTES: número de lotes residenciais totais do empreendimento; 
o)N_UNID_HAB: número de unidades habitacionais totais, caso o empreendimento tiver edifícios 
multifamiliares; 
p)EMPR_FECH: preencher sim caso for um empreendimento fechado, por exemplo condomínio, ou no caso 
negativo preencher não; 
q)SITUACAO: situação em que se encontra o empreendimento no momento de seu cadastro, em projeto ou 
em construção, plenamente implantado, bairro existente, abandonado, ocupado, etc; 
r)FONTE_INF: fonte do dado de SITUACAO, podendo ser do GoogleEarth, visita in loco, outras; 
s)DATA_REF: data da fonte do dado de SITUACAO, data da imagem do GoogleEarth, data da visita, etc; 
t)DATA_PREV: data prevista para “abertura” do empreendimento; 
u)LANCAMENTO: exatidão do posicionamento geográfico da área, podendo ser exato ou inexato; 
v)OBS_1: observações pertinentes ao cadastro inicial; 
x)DATA: data de cadastro; 
y)TEC_DGS: técnico do DGS que realizar o cadastramento no arquivo  
OBS_2: observações pertinentes com relação a esta segunda etapa, por exemplo, o empreendimento 
implantado tem seu sistema viário diferente com o projeto cadastrado 

 

Figura 7 – Acima a representação de um loteamento fechado 

Além da representação em polígonos do perímetro dos loteamentos efetuou-se o lançamento das quadras e 
das áreas públicas, com a indicação da sua destinação (Área Institucional, Área de Preservação Permantente, 
Faixa de Servidão NON AEDIFICANDI, Área Livre de Uso Público etc).  
 
RESULTADOS 
Como os lançamentos dos projetos de Sinalização e de Diretrizes foram feitos utilizando-se de dois softwares 
de SIG distintos, porém compatíveis, QGIS e Mapinfo, foi necessário fazer conversão dos arquivos para que 
pudessem ser lidos por ambos. O Mapinfo não é um software livre, no entanto, para consultar e visualizar os 
dados espacializados em sua área de trabalho existe disponível para utilização o software denominado 
Proviewer (do mesmo fabricante do Mapinfo). “Àrea de trabalho” trata-se de um conjunto de arquivos 
apresentados de forma personalizada, disponibilizados para visualização em camadas.  
O Proviewer está instalado em grande parte dos computadores da empresa por isso gerou-se uma área de 
trabalho própria para visualização de projetos e Diretrizes, como demonstrado abaixo na Figura 8. 
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Figura 8 - Janelas disponibilizadas no PROVIEWER: “Situação” e “Ano de Execução” 

 
Esta disponibilização atende principalmente dois departamentos, aquele que elabora os projetos (DPS) e o 
que os executa (DIS). A pedido das áreas foram adicionados outros dados além dos projetos e diretrizes, tais 
como: nomenclatura e numeração dos logradouros, sentido de circulação, cruzamentos semaforizados, 
pontos de equipamentos de fiscalização eletrônicos, trajeto das linhas de ônibus, pontos de embarque e 
desembarque, terminais, Pólos Geradores de Transito (PGTs) e acidentes de trânsito.  
Utilizando-se do recurso do software PROVIEWER os dados citados acima passam a serem representados 
em escalas que permitem a visualização sem poluição visual do mapa (Figura 9)  
 

 
Figura 9 – Representação de outros dados quando utilizado o recurso de aproximação do software 

Construiu-se uma área de trabalho para uso no QGIS de forma que seja possível a continuidade dos 
lançamentos dos projetos pelo departamento de projetos de sinalização, pois este não possui o software 
MAPHINFO para o lançamento. O software QGIS tem o diferencial que permite um Link capaz de abrir os 
projetos originais desenvolvidos em AutoCad (Figura 10). 
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Figura 10 – Com o software QGIS é possível clicar na representação de um projeto e abrir o projeto original. 
 
CONCLUSÕES  
Após alguns meses de lançamento dos projetos de sinalização na base cartográfica digital, do preenchimento 
do banco de dados, da formatação das áreas de trabalho pode-se, através de observação, chegar a algumas 
conclusões sobre as utilidades do trabalho acima realizado, as quais exaramos abaixo. 
Através da janela “STATUS” (ver figura 9) da área de trabalho do MAPINFO/PROVIEWER pudemos observar 
que a maioria dos projetos desenvolvidos não foram implantados e os projetos implantados estão 
concentrados em determinadas regiões do município.  
Neste caso, há necessidade de maiores estudos para verificar porque as implantações estão ocorrendo em 
maior quantidade em determinadas regiões e se estão sendo compatíveis com as necessidades da população 
apontadas pela maior ocorrência de acidentes e crescimento dos volumes veiculares das vias.  
Em qualquer local da empresa, pode-se verificar através da janela “Status” (ver fig.9),  os projetos de 
sinalização associados aos dados de acidentalidade do banco de dados S.I.G.. Em locais onde o cruzamento 
dos dados projetos de sinalização e acidentalidade coicidem a implantação dos projetos devem ter prioridade. 
A constante observação do local após a implantação permitirá a avaliação da eficiência do projeto no sentido 
de redução de acidentes e outros aspectos a serem observados. 
A espacialização dos projetos de sinalização mostrou que havia elaboração de projetos em duplicidade para o 
mesmo local mostrando que houve trabalho duplicado pelos técnicos ou então, que o projeto anterior ficou 
obsoleto devido ao  tempo que ficou nos arquivos sem ser implantado.  
Através dos métodos apresentados pode-se: adquirir uma visão geográfica dos projetos e assim associá-los a 
outros dados georreferenciados o que colabora com as análises de seus impactos sobre o sistema viário, criar 
justificativas fortalecidas para o estabelecimento na ordem de implantação dos projetos, elaborar novos 
projetos com a percepção dos já existentes dentro de uma área de interesse, analisar influências e mudanças 
de concepções. O banco de dados associado a cada área de projeto lançada no S.I.G. contém  o registro das 
datas de implantação o que permite avaliar o impacto histórico sobre o sistema viário e direcionar trabalhos de 
repintura e manutenção na sinalização. 
 A elaboração de projetos e estudos associados aos elementos dos loteamentos lançados no SIG serão 
aperfeiçoados, mas, as experiências anteriores mostram que as alterações do sistema viário existente  
necessita de um banco de dados com o registro das áreas públicas  para que os projetos não incidam sobre 
áreas de terceiros o que pode no momento da implantação causar a instauração de processos judiciais sobre 
a empresa. 
Para os estagiários que fizeram parte da construção deste processo houve um acréscimo nos conceitos 
ensinados na graduação, nas questões de Sistema de Informação Geográfica, Transporte/Trânsito e 
Planejamento Urbano. 
Para os departamentos envolvidos houve a percepção que a proposta para a utilização do SIG requer a 
adaptação dos controles existentes. 
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Para os projetistas do sistema viário foi necessário realçar: conceitos de Sistema de Informação Geográfica e 
a possibilidade da utilização simultânea dos vários dados inseridos no SIG quando forem executar suas 
atividades. 
Na construção deste processo foi necessário escrever um procedimento com detalhes de operação dos 
softwares utilizados que será de elevada importância para a sua continuação.  
A visualização dos projetos simultâneamente com os outros dados existentes no SIG  e que compõem o 
planejamento da cidade foi um conceito novo para os técnicos das áreas e trouxe uma melhoria nos projetos 
que atualmente são construídos. 
A forma de visualização apresentada ainda pode ser melhorada conforme novos dados vão surgindo e o 
conceito de cruzamento de dados vai sendo amadurecido dentro da empresa. 
Enfim, o desenvolvimento deste projeto trouxe um ganho operacional e auxílio para que seja construído um 
método de hierarquização na decisão de implantação de projetos de sinalização.  
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