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Resumo 
 

Cinquenta por cento da população mundial vive em cidades, e a expectativa para 2050 
é de que essa porcentagem chegue a 70% (WHO, 2014). As cidades consomem 75% 
dos recursos naturais e de energia do mundo, e geram 80% dos gases-estufa 
responsáveis pelo efeito estufa; considerando que, ocupam apenas 2% do território 
mundial (Signori, 2008). As cidades são também o palco de grande parte dos problemas 
ambientais globais (Gomes, 2009), e é no contexto urbano onde a dimensão social, 
econômica e ambiental convergem mais intensamente (European Commission, 2007). 
Esse crescimento populacional, tem influências sociais, econômicas e ambientais que 
representam um grande desafio para o desenvolvimento sustentável do planejamento 
urbano. Os conceitos de sistemas de informação geográfica, cidades inteligentes, dados 
abertos, algoritmos de clusterização e visualização de dados, permitem entender 
diversas questões em relação a atividade urbana nas cidades. Em particular, se torna 
importante a variável “onde”: onde existe tráfego e quais são os horários mais 
frequentes; onde é necessário realizar modelagem de espera residencial, comercial e 
industrial de acordo com o crescimento populacional para o plano de uso da terra; quais 
são os tipos de negócios que mais cresceram em cada bairro e qual é a relação entre 
eles. Para este fim, esta dissertação apresenta um sistema web-mobile que permite 
entender o crescimento espaço-temporal e econômico dos alvarás de restaurantes dos 
bairros Centro, Batel e Tatuquara da cidade de Curitiba nas últimas três décadas (1980 
até 2015), realizando clusterização e visualização de uma grande quantidade de dados 
abertos georreferenciados.  Em termos de resultados alcançados destacam-se: 1) 
capacidade de resolver problemas computacionais de sobreposição de pontos sobre um 
mapa, 2) capacidade de entender o crescimento econômico dos alvarás e qual é a 
relação entre as diversas categorias e entre os bairros, 3) tempo de execução inferior a 
3 segundos para 99% das consultas espaciais executadas, 4) 80,8% dos usuários em 
fase de avaliação consideram que a solução proposta permite uma melhor identificação 
e visualização de dados georreferenciados, e 5) possibilita a integração de novas fontes 
e tipos de dados. 

 

Palavras-chave: SIG, Cidades Inteligentes, Algoritmos de Clusterização e 
Visualização, Dados Abertos. 
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Abstract 
 

Fifty percent of the world's population live in cities, and the expectation until 2050 is 
that it reaches 70% (WHO, 2014). Cities consume 75% of the world's natural resources 
and energy, and generate 80% of greenhouse gases responsible for the greenhouse 
effect, considering that they occupy only 2% of the world's territory (Signori, 2008). 
Cities are also the scene of most of the global environmental problems (Gomes, 2009), 
and it is in the urban context where the social, economic and environmental dimension 
converge more intensely (European Commission, 2007). This population growth has 
social, economic and environmental influences that represent a great challenge for the 
sustainable development of urban planning. The concepts of geographic information 
systems, smart cities, open data, clustering and data visualization algorithms allow us 
to understand several questions regarding urban activity in cities, especially, understand 
the variable "where" things happen. For example: where there is traffic and what time 
is the most frequent, where it is necessary to perform residential, commercial, industrial 
standby modeling according to population growth for the land use plan, what are the 
types of businesses that grew the most in each neighborhood and what is the 
relationship between them. For this purpose, the following thesis presents a web-mobile 
system that allows us to understand the spatiotemporal and economic growth of the 
restaurant licenses of districts Centro, Batel and Tatuquara of Curitiba for the last three 
decades, performing clustering and visualization of a large amount of open 
georeferenced data. In terms of achieved results, we can highlight: 1) ability to solve 
computational problems of overlapping points representing business on a map, 2) 
ability to understand the economic growth of restaurants licences and what is the 
relationship between different categories and between districts, 3) execution time less 
than 3 seconds for 99% of the spatial queries executed, 4) 80.8% of users in evaluation 
phase consider that the proposed solution allows a better identification and visualization 
of georeferenced data, and 5) it allows the integration of new sources and types of data. 

 

 
Keywords: GIS, Smart Cities, Clustering and Visualization Algorithms, Open Data.  
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Capítulo 1 

Introdução 
Os dados abertos, especialmente os governamentais, são um tipo de recurso 

ainda pouco explorado. Muitos indivíduos e organizações coletam uma ampla gama de 
diferentes tipos de dados para executar suas tarefas (Pollock et al., 2009). O acesso aos 
dados ou informações se traduz em fortalecimento e poder para tomar decisões, para 
resolver problemas, para gerar atividade econômica, para melhorar a qualidade de vida 
e, no caso de emergências humanitárias, para proteger e salvar vidas (Stauffacher et al., 
2012).  

As tecnologias geoespaciais, tais como os Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) possibilitam obter um entendimento visual dos dados que se 
encontram em tabelas e gráficos devido ao fato de elas permitirem capturar, analisar, 
localizar, identificar, relacionar cenários e diversas estratégias com base no espaço 
geográfico para ter um entendimento do crescimento urbano das cidades.  

Fox (2014) descreve a arquitetura de um SIG em 3 camadas: apresentação, 
processamento e camada de dados. A camada de apresentação representa um conjunto 
de elementos pelos quais o usuário interage com o sistema, tais como: entrada da 
consulta do usuário, apresentação dos resultados das consultas, avaliação dos 
resultados. Em relação à apresentação dos resultados das consultas em um mapa, a 
navegabilidade, usabilidade e o bom desempenho do sistema depende de diversos 
fatores tais como infraestrutura, software, pessoas, como também está relacionado ao 
tipo e à quantidade da informação a ser mostrada em um espaço definido.  

Por exemplo, a Figura 1 mostra o crescimento da quantidade de restaurantes 
usando dados abertos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC)1 e o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano de Curitiba (IPPUC)2

 em duas épocas 
distintas (1984 -1989 e 1990 até 2014) do bairro Centro.  

                                                
 
1 http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/ acesso em 06 de Agosto de 2016. 
2 http://www.ippuc.org.br/ acesso em 06 de Agosto de 2016. 
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Figura 1: Alvarás do bairro Centro da cidade de Curitiba em duas épocas diferentes, 
autoria própria (2016). 

A Figura 1-B apresenta um problema de visualização denominado 
sobreposição de pontos, que é gerado pela grande quantidade de informação 
apresentada em um mapa. Ele torna a visualização pouco navegável e o tempo de carga 
da informação se torna mais complexo. Estes dados foram usados, por exemplo, para a 
análise de evolução da atividade econômica de Curitiba (Rosa et al., 2016). A 
sobreposição pode ocorrer quando mais de um ponto apresenta o mesmo 
georreferenciamento (latitude e longitude), mesmo que pertençam a diferentes tipos de 
negócios.  

Kono (2016) apresenta um trabalho que usa os dados abertos fornecidos pela 
PMC e IPPUC para a elaboração de um modelo de representação computacional 
associado a alvarás e primitivas em banco de dados espacial. Porém, o autor destaca 
diversos desafios e problemas com a fonte de dados tais como: qualidade de dados, 
falta de normalização, duplicação de dados, falta de categorização apropriada dos tipos 
de alvarás, e finalmente, sobreposição de pontos.  

Diante deste cenário, esta dissertação dá continuidade ao trabalho feito por 
Kono (2016), realizando uma revisão bibliográfica de SIG, cidades inteligentes, dados 
abertos, algoritmos de clusterização e visualização; abordando 7 de 25 desafios 
identificados, dentre eles: complexidade de uso dos SIG, qualidade de dados, revisões 
históricas, sobreposição de pontos, clusterização e visualização de um grande volume 
de dados, comparação dos diversos tipos de dados clusterizados, e fornecimento de 
aplicações móveis ao desenvolvimento urbano sustentável.  

 
 
 

 
 
 
 
 

1984-1989 1990-2014 

A B 
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1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo deste trabalho é analisar e adaptar o algoritmo Marker Clusterer, 
permitindo resolver problemas de sobreposição de pontos, clusterização e visualização 
comparativa entre diversos tipos de alvarás por bairro usando dados históricos e 
georreferenciados. Em particular, foram utilizados dados abertos de alvarás de 
comércio de Curitiba para os bairros Centro, Batel e Tatuquara das últimas 3 décadas 
(1980 a 2015). 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

Para atingir o objetivo geral, são considerados os seguintes objetivos 
específicos: 

1. Explorar questões bibliográficas e trabalhos existentes sobre (i) sistemas 
de informação geográfica, (ii) cidades inteligentes, (iii) dados abertos, 
(iv) algoritmos de clusterização e visualização, e (v) revisão dos desafios 
para o entendimento do contexto de cada uma das áreas; 

2. Gerar uma fonte de dados atualizada e recategorizada contendo os alvarás 
de restaurantes dos bairros Centro, Batel e Tatuquara da cidade de 
Curitiba;  

3. Adaptar o algoritmo Marker Clusterer de maneira que permita realizar 
clusterização de um grande conjunto de dados georreferenciados e 
visualização espaço-temporal; 

4. Desenvolver um protótipo que integre a nova fonte de dados atualizada, 
o algoritmo adaptado, e além disso, o protótipo deve ser acessível em 
plataformas Web e dispositivos móveis;  

5. Realizar uma avaliação da solução implementada. 
 

Como hipótese, e considerando as grandes necessidades das cidades 
inteligentes no âmbito do desenvolvimento sustentável do planejamento urbano. Os 
conceitos envolvidos na dissertação e seu protótipo, permitirão um melhor 
entendimento geográfico para ajudar nos processos de tomada de decisões. 
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1.3 Estrutura da dissertação 
 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica dos principais conceitos 
relacionados a SIG, cidades inteligentes, algoritmos de visualização e clusterização e 
dados abertos. O capítulo 3 apresenta os métodos e materiais propostos neste trabalho. 
O capítulo 4 descreve as diversas implementações feitas em relação à fonte de dados, 
adaptações ao algoritmo, interface de usuário da solução web-mobile, os experimentos 
realizados para validação da solução proposta com usuários. Finalmente, no capítulo 5 
são apresentadas as conclusões finais e sugestões que vislumbram aspectos que podem 
ser abordados em trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  
Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica dos conceitos de SIG, cidades 
inteligentes, algoritmos de clusterização e visualização de dados, e finalmente dados 
abertos. 

2.1 Sistemas de Informação Geográfica 
2.1.1 Definição 

Sistemas de informação geográfica (SIG) ou GIS (Geographic Information 
System) em inglês, são sistemas de informação baseados em computador que proveem 
recursos para captura, modelagem, manipulação, recuperação, análise e apresentação 
de dados georreferenciados (Worboys, 1995). A importância dos SIG e do papel que 
desempenham hoje, é comumente encontrada em vários livros que citam o fato que 
cerca de 70% da informação que se gerencia em diversas áreas é georreferenciada 
(Olaya, 2011). 

SIG é a convergência de diversas disciplinas tradicionais e áreas 
tecnológicas, sendo conhecida como "tecnologia facilitadora" (enabling technology) 
devido ao potencial que oferece para uma ampla variedade de disciplinas que devem 
lidar com dados espaciais. Diversas áreas de estudo fornecem técnicas que compõem 
um SIG e muitos desses campos relacionados enfatizam o trabalho de forma conjunta, 
como por exemplo para processos de coleta de dados. A Figura 2 apresenta a relação 
das ciências geoespaciais, SIG com outras disciplinas. 

 
Figura 2: A Fundação das Ciências Geoespaciais, adaptado de DiBiase et al. (2006). 
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2.1.2 Geoprocessamento 

O geoprocessamento (Geoprocessing) permite realizar análises baseadas no 
processamento da informação geográfica. Segundo Tavares (2010), geoprocessamento 
é a disciplina do conhecimento humano que começou a ser estudada em meados do 
século XX, tendo como característica a utilização de técnicas matemáticas e 
computacionais que permite manipular informações geográficas para gerar novas 
informações e auxiliar nos processos de tomada de decisões. Entre as ferramentas que 
compõem esta área de conhecimento destacam-se a fotogrametria, sensoriamento 
remoto e sistemas de informações geográficas. 

O geoprocessamento surgiu da necessidade do processamento de dados 
georreferenciados e o processo exige um progresso na avaliação de dados gráficos. Na 
era digital, o geoprocessamento tem necessariamente como suporte a cartografia 
digital, somada ao processamento digital de imagens e os sistemas de informações 
geográficas para a confrontação de diferentes produtos temáticos ou mesmo para 
avaliações temporais do mesmo tema (Bähr et al., 1999). 

 
2.1.3 Padrões 

O Consórcio Geoespacial Aberto (Open Geospatial Consortium - OGC)3 é 
uma organização voluntária internacional de padrões de consenso e definiu alguns 
padrões, tais como: 

• Simple Feature for SQL: o objetivo é definir um padrão SQL para dar suporte 
ao armazenamento, recuperação, consulta, análise e atualização de coleções 
usando SQL Call-Level Interface (SQL/CLI) (ISO/IEC 9075-3:2003)4;  

• Geography Markup Language (GML): é um padrão XML descrito através de 
um esquema XML para a representação e fluxo do armazenamento de 
informações geográficas. 

• Coordinate Transformation Service (CTS): é um padrão para especificar o 
acesso aos serviços de transformação de coordenadas para uso em dados 
espaciais especificados5; 

• GeoAPI: é uma interface de programação de aplicativos para a linguagem Java 
(API), incluindo um conjunto de tipos e métodos que podem ser utilizados para 

                                                
 
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium acesso em 03 de Maio de 2016.  
4 http://www.opengeospatial.org/standards/sfs acesso em 03 de Maio de 2016. 
5 http://www.opengeospatial.org/standards/ct acesso em 03 de Maio de 2016. 
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a manipulação de informação geográfica6; 

• Well-known text (WKT): é uma linguagem de marcação de texto para 
representar diferentes tipos de geometrias7;  

• Well-known binary (WKB): é uma versão em formato binário utilizada para 
armazenar diferentes tipos de geometrias em banco de dados8; 

• Web Feature Service (WFS): é um padrão de WebService que fornece dados 
no formato GML que permite operações de consulta, inserção, remoção e 
edição sobre os dados espaciais9; 

• Web Map Services (WMS): é um padrão de WebService que fornece mapas 
digitais em formato de imagens, ou seja, uma representação visual dos dados 
espaciais, onde o cliente requisita informações para o servidor e este responde 
ao cliente. A diferença com o WFS, é que WMS retorna mapas e não dados 
relativos10;  

• Keyhole Markup Language (KML): é uma extensão de um XML baseada em 
tags, que depende de outros padrões para gerar a visualização de dados 
geográficos, pois dependem de um serviço WMS. O KML, por exemplo, é 
utilizado pelo Google nas aplicações Google Earth e Google Maps11; 

• CityGML: o objetivo do desenvolvimento de CityGML é chegar a uma 
definição comum das entidades básicas, atributos e relações de um modelo de 
cidade 3D12.  

 
2.1.4 Formatos 

Os mapas permitem realizar representações de diversos cenários geográficos, 
naturais, culturais, econômicos e sociais que relacionam pontos na superfície terrestre 
fazendo o uso de um plano ou uma projeção. Porém, a superfície terrestre apresenta 
uma estrutura irregular, que não permite que definições matemáticas possam 
representa-la sem deformar a sua superfície, conforme é demostrado na Figura 3:  

                                                
 
6 http://www.opengeospatial.org/standards/geoapi acesso em 03 de Maio de 2016. 
7 http://www.opengeospatial.org/standards/wkt-crs acesso em 03 de Maio de 2016. 
8 http://www.ogcnetwork.net/node/845 acesso em 03 de Maio de 2016. 
9 http://www.opengeospatial.org/standards/wfs acesso em 03 de Maio de 2016. 
10 http://www.opengeospatial.org/standards/wms acesso em 03 de Maio de 2016. 
11 http://www.opengeospatial.org/standards/kml acesso em 03 de Maio de 2016. 
12 http://www.opengeospatial.org/standards/citygml acesso em 03 de Maio de 2016. 
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Figura 3: Visualização das diferentes formas da superfície da terra, 
adaptado de Cruz et al. (2002). 

A Figura 3 apresenta três formas de representação: Geóide, que representa a 
superfície real da terra; Esferóide, que possui uma representação aproximada e 
Elipsóide, que se aproxima mais da forma real da terra.  Para representar a superfície 
terrestre em um plano ou um mapa é necessário utilizar a representação geométrica e 
matemática de uma esfera; isto implica delimitar a superfície de referência ou a área: 
(1) dimensões do elipsóide de referência melhor adaptado à localidade que se pretende 
mapear; (2) a orientação no espaço; e (3) a origem do sistema de coordenadas 
geodésicas a qual a superfície está sendo referenciada.  

Para definir a forma de visualização da projeção cartográfica para a 
representação sobre um plano, e considerando um ponto na superfície terrestre, são 
necessários dois eixos, um horizontal ou das abscissas denominado latitude, e outro 
vertical ou das ordenadas denominado longitude, onde a interseção dos dois eixos 
corresponde a um ponto que é representado por um par (x,y). A visualização das 
coordenadas em um plano pode ser feita utilizando o Sistema Universal Transversa de 
Mercator – UTM, cuja localização do ponto se dá pelo sistema métrico onde o cilindro 
secante é colocado em posição transversa (Figura 4-a) (UFF, 2015). O sistema é 
formado por 60 fusos de 6 graus de longitude numerados a partir do antimeridiano de 
Greenwich, seguido de oeste para leste até o encontro com o ponto de origem e a 
extensão referente a latitude compreende 80 graus ao sul e 84 graus ao norte (Figura 4-
b) (UFF, 2015). A linha do Equador e o meridiano central representam a origem do 
sistema de coordenadas. Outra característica do UTM é que cada fuso tem uma 
nomenclatura. Assim, para se localizar um ponto é necessário saber os valores das 
coordenadas e também o fuso (Figura 4-c) (UFF, 2015).  

 

Figura 4: Projeção cartográfica: a - cilindro de posição transversa, b - 
sistema universal transversa de marcador, c - fusos UTM brasileiros, UFF (2015). 
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2.1.5 Tipos de Dados 

Os dados espaciais têm dois formatos primários (conjunto de dados para 
armazenamento ou apresentação): matricial (raster) e vetorial (vector). O formato 
matricial é baseado em uma estrutura de grade de células, enquanto o formato vetorial 
é mais parecido com um mapa de linhas. Há alguns poucos anos atrás, os SIG eram 
dedicados a uma ou outra estrutura de dados, mas os sistemas atuais integram ambas. 
Cada formato de dado tem suas vantagens e desvantagens, e os profissionais de SIG 
reconhecem que em muitos projetos há a necessidade de ambos. 

• Dado matricial: no modelo de dados matricial (raster data) o terreno é 
representado por uma matriz M (i, j), composta por i colunas e j linhas, que 
definem células, denominadas como pixels (picture element)13. Cada pixel 
apresenta um valor referente ao atributo, além dos valores que definem o número 
da coluna e o número da linha, correspondendo, quando o arquivo está 
georreferenciado, a um par de coordenadas x e y que se encontre dentro da área 
abrangida por aquele pixel. Este tipo de dado normalmente vem de imagens de 
satélite ou fotografias aéreas digitais. Por exemplo, a Figura 5 apresenta o 
modelo de dados matricial considerando pontos, linhas e áreas: 

 

Figura 5: Dados matriciais em pontos, linhas e área. 14 

• Dado vetorial: as representações vetoriais (vector data), têm em comum o fato 
de que os domínios espaciais são representados por conjuntos de traços, 
deslocamentos ou vetores, adequadamente referenciados (Rodrigues, 1990). 
Também os dados vetoriais podem ser representados por objetos geográficos 
como rios, limites da cidade, e casas como formas básicas geométricas de linhas, 
polígonos e pontos. Como foi apresentado anteriormente, os objetos geográficos 
possuem coordenadas como a latitude e longitude, que são associados com uma 
localização na Terra. Um ponto é definido por uma coordenada, uma linha por 

                                                
 
13 http://www.professores.uff.br/cristiane/Estudodirigido/SIG.htm  acesso em 03 de Junho de 2016. 
14 http://www.catalonia.org/cartografia/Clase_03/Raster_Vector.html acesso em 30 de Setembro de 2015.  
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duas coordenadas, e um polígono por três ou mais.  Por exemplo, a Figura 6 
apresenta os elementos primários do modelo vetorial: 

 
 

Figura 6: Representação dos elementos primários dos modelos vetoriais: pontos, linhas 
e polígonos15. 

Como foi apresentado na Figura 6, o modelo de dados vetorial utiliza 3 tipos de 
dados geométricos: 

• Ponto: utilizado na representação de objetos de pequenas dimensões espaciais. 
Usa um par de coordenadas simples para representar a localização de uma 
entidade. Por exemplo, a Figura 7 apresenta os centros comerciais no Brasil 
usando pontos: 

 
 

Figura 7: Geometria de tipo ponto que apresentam os centros comerciais no Brasil, 
Archela et al. (2008). 

Na literatura SIG, um ponto pode ser chamado de nó ou vértice (Laurini e 
Thompson, 1992). Em relação a linha e polígonos, temos: 

• Linha: é definida como um conjunto ordenado de pontos interligados por 
segmentos de reta (polígono aberto). O ponto inicial e o final são denominados 

                                                
 
15 https://docs.ufpr.br/~firk/pessoal/Carto_Digital/BED3.pdf acesso em 10 de Janeiro de 2017. 
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nós e os pontos intermediários são chamados de vértices. Por exemplo: estradas, 
cursos de água, redes de saneamento, redes de linhas de transmissão de energia 
elétrica, entre outras. A Figura 8 apresenta as linhas de metrô Rio de Janeiro. 

 
 

Figura 8: Mapa das linhas de metrô de Rio de Janeiro. 16 

• Polígonos: são usados para representar áreas e são definidos como um conjunto 
ordenado de pontos interligados, onde o primeiro e o último ponto coincidem. 
Atributos podem ser associados aos polígonos como área, perímetro, uso e 
ocupação do solo, nome, etc. Por exemplo: lotes, quadras, unidades territoriais, 
propriedades rurais. A Figura 9 apresenta os estados e municípios brasileiros – 
IBGE usando polígonos. 

 
 

Figura 9: Estados e Municípios Brasileiros – IBGE 17 . 

 
2.1.6 Arquitetura 

Segundo Li e Torres (2014), em uma arquitetura específica de um SIG, as 
camadas podem ser divididas em 3 tipos, tal como se apresenta na Figura 10. 

                                                
 
16 http://sessaolegal.com.br/conheca-as-linhas-de-metro-rio-de-janeiro/ acesso em 30 de Setembro de 
2015. 
17 http://www.gmapas.com/poligonos-ibge acesso em 30 de Setembro de 2015. 
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Figura 10: Arquitetura de um SIG, adaptado de Li e Torres (2014). 

Estas 3 camadas são: 

• Camada de apresentação: determina as interfaces de apresentação para a 
interação entre o usuário e sistema, para que o usuário realize as consultas, como 
também receba o resultado das consultas.  Nesta área existem preocupações que 
tangem a área de Interação Humano - Computador (IHC) para determinar a 
melhor forma com que o usuário possa interagir com o sistema, por exemplo, 
determinar usabilidade, experiência de usuário, eficiência e efetividade de 
interação; 

• Camada de processamento: nesta camada ocorrem os processos de Geoparsing 
e Geocoding. Para Li e Torres (2014), o processo de Geoparsing, consiste na 
transformação de entidades geográficas para objetos digitais, além de sua 
desambiguação, e o processo de Geocoding, consiste na associação de 
coordenadas geográficas a um objeto digital. Na camada de processamento ainda 
se encontra o processamento de consultas, que é responsável por interpretar e 
processar as consultas que o usuário utilizou como entrada. Encontra-se ainda a 
avaliação dos resultados que tem o objetivo de melhorar os resultados baseados 
no feedback do usuário;  

• Camada de dados: é dividida em duas áreas, a primeira em um banco de dados 
espacial que armazena objetos geográficos e fornece operações espaciais para 
realizar diversas consultas sobre tais objetos. Os objetos são armazenados 
utilizando-se pontos, linhas ou polígonos em algum sistema de coordenadas.  E 
a segunda que é a base de dados semântica que armazena nome de lugares e 
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define de que forma elas estão organizadas e relacionadas umas às outras. Esses 
dados dão suporte para as técnicas de Geocoding e Geoparsing na camada de 
processamento. 

 
2.1.7 Relacionamentos espaciais 

Os relacionamentos espaciais se referem a posições relativas entre objetos em 
um espaço e podem ser classificados como:  

• Topológicas: as relações topológicas são consideradas relações que descrevem 
os conceitos de vizinhança, incidência e sobreposição, mantendo-se invariante 
diante das transformações, tais como escala e rotação. Nas relações 
topográficas, indica-se conexões entre objetivos do tipo “é adjacente”, 
“contém”, “é contido”, mas não inclui medidas ou direção. Egenhofer (1997) 
classifica os relacionamentos topológicos entre dois objetos dimensionais 
como: disjuntos, contidos, sobreposição, contém, igual, coberto por, e no 
interior. Câmara (1993) faz um resumo como: disjuntos, dentro, toque, 
cruzamento e sobreposição. 

 
  

Figura 11: Exemplo de operações topográficas “disjunção”, “toca”, “sobrepõe”, 
"contém" e "cruza", adaptado de Câmara et al. (1996). 

 

• Métricas: esta relação expressa atributos mensuráveis quantitativos como área, 
distância, comprimento e perímetro. 

Por exemplo, em linguagem SQL e considerando a base de dados fornecida pela 
IPPUC, pode-se saber qual a área total do bairro Batel: 

SELECT sum(ST_Area(limites_legais."DIVISA_DE_BAIRROS". 
"the_geom"))/10000 as Area FROM limites_legais."DIVISA_DE_BAIRROS" 
WHERE limites_legais."DIVISA_DE_BAIRROS"."NOME" = 'BATEL'; 

O resultado desta consulta indica que o bairro Batel possui 1,76 km². 
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• Direcional: esta relação é usada para expressar a orientação, tais como pontos 
cardeais (E.g. Norte, Sul, Leste e Oeste), bem como fim ou como posição à 
frente, acima e abaixo. Segundo Mark et al. (1990), as relações direcionais 
dependem de aspectos cognitivos que variam culturalmente. Tendo em vista as 
definições de relações espaciais, pode-se derivar delas uma série de consultas 
espaciais, também conhecidas como consultas geográficas. De acordo com 
Larson (2009), consultas espaciais podem ser: 

o Em um dado ponto: em um dado ponto exato de coordenadas, a partir 
de sua latitude ou longitude, recuperar alguma informação. Por 
exemplo: “O que pode ser encontrado no ponto das coordenadas 37.228, 
-80.423? ”. 

o Em uma região: quando há o objetivo de descobrir o que existe dentro 
de uma determinada região. Por exemplo: “Quantidade de cemitérios 
que existem dentro de Curitiba, organizado por bairro? ”. Para responder 
esta pergunta em linguagem SQL, considerando a base de dados pela 
IPPUC:  

	 SELECT di."NOME", count(*) Total FROM arruamento."CEMITERIOS" as  
 arr LEFT JOIN limites_legais."DIVISA_DE_BAIRROS" as di ON 
 ST_INTERSECTS(arr.the_geom,di.the_geom) group by di."NOME" 

O resultado desta consulta retorna à quantidade de cemitérios que tem 
cada bairro em Curitiba, sendo que o resultado é 20 cemitérios, 
conforme demonstrado na Figura 12: 

 
Figura 12: Total de 20 cemitérios em Curitiba, autoria própria (2015). 
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o Em uma distância ou dentro de um limite: Quando o objetivo é 
encontrar algo que obedeça uma determinada distância ou esteja dentro 
de um limite. Por exemplo: “Quais cidades estão a exatamente 50 km 
de Curitiba? ” ou “Qual é o ponto de ônibus mais perto da Unidade de 
Saúde Pompeia no bairro Tatuquara?”. Para responder esta pergunta em 
linguagem SQL considerando a base de dados a pela IPPUC (2015), 
temos:  

SELECT us1."BAIRRO", us1."NOME", po.layer, 
st_distance(us1.the_geom, po.geom)/1000 as DISTANCIA 
FROM saude."UNIDADE_DE_SAUDE" as us1, 
transporte.ponto_de_onibus as po 
WHERE us1."BAIRRO"='TATUQUARA' and 
us1."NOME"='POMPÉIA'  ORDER BY distancia ASC LIMIT 1 

O resultado desta consulta retorna a distância e nome do ponto de 
ônibus mais perto da unidade de saúde Pompéia, como é demonstrado 
na Figura 13: 

 
Figura 13: Ponto de ônibus mais perto da unidade de saúde 

Pompéia, autoria própria (2015). 

o Caminho: Busca dentro de redes de caminhos interconectados, 
formando redes de transporte, de abastecimento de água ou de gás. As 
consultas envolverão busca por caminhos mais próximos. Por exemplo: 
“Qual é o caminho mais rápido entre Curitiba e Foz do Iguaçu, 
considerando a retirada das pontes X e Y, que caíram na última chuva?”;  

o Multimídia: Nesta consulta, vários tipos de elementos diferentes são 
envolvidos como texto, imagem e espaço geográfico. Por exemplo: “Em 
quais rios da América do Sul podem ser encontrados peixes similares 
aos de uma imagem específica (considerando cor e textura), e a qual 
família ou espécie eles pertencem? ”. 
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2.1.8 Aplicações 

Considerando a classificação realizada por Olaya (2011), destacam-se as 
seguintes aplicações por categoria:  

• SIG como uma ferramenta de modelagem: Usando diferentes processos de 
análise espacial aplicados em um SIG, podem ser modeladas realidades 
geográficas complexas. Como um exemplo deste tipo de ferramentas de 
modelagem, se apresenta o projeto "O Globo de Complexidade Econômica"18, 
que é um mapa iterativo que permite ter uma noção da teia econômica mundial 
e retrata detalhes acerca dos números do comércio mundial, valores dos 
produtos, exportações das produções e a relação entre os tipos de produtos por 
países, conforme é ilustrado na Figura 14. 

  

 
 

Figura 14: O Globo de Complexidade Econômica, International Development, 
Hardvard University (2015). 

O projeto foi feito usando Chrome Experiments e possui uma interface visual 
com filtros estabelecidos.  

• SIG como ferramenta para difusão de informação geográfica: A capacidade 
de exibir dados geográficos para um público mais amplo, em formato mais 
legível é uma das virtudes mais notáveis do SIG. Não se deve esquecer que SIG 
apresenta a natureza espacial de muitos dados, sendo assim, um canal para a 
difusão de diversos tipos de informação geográfica. Um exemplo deste tipo de 
aplicações é o projeto SIG-SAM da Copel ilustrado na Figura 15:  

 

                                                
 
18 http://globe.cid.harvard.edu/ acesso em 03 de Maio de 2016. 



17 
 

 
   

Figura 15: SIG como ferramenta para a difusão de informação geográfica. 
SIG/SAM 19. 

Nas bases atuais dos sistemas SIG-SAM e Curitiba em dados, os dados são 
apresentados ao usuário de maneira isolada, isto é, sem integração entre suas 
categorias. As seleções, por exemplo, trazem resultados apenas sobre cultura 
ou apenas sobre lazer. Além disso, os dados mantidos por estes sistemas não 
acompanham a rápida mudança pela qual a região metropolitana de Curitiba 
passou nos últimos anos, como a navegação visual através da linha do tempo. 

• SIG como ferramenta para tomada de decisões: Um exemplo deste tipo de 
aplicações é apresentado por Ferreira et al. (2013), que propõe um sistema 
visual que permite analisar um conjunto de dados geográficos de viagens do 
serviço de táxi da cidade de Nova Iorque, com o objetivo de analisar diversos 
aspectos e entender o comportamento de deslocamento entre pessoas, horários, 
bairros, táxis, etc. Os autores abordam muitos desafios, entre eles o uso por 
profissionais de diversas áreas, que não necessariamente possuam 
conhecimentos avançados em SIG. Tendo em consideração esse desafio, os 
autores propõem TaxiVis, um sistema visual que permite fazer consultas visuais 
ao conjunto de dados que possuem três tipos básicos de filtros: os espaciais, os 
temporais e os de atributos. Os filtros espaciais envolvem dados de delimitações 
em polígonos, códigos postais, bairros definidos pelo usuário.  

Os filtros temporais envolvem a combinação de dados de anos, meses, dias da 
semana e horas. Os filtros de atributo limitam dados de viagem como preço, 
distância, duração, uma barra de opções de visualização do mapa e uma série 
estatística sobre o dado analisado. A interface de usuário de TaxiVis é 
representada na Figura 16: 

                                                
 
19 http://www.copel.com/sig-sam/sig-sam.jsp acesso em 19 de Abril de 2016. 
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Figura 16: Interface de Consulta Visual e Saída do TaxiVis, 
Ferreira et al. (2013). 

Outro desafio que apresenta o artigo são as limitações de processamento de 
grande volume de dados, que comprometeu em análise isolada extraindo 
amostras do conjunto de dados.  

Taxivis foi desenvolvido usando um modelo de consultas com componentes 
tais como mapas que usa renderização com OpenGL, seleções temporais e 
relatórios de dados visuais e testes de desempenho de SGBD tais como Postgres 
SQL e SQLite para que finalmente se desenvolva um KD-tree. 

• SIG como ferramenta centralizadora: Como um exemplo, se apresenta o 
projeto OneMap, que é um sistema de mapas integrado para as agências 
governamentais de Singapura que permite centralizar, fornecer serviços e 
informações baseadas em localização. Na página de OneMap os cidadãos 
podem visualizar informações tais como ruas, estradas, vias, pontos de 
interesse, pontos de acesso a wifi, entre outros; mas também permite visualizar 
camadas temáticas publicadas por agências governamentais que sejam de 
utilidade, por exemplo, áreas onde existe concentração da dengue, nível de água 
dos canais de esgoto em tempo real, com potenciais riscos de inundação.  
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A Figura 17 apresenta a interface de usuário de OneMap: 
 

  
Figura 17: Interface de OneMap 20 . 

O projeto foi desenvolvido usando Javascript e um framework próprio de 
mapas que pode ser utilizado usando um API de programação para incorporar 
mapas interativos em websites (Wang, 2013). As requisições ao servidor são 
feitas através de APIs REST.  

 

Também são apresentadas aplicações SIG baseadas nas caraterísticas de 
plataformas, tais como: 

• SIG para Desktops: É a forma mais tradicional dos SIG que executa tarefas 
como a gestão de dados, visualização, edição, análise e geração de 
mapeamento. A Tabela 1 apresenta, até o momento, uma comparação reduzida 
de soluções SIG desktop feita por Steiniger et al. (2008).  

 

 

 

                                                
 
20 https://www.onemap.sg/index.html  acesso em 05 de Outubro de 2016. 
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Tabela 1: Comparação de soluções SIG em desktop em relação a licença, 
recursos, suporte de sistemas operacionais, adaptado de Steiniger et al. (2008).  

Funcionalidade ESRI ArcGIS Idrisi 16 
Taiga Edition QGIS GRASS 

Licença Proprietário Proprietário Software Livre Software Livre 
Sistemas 
operativos Windows Windows Windows, Linux, 

MacOSX 
Windows, Linux, 

MacOSX 

Foco 
 

Interface visual GUI 
baseado em GIS 

Criação extensiva de 
dados, edição e análise 

Imagem completa e 
pacote de 

processamento matricial 
Visualização, Edição 
GRASS-Graphical 

User Interface 

Interface visual GUI 
baseado em GIS 

Análise espacial e 
visualização científica 

Consultas em 
banco de dados 
(SQL)  Sim - Sim Sim 

Idiomas 
EN, ES, DE, FR, JA, 

Outros - 26 
AR , CS, DE, EL, ES, 
FR, IT, JA, PL, PT, 

PT_BR, RU, SL, TH, 
TR, VI, ZH 

Funcionalidade 
Scripting 

Python, VBScript,Perl, 
Javascript - Python Bash, Python, Perl 

Versão Release 9.3.1 16 QGIS 1.3 GRASS 6.4 
  

A Tabela 1 apresenta quatro soluções SIG desktop, duas de livre distribuição 
(open source) e duas licenciadas. Cada uma delas também fornecem soluções 
para desktop, versão web e para dispositivos móveis. 

• SIG para plataformas Web: São tecnologias que permitem inserir 
funcionalidades dos SIG dentro de páginas web. As funcionalidades dos SIG 
são executadas e mostradas através do navegador web que permite a 
representação cartográfica como um conteúdo a mais de uma página web.  

Esses tipos de aplicações são conhecidos como mashups, e uma vez criada, 
pode ser incorporada a uma página web distinta.  Através dos mashups, um 
usuário, sem ter conhecimentos técnicos avançados sobre SIG, pode criar 
aplicações que usem um conjunto de dados gerais e logo adicionar um conjunto 
de dados específicos.  Segundo Chadwick (2011), as soluções Google Maps My 
Maps21, Google Map Maker22, Google Fusion Tables23, MapBuilder24, 
BatchGeo25, Google Earth26, GeoRSS27, permitem criar mashup básicos ou 
complexos, possibilitando a integração de dados em formato KML, APIS para 
mapeamento e programação, bem como integrações HTML, JavaScript e banco 
de dados. 

                                                
 
21 https://www.google.com/mymaps/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
22 https://www.google.com/mapmaker acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
23 https://www.google.com/fusiontables/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
24 https://mapbuildr.com/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
25 https://batchgeo.com/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
26 https://earth.google.com/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
27 www.georss.org/ acesso em 03 de Dezembro de 2015. 
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A Figura 18 exemplifica um mashup que representa a intensidade dos alvarás 
no bairro Centro de Curitiba usando Fusion Table e visualização de tipo mapa 
de calor: 

 
 

Figura 18: Alvarás do bairro Centro da cidade de Curitiba, autoria própria 
(2016). 

 

• SIG para plataformas Móveis: No âmbito das plataformas móveis (mobile 
platform), os SIG apresentam novos cenários de interação, como por exemplo, 
o Foursquare, que possui uma base de dados de mais de 20 milhões de usuários 
e quase 32 milhões de lugares cadastrados (Palomares, 2015). Segundo 
Palomares (2015), Foursquare usa fortemente conceitos, tais como: 
Crowdsourcing, para aproveitar o poder das multidões e facilitar tarefas como 
registrar e avaliar locais; Context-awareness, que tem por objeto o estudo do 
contexto onde serão inseridos dispositivos sensíveis a captura de dados de um 
determinado ambiente, Gamification, que é o uso de dinâmicas de jogos e 
incentivos aos jogadores em ambientes não lúdicos, que aumenta a participação 
e promova certos comportamentos, como a competitividade e a interação  entre 
os usuários; e finalmente, Participatory Sensing, onde Goldman (2009) define 
que as  comunidades contribuem com informações coletadas, com o objetivo 
de fornecer conhecimento, que é armazenado e utilizado para fases de análise e 
interpretação.  Os dados do Foursquare estão disponíveis para serem extraídos 
através de um API e uma de suas desvantagens é a falta de precisão no momento 
de localizar lugares em interiores (indoor location). A Figura 19 apresenta 
algumas interfaces do aplicativo: 
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a. Selecionar check-in 

 
b. Selecionar lugar 

 
c. Adicionar um 

comentário, dica, foto 
Figura 19: Interfaces de Foursquare 28. 

2.1.9 Desafios 

Baseado na revisão de artigos científicos relacionados a SIG em computa-
ção, apresentam-se os seguintes desafios: 

1. Crowdsourcing e validação de dados: Em geral, o desenvolvimento de dados 
terrestres é realizado, principalmente, com a interpretação visual de especialistas 
em sensoriamento remoto. No entanto, para coletar dados autênticos em uma 
escala global, o trabalho dos peritos não é suficiente para completar esta 
informação com precisão. Crowdsourcing é uma solução atrativa para os 
problemas de coleta de uma grande quantidade de informações. O 
crowdsourcing também tem sido utilizado em situações de desastres naturais, 
coletando informações dos cidadãos afetados em tempo real, através de 
mensagens de texto ou redes sociais, registradas imediatamente após o  
desastre, para entender de onde e de que tipo de ajuda se necessita. 
 
Segundo (Wang et al., 2015) comparados com os mapas tradicionais, os mapas 
crowdsourced assim como o Waze, fornecem atualizações em tempo real sobre 
tráfego, congestionamentos, acidentes e atrações. O Waze29 é um aplicativo 
projetado para oferecer aos usuários uma maneira dinâmica para compartilhar 
informação, tais como, relatórios de acidentes, a presença da polícia em uma 
região, e até mesmo contribuir com conteúdos como as obras das estradas, pontos 
de referência e os preços dos combustíveis locais. 

                                                
 
28 http://canaltech.com.br/tutorial/apps/como-usar-o-swarm/ acesso em 07 de Outubro de 2015. 
29 http://waze.com  acesso em 05 de Dezembro de 2015. 
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Os aplicativos móveis que dependem de dados crowdsourced, são inerentemente 
vulneráveis a usuários mal-intencionados que tentam alterar ou fornecer 
informações falsas ao sistema. Esta situação é agravada pelo fato de que não 
existem técnicas amplamente utilizadas para autenticar a localização de 
dispositivos móveis. Sob estas condições, os serviços crowdsourced como o 
Waze enfrentam uma série de vulnerabilidades de segurança e qualidade de 
dados.  

2. Informação em tempo real: Muitas das empresas que prestam serviços de 
mapeamento web, tais como Google ou Bing30, enfrentam obstáculos de manter 
dados atualizados em mapas, devido a situações diárias que ocorrem, como: ruas 
que são reestruturadas, novas empresas , outras empresas que fecham por 
diversas razões. Nesse cenário de dados atualizados em tempo real, alguns 
governos estão trabalhando para oferecer aos cidadãos, informações 
geolocalizadas em tempo real.  

3. Revisões históricas de dados: Se realizarmos uma busca de informação 
geolocalizada nos sistemas web de mapeamento como Google Maps ou Bing, 
chegaremos a conclusão que é possível que os resultados não sejam atuais em 
tempo real, e também as consultas não permitem navegar em resultados baseados 
ao longo do tempo. Também existe uma falta de disponibilização histórica de 
dados que poderia permitir a realização de análise de padrões para o proveito do 
planejamento urbano. 

4. Dados abertos: Um problema dos dados abertos, sobretudo os dados públicos, 
é que os sensores, câmeras e GPS espalhados pela cidade, não são de acesso 
público, e apesar de não serem disponibilizados para as universidades, são 
vendidos para grandes empresas. Sendo assim, os pesquisadores ficam à mercê 
das empresas que tem acesso a esses dados, limitando atividades de pesquisa 
(Salgado et al., 2014). 

5. Segurança de dados: Gerar arquiteturas que garantam segurança e privacidade 
em relação aos dados georreferenciados (Bertino et al., 2008) são aspectos 
importantes que devem ser abordados, assegurando a integridade e a segurança 
dos dados. 

 

 

                                                
 
30 http://www.bing.com acesso em 05 de Dezembro de 2015. 
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6. Localização e navegação em interiores: O sistema de posicionamento global 
por satélite (GPS) tem sido amplamente utilizado para o posicionamento em 
ambientes ao ar livre, porém, em ambientes interiores como edifícios, centros 
comerciais, escritórios, estacionamentos, shoppings, o GPS não funciona com 
precisão. O GPS tem uma precisão de menos de 10 metros (Gu et al., 2009), 
portanto, não pode ser utilizado em ambientes interiores. 

Por outro lado, existem muitas tecnologias que podem ser utilizadas para 
localização em interiores tais como: radiofrequência ID (RFID), ultrassom, 
infravermelho, beacons, bluetooth, sistema global para comunicações móveis 
(GSM), wireless local area network (Wi-Fi) (Chan et al., 2012), a rede de 
sensores sem fio (WSN) e técnicas baseadas em Wi-Fi (Palumbo et al., 2015). 

7. Processamento de grande volume de dados: Em ambientes altamente 
interdisciplinares com aplicações sendo utilizadas em áreas tão distintas, emerge 
o grande desafio de identificar os princípios, métodos e técnicas fundamentais 
para o gerenciamento de grande volume de dados, suplantando as dificuldades 
inerentes à análise de dados (Jacobs, 2009) (Lazer, 2014). Segundo Salgado et 
al. (2014), o grande volume de dados aponta para a necessidade de criar 
aplicações de Business Intelligence (BI): sistemas especialistas, redes neurais 
artificiais e data mining; e também indica que existem três linhas principais de 
pesquisa e desenvolvimento: (i) gerência de dados; (ii) análise de dados; e (iii) 
análise de redes complexas. 

8. Integração de dados: Os processos de integração de dados de diversas fontes 
apresentam grandes complexidades, devido à aspectos de estrutura e modelagem 
dos dados que se deseja integrar. Normalmente, cada fonte de dados possui um 
modelo próprio que implica que no momento da integração, que apresenta 
complexidade dependendo do contexto, modelo dos dados, tamanho do conjunto 
dos dados, além da experiência dos profissionais da área que farão a integração. 
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9. Interface e visualização de dados: Segundo Haklay et al. (2008), para que uma 
organização possa executar uma operação produtiva usando SIG, existe a 
necessidade de profissionais técnicos especializados para gerenciar os sistemas. 
Esta complexidade na maioria dos casos, se deve ao fato de que as interfaces de 
usuário do SIG são difíceis de utilizar, pouco intuitivas e precisam 
conhecimentos técnicos. Aplicações como Taxivis (Ferreira et al., 2013) 
propõem um sistema visual que permite realizar a seleção espacial com o mouse 
usando diversos critérios e filtros para obter resultados e consultas sobre um 
conjunto de dados, sem a necessidade de escrever código em SQL e, desta forma, 
permite que profissionais sem conhecimentos técnicos, possam analisar e 
compreender dados georreferenciados.  

10. Limitações de SIG em versões Web: o navegador web como plataforma de 
execução, apresenta limitações relacionadas a desempenho, velocidade de 
execução e processamento de dados. Também existe uma dependência de 
conectividade e rede para usar os sistemas web mapping, que ao estarem 
disponíveis em um navegador, é necessário contar com uma rede permanente de 
dados que garanta a disponibilidade dos serviços para obter dados e informação. 
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2.2 Cidades Inteligentes 
2.2.1 Definição 

Segundo Alawadhi S. (2012), uma cidade inteligente é aquela cidade que 
utiliza tecnologias para integrar suas infraestruturas e serviços para melhorar a 
eficiência, a eficácia, a transparência e a sustentabilidade. Para CTecno (2012), é um 
modelo de cidade no qual convergem diversas correntes de desenvolvimento urbano 
(cidade sustentável, cidade inovadora, cidade digital, cidade de conhecimento) para 
melhorar a qualidade de vida e a gestão de recursos e de serviços, mediante o uso 
intensivo de tecnologia.  

Já em 2008, a IBM31 formulou a visão "Planeta mais Inteligente"32, que 
representa a utilização da tecnologia como um pilar fundamental para a melhoria dos 
principais setores econômicos,  administração pública e população.  O modelo de 
cidade inteligente (CI) da IBM, considera três pilares que são: infraestrutura, as 
operações de planejamento e gestão e os cidadãos (International Business Machines, 
2015). A Figura 20 apresenta o modelo de CI proposta pela IBM. 

 
Figura 20: Modelo de CI de IBM (2015). 

2.2.2 SIG para Cidades Inteligentes 

Uma cidade, por definição, é uma entidade geográfica e, portanto, o uso dos 
SIG como um dos “sistemas de registros” chave, auxilia diversas entidades da cidade, 
para que possam trabalhar em colaboração nas fases de planejamento, design, 
engenharia, construção, gerenciamento de ativos, operações e desenvolvimento, gestão 
de situações de interrupção e durante emergências (Esri 2014). Durante muito tempo, 
na era digital da cidade, os mapas digitais e banco de dados foram integrados aos fluxos 

                                                
 
31 http://www.ibm.com/smarterplanet/es/es/smarter_cities/overview/  acesso em 05 de Junho de 2016. 
32 http://www.ibm.com/smarterplanet/br/pt/ acesso em 21 de Abril de 2016. 



27 
 

de trabalho de gestão da terra, como por exemplo, planejamento urbano e transporte, 
porém, os avanços tecnológicos da área não só permitem que os SIG sejam ferramentas 
de armazenamento e gestão, como também a realização de modelos espaciais que 
auxiliem no processo de tomada de decisões (Wang, 2013).  

São diversas as áreas que podem fazer uso dos SIG em contextos de cidades 
inteligentes. A Tabela 2 descreve alguns exemplos das aplicações que são utilizadas 
em algumas áreas específicas para obter benefícios a curto prazo: 

Tabela 2: Uso de aplicações SIG em Cidades Inteligentes, adaptado de Esri (2014).  
Área Aplicações usando SIG 
 
 
Planejamento 
urbano 

• Registrar as parcelas de áreas de zoneamento, várzeas, parques 
industriais, usos da terra, árvores, espaços verdes, etc; 

• Análise da percentagem de terra utilizada em cada categoria, níveis de 
densidade dos bairros, ameaças a instalações residenciais; 

• Modelagem de áreas que estejam em expansão residencial, comercial e 
industrial de acordo com o crescimento da população para o uso da terra, 
com base nas características demográficas da população nas 
proximidades; 
 

 
Utilitários e 
Infraestrutura 

• Inventário de estradas, calçadas, pontes e redes de serviços públicos; 
• Informações incluindo nome, localização, condição e manutenção mais 

recente; 
• Análise das condições de infraestrutura de acordo com aspectos 

demográficos variáveis, como por exemplo renda e migração 
populacional; 
 

Transportes e 
Gestão de 
Resíduos 
Sólidos 

• Identificação de rotas de ônibus, estradas, a capacidade das estradas e 
condição, de sinalização do sistema etc;  

• Mapeamento e identificação de locais de acidentes; 
• Identificação das rotas do caminhão de limpeza, capacidades, pessoal 

pela área, necessidades da área e eficiência nas rotas planejadas; 
• Identificação de aterros sanitários, reciclagem e uso de análise para 

decidir onde os sistemas de reciclagem devem ter instalações; 
 

 
 
Saúde 

• Identificar a localização de pessoas com problemas de saúde (por 
exemplo, asma, anemia, dengue); 

• Realizar análise espaço-temporal da propagação de doenças; 
• Análise de associação da doença com as condições ambientais (por 

exemplo, proximidade de vias de tráfego pesado criada pela poluição); 
• Uso de análise para identificar possíveis fontes de doença; 

 
 
 
 
 
Aplicação da lei 

• Registro de localização das estações de polícia, crimes, detenções, 
condenados; 

• Áreas e rotas ideiais para rondas policiais; 
• Mapeamento dos locais de auxilio ao cidadão, como por exemplo, 

bombeiros, delegacia, etc; 
• Análise e presença policial em áreas onde existe maior índice de 

criminalidade;  
• Realocação de delegacias policiais e centros de ajuda em locais onde 

possam ser mais eficazes; 
 

 
 
Monitoramento 
ambiental 

• Análise de riscos ambientais em relação aos recursos vitais como por 
exemplo, a água potável; 

• Identificar as fontes de poluição; 
• Análise das taxas de propagação e os níveis de poluição cumulativos; 



28 
 

• Modelagem de dano potencial ambiental, com sua duração e danos 
causados a áreas específicas; 

• Planos de redução da poluição causada em uma área específica; 
 

 
Gerenciamento 
de Emergências 

• Localização das principais rotas de saída em caso de emergência, o seu 
fluxo de tráfego, capacidade e pontos críticos de perigo (por exemplo, 
pontes frágeis, ruas mal sinalizadas); 

• Análise dos efeitos causados por problemas urbanos, como por exemplo, 
mobilidade, o fluxo de tráfego, inundação, curto-circuitos, etc; 

• Modelar a situação resultante do processo de instalação de equipamentos 
de emergência em determinados locais. 

Considerando a Tabela 2, esta dissertação abordará o estudo na área de 
planejamento urbano e como os SIG podem auxiliar, não só no processo de coleta e 
integração de dados, mas também proporcionar uma nova forma de análise de dados, 
com uma visualização de padrões e relações complexas. 
 
2.2.3 Arquiteturas 

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT)33, uma 
arquitetura de cidades inteligentes usando conceitos de SIG, apresenta as seguintes 
caraterísticas, conforme ilustra a Figura 21: 

 
Figura 21: Componentes de uma arquitetura de cidades inteligentes, adaptado de 

Percivall (2015). 

As camadas apresentadas na Figura 21, também são consistentes com o 
enfoque usado na China’s Smart City Pilots (Liu, 2014) e descrevem 4 camadas: 

                                                
 
33 https://nacoesunidas.org/agencia/uit/  acesso em 05 de Junho de 2016. 
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aplicação, negócio, dados e detecção de dados, sendo suportados por recursos de 
hospedagem na nuvem, considerando também, sistemas de segurança.  Estas duas 
últimas camadas (dados e detecção de dados) representam aspectos de interesse 
computacional, para determinar tecnologias, algoritmos, frameworks e soluções que 
permitam otimizar o processo de captura, processamento e gestão dos dados. Neste 
caso, esta dissertação concentra o foco no estudo, nas camadas de aplicação e negócio.  

Em termos de modelo de dados, normas, padrões de tecnologia e coordenadas 
de dados espaciais, Rönsdorf et al. (2015) apresenta a seguinte arquitetura (Figura 22): 

 
 

Figura 22: Elementos do conjunto de normas e coordenadas de dados espaciais e 
padrões de tecnologia para o uso para Smart City Information System architects, 

adaptado de Rönsdorf et al. (2015). 

Entre os diversos elementos do conjunto de normas e coordenadas espaciais, 
destaca-se o CityGML34, descrito na seção de padrões, como um modelo de dados 
abertos baseado em XML para o armazenamento e intercâmbio de modelos virtuais de 
cidades em 3D.  

Desde 1994, o OGC tem mantido uma estreita relação com a norma ISO / TC 
211 (Informação Geográfica / Geomática). As normas da série ISO 19100 abordam 
temas significativos do OGC Abstract Specification e além disso, padrões WMS, GML, 
WFS, FE, O & M, e Simple Features (Percivall et al., 2015).  

Em termos de serviços de interoperabilidade e processamento de informações 
espaciais para cidades inteligentes, Percivall et al. (2015) apresenta na Figura 23 a 
seguinte arquitetura:  

                                                
 
34 http://www.opengeospatial.org/standards/citygml acesso em 05 de Junho de 2016. 



30 
 

 
Figura 23: OGC Arquitetura de serviços para acesso de interoperabilidade e 

processamento de informação geoespacial para auxiliar na tomada de decisões, 
adaptado de Percivall et al. (2015). 

Esta arquitetura proposta na Figura 23, descreve as camadas:  

● Sensor Web Enablement and SensorThings: os padrões do OGC's Sensor Web 
Enablement (SWE) permitem que os desenvolvedores possam usar os tipos de 
sensores, transdutores e repositórios de dados acessíveis e utilizáveis por meio 
da Web35, que estão constituídos por: Observations & Measurements (O&M), 
Sensor Model Language (SensorML), Sensor Observation Service (SOS), Sensor 
Planning Service (SPS), PUCK Protocol Standard, SWE Common Data Model 
e  SWE Service Model36; 

● Serviços de Acesso aos Dados (Data Access Services): incluem os padrões OGC 
Web Feature Service (WFS) e OGC Web Coverage Service (WCS);  

● Serviços de Processamento: o Web Processamento Service (WPS) normaliza 
entradas e saídas (request and responses) para serviços de processamento 
geoespaciais, como polígonos de sobreposição;  

● Serviços de Catálogo (Catalogue Services): ou também chamados de serviços 
de registro, fornecem interfaces para descobrir, pesquisar, e consultar metadados, 
serviços e outros recursos potenciais;  

                                                
 
35 http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorwebdwg acesso em 15 de Outubro de 2015. 
36 http://www.opengeospatial.org/standards/  acesso em 05 de Junho de 2016. 
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● Workflow: a OGC Geoprocessing Workflow Architecture Engineering Report 
fornece um resumo das práticas de fluxo de trabalho de geoprocessamento e 
métodos que foram implementados em uma arquitetura de serviços, utilizando 
os serviços do OGC; 

● Context Document and GeoPackage: a OGC Web Services Context Document 
(OWS Context) pode ser usado para organizar um conjunto de informações 
espaciais sobre um determinado tópico de localização; 

● Visualização e Realidade aumentada:  a OGC adotou padrões que suportam a 
visualização de informação geográfica. Esses padrões permitem que aplicativos 
possam separar funções portrayal de funções de processamento em um único 
dispositivo ou em ambientes distribuídos. Percivall et al. (2015) descreve alguns 
padrões: 

○ OGC Web Map Service (WMS): define um serviço para a 
produção de mapas que serão apenas uma representação visual dos dados 
espaciais e não os dados em si. Estas representações serão geradas no 
formato de imagem, como JPEG, PNG e GIF ou em formato vetorial, 
como o Scalable Vector Graphics (SVG); 

○ OGC Web Map Tile Serviço (WMTS): é um padrão OGC para a 
distribuição de conjuntos de mosaicos de dados geoespaciais, sendo uma 
forma mais rápida e mais eficiente para distribuir dados que o WMS, 
porque com o WMTS, os conjuntos de mosaicos são pré-gerados e o 
cliente apenas faz requisições de transmissão dos mosaicos e não os 
produz; 

○ OGC Symbology Encoding Standard: é uma linguagem XML 
para o estilo de informações e regras de simbologia relacionados.  OGC 
SLD permite diferentes estilos cartográficos a serem aplicados aos 
mesmos dados, possibilitando a entrega de diversos estilos de mapas para 
diferentes populações de usuários; 

○ OGC KML: é uma linguagem XML focada na visualização 
geográfica, incluindo a anotação de mapas e imagens. A visualização 
geográfica inclui não só a apresentação de dados gráficos sobre o planeta, 
mas também o controle de navegação do usuário, no sentido de para onde 
ir e onde procurar; 

○ OGC ARML 2.0, é um formato baseado em XML descritivo 
orientado para aplicações de realidade aumentada móvel (AR). 
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2.2.4 Aplicações 

A norma de cidades inteligentes ISO 37120 (Percivall et al., 2015), define 
metodologias com um conjunto de indicadores para orientar e medir o desempenho dos 
serviços da cidade e qualidade de vida nas áreas de: economia, segurança, incêndio e 
resposta de emergência, águas residuais, educação, asilo, governança, água e 
saneamento, energia, lixo sólido, saúde, ambiente, telecomunicações e inovação 
transporte, recreação, financiamento e planejamento urbano. 

Entre as áreas de aplicações para cidades inteligentes, apresenta-se alguns 
exemplos: 

 

• Singapura Online (MIT Senseable city lab 2015)37: O projeto Singapura Online 
pretende oferecer aos cidadãos, uma gama de informações georreferenciadas e 
em tempo real do que está acontecendo na cidade e o que refletem na atividade 
urbana. O problema a ser resolvido é evitar o deslocamento desnecessário dos 
cidadãos na cidade, fornecendo informação visual em tempo real, que permita 
entender, por exemplo, quais são as regiões onde existe a maior movimentação 
e uso do espaço urbano usando o consumo da telefonia móvel; quais são os 
lugares que mostram aumento da temperatura e, por consequência, o aumento do 
consumo de energia ou, em termos de mobilidade, como encontrar um táxi 
durante um período de chuvas. 

As áreas de pesquisa para a realização deste projeto seguem os seguintes tópicos: 
Urban real-time data platform, que refere-se ao desenvolvimento de uma 
plataforma para capturar, processar, distribuir dados, em tempo real, originados 
da atividade urbana da cidade; Flexible & Accessible API, que refere-se ao 
desenvolvimento de uma API flexível e acessível que permita realizar consultas, 
usando diversos tipos de dados, podendo ser usada por usuários com pouca 
experiência em programação; Interface and interaction models for a real-time 
data platform, que refere-se ao desenvolvimento de uma interface que permita 
uma ótima interação com a plataforma, usando modelos dimensionais e como 
visualmente poderá ser utilizado o acesso a esta informação; Query and search, 
que refere-se a forma de como os usuários podem procurar dados estáticos, mas 
também dados em tempo real; e finalmente, Visualization tools for urban data, 
que refere-se a como desenvolver técnicas para gerar, de forma eficiente, 
visualizações que ajudem aos usuários a manipular os dados (usando filtros, 
combinando fluxos de dados, usando mapas, gráficos, etc).  A Figura 24 

                                                
 
37 http://senseable.mit.edu/livesingapore/index.html acesso em 21 de Abril de 2016. 
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apresenta um exemplo da visualização que combina camadas dos serviços de táxi 
durante o período de chuvas, e como o sistema pode melhorar a oferta e a procura 
de táxi:  
 

 
 

Figura 24: Mapa da oferta e a procura de táxi em chuvas38. 

 

• Projeto Irrigestlife de irrigação inteligente de parques e jardins em Vitoria-
Gasteiz (Sarasua Garmendia, 2014): O projeto tem como objetivo criar uma 
irrigação inteligente para parques e jardins em Vitoria-Gasteiz na Espanha, que 
realiza um processo de irrigação somente quando for necessário, economizando 
até 30% do consumo da água, usando um sistema de sensores e controladores 
que medem as variáveis climáticas (temperatura, precipitação, umidade do solo 
e velocidade do vento) e informam sobre a necessidade de água das plantas. Esta 
informação é transmitida para um SIG, onde os técnicos municipais gerenciam, 
em tempo real, pelo computador, a irrigação e detectam incidentes como falhas 
ou quebras nos sensores e controladores de água. A Figura 25 retrata o diagrama 
geral do projeto Irrigestlife. 

                                                
 
38 http://senseable.mit.edu/livesingapore/visualizations.html acesso em 29 de Novembro de 2015. 
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Figura 25: Diagrama geral do projeto Irrigestlife, Sarasua (2014). 

 

Esta ferramenta dispõe de um mapa interativo, que reflete o inventário 
dos elementos de irrigação automática, espalhados por toda a cidade e que 
permite ao usuário ter uma visão geográfica dos componentes do sistema e sua 
área de intervenção. Este projeto feito para web, foi desenvolvido usando a 
linguagem de programação Java, por ser uma linguagem multiplataforma e com 
licença GNU GPL (Livre distribuição) (Sarasua, 2014). 

 
2.2.5 Desafios 

Para uma compreensão global dos desafios de cidades inteligentes em 
contextos computacionais, destaca-se:  

1) Adequar os serviços e aplicações móveis ao desenvolvimento urbano 
sustentável através de tecnologias: segundo Pentikousis et al. (2011), a 
iniciativa de projetar cidades inteligentes, baseia-se em três fatores principais: 
o primeiro fator está relacionado a alta disponibilidade dos dispositivos, o que 
inclui computadores, celulares, câmeras e demais aparelhos capazes de serem 
conectados uns aos outros; o segundo fator é o grande poder de interconexão 
desses dispositivos; e o terceiro, é o uso desses dispositivos conectados de uma 
forma mais inteligente, integrando e gerando novos e diferentes dispositivos; 

2) Convergir a infraestrutura física das cidades com novas tecnologias como, 
as redes sem fio, redes de sensores, Internet das coisas: atualmente, com a 
ampla disseminação e diminuição de custos no setor tecnológico e o uso 
massivo das redes de banda larga, o planejamento de cidades digitais apresenta 
um cenário apropriado para criar condições de crescimento econômico e 
sustentável em ambientes urbanos, segundo Hernández (2010) e IBM (2011). 
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3) Desenvolvimento de soluções que buscam aumentar a eficiência 
energética: em relação aos domínios de geração e transmissão de energia, são 
abordadas duas frentes: redução de desperdícios de energia com foco nas 
propriedades elétricas em si; e gestão da integridade física (saúde) da 
infraestrutura de geração e transmissão de energia (Santos et al., 2013); 

4) Pessoas como produtoras de informação: as cidades inteligentes precisam de 
grandes volumes de dados em tempo real sensíveis ao contexto atual, e em 
paralelo a redes sociais (Lemos, 2013); 

5) Implementação de soluções que trafeguem dados de maneira mais rápida 
e eficaz: com a evolução dos meios de telecomunicações e o rápido crescimento 
das redes sem fio, surge a necessidade de implementat soluções que trafeguem 
dados de maneira mais rápida e eficaz, como no caso das redes 4G (quarta 
geração), destacando o sistema Long Term Evolution LTE (Greengrass et al., 
2009). 
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2.3 Visualização de dados 
Para Card et al. (1999), a visualização significa construir uma imagem visual 

na mente humana, e isto é, mais do que uma representação gráfica de dados ou 
conceitos. Segundo Santana (2009), em um contexto mais geral, pode-se perceber a 
visualização, como uma forma de comunicação visual intimamente ligada à percepção 
visual. 

A visualização científica segundo Earnshaw (1992), é o uso da tecnologia 
computacional para criar visualizações, com o objetivo de facilitar a compreensão, o 
raciocínio e a solução de problemas, onde a ênfase não está no armazenamento da 
informação, mas sim na construção do pensamento.  

Em termos de visualização geográfica ou cartográfica, Ramos (2005) define 
como o processo de realizar representações visuais concretas, seja em papel, seja por 
meio de computador ou outra mídia para tornar contextos e problemas espaciais 
visíveis, engajando-se às mais poderosas habilidades humanas para o processamento 
de informação, aquelas associadas à visão. 

Como foi descrito na seção 2.1, a visualização de dados geográficos pode ser 
representada usando diversos tipos de dados, tais como: dados vetoriais, dados 
matriciais, relacionamentos espaciais que consideram aspectos topológicos, métricos e 
direcionais, que permitem realizar visualização tipo 2D, 3D, incorporação de imagens, 
entre outros. 

A Tabela 3 apresenta algumas soluções que permitem realizar processos de 
visualização de dados georreferenciados: 
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Tabela 3: Bibliotecas que realizam visualização de dados geográficos, 
 autoria própria (2016).  

Biblioteca Descrição Tipo de Visualização 

 
D3.js – Data Driven 
Documents39 
 
 
 
 

Visualização quantitativa de dados sobre 
um mapa usando barras estatísticas. No 
exemplo, o mapa mostra a saúde e a 
riqueza das nações na África e na Europa 
ao longo de 200 anos. D3.JS é baseado em 
Javascript, html, css e cvg. 
 . 

Polymaps.js40 
 
 
 
 

Visualização de dados usando geometria 
vetorial. O exemplo mostra um mapa que 
clusteriza dados. Polymaps é baseado em 
Javascript. 
 

 

Marker Cluster41 
 
 
 
 

Visualização quantitativa de dados sobre 
um mapa usando geometrías de tipo 
ponto. O exemplo mostra a clusterização 
dos alvarás de restaurantes de Curitiba.  
Marker Cluster é baseado em Javascript. 

 

HeatMap42 
 
 
 
 

Visualização qualitativa que demonstra a 
intensidade dos dados em forma de mapa 
de calor. O exemplo representa um mapa 
de calor dos alvarás de restaurantes de 
Curitiba. HeatMap é baseado em Google 
Maps API Javascript. 

 

Time slider 
Javascript – Arcgis 
 
 

Visualização temporal de dados. O 
exemplo mostra um mapa dos poços de 
petróleo. Time slider é baseado em 
ArcGIS API Javascript  

 
   

A fim de atingir os objetivos e desafios propostos, este trabalho terá como 
foco, o estudo da área de visualização em algoritmos que incorporem processos de 
clusterização e que permitam realizar visualização de dados em mapas. Tal foco será 
abordado na seguinte seção de clusterização de dados.   

 

                                                
 
39 http://cesiumjs.org/demos/d3.html acesso em 23 de Novembro de 2016. 
40 http://polymaps.org/ex/cluster.html acesso em 23 de Novembro de 2016. 
41 https://github.com/googlemaps/js-marker-clusterer acesso em 25 de Julho de 2016. 
42 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer  acesso em 25 de Julho de 
2016. 
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2.4 Clusterização de dados 
2.4.1 Definição 

Zaiane et al. (2002) descreve o processo de clusterização de dados como um 
agrupamento de informações, considerando: (i) existência de uma forte similaridade 
entre os elementos pertencentes ao mesmo grupo; (ii) existência de uma fraca 
similaridade de elementos pertencentes a grupos diferentes.  Em clusterização 
geográfica, existem dois conceitos importantes que devem ser levados em conta: 
Markers, que são pontos que representam a localização geográfica de um determinado 
elemento e Clusters, que apresentam o agrupamento de markers. 
 
2.4.2 Algoritmos 

Dentre os algoritmos para clusterização, podemos mencionar o algoritmo K-
means que é baseado em colocar clusters esféricos separados de maneira que o valor 
médio converge no centro da agrupação. Se espera que os clusters esféricos sejam do 
mesmo tamanho e dimensão para que a distribuição de markers seja correta. Para 
utilizar o algoritmo é necessário conhecer o parâmetro K (número de clusters a ser 
utilizado) (Andrade et al., 2014). A Figura 26-A representa a visualização e 
clusterização da distribuição de ônibus, onde Neves et al. (2016) explora diferentes 
valores de K para compreender as distribuições geográficas baseadas na localização. 

Dbscan (Andrade et al., 2014) é outro algoritmo que permite realizar 
clusterização de dados, mas agora a clusterização é baseada na densidade de markers. 
Esta densidade, implica que deve existir um mínimo de markers para cumprir a 
clusterização em um raio determinado do escopo (Andrade et al., 2014), conforme está 
representado na Figura 26-B. Neste caso, a representação de markers que não foram 
associados em clusters, devido ao fato de não possuírem um número mínimo de 
markers para realizar a clusterização. Este caso é conhecido como ruído (noise) 
(Andrade et al., 2014). O algoritmo Dbscan pode ser utilizado para agrupar objetos de 
um banco de dados em subtipos que expressem algo, por exemplo, imagens satelitais 
terrestres (Ester et al., 1996). 
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A) Clusters dos pontos de ônibus usando  

K-means, com  K=4. Neves (2016). 
B) Clusterização baseado em densidade de markers 

usando DBSCAN. Adaptado de (Ester, 1996). 
Figura 26: Clusterização de dados segundo algoritmo K-means e DBSCAN. 

Após realizar alguns testes e validações entre os algoritmos analisados, se 
optou pelo uso do algoritmo Marker Clusterer devido ao fato de ser um algoritmo 
criado para clusterização e visualização de dados georreferenciados. Ele possui uma 
biblioteca que permite implementar rapidamente o algoritmo com Google Maps, 
permite realizar diversas alterações ao algoritmo, realiza clusterização e visualização 
não necessariamente como regiões esféricas (K-means), e não é necessário ter um 
número mínimo de markers para que seja realizado a clusterização (Dbscan). A Tabela 
4 apresenta uma comparação entre os algoritmos analisados. 

Tabela 4: Comparação entre algoritmos de clusterização e visualização, 
autoria própria (2016).  

 K-means DBScan Marker Clusterer 
É necessário conhecer o número de 
clusters prévios? 

Sim Não Não 

Precisa de um número mínimo de 
Markers para Clusterizar? 

Não Sim Não 

Por padrão, permite clusterização em 
múltiplas formas? 

Não Sim Sim 

Por padrão, permite realizar 
clusterização e visualização de dados 
Georreferenciados? 

Não Não Sim 

Por padrão, possui integração com 
Mapas em plataformas Web-Mobile? 
 

Não Não Sim 

 

O algoritmo Marker Clusterer realiza iterações para colocar markers em 
clusters. O primeiro marker é colocado em um cluster. Os seguintes markers são 
apenas colocados em um cluster se eles estão dentro de uma determinada distância de 
qualquer cluster existente. Caso contrário, é criado um novo cluster que agrupa esse 
marker. A área de clusterização do algoritmo é quadrática e a dimensão por padrão está 
estabelecida em 50px de largura e 50px de altura do mapa. O processo geral do 
algoritmo em diagrama de fluxo é representado na Figura 27. 
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Figura 27: Diagrama de Fluxo do Algoritmo Marker Clusterer, autoria própria (2016). 

 

O Algoritmo 1 apresenta os detalhes específicos do processo de clusterização: 
 

Data: marker 
distance ← 40000  
clusterToAdd ← null  
for i ← 0 to i ← NumberOfClusters, cluster ←clusters(i) do 
      center ← cluster.center 
      if (center) then 
              d ← distanceBetweenPoints(center, pos) 
              if ( d < distance) then 
                     distance ← d 
                     clusterToAdd ← cluster 
             end 
       end 
end 
 
if  (clusterToAdd and clusterToAdd.isMarkerInClusterBounds(marker))then 
    clusterToAdd.add(marker) 
    else 
            cluster ← new Cluster 
            cluster.addMarker(marker) 
            clusters.push(cluster) 
end 

Algoritmo 1: Processo de clusterização Marker Clusterer43.  

Para o cálculo da distância euclidiana entre markers a partir das coordenadas 
geográficas, o algoritmo usa a função Haversine44: 

                                                
 
43 https://github.com/googlemaps/js-marker-clusterer/tree/gh-pages/src acesso em 15 de Agosto de 2016. 
44 http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html acesso em 19 de Agosto de 2016. 

// Distância referencial para a 
clusterização de markers 

// Câlculo da distância 
euclidiana usando a função 
haversine 

// Adiciona o marker ao cluster 
mais próximo 
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Função Haversine: 
 𝑎 = 𝑠𝑖𝑛&(𝛥𝜑/2) 	+ 	𝑐𝑜𝑠𝜑1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝜑& ⋅ 𝑠𝑖𝑛&(𝛥𝜆/2) 
fórmula:   𝑐 = 2 ⋅ 𝑎𝑡𝑎𝑛2( 𝑎, (1 − 𝑎)) 
   𝑑 = 𝑅 ⋅ 𝑐 

Onde: 
- 𝜑é latitude (em radianos) 
- 𝜆 é longitude (em radianos) 
- R  é raio da Terra (6371 km) 
- 𝑎 que é o quadrado da metade do 
comprimento da corda entre os markers. 
- d distância euclidiana entre os markers. 

A função distanceBetweenPoints apresentada no Algoritmo 1, implementa a 
fórmula haversine que retorna a distância em quilômetros através do algoritmo: 
 

Data: m1,m2 // marker 1, marker 2 
 Result: d // distância entre os markers 
 r ← 6371// raio da Terra 
 dLat ← (m2.latitude - m1.latitude) * 𝜋/180 
 dLng ← (m2.longitude - m2.longitude) * 𝜋/180 
 a ← sin(dLat/2)*sin(dLat/2)+cos(m1.latitude * 𝜋/180) *  
  cos(m2.latitude* p/180) * sin(dLng/2)2 

 c ← 2 * atan2 (a2,(1-a)2) 
 d ← r * c 

Algoritmo 2: Cálculo da distância euclideana entre dois Markers 

Também foram analisadas diversas bibliotecas que permitem clusterização 
de dados georreferenciados tais como Marker Cluster45, LeafletJS46 e HeatMap47. 
Heatmap é uma solução que permite uma representação qualitativa, que é uma 
informação descritiva que pode ser observada, mas não medida. Heatmap demonstra a 
intensidade dos dados em pontos geográficos em forma de mapa de calor. Quando a 
camada de mapa de calor é ativada, uma sobreposição colorida é exibida sobre o mapa. 
No caso de Marker Cluster e leafletJS, se realiza um processo de clusterização de 
acordo com a distância entre markers e clusters, para ser agrupados e posteriormente, 
realizar uma contagem interna do total de markers que foram agrupados nos clusters, 
para finalmente apresentar o resultado de forma quantitativa.  

A Figura 28 apresenta a clusterização e visualização de um conjunto de 
markers usando as diferentes bibliotecas analisadas: 

                                                
 
45 https://github.com/googlemaps/js-marker-clusterer acesso em 25 de Julho de 2016. 
46 http://leafletjs.com/ acesso em 25 de Julho de 2016. 
47 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/heatmaplayer  acesso em 25 de Julho de 
2016. 
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Figura 28: Visualização inicial (Esquerda), HeatMap (Centro), e Marker Clusterer 

(Direito), autoria própria (2016). 

A Tabela 5 apresenta uma comparação entre as bibliotecas que foram 
analisadas: 

Tabela 5: Comparação entre bibliotecas de clusterização,  
autoria própria (2016).  

 Marker Cluster Leafletjs Heatmap 
Compatível com Google Maps Open Street Map Google Maps/ 

Open Street Map 
Apresentação quantitativa 
da informação 

Sim Sim Não 

Suporte Sim Sim Sim 
Documentação Sim Sim Sim 
Software Livre Sim Sim Sim 
Mobile (web responsive) Sim Sim Sim 
Mobile (Nativo Android) Sim Não Sim 
Precisa de algum IDE ou 
software específico para 
alterar o código fonte?  
 

Não Sim Não 

A Figura 29, é um exemplo da clusterização de pinturas e exposições de arte 
em Veneza antes e após o uso da biblioteca Marker Cluster (Brunelli et al., 2010). 

      
 

Figura 29: (Esquerda) Antes de clusterizar dados, (Direita) depois de clusterizar dados, 
mapa das lojas em Veneza, Brunelli et al. (2010). 

A clusterização e visualização apresentada na Figura 29 após o uso da 
biblioteca Marker Cluster, está diferenciada por cores, e estas cores representam a 
intensidade de markers clusterizados numa região (vermelho, maior intensidade; 
amarelo, intensidade intermedia; e azul, menor intensidade). Um desafio que foi 
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apresentado neste projeto, foi a necessidade de readaptar o formato dos dados para 
conseguir usar a biblioteca Marker Cluster. As vantagens de usar a biblioteca foram: 
melhorar a visualização da informação, sobreposição de pontos sobre um mapa e alto 
desempenho para carregar e apresentar um grande volume de dados. 

Em resumo, o algoritmo Marker Clusterer apresenta um processo que resolve 
parcialmente o problema de sobreposição de pontos em um mapa, podemos usar a 
biblioteca Marker Cluster para implementar e testear o algoritmo, porém, existem 
diversos desafios que devem ser abordados, tais como: 

1) O algoritmo agrupa sem diferenciar os tipos de dados implicados, isso pode 
ocasionar que em um mesmo cluster exista dados de restaurantes, centros 
educativos, bar/choperias, entre outros. Desta forma, dificulta a compreensão, 
análise e relação dos dados clusterizados de forma visual; 

2) O algoritmo agrupa considerando critérios baseados em proximidade entre 
markers e clusters, sendo assim, se um cluster está na fronteira de algum bairro, 
é possível que agrupe comércios que não pertençam ao bairro selecionado (não 
possui clusterização baseado em delimitação geográfica); 

3) O processo de desagregação (unclustering) é realizado usando zoom sobre o 
mapa, e em muitos casos, esse processo de desagregação implica em gasto de 
tempo e de interações desnecessárias com o servidor de aplicações para exibir 
os zooms intermediários; 

4) Se queremos usar o algoritmo em outro sistema de mapas como Open Street 
Map ou Bing, será necessário a criação da biblioteca que possua 
compatibilidade com estes sistemas de mapas;  

5) Ao usar a biblioteca Marker Cluster, existirá uma forte dependência com o 
Google Maps, caso haja uma mudança nas políticas do Google Maps, a 
aplicação web/móvel deve executar as atualizações necessárias para manter o 
funcionamento. 
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2.5 Dados Abertos 
2.5.1 Definição 

Segundo a Open Knowledge Foundation48, dados são abertos quando 
qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeito 
a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. 
Isso geralmente é satisfeito pela publicação dos dados em formato aberto e sob uma 
licença aberta.  Desde 2009 o governo brasileiro vem realizando ações para o 
desenvolvimento de uma política de disseminação de dados e informações 
governamentais para o livre uso pela sociedade. Estas ações, estão alinhadas com um 
crescente movimento global para democratização do acesso a dados e informações no 
paradigma de dados abertos49. 

 
2.5.2 Dados de Curitiba 

A Prefeitura Municipal de Curitiba50 e o Instituto de Pesquisa e Planejamento 
urbano de Curitiba – IPPUC51

 , enfocado a conceitos de dados abertos, fornecem um 
conjunto de dados como: alvarás, hidrografia, limites municipais, educação, 
arruamento, saúde, entre outros. Para a análise desta dissertação, foram utilizados 
dados dos alvarás de restaurantes de 3 bairros: um dos bairros mais antigos (Centro), 
um bairro mais tradicional (Batel) e um bairro mais novo (Tatuquara). A estrutura da 
tabela Alvarás possui 15 atributos52, que até o momento, possuem as seguintes 
características apresentadas na Tabela 6: 

Tabela 6: Atributos da tabela Alvarás. 
Id Nome do Campo Tipo Significado 
1 nome_empresarial Varchar Nome da empresa. 
2 data_inicio_atividade Varchar Data de início de atividade. 
3 numero_do_alvara Varchar Número da licença. 
4 data_emissao Varchar Data de emissão da licença. 
5 data_expiracao Varchar Data de expiração da licença. 
6 atividade_principal Varchar Descrição da atividade principal. 
7 atividade_secundaria1 Varchar Descrição da atividade secundaria 01. 
8 atividade_secundaria2 Varchar Descrição da atividade secundaria 02. 
9 endereco Varchar Rua de endereço. 

10 numero Varchar Número predial. 
11 unidade Varchar Identificação da unidade. 
12 andar Varchar Identificação do andar. 
13 complemento Varchar Complemento do endereço. 
14 bairro Varchar Bairro do endereço. 

                                                
 
48 http://opendefinition.org/  acesso em 05 de Junho de 2016. 
49 http://dados.gov.br/cartilha-publicacao-dados-abertos/  acesso em 05 de Junho de 2016. 
50 http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/ acesso em 06 de Agosto de 2016. 
51 http://www.ippuc.org.br/ acesso em 06 de Agosto de 2016. 
52 http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/ acesso em 17 de Agosto de 2016. 
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15 cep Varchar Cep do endereço. 

Kono (2016), apresenta uma arquitetura que incorpora primitivas 
geométricas e funções espaciais utilizando dados abertos fornecidas pela PMC e 
IPPUC relacionados a alvarás de comércio, divisa de bairros e ruas. Em relação aos 
dados, o autor apresenta diversos desafios que devem ser abordados, tais como: (a) a 
existência de duplicidade de latitude e longitude para um mesmo endereço gerando 
sobreposição de pontos sobre um mapa; (b) os dados de alvarás contemplam somente 
as licenças emitidas pela PMC, portanto, os tipos de negócios informais não são 
contemplados na base de dados; (c) os dados de alvarás contêm somente a data da 
liberação e não a data de expiração da licença, apesar de que o atributo exista na tabela, 
este dado não é registrado no momento que um comércio abre, fecha ou cancela a 
licença, impossibilitando desta forma a análise da continuidade da atividade; (d) os 
nomes dos alvarás registrados na base de dados são diferentes dos nomes que são 
difundidos ao público; e finalmente, (e) existe tipificação de alvarás que não estão 
associados corretamente gerando assim registros semelhantes que poderiam ser 
agrupados em uma categoria específica. 

Considerando essas limitações apresentadas, principalmente as questões de 
semelhança de categorias da estrutura da tabela alvarás, Kono (2016) incorpora as 
colunas: "cidade", "estado", "localidade", "latitude", "longitude", que possuem dados 
geométricos que permitem trabalhar os dados espacialmente baseado nas colunas 
"endereço", "bairro" e "cidade". Também foi adicionada a coluna:  
"atividade_principal_agregada" que possui uma recategorização dos alvarás. Esta nova 
recategorização, é feita de acordo com o tipo de alvará e o resultado da quantidade de 
alvarás relacionados a categoria de restaurantes dos 3 bairros, como é apresentado na 
Figura 30: 

  

 
 

Figura 30: Dados dos alvarás de restaurantes para os bairros Batel, Centro e Tatuquara, 
Kono (2016). 
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Note que na recategorização resultante da coluna 
"atividade_principal_agregada" realizada por Kono (2016), existem problemas como 
dados em maiúsculas, outros em minúsculas, diversas categorias bastante similares, 
etc. Também existem mais de 10 categorias que possuem menos de 10 dados na base 
de dados, nesse sentido, é necessário realizar uma nova recategorização de tipos de 
alvarás baseado em padrões nacionais para garantir que as bases de dados sejam mais 
consistentes de acordo com o tipo de atividade. 

 
 
2.5.3 Recategorização do banco de dados 

Para solucionar o problema da ”cauda longa” que foi apresentado na seção 
anterior, como por exemplo: normalização de dados, duplicação de alvarás, problemas 
com classificação e alguns dados desatualizados; Cunha (2016) propõe uma nova 
recategorização. Ela é baseada nos tipos e estilos de restaurantes definidos pelo 
SEBRAE (2014) que apresenta as categorias: tradicional, clássico, internacional, 
gastronômico, especialidade, grill, brasserie, típico, fast-food, coffee-shop, lanchonete, 
restaurante de rede, coletividade e self-service. Porém, algumas destas categorias 
interpolam entre si: é comum que restaurantes de redes sejam de franquias; lanchonetes 
costumam ser fast-foods também; um coffee-shop, lanchonete e fast-food podem estar 
relacionados a uma franquia; etc. Além disso, a base de dados se preocupa mais em 
diferenciar um subtipo de fast-food pizzaria de pastelaria do que em diferenciar um 
restaurante tradicional de um clássico. 

Portanto, a nova classificação diminuiu alguns subtipos comuns e 
generalizou outros (por exemplo, só foi encontrada uma brasserie e por isso ela entrou 
na classificação de restaurante). A nova recategorização possui 18 categorias e 2804 
registros, e está formada por: Lanchonete, Bar/Choperia, Restaurante, Café, Pizzaria, 
Jogo (licença normalmente relacionada à bar), Padaria/Confeitaria, Pastelaria, 
Churrascaria/Grill, Franquia, Típico, Mercado/Mercearia, Gourmet, Cantina, Fast-
food, Cachorro Quente, Hotel e Outros (quando não é possível diferenciar o alvará dos 
outros tipos listados). Na Figura 31, nota-se que, comparado com a Figura 30, existe 
uma melhor distribuição dos dados baseada nas categorias propostas.   
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Figura 31: Nova recategorização conforme o SEBRAE, para os bairros Batel, Centro e 

Tatuquara, Cunha(2016). 

 

Para realizar a nova recategorização que resolve problemas de redundância 
na base de dados resultante na Figura 32, se realiza a seguinte consulta:  

 

 
Figura 32: Consulta utilizada para resolver problemas de redundância na base de dados, 

Cunha (2016). 

A consulta representada na Figura 32, realiza um processo de normalização 
de Strings do banco de dados, tais como: (a) aplica lowercase, (b) remove a conjunção 
“e”, vírgulas, pontos, espaços no começo e final da string; (c) divide a string por 
espaços e (d) ordena os tokens alfabeticamente. 
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2.6 Discussão 
Neste capítulo, foram abordados os 5 principais tópicos que permitem 

conhecer e entender diversos conceitos relacionados a SIG, dados abertos, e 
visualização e clusterização de dados orientados ao contexto de cidades inteligentes.  

Esta fundamentação teórica é necessária para realizar uma abstração entre os 
conceitos tecnológicos e contextos urbanos de crescimento, para que seja possível 
propor uma solução considerando cada uma das arestas. 

Os SIGs permitem realizar captura, modelagem, manipulação, recuperação, 
análise e apresentação de dados georreferenciados usando diversos tipos, formatos e 
relacionamentos espaciais, como por exemplo, dados de restaurantes, ruas, bairros, 
podem ser representados respectivamente por geometrias de tipo ponto, linha e 
polígono. 

Quanto a cidades inteligentes, existe uma crescente influência de uso dos SIG 
para entender diversos fatores urbanos desde o ponto de vista geográfico. A OGC 
apresenta um conjunto de formatos, tecnologias e arquiteturas que permitem abordar 
os diversos desafios de cidades inteligentes com tecnologias abertas. Em relação a 
arquiteturas, de fato, é interessante ver que existe uma forte relação de integração entre 
os diversos atores (governo, empresas, entidades educativas, cidadãos) para captura e 
processamento da informação gerada. Se destaca também a crescente influência de uso 
de recursos baseados em computação na nuvem para armazenamento e garantia de 
segurança dos sistemas, redução de custos, flexibilidade e escalabilidade. 

Em relação a dados abertos e especificamente os dados de Curitiba, a PMC e 
IPPUC fornecem diversos tipos de dados da cidade, porém, os dados que foram o foco 
do estudo (alvarás de restaurantes) não possuíam os atributos espaciais (latitude, 
longitude, dado geométrico). Kono (2016) a partir desses dados, realiza a criação dos 
campos espaciais para que os dados possam ser analisados desde o ponto de vista 
geográfico, porém foram encontrados diversos desafios relacionados à qualidade de 
dados, à recategorização e tipificação e sobreposição de pontos. Cunha (2016) aborda 
o problema de recategorização e tipificação de dados, embora problemas com relação 
à qualidade e sobreposição de pontos continuam sendo desafios a serem abordados. 

No que se refere a algoritmos e bibliotecas de clusterização e visualização de 
dados, diversas soluções que utilizam conceitos de SIG para representação de dados 
foram analisadas, entre eles, destaca-se o algoritmo Marker Clusterer, o qual permite 
um processo de solução parcial ao nosso problema computacional de sobreposição de 
pontos sobre um mapa, e comparado com as outras soluções, possuem algumas 
vantagens para atingir especificamente os requisitos do nosso projeto. 
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Em conclusão, o objetivo deste trabalho será abordar os desafios 
apresentados por Kono (2016) em relação a qualidade de dados, recategorização, 
tipificação e sobreposição de pontos, realizando também uma adaptação do algoritmo 
Marker Clusterer que permita clusterizar, visualizar e comparar os diversos tipos de 
alvarás de restaurantes de Curitiba das últimas 3 décadas (1980 – 2015).  
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Capítulo 3   

Materiais e Métodos 
Este capítulo apresenta a metodologia e os materiais utilizados para o 

desenvolvimento do modelo proposto. 

3.1  Método 
 

O método proposto contém 5 (cinco) etapas. As fases de revisão bibliográfica 
e análise foram descritas nas seções anteriores. As fases de implementação, avaliação, 
conclusões e resultados, serão apresentadas nas próximas seções conforme 
demonstrado na Figura 33. 

 
Figura 33: Etapas do método proposto, autoria própria (2016). 

 
 
3.1.1 Revisões Bibliográficas 

As revisões bibliográficas descritas no capítulo 2 são o resultado da análise 
de diversos artigos científicos obtidos das buscas com as seguintes palavras chave: SIG, 
cidades inteligentes, visualização de dados geográficos, clusterização de dados e dados 
abertos.   

 
3.1.2 Análise 

Esta seção apresenta as etapas que compõem o aprofundamento na análise 
dos dados dos alvarás de restaurantes de Curitiba, assim como a análise de algoritmos 
de visualização e clusterização de dados. Esta etapa, como foi apresentada no capítulo 
2, foi realizada considerando as seguintes fases: 

1) Análise da estrutura dos dados dos alvarás. 

2) Análise dos tipos de dados espaciais que compõem os dados dos alvarás. 
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3) Identificação dos tipos de dados geométricos a serem utilizados. 

4) Análise e seleção de algoritmos de visualização e clusterização a serem 
utilizados. 

 
3.1.3 Implementação 

O processo de implementação compõe-se de diversas etapas que permite 
abordar os desafios listados na proposta desde trabalho, tais como: 

1) Atualização e recategorizações da fonte de dados dos alvarás para emitir a fonte 
de dados a ser utilizada no protótipo. 

2) Realização de uma análise inicial de qualidade e categorização dados, por 
exemplo: 

o Quantidade de alvarás existentes nos bairros Centro, Batel, Tatuquara 
entre os anos 1980 e 2015. 

o Qual é a distribuição geográfica dos alvarás nos bairros Centro, Batel, 
Tatuquara. 

o Quais são as áreas de maior concentração e intensidade de alvarás nos 
bairros Centro, Batel e Tatuquara. 

o Quais são os tipos de alvarás mais existem nos bairros Centro, Batel e 
Tatuquara. 

3) Definição das adaptações que devem ser realizadas no algoritmo para alcançar 
os objetivos planejados.   

4) Desenvolvimento de um protótipo e interface de usuário que considere: 

o Definição de elementos visuais a serem utilizados para realizar consultas 
espaciais. 

o Integração da fonte de dados que foi elaborada. 

o Integração do algoritmo adaptado para clusterização e visualização de 
dados. 

o Definição da forma de apresentação dos resultados das consultas. 

o Definição das questões de plataforma, software e hardware para a 
construção do protótipo. 
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3.1.4 Avaliação 

Esta seção apresenta o processo de avaliação da implementação a fim de 
alcançar os objetivos planejados. Para o processo de avaliação, foi necessário: 

1) Definir usuários, ambiente e requisitos técnicos para realizar o processo de 
avaliação. 

2) Definir os aspectos informativos, termos de consentimento, questionário inicial 
e questionário final para à avaliação. 

3) Analisar os resultados. 

 
3.1.1 Conclusões 

Finalmente, a fase de conclusões abrange: o processamento da informação 
obtida de todas as fases anteriormente mencionadas, as implementações realizadas, o 
resultado do processo de avaliação, assim como, as conclusões, recomendações e 
trabalhos futuros.
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Capítulo 4 
 
Implementação 

Esta seção apresenta a proposta de implementação que inclui atualização, 
recategorização dos dados, as adaptações feitas ao algoritmo, a interface visual 
proposta, assim como a avaliação de usuários. 

4.1  Dados de Curitiba 
4.1.1 Atualização e Recategorização dos dados 

Considerando as dificuldades apresentadas por Kono (2016) e a 
recategorização proposta por Cunha (2016), realizou-se um processo de download dos 
dados mais recentes de alvarás publicados pela IPPUC (Outubro 2016), e importação 
dos mesmos ao nosso Sistema de Gestão de Banco de Dados (SGBD) usando Postgres. 

Após realizar a importação no SGBD, foi realizado o processo de 
padronização e recategorização, gerando uma nova fonte de dados que apresenta os 
seguintes resultados, conforme ilustra a Figura 34: 

  

 
Figura 34:  Nova recategorização conforme o SEBRAE, para os bairros Batel, Centro e 

Tatuquara, autoria própria (2016). 

 

Conforme ilustra a Figura 34, existe um total de 18 categorias e um total de 
2804 alvarás registrados, sendo “Lanchonete”, “Bar/Choperia” e “Restaurantes”, 
categorias que apresentam um maior crescimento entre os anos 1980 e 2015.  
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4.1.2  Análise preliminar dos dados 

Utilizando a nova fonte de dados criada na seção anterior, as Figuras 35, 36, 
37 apresentam respectivamente: a quantidade de distribuição de alvarás por ano (A), a 
distribuição geográfica (B) e finalmente, a concentração e intensidade geográfica em 
regiões específicas (C):  

 

 

          
Figura 35: (A) Crescimento por ano, (B) Distribuição geográfica, (C) Alta concentração 

-  Bairro Centro, autoria própria (2016). 
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Figura 36: (A) Crescimento por ano, (B) Distribuição geográfica, (C) Alta concentração 

-  Bairro Batel, autoria própria (2016). 
 

 

          
Figura 37: (A) Crescimento por ano, (B) Distribuição geográfica, (C) Alta concentração 

-  Bairro Tatuquara, autoria própria (2016). 
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Como representado nas Figuras 35, 36, 37, o bairro Centro apresenta o maior 
número e concentração de alvarás da cidade (2139 registros) comparados com os 
bairros Batel (482 registros) e Tatuquara (183 registros). Este resultado deve-se ao fato 
de que o bairro Centro é um dos bairros mais antigos, o bairro Batel já é um bairro mais 
tradicional e Tatuquara um bairro mais novo. As áreas com alta concentração de alvarás 
do Centro (Figura 35-C) estão próximas a diversas praças do bairro, e também uma 
área na região sudoeste representado pelo Shopping Curitiba.  

Em relação à concentração de alvarás no bairro Batel (Figura 36-C), se 
destaca a concentração ao longo de algumas ruas principais, tais como: Avenida Batel, 
Avenida Visconde de Guarapuava, Avenida Vicente Machado e a Rua Comendador 
Araújo, e outras que abrigam centros comerciais e de serviços. Também existem nesta 
região edifícios executivos, centros acadêmicos, atraindo desta forma a abertura de 
novos negócios como restaurantes, lanchonetes e bares. No caso do bairro Tatuquara 
(Figura 37-C), vemos que existe uma concentração bastante dividida em relação as 
áreas do bairro. A concentração do lado direito, segundo (Cunha, 2016), surge em volta 
do CEASA53 (Centrais de Abastecimento do Paraná S.A.), que é responsável por 
grande parte da distribuição alimentícia da cidade, comercializando diversas hortaliças 
e frutas. A outra região localizada no lado esquerdo do mapa, possui concentração 
devido ao crescimento populacional, e por consequência, o crescimento de negócios. 

Para realizar a análise dos tipos de alvarás por bairro, se realizou uma 
delimitação para obter as cinco categorias com maior crescimento ao longo das últimas 
décadas, conforme ilustra a Figura 38, 39 e 40. 

 

 
 

Figura 38: Os cinco tipos de negócios que cresceram mais nas últimas décadas –  
Bairro Centro, autoria própria (2016). 

                                                
 
53 http://www.ceasa.pr.gov.br/  acesso em 22 de Setembro de 2016. 
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Figura 39: Os cinco tipos de negócios que mais cresceram nas últimas décadas –  

Bairro Batel, autoria própria (2016). 
 

 
Figura 40: Os cinco tipos de negócios que mais cresceram nas últimas décadas –  

Bairro Tatuquara, autoria própria (2016). 

A Figura 38 descreve os negócios que mais cresceram nas últimas décadas 
do bairro Centro. “Lanchonetes” apresentam um crescimento desde o ano 1995 e 
representam o tipo de alvarás com maior número do bairro. Nessa sequência seguem 
as categorias “Bar/Choperia”, “Restaurantes”, “Cafés” e finalmente as 
“Padaria/Confeitaria”. Conforme ilustra a Figura 39 (Batel), a categoria que teve mais 
crescimento desde o ano 1997 é “Bar/Choperia” e já na Figura 40, a categoria que 
prevalece (bairro Tatuquara) é "Jogo”, que representa estabelecimentos de sinuca, 
bilhar. 
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4.1.3  Qualidade de dados 

Dentro dos processos de geocodificação, inserção, consulta, análise e 
visualização, as seguintes inconsistências foram identificadas: 

1) Processos de Geocodificação: dentro dos processos trabalhados, mesmo 
utilizando o endereço, o processo de geocodificação não foi eficiente para 10% 
dos dados. Alguns endereços eram demasiado genéricos, ou existiam endereços 
que não eram reconhecidos (tais como as ruas que mudaram de nomes). A 
solução aqui foi verificar manualmente cada endereço com inconsistências; 

2) Padrões: como as fontes de dados eram diferentes, havia normas relacionadas 
a inconsistências de formatos que variam de UTF8 a Latim, geolocalização 
usando latitude / longitude (49.343750 -25.564539) ou UTM (666418.3496092 
7171543.905212), causando inconsistências em consultas espaciais. Como os 
dados são constantemente atualizados, os padrões e colunas originais foram 
mantidos, mas as funções espaciais foram usadas para a correlação; 

3) Diferentes sistemas de coordenadas: o IPPUC usa o formato de dados 
DATUM SAD69, e integração com Google Maps e OpenStreetMaps requer um 
sistema diferente de coordenadas (SIRGAS2000). Neste caso, os formatos 
originais foram mantidos, e foram integrados somente na visualização; 

4) Composição de objetos geométricos: o IPPUC trabalha com segmentos de 
linha para ruas (nó inicial e nó georreferenciado final para cada bloco), mas o 
Google trabalha com um objeto de linha para uma única rua. Nesse caso, os 
dados foram padronizados em coordenadas geográficas; 

5) Diferentes formatos e estruturas de dados: com o passar do tempo, a 
estrutura e o formato das tabelas vão mudando, como por exemplo: nomes das 
colunas apresentadas em maiúsculas, minúsculas, novas informações para os 
mesmos objetos (tabelas), etc. A Figura 41 apresenta a evolução da tabela 
alvarás, os campos que foram adicionados e estruturas alteradas. 

6) Inconsistências nos dados: a análise prévia dos dados identificou que dos 2337 
markers, 25 estabelecimentos apresentam inconsistência nos dados, por 
exemplo, um restaurante que segundo o atributo bairro do banco de dados está 
localizado no bairro Centro, se encontra realmente em outro bairro seguindo as 
coordenadas da latitude e longitude, tal como se apresenta na Figura 42; 

7) Outros desafios: podem ser mencionados outros desafios tais como: (i) 
diferentes granularidades dentro das fontes: fontes governamentais 
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apresentaram maior precisão sobre fontes não oficiais (Google Maps, OSM); e 
(ii) diferentes tipos e formatos de dados. Dentre os formatos, podemos 
mencionar: CSV, XLS, JSON e Shapefile. Dependendo da técnica ou processo 
de integração, esses dados ainda devem ser convertidos para SQL para a 
definição e a inserção de dados.	

 
 

 
 

Figura 41: Diferentes precisões dos dados dos alvarás ao longo do tempo, autoria 
própria (2016). 

 
 

      
Figura 42: Inconsistência de dados de alvarás, autoria própria (2016). 
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4.2 Adaptações no Algoritmo 
Nesta fase, se descreve as adaptações que foram realizadas para atingir o 

primeiro desafio apresentado na descrição do algoritmo Marker Clusterer, que requer 
que a clusterização e visualização, sejam realizadas de acordo ao tipo de negócio. 

 
Figura 43: Processo tradicional de clusterização do algoritmo Marker Clusterer,  

autoria própria (2016). 
 

No processo tradicional do algoritmo Marker Clusterer apresentado na 
Figura 43, nota-se que na entrada de dados se envia uma lista de markers que deverão 
ser processados pelo algoritmo, e o resultado serão clusters e markers sobre o mapa. 
Nesse ponto, o algoritmo atribui uma cor de acordo à intensidade de pontos sobre uma 
região específica, como por exemplo na Figura 43, os clusters amarelos representam 
uma maior concentração de markers, os clusters azuis representam uma intensidade 
intermediária e finalmente, os vermelhos que representam um marker sem ser 
clusterizado. Para atingir os objetivos do projeto e permitir realizar uma clusterização 
e visualização de acordo com o tipo de dado, o processo proposto segue a seguinte 
lógica conforme ilustra a Figura 44: 
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Figura 44: Processo para realizar clusterização de dados de acordo com o tipo de 

negócio, autoria própria (2016). 
 

1) Etapa 1: Como os dados dos alvarás de Curitiba se encontram em um banco de 
dados com um formato diferente, é necessário um processo que transforme 
esses dados em uma lista de markers. Esse processo foi denominado: MyMaps, 
que lê os dados dos alvarás do banco de dados e cria a lista de markers. Este 
processo também identifica e armazena o tipo de negócio que são diferenciados 
por uma cor específica (vermelho representa o tipo de negócio A, azul 
representa o tipo de negócio B, e amarelo, representa o tipo de negócio C).  

2) Etapa 2: Considera como entrada de dados a lista de markers processados pelo 
arquivo MyMaps. Essa lista é processada em um novo algoritmo denominado 
Marker Clusterer Bidimensional, que possui uma estrutura de dados 
bidimensional que armazena cada tipo de dado em uma coluna diferente, 
permitindo desta forma, realizar a clusterização e visualização de acordo com 
o tipo de negócio, conforme foi apresentado na Figura 44.  

Nas seguintes seções explicaremos com mais detalhes as adaptações feitas em cada 
etapa. 
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4.2.1 Criação do atributo BusinessType no processo MyMaps  
O processo MyMaps criado em javascript, lê os dados dos alvarás de Curitiba 

armazenados no banco de dados, e em seguida, cria uma lista de markers onde cada 
alvará será representado por um objeto que possua as seguintes informações: 

Tabela 7: Parâmetros para a criação de cada marker, autoria própria (2016). 
 
Marker 

  
Fonte de dados 

Position  
(Localização geográfica do 
marker) 

 lat: Latitude do Alvará 
lng: Longitude do Alvará 

Icon  
(Figura que representa o 
marker) 

 Dependendo do tipo de negocio selecionado pelo usuário: 
• Tipo A: blue-dot.png 
• Tipo B: yellow-dot.png 
• Tipo C: red-dot.png 
• Default: blue-dot.png 

 
Click Listener  
(Evento que responde 
quando um usuário clica 
sobre um marker). 
 

 Apresenta um pop up na localização dos markers com os 
seguintes dados: 

• Nome Empresarial (nome_empresarial) 
• Data de início de atividades (ano)  

 
BusinessType  
(Determina a distribuição do 
marker no array de clusters) 

  
Tipo de negócio (tipo) 

Na Tabela 7, nota-se que o objeto marker de cada alvará armazena: latitude, 
longitude, tipo de alvará, nome empresarial, data de início de atividades e finalmente, 
o tipo de negócio. O tipo de negócio é representado por um atributo denominado 
BusinessType que é uma adaptação que armazena o tipo de negócio para que seja 
utilizado posteriormente no algoritmo, o qual será explicado na seção seguinte. 

 
4.2.2 Criação da estrutura Marker Clusterer Bidimensional 

Na criação de markers na seção anterior, foi criado o atributo BusinessType, 
que armazena o tipo de negócio. Este novo atributo, é utilizado no algoritmo para 
determinar com qual array cluster será utilizado. Por exemplo: BusinessType[A] que 
poderia representar Restaurantes, BusinessType[B] que poderia representar Bares; e no 
momento da clusterização, esse atributo possibilitará que não exista clusterização entre 
restaurantes e bares. 

O fato de ter um novo atributo acarretará em adaptar a estrutura base do 
algoritmo Marker Clusterer sendo necessário a criação de um novo array 
bidimensional que permita usar o atributo BusinessType para adicionar os markers aos 
clusters. A estrutura bidimensional do array, foi proposta como uma forma de otimizar 
velocidade, tempo de resposta e paralelismo das consultas, e esta estrutura está 
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composta por três arrays clusters, que permitirá selecionar e apresentar a comparação 
entre 3 tipos de negócio ao mesmo tempo.  

A Figura 45 apresenta o processo de clusterização no momento de inserir um 
marker em um cluster usando o algoritmo Marker Clusterer tradicional e a adaptação 
de um novo algoritmo Marker Clusterer Bidimensional: 

 

 
 

Figura 45: Adaptação do novo algoritmo Marker Clusterer Bidimensional, autoria 
própria (2016). 

 

O pseudocódigo do Marker Clusterer Bidimensional é apresentado no 
Algoritmo 3: 
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Data: Marker 
distance ← 40000 //// Distância referencial para clusterização  
clusterToAdd ← null 
pos ← marker.position 
switch marker.BusinessType 

case 'TipoA' : j ← 0  
case 'TipoB' : j ← 1  
case 'TipoC' : j ← 2  
default : j ← 0  

end 
 

for  i ← 0 to i ← NumberOfClusters , cluster ← clusters(i)(j)  
do  
      center ← cluster.center 
      if (center) then 

d ← distanceBetweenPoints(center, pos) 
if ( d <distance) then 
      distance ← d  
      clusterToAdd  ←  cluster 
end 

      end 
end 
if (clusterToAdd and clusterToAdd.isMarkerInClusterBounds(marker)) then 
        clusterToAdd.add(marker) 
 else 

cluster ← new Cluster 
cluster.addMarker(marker) 
clusters.pushNewCluster(cluster, j)  

end 
Algoritmo 3: Clusterização de Markers de acordo ao Tipo, autoria própria 

(2016). 

 
  

// Nova condição que identifica o tipo de 
negócio antes do processo de clusterização. 

// Câlculo da distância 
euclideana  
usando a função haversin 
considerando o array 
bidimensional (i)(j) 

// Adiciona o marker ao cluster 
mais próximo considerando o 
array bidimensional (i)(j) 
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4.3 Interface de usuário proposta 
A interface inicial de usuário que está disponível em 

http://juanjoserodriguez.me/maps/business/ , está composta por duas seções: seção de 
filtros para realizar consultas espaço-temporais e a seção de resultados que é exposta 
sobre o mapa. A seção de filtros apresenta um elemento para selecionar a temporalidade 
(intervalo de datas entre 1980 e 2015), um elemento para a seleção espacial do bairro 
(Centro, Batel, Tatuquara) e um filtro para selecionar os tipos de negócios que 
conformará a consulta, conforme ilustra a Figura 46: 

 

 

 
 

Filtro por intervalo de datas Filtro por bairro Filtro por tipo de negócio 

Figura 46: Filtros espaciais do sistema, autoria própria (2016). 
 

Os filtros visuais permitirão realizar a seleção e análise espaço-temporal em 
diferentes escalas utilizando o mouse tanto no espaço (bairro) quanto no tempo 
(intervalo de datas), sem a necessidade de escrever código em SQL para construir as 
consultas, e além disso, poderão refinar iterativamente as consultas para explorar mais 
ainda os resultados. A Figura 47 apresenta o mapa resultante após realizar uma consulta 
usando os filtros espaciais: 
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Figura 47: Interface inicial (A), e diferentes zooms (B) e (C), autoria própria (2016). 

Observa-se que na Figura 47-A, se propõe uma interface visual que utiliza os 
filtros espaciais de intervalo de datas, bairros e tipos de negócio a serem apresentados 
no mapa, que geram a visualização quantitativa da informação por cada tipo de negócio 
selecionado. A Figura 47-B apresenta um nível maior de detalhe realizando zoom sobre 
a região do mapa e a Figura 47-C, apresenta o detalhe dos markers com uma legenda 
em formato infowindow que mostra o nome empresarial do alvará, data de início de 
atividade e um link que permite mudar a interface de visualização no Google Street 
View (Figura 48-B) (Figura 48-C).   

 

Zoom 3x Zoom 2x 

Zoom 1x 

B C 

A 
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Figura 48: Detalhe específico de cada Marker com infowindow (A) e integração com 
Google Street View (B)(C), autoria própria (2016). 

A clusterização e visualização dos markers e clusters sobre o mapa é 
construída através da interação dos níveis de zoom, permitindo navegar sobre os 
resultados aumentando os detalhes enquanto se aumenta o nível de zoom sobre o mapa. 

Também foi adicionado dois tipos de visualização: detalhes por ano em 
formato estatístico (esquerda) e visualização em formato de mapa de calor (direito), 
conforme se apresenta na Figura 49. 

 

Figura 49: Visualização em formato estatístico (Esquerda) e mapa de calor (Direita), 
autoria própria (2016). 

 

A B 

C 
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Com a interface de usuário e o novo algoritmo desenvolvido, se implementou 
também uma nova instância da solução para clusterização e visualização de pontos de 
ônibus da cidade (Vila, 2016) disponível em http://juanjoserodriguez.me/maps/bus/. 
Para este protótipo, se utilizaram 6982 registros extraídos da fonte de dados da IPPUC, 
tendo como resultado a seguinte interface de consultas e visualização dos dados 
ilustrada na Figura 50: 

 

 

 

 

Figura 50: (A) Filtros espaciais, (B) Visualização resultante, (C) Detalhe dos pontos 
de ônibus, autoria própria (2016). 

 

  

A B
 

C 
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4.4 Software e Hardware utilizados 
Para o desenvolvimento desta dissertação foi utilizado um computador 

Macbook Pro com sistema operacional OS X Capitan com 10GB 1333 MHz DDR3. 
Em relação ao Software, foram utilizados: PostgreSQL 9.6.1, Servidor MAMP V. 
3.5.2, Navegador Google Chrome V 52.0.2743.116 (64-bit), Linguagens de 
programação HTML5, CSS3, Javascript, Google Maps API V3, e finalmente, a 
Biblioteca Marker Cluster V3. 

 
4.5 Experimentos e avaliação dos usuários 

Para o processo de avaliação preliminar da ferramenta com usuários, foi 
utilizado: um termo de consentimento estabelecido (Anexo 1), questionário inicial com 
três perguntas (Anexo 2), e um questionário final com seis perguntas (Anexo 3) 
(Kozievitch, 2009).  

As respostas podiam ter os valores entre 1 e 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 
a nota mais alta. A sessão de avaliação contou com 27 voluntários do curso de 
engenharia da computação da UTFPR, usando as três décadas de alvarás de restaurantes 
(1980 – 2015) dentro de três distintos bairros, com uma média de 2337 registros. 

O experimento foi realizado usando um navegador web em desktop ou um 
navegador web em dispositivo móvel, e foi dividido em duas fases. Na primeira, e sem 
o nosso protótipo, os alunos tinham que identificar e contar as lanchonetes e bares 
criados nos bairros: Centro e Batel (Figura 51). Na segunda fase, os alunos foram 
introduzidos ao protótipo, e executaram a mesma tarefa, utilizando a nossa solução 
(Figura 52): 

    

Figura 51: Visualização antes de usar a solução proposta, autoria própria (2016). 
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Figura 52: Visualização usando a solução proposta Marker Clusterer Bidimensional, 
autoria própria (2016). 

Os 27 voluntários preencheram e devolveram os questionários iniciais e 
finais, e em resumo, foram obtidos os seguintes resultados: (A) 69,3% dos participantes 
consideraram a identificação de alvarás como uma tarefa difícil sem utilizar o nosso 
protótipo; (B) 80,8% consideram que a utilização do nosso protótipo permite uma 
melhor identificação e visualização dos dados; (C) 92,3% consideram que não era 
necessário realizar um processo de treinamento prévio; (D) 84,6% consideraram o 
protótipo como uma solução útil e, finalmente; (E) 65,4% usariam o protótipo 
novamente para visualização espaço-temporal. A Figura 53 mostra o resultado do 
questionário final para as avaliações antes e depois de usar a nova solução.  

 
 

 

 
Figura 53: Questionário final com as avaliações antes e após de usar a nova solução,  

autoria própria (2016). 
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Como sugestões, os alunos listaram a adaptação do algoritmo para outros 
tipos de dispositivos móveis, e uma visualização mais rápida (para os últimos testes, 
devido ao paralelismo, o usuário tinha que recarregar a página para ver os resultados). 

Em resumo, a avaliação preliminar de usuários para esta fase indicou que o 
protótipo era muito útil para uma visualização rápida e paralela de seleção de 
informações espaço-temporal, resolvendo o problema da sobreposição da informação 
e permitindo diferentes tipos de visualização de acordo com o zoom utilizado para 
apresentar informações geográficas. Os estudantes afirmaram que os filtros ajudaram 
a distinguir os diferentes intervalos de tempo e bairros, melhorando a navegação através 
dos diferentes tipos de alvarás de restaurantes das últimas três décadas. 
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Capítulo 5 
 
Conclusões e Trabalhos Futuros  

Esta dissertação apresentou uma revisão bibliográfica com foco em aspectos 
computacionais dos conceitos de SIG, cidades inteligentes, dados abertos e 
visualização e clusterização de dados georreferenciados, abordando desafios como: 
SIG, qualidade de dados, sobreposição de pontos, clusterização e visualização de um 
grande volume de dados.  

A fonte de dados fornecida pela PMC apresentou diversas limitações no 
momento da fase de análise dos dados, tais como: falta de normalização, padronização, 
duplicação de dados, falta de categorização apropriada dos tipos de alvarás, entre 
outros. Para abordar estes desafios, e tomando como base os trabalhos feitos por Kono 
(2016) e Cunha (2016), foi proposto um processo que resolve problemas de 
redundância na base de dados e realiza uma recategorização mais apropriada dos tipos 
de alvarás de Curitiba. O resultado deste processo foi uma base de dados atualizada, 
com uma recategorização baseada nos tipos e estilos de restaurantes definidos pelo 
Sebrae, que possui também atributos geoespaciais tais como latitude, longitude e dado 
geométrico.  

Em relação a visualização e clusterização de um grande volume de dados, foi 
analisamos e adaptamos o algoritmo Marker Clusterer para que permita realizar análise 
e visualização histórica da evolução econômica dos alvarás de restaurantes da cidade 
de Curitiba fazendo uso da nova base de dados gerada. Para esta adaptação, foi 
necessário: 1) criação de um processo denominado MyMaps que permita criar os 
objetos de tipo markers usando a fonte de dados de alvarás fornecida pela PMC; 2) 
criação de um novo atributo denominado BusinessType   que armazene o tipo de 
alvarás, e finalmente; 3) criação de um processo de clusterização que possuem um 
array Bidimensional que identifica, salva e clusteriza os dados de acordo ao tipo de 
dado selecionado. 

Tanto a nova base de dados como o novo algoritmo, foram implementados 
em um sistema visual accessível em plataformas web e dispositivos móveis. Durante a 
fase experimental, se realizou uma versão para visualização dos alvarás 
(http://juanjoserodriguez.me/maps/business/), e uma versão para visualização dos 
pontos de ônibus da cidade de Curitiba. O código fonte da solução também foi 
disponibilizado no github (http://github.com/jrodriguezv10)  como uma contribuição 
para ser utilizado por outros pesquisadores em processos de visualização, clusterização 
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e comparação entre diversos tipos de dados georreferenciados. 

Para a fase de avaliação, considerando a versão de visualização dos alvarás 
de Curitiba, tivemos 27 voluntários, sendo que: 69,3% dos participantes consideraram 
como uma tarefa difícil a identificação de alvarás antes de usar o nosso protótipo; (B) 
80,8% consideram que a utilização do nosso protótipo permite uma melhor 
identificação e visualização; (C) 92,3% consideram que não é necessário realizar um 
processo de treinamento prévio; (D) 84,6% consideraram o protótipo, uma solução útil 
e, finalmente; (E) 65,4% usariam o novo algoritmo para visualização espaço-temporal. 

Além disso, esta dissertação teve como resultado: Prêmio de primeiro lugar 
da competição de vídeos sobre Cidades Inteligentes no XXXIII Simpósio Brasileiro de 
Telecomunicações 2015 no link: http://www.sbrt.org.br/sbrt2015/premiacao-
competicao-de-video/., e os artigos publicados Vila (2016) e Kozievitch (2016). 

Como trabalhos futuros, destacam-se um total de 18 desafios pendentes, entre 
eles: crowdsourcing e validação de dados, informação em tempo real, segurança e 
privacidade de dados, dados abertos, localização e navegação em interiores, 
processamento e integração de dados (SIG); infraestruturas com novas tecnologias, 
soluções para aumentar a eficácia energética, pessoas como produtoras de informação, 
tráfego de dados de maneira mais rápida e eficaz (Cidades Inteligentes); visualização e 
clusterização de dados considerando limites geográficos, optimização do processo de 
desagregação utilizando zoom sobre o mapa, romper a dependência de Google Maps 
(Marker Clusterer); e finalmente, resolver problemas de qualidade e redundância de 
dados propondo processos automatizados de registro de alvarás. Também 
consideramos importante ampliar as funcionalidades e escopo da solução proposta, 
incorporando informação dos 72 bairros de Curitiba, outras fontes e tipos de dados, e 
da mesma forma, disponibilizar e difundir o software online. 
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84 

 

Anexo	1:	Formulário	de	Consentimento	
 
Título do Projeto  
Avaliação do uso da ferramenta de visualização Marker Clusterer 
 
Coordenadores 
Nádia Kozievitch, Juan José Rodriguez 
 
I. Proposta deste Projeto  
 
- Neste estudo será avaliado uma ferramenta desenvolvida por nós em relação a 

eficiência e eficácia da visualização de alvarás de comércio. 
   

O experimento será conduzido durante as aulas do curso de Engenharia da Computação 
– oferecido pelo departamento de Informática. O estudo incluirá aproximadamente 30 
estudantes dese curso.  
 
II. Procedimentos 
 

1. Todos os participantes serão solicitados a preencherem um questionário inicial, 
com questões de informações demográficas e sociais (além de informações de 
identificação, como nome ou email).  

2. O projeto consistirá do teste de várias visualizações que trabalham com a 
recuperação de informação geográfica:  

 
a. Busca: Recuperação de informações, com zoom de bairros atuais de 

Curitiba. 
b. Navegação: Usuários podem navegar na ferramenta para recuperar 

informações de localização e alvarás. 
i. Usuários podem navegar na ferramenta para recuperar informações de 

localização e alvarás. 
 

3. Inicialmente os alunos localizarão alvarás de um tipo específico em Curitiba, e 
posteriormente utilizarão um algoritmo testado pelo projeto. 

4. Todos os participantes receberão alvarás de comércio, de três bairros de 
Curitiba. Eles visualizarão e identificarão tipos específicos de restaurantes. 

5. Para cada tarefa de identificação, o resultado (com sucesso ou não) e o tempo 
utilizado para o experimento será avaliado.  

6. Ao final do processo de identificação os participantes preencherão o 
questionário final. Ele será utilizado para avaliar o uso e utilidade da ferramenta.  

 
III. Riscos 
Os riscos envolvidos são mínimos. A qualquer ponto do projeto, os participantes podem 
decidir pela não-participação.  
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IV. Benefícios 
O benefício imediato seria o aprendizado de visualização geográfica. Um dos objetivos 
do estudo é encorajar novos métodos, envolvendo GIS, para aprender na identificação 
de registros. O grande intento do projeto é desenvolver ferramentas e tecnologias, 
combinando GIS, cidades inteligentes e visualização.  
 
V. Confidenciabilidade  
 
Todas as informações adquiridas deste projeto serão tratadas de maneira anônima.  
 
VI. Indenização 
A participação neste estudo é voluntária e nenhuma indenização será disponibilizada.  
 
VII. Liberdade para dipensa do projeto  
Em qualquer etapa do estudo os participantes terão liberdade para ser dispensados do 
projeto.  
 
VIII. Responsabilidades do Participante 
I concordo em participar deste estudo. Tenho as seguintes responsabilidades:  

- Completar os questionários de entrada e saída.  
 
IX. Permissão do Participante 
Eu li este Formulário de Consentimento e aprovo as condições deste projeto. 
Responderei todas as perguntas, tenho conhecimento do que foi escrito nesta folha e 
permito o meu consentimento como voluntário: 
 
 
 
_______________________________________________ Data__________ 
Assinatura 
 
Caso haja qualquer dúvida com relação ao projeto, por favor contactar: 
 
Nádia Kozievitch -    nadiap@utfpr.edu.br 
Juan José Rodriguez  - jrodriguezv10@gmail.com 
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Anexo	2:	Questionário	Inicial	
 
 
RA do Aluno _______ 
 
 

1. Você usa alguma forma de visualização de dados espaciais?  
____GoogleMaps 
____OpenStreetMaps 
____Outros (descreva por favor):___________________________________ 
 

 
2. Em uma escala de 1 a 5, por favor avalie a sua familiaridade com ferramentas de 

busca, onde 1 significa menos familiar e 5 mais familiar.  
___Busca pelo MSN Live  
___Google  
___Yahoo 
___Busca pelo MSN Live Image  
___Busca pelo Google Image  
___Busca pelo Yahoo Image  
___Outro 

 
3. Se você recebesse a tarefa de localizar todas as padarias perto da sua casa, qual 

seria o procedimento adotado?  
 
 
 
 
 
 
 
Acesso a Sistema de mapas sem uso da solução proposta:  
http://juanjoserodriguez.me/maps/businesspoints/ 
  



87 

 

Anexo	3:	Questionário	Final	
 
RA do Aluno _______ 
 
a) Qual nota você daria para o processo usual de identificação de alvarás e seus tipos 

antes de usar a ferramenta?  
 
Nota mais baixa 1     2     3     4     5 Nota mais alta 
 
b) Qual nota receberia o processo alternativo de identifação de alvarás, realizado com a 

ajuda do MarkerClusterer?  
 
Nota mais baixa 1     2     3     4     5 Nota mais alta 
 
c) O não-treinamento da ferramenta MarkerClusterer foi suficiente para executar as 

tarefas?  
 

Nota mais baixa 1     2     3     4     5 Nota mais alta 

d) Avalie a utilidade final da ferramenta:  
Inútil 1     2     3     4     5  Bastante Útil 
 
e) Avalie a probabilidade de você utilizar a ferramenta MarkerClusterer no futuro para 

geolocalização de informações.  
Nota mais baixa 1     2     3     4     5 Nota mais alta 
 

f) Por favor liste problemas encontrados com o uso da ferramenta MarkerClusterer.  

 

 

 

 

Acesso a ferramenta usando Marker Clusterer adaptado:  
http://juanjoserodriguez.me/maps/business/ 

 
 
 


