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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais 

Resumo/ 

A necessidade de informações georreferenciadas, sistematizadas, precisas e acessíveis é 

uma demanda cada vez maior nas grandes cidades brasileiras. Neste sentido, este artigo objetiva 

avaliar recursos da plataforma gratuita e de acesso público do Sistema de Gestão da 

Geoinformação (SIGeo) - gerido pela prefeitura de Niterói-RJ - o Civitas Geoportal, e sua 

aplicação em análises ambientais.  Para tanto, foram analisadas as unidades de conservação, o 

cadastro de indivíduos arbóreos em via pública, as áreas atingidas por incêndio, os pontos de 

balneabilidade das praias e, posteriormente, feita uma análise multicritério. Os resultados 

demonstraram 13.641 hectares de unidades de conservação delimitadas; 634 hectares de áreas que 

sofreram com incêndios; 7.137 indivíduos arbóreos de vias públicas catalogados até o momento; 

e, dos 29 pontos de balneabilidade, 23 apresentaram status próprio e 6, impróprio. Foram 

percebidos ainda inúmeros benefícios e aplicações das geotecnologias na administração pública.  

Palavras chave: Geoinformação, geotecnologias, análise multicritério.  
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1. Introdução  

Nos últimos anos, tem-se observado uma grande e rápida evolução nas áreas 

tecnológicas, particularmente na informática, que está ganhando uma crescente importância 

nos mais diversos ramos da ciência (BUZAI, 1999). Segundo este autor a possibilidade de 

transformação do mundo real em um modelo digital da realidade, facilitado pelas 

geotecnologias, não se apresenta como uma simples mudança de ambiente, mas sim como 

uma mudança fundamental na forma de se ver o espaço geográfico.  

Neste contexto de espaço geográfico, se destacam os estudos ambientais, os quais 

por sua essência integradora têm incorporado as geotecnologias como suporte para 

organização de dados de forma ampla e organizada, originados de diversas fontes e em grande 

volume, prontos para serem reestruturados em direção a diversos objetivos.  

Devido ao seu relativo baixo custo e eficiência nos resultados apresentados as áreas 

que compreendem as geotecnologias (Cartografia Digital, Sistema de Posicionamento Global, 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento), subsidiam a articulação entre os atributos de 

localização, da proximidade e dos tipos de dispersão da identificação dos componentes e dos 

eventos, promovendo informações adequadas para tomada de decisão pelas administrações 

públicas em relação aos problemas socioambientais.  

Assim, pode-se apontar pelo menos quatro grandes dimensões dos problemas 

relacionados aos aspectos socioambientais, onde é relevante o impacto do uso da tecnologia 

de Sistemas de Informação Geográfica: Mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental, 

Avaliação de Impacto Ambiental, Ordenamento Territorial e os Prognósticos Ambientais. 

Nessa continuidade, a Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) que está localizada na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, introduz o Sistema de Gestão de Geoinformação 

(SIGeo), dentro do qual há uma plataforma que reúne as bases de informações 

georreferenciadas, gratuitas e de acesso público das secretarias municipais. A plataforma, 

denominada Civitas Geoportal, permite uma análise integrada da base de dados de todas as 

secretarias municipais, servindo como uma ferramenta para a gestão das secretarias, 
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auxiliando na produção de relatórios gerenciais, facilitando o processo decisório em etapas do 

planejamento e da gestão, assim como uma ferramenta de acesso público, disponível aos 

munícipes, para consultas e análises diversas, para distintos fins. 

Sendo assim, este estudo objetiva avaliar recursos da plataforma Civitas voltadas 

para análises ambientais, buscando indicar as potencialidades deste recurso para abordagens 

integradas de planejamento e gestão ambiental. 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Área de Estudo 

O município de Niterói (figura 1) está inserido na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, distando da capital do estado aproximadamente 13 km, às margens da Baía de 

Guanabara. 

A área total de Niterói é de 134 km² e limita-se pelas divisas com São Gonçalo ao 

norte e Maricá ao leste. Segundo o último censo do IBGE (2010), a cidade possui um total de 

487.562 habitantes.  

A ocupação habitacional concentra-se ao litoral do município, fundo de vales e nas 

meias encostas, com uma expansão gradativa em direção aos topos de morros. No município 

de Niterói, os espaços de fundação cristalina são desempenhados pelos maciços e colinas 

costeiras (LEAL, OLIVEIRA & BITTENCOURT, 2017). 



 

IBSN: 0000.0000.000Página 4 

 

 

Figura 1: Localização do município de Niterói 

Fonte: Elaborado pelos autores 

2.2 Metodologia 

A metodologia consistiu em 3 etapas, a primeira e a segunda etapa foram 

estabelecidas com base no estudo desenvolvido por Leal et al. (2018). Já a terceira etapa 

consistiu em uma análise geotopológica.  

A primeira etapa consistiu no acesso ao Geoportal Civitas, a qual é a plataforma que 

integraliza os dados entre as secretarias, através do sítio “https://geo.niteroi.rj.gov.br/”. Este 

acesso pode ser dado de duas formas: acesso público, livre para todos os usuários, contendo 

uma enorme carga de dados e diversas ferramentas que podem ser utilizadas para elaboração 

de estudos e mapas temáticos, outra forma é através do Login, que apresenta todas as 

funcionalidades do acesso público, acrescido com ferramentas adicionais atribuídas ao 

funcionário habilitado da prefeitura. 
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Através de um navegador de Internet (Google Chrome ou Firefox, em suas versões 

mais recentes), os usuários podem utilizar o Portal WebGIS para realizar consultas a 

informações georreferenciadas e tabulares (alfanuméricas), de modo interativo e a manipular 

diferentes níveis de informação organizadas em camadas, de acordo com o interesse e a 

necessidade dos usuários. 

Com isso, a segunda etapa consistiu em selecionar alguns dos dados disponíveis, 

como as unidades de conservação, cadastro de árvores, incêndios e balneabilidade, indicando 

algumas aplicações para análises ambientais integradas.  

A terceira etapa consistiu na análise multicritério e aplicações para o 

desenvolvimento de políticas públicas ambientais, relacionando elementos distintos, 

disponíveis na plataforma de acesso público para melhor uso e gestão do território. 

3. Resultados e Discussões 

A apresentação da plataforma SIGeo, com seu layout limpo e intuitivo permite a 

identificação de várias camadas de informação e também análise multicritério no que tange 

aos aspectos ambientais.  

Conforme pode ser observado na figura 2, a partir da seleção da camada “unidades 

de conservação de proteção integral” e da camada “unidades de conservação de uso 

sustentável” há o acesso a informação sobre as áreas ambientais protegidas. Tal fato auxilia o 

usuário na compra e venda de imóveis, possibilidade de construção, bem como promove a 

educação ambiental, por meio da democratização da informação, no município.  

Com um clique do mouse sobre a unidade de conservação é possível acessar 

informações tabulares sobre as unidades com indicação do nome, ano de criação, marco 

jurídico, se existe ou não plano de manejo, o domínio, e o tamanho da unidade em hectares, 

conforme também exposto na figura 2 . Foram 13.641 hectares de unidades de conservação no 

município, este número extrapola a área total do município em 3.837 hectares devido à 
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unidade de conservação marinha Reserva Extrativista de Itaipu (RESEX) a qual apresenta 

parte de sua área compreendendo o Oceano Atlântico.  

 

Figura 2 – Unidades de Conservação e seus dados tabulares 

Fonte – Elaborado pelos autores a partir da plataforma Civitas 

 

Outro dado de grande relevância no que se refere aos aspectos ambientais é o 

cadastro de indivíduos arbóreos (árvores) em área pública no município. De acordo com Leal 

et al. (2018) o cadastro de árvores é significativo tanto para o gestor público quanto para a 

população em geral, uma vez que promove a criação e a sistematização dos dados, auxilia na 

democratização da informação e consequentemente ajuda a preservar as árvores localizadas 

nos logradouros públicos do município.  

Assim pode ser visto na figura 3. Por meio de um clique sobre a árvore é possível 

saber sua localização, nome da espécie, nome popular, altura, origem (exótica ou nativa), 

estado fitossanitário, estado de gola e sua classificação quanto ao risco (urgência, 

monitoramento e sem risco iminente). 
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Figura 3 – Cadastro de indivíduos arbóreos em via pública 

Fonte – Elaborado pelos autores a partir da plataforma Civitas 

 

A arborização em vias públicas é um indicador relevante para a qualidade do 

ambiente urbano. Já foram catalogados e analisados, estando disponíveis para consulta na 

plataforma Civitas, 7.137 indivíduos arbóreos em vias públicas do município.  

Segundo LIMA & AMORIM (2006) a vegetação em vias públicas serve como um 

filtro para atenuar os resíduos, retenção de pó, reoxigenação do ar, além de oferecer sombra e 

frescor interferindo no microclima local. 

Uma terceira aplicação para aspectos ambientais é a indicação das ocorrências de 

incêndio no município em 2014 e 2016. Tal ferramenta é fundamental, uma vez que é possível 

perceber as áreas onde houve reincidência de queimadas no município. Selecionando a área 

de queimada com um clique do  mouse é possível ter acesso a informação tabular mostrando o 

tipo de incêndio, o dano a vegetação, a direção do fogo, a altitude, a posição no relevo e a 

declividade da área conforme figura 4. Foram identificadas 634 hectares de área de incêndio.  
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Figura 4– Ocorrências de incêndio em 2014. 

Fonte – Elaborado pelos autores a partir da plataforma Civitas 

 

Além disso, uma quarta aplicação diz respeito ao acesso à informação a respeito dos 

pontos de balneabilidade das praias, que são feitos a partir de medições realizadas pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), repassados à prefeitura e disponibilizados por meio 

de seu portal eletrônico.  

Os pontos de balneabilidade estão classificados em três categorias, a saber: própria, 

imprópria e não realizada. Por meio da seleção do ponto de balneabilidade localizado no 

litoral o banhista tem acesso ao dia em que foi realizada a aferição, o nome da praia e o status 

da praia (figura 5). Tal fato é relevante, tendo em vista que o município ainda apresenta sua 

rede hidrográfica afetada pelo lançamento de esgoto irregular, o que, atrelado às oscilações de 

maré, podem impactar significativamente a qualidade das praias.  

Dos 29 pontos de balneabilidade, 23 apresentaram status de praia própria e 6 

apresentaram status de imprópria no dia da consulta à plataforma.  
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Figura 5– Pontos de balneabilidade das praias e informações tabulares acessadas no portal em 29/01/2019. 

Fonte – Elaborado pelos autores a partir da plataforma Civitas 

 

Destarte, como ferramenta, o Civitas Geoportal, possibilita compatibilizar as 

informações de diversas fontes e sintetizá-las em mapas temáticos sobre a área de interesse, 

consistindo em um instrumento para análises estratégicas dos dados disponíveis, podendo-se 

utilizar da componente espacial como auxílio à tomada de decisão na gestão territorial e 

ambiental. Nesta continuidade foi confeccionado a partir da ferramenta “impressão” um mapa 

temático (figura 6) indicando as unidades de conservação de proteção integral, as árvores 

cadastradas e as áreas de incêndio em 2014 e 2016.  

Uma área com boa arborização urbana favorece um melhor fluxo gênico interligando 

fragmentos florestais relevantes no município e, portanto as unidades de conservação, se 

constituem como corredores ecológicos urbanos. Também é importante notar as áreas de 

incêndio no interior das unidades de conservação, os quais modificaram as características e 

iluminação da cobertura vegetal, ocasionando exposição de raízes de indivíduos arbóreo de 

maior porte e redução da oxigenação em função da compactação do solo. 



 

IBSN: 0000.0000.000Página 10 

 

 

Figura 6– Análise multicritério. 

Fonte – Elaborado pelos autores a partir da plataforma Civitas 

 

Fica evidente, portanto, as inúmeras aplicações das geotecnologias na administração 

pública, conforme indica a tabela I. 

 

Tabela I: Benefícios e Aplicações da plataforma Civitas 

Benefícios  Aplicações  

Redução dos custos com 

transporte 

A utilização de imagens de sensoriamento remoto possibilita que parte 

relevante das análises sejam realizadas na própria prefeitura.  
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Identificação das áreas 

suscetíveis a incêndios 

Com a análise temporal das áreas onde ocorreu incêndio em 2014 e 2016 é 

possível identificar as áreas que têm maior risco de reincidência e estabelecer 

estratégias relacionadas à prevenção.  

Aumento da capacidade de 

gestão sobre a arborização 

urbana 

Mapeamento dos indivíduos arbóreos em via pública com diagnóstico preciso, 

sistematizado e georreferenciado.  

Indicação frequente da 

balneabilidade das praias 

Disponibilidade para população em geral de uma informação de utilidade para 

saúde pública, bem como de alerta aos gestores públicos quanto às bacias 

hidrográficas que requerem ações prioritárias.  

Acesso à informação e à 

localização das unidades de 

conservação do município 

Espacialização de forma rápida e precisa das áreas onde são proibidas novas 

edificações ou que apresentam restrições quanto ao uso e ocupação do solo.  

Modernização da 

administração pública  

Através da plataforma integrada e aberta, há conexão de pessoas e dados, 

novas  estratégias se originam, norteando ações inteligentes. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4. Considerações finais 

 Os resultados do estudo mostraram que a implantação do Sistema de Gestão da 

Geoinformação (SIGeo) no município de Niterói, ou seja, um sistema que organiza e 

disponibiliza de forma acessível informações produzidas pelas diferentes secretarias 

municipais de modo georreferenciado, tende a oferecer um universo de possibilidades de usos, 

facilitando tanto a rotina de trabalho dos técnicos quanto o acesso a informação para 

população em geral. A metodologia proposta se mostrou eficaz e eficiente para o alcance do 

objetivo proposto e pôde demonstrar a efetividade de sua aplicação como subsídio à gestão 

ambiental municipal.  

 

 

 



 

IBSN: 0000.0000.000Página 12 

 

5. Agradecimentos 

 À Prefeitura Municipal de Niterói pelo apoio e por todas as facilidades de 

conhecimento compartido nas diversas pesquisas realizadas.  

 

6. Referências Bibliográficas 

BUZAI, G.D. Geografia Global. Buenos Aires. 1999. 216 p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010. 

Disponível em : http://www.censo2010.ibge.gov.br. Acesso em 15/02/2018.  

LEAL, T. L.; OLIVEIRA B. & BITTENCOURT, P. Mapeamento e avaliação dos impactos 

ambientais nas nascentes do município de Niterói -RJ: Análise macroscópica. In: 1º 

Workshop Arte & Ciência: Reflexão integrada na paisagem. Anais do 1º Worshop Arte & 

Ciência. 2017. Disponível em: https://conferencias.ufrj.br/index.php/wac/wap2017. Acesso 

em 30/01/2019.  

LEAL, T. L.; OLIVEIRA B.; BOURGUIGNON, D.; CHIANELLI, J.; BITTENCOURT, P. & 

BEDRAN, R. Sistema de gestão de geoinformação (SIGEO) da prefeitura de Niterói-rj: 

aplicações para análises ambientais. In: IV Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de 

Janeiro, 2018, Seropédica. Anais IV Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro, 

2018. 

LIMA, V. & AMORIM, M. C. de C. T. A importância das áreas verdes para a qualidade 

ambiental das cidades. Revista Formação, nº13, p. 139 -165. 2006.  


