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(SIG) pode ser definido como um con-
junto de instrumentos para coletar, armaze-
nar, recuperar e, posteriormente, transfor-
mar e representar dados georreferenciados 
da superfície terrestre para um conjunto de 
propósitos particulares (gerenciamento de 
transporte, supervisão ambiental, gestão 
urbana, planejamento territorial etc.). Essas 
funções são possíveis através da integração 

U de dados espaciais (mapas cartográficos, 
GPS, levantamentos topográficos, imagens 
de satélite, ortofotos, dados censitários 
etc.), em uma base de dados capaz de ge-
rar informações. Essas informações podem 
ser consultadas e visualizadas em formato 
gráfico (mapas temáticos, gráficos, tabelas, 
relatórios). A novidade nesses sistemas é 
a forma como eles estão organizados, re-
sultando em um aumento significativo da 
compreensão do todo, seja em abrangência 
ou em profundidade.

A aplicação dessa tecnologia nos diver-
sos setores da economia desenvolveu-se 
enormemente nos últimos anos, tendo em 
vista a capacidade desses sistemas de asso-
ciar informações tabulares a uma localiza-
ção no espaço geográfico; gerando mapas e 
gráficos quantitativos e qualitativos e auxi-
liando a tomada de decisão (figura 1).

Na área de engenharia de transportes, 
os SIGs têm se tornado uma importante 
ferramenta para resolução de problemas, 
sendo empregados em: gerenciamento de 
avanço físico de obra, gerência de pavi-
mentos, transporte coletivo, rodoviário e de 
carga, engenharia de tráfego, localização de 
facilidades e planejamento de transportes.

A gestão de transporte urbano envol-
ve desde o controle operacional de semá-
foros e da circulação viária até o planeja-
mento de intervenções no sistema viário, 
passando pela fiscalização e educação de 
trânsito. Esse conjunto de medidas visa 
proporcionar maior eficiência aos deslo-
camentos urbanos, refletindo em redução 
de tempo de viagem, número de aciden-
tes, consumo de combustível e emissão 
de poluentes. Nesse contexto, a gestão 
de sistemas de transporte urbano requer 
um modelo capaz de representar de for-
ma simplificada, mas eficaz, a realidade 
evolutiva desses sistemas. A implementa-
ção dessa modelagem necessita de uma 
plataforma computacional que possibilite 
associar dados quantitativos a feições ge-
ométricas espaciais. Como os sistemas de 
transportes são distribuídos sobre o espa-
ço e seus objetos (exemplos: vias, fluxo de 
veículos, pessoas, empreendimentos) se 
localizam no espaço, então o caráter es-
pacial dos sistemas relacionados a trans-
porte urbano faz dos SIGs uma alternativa 
valiosa para a modelagem, gerenciamento 
e gestão de sistemas de transportes (figu-
ra 2), [Meneses, 2003].

Figura 1 - exemplo de aplicativo siG usando tecnologia arcGis server®
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O desenvolvimento de um sistema de 
informação geográfica pressupõe etapas de 
tratamento das informações espaciais, tais 
como: atribuição de sistemas de coordena-
das e projeção cartográfica aos elementos 
gráficos representados; tratamento das in-
formações tabulares e vinculação de atri-
butos (dados) às feições espaciais, proces-
samento de imagens etc.; essas etapas são 
processadas em ambientes computacionais 
específicos – aplicativos SIGs – (figura 3).

“Em conjunto com as etapas menciona-
das, um SIG necessita de profissionais ca-
pazes de entender as inter-relações entre os 
fenômenos do mundo real e criar modelos 

representativos computacionalmente”, afir-
ma o Geógrafo Jânio Marcos Rodrigues, in-
tegrante da equipe técnica do SIGERO-SIG.

O empreendimento Rodoanel Mário Co-
vas - Trecho Sul é, no momento, o principal 
objeto de gerenciamento da Dersa. Tendo em 
vista a magnitude e importância do empreen-
dimento Rodoanel no sistema de transporte 
urbano de São Paulo, a Dersa está desenvol-
vendo um sistema de gerenciamento baseado 
em tecnologia SIG, com o objetivo de auxiliar 
na gestão da execução da grande obra.

O SIGERO SIG (Sistema Integrado de Ges-
tão de Infra-Estrutura Rodoviária) pretende 
ser pioneiro na instituição, fornecendo su-

porte às equipes gestoras do empreendimen-
to em suas tomadas de decisão. O aplicativo 
SIG em desenvolvimento na Dersa está sendo 
construído utilizando-se da tecnologia Arc-
Gis® 9.3 desktop (tratamento das informa-
ções espaciais) e ArcGis Server® 9.3 (publica-
ção dos mapas na WEB). Tendo em vista um 
dos princípios fundamentais de um SIG, que 
é a capacidade de realizar cruzamentos en-
tre dados tabulares e informações espaciais, 
o desenvolvimento desse sistema na Dersa 
permitirá o acompanhamento evolutivo da 
execução do Trecho Sul do Rodoanel.

A figura 4 representa a arquitetura des-
se sistema.

Os elementos gráficos utilizados no de-
senvolvimento desse sistema serão: feições 
espaciais definidas no projeto executivo (cor-
te/aterro, OAEs, interferências, eixo, imagens 
de satélite e ortofotos etc.), combinadas com 
dados tabulares de avanço físico atualizados 
quinzenalmente. A combinação das feições 
espaciais e seus dados tabulares com o de-
senvolvimento de aplicativos computacionais 
resultará em uma interface gráfica que será 
disponibilizada em ambiente desktop e web, 
capaz de fornecer aos usuários informações 
percentuais (gráficos, relatórios, tabelas) so-
bre o avanço físico do empreendimento Ro-
doanel Mário Covas - Trecho Sul, consideran-
do cada tipo de serviço executado.

Figura 2 - tela de visualização gráfica 
do Módulo siG da Dersa (Protótipo)

Figura 3 - Componentes de um siG
(fonte: adaptada de câmara, 1995)

Figura 4 - arquitetura da infra-estrutura do siGerO
* Mateus Dias Marçal, coordena o SIGERO, Sistema de 
Informações Rodoanel na Dersa


