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Resumo 

Este trabalho visa cadastrar informações sobre o 
município de Bauru em uma plataforma 
georreferenciada utilizando um software de 
Sistemas de Informações Geográficas. 
 
Palavras Chave: Georreferenciamento, Sistemas de 
informações geográficas, SIG. 
 

Abstract 

This work aims to register information about the 
municipality of Bauru in a georeferenced 
framework using Geographic Information System 
software. 
 
Keywords: Georeferencing, Geographic Information 
Systems, GIS. 
 

Introdução 

O geoprocessamento vem cada vez mais sendo 
utilizado na gestão de temas pertinentes aos 
interesses de desenvolvimento da humanidade, 
contribuindo para o planejamento urbano, o projeto 
de redes de água e esgoto, a busca pela melhoria 
da mobilidade urbana nas metrópoles, 
preocupações ambientais, prevenção de acidentes, 
entre outros. Esse sistema possibilita o 
armazenamento de informações do mundo real em 
uma coleção de layers integrados pela posição 
geográfica, ou seja, pelo processamento 
informatizado de dados georreferenciados, através 
de softwares que permitem o uso de recursos 
cartográficos e uma base de dados que permita 
associar informações coordenadas nesses mapas 
ou plantas, e a partir desses dados, fazer diversas 
simulações. 
O presente trabalho visa catalogar todas as 
informações possíveis sobre o município de Bauru e 
armazená-las em um Banco de Dados por meio de 
um software de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG). 
Tais dados vão desde informações sobre a 
infraestrutura viária do município, como localização 
das vias, das ferrovias e rodovias que cortam o 
município, até dados ambientais, como localização 
de rios, áreas alagáveis, praças e parques da 
cidade, passando por informações populacionais, 

como densidade populacional, indicadores 
econômicos e sociais de bairros da cidade. 

Objetivos 

Coletar e armazenar dados sobre o município de 
Bauru de uma forma integrada utilizando SIG 
visando estabelecer uma estrutura de banco de 
dados para subsidiar a análise de problemas 
urbanos. 

Material e Métodos 

Para a coleta de dados fez-se inicialmente um 
levantamento em órgãos da prefeitura de Bauru, 
para averiguação e disponibilidade das informações 
sobre a cidade. Após contato com diversos órgãos, 
se identificou que as melhores fontes de informação 
seriam a Secretaria de Planejamento de Bauru 
(SEPLAN) e o Departamento de Água e Esgoto 
(DAE). O primeiro forneceu dois mapas no formato 
DWG da cidade de Bauru já georreferenciados em 
UTM, um de 1996 e outro de 2013. O segundo 
disponibilizou um mapa em formato TIF também 
georreferenciado. No caso dos mapas da SEPLAN, 
foi necessário migrar para o software SIG utilizado 
(MAPTITUDE versão 2015). Porém, uma dificuldade 
enfrentada foi que este software não possui a opção 
de elipsoide de referência SAD 69, no qual o mapa 
da SEPLAN havia sido confeccionado. Portanto, foi 
utilizado o elipsoide WGS 1984 com ajuste para o 
hemisfério sul, que era o mais aproximado que o 
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software oferecia. Foi feito isso para os mapas de 
1996 e de 2013 da SEPLAN.  
Outra dificuldade encontrada foi a discrepância de 
medidas em mapas de um mesmo órgão, que 
apesar de utilizar o mesmo datum e elipsoide para o 
levantamento, resultavam em medidas diferentes, 
talvez ocasionados por métodos de levantamento 
ou equipamentos distintos. Outro problema 
encontrado foi que os dados de órgãos diferentes 
não coincidiam quando sobrepostos, mostrando o 
quão problemática é a representação do elipsoide 
terrestre em um plano. Os mapas da SEPLAN não 
coincidiam com os do DAE, que também não 
coincidiam com o mesmo local no Google Earth. Tal 
problema foi resolvido adotando-se uma 
representação como padrão de referência, no caso, 
a da SEPLAN. 

Resultados e Discussão 

Como resultados, se obteve até o momento os 
mapas que se encontram em anexo. 
No Anexo 1 apresenta-se o mapa do DAE; no 
Anexo 2, o mapa da SEPLAN, referente ao ano de 
1996 e no Anexo 3, o mapa da SEPLAN de 2013. O 
mapa 4 mostra que mesmo os mapas de um 
mesmo órgão, utilizando o mesmo elipsoide, não se 
encaixam perfeitamente. No Anexo 5 evidencia-se 
que os mapas conseguidos junto ao DAE não se 
encaixam quando sobrepostos com o da SEPLAN, e 
no Anexo 6 mostra-se que os mapas da SEPLAN 
não se encaixam na imagem do Google Earth. 

Conclusões 

É evidente que a existência de um mapa integrado 
que congregue diversas informações sobre um 
município é muito importante para quaisquer futuras 
análises que se queira fazer sobre assuntos que 
sejam relevantes para a academia e a cidade. Até o 
momento, temos cadastrados alguns dados 

relevantes sobre a cidade, mas a quantidade de 
dados possíveis e imagináveis a se cadastrar não 
se esgotam. Recomenda-se a continuação do 
projeto para aumentar a quantidade de dados sobre 
Bauru. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 
 

Anexo 3 

 



 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Título, autores – ISSN 2176-9761 
 

Anexo 4 

 
 

Anexo 5 
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Anexo 6 

 
 

 
 
 

 


