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Resumo 

 

Esta pesquisa surge da possibilidade de mensurar as transformações do espaço urbano por meio 

de informações digitais, coletadas por diversos voluntários durante suas atividades, relativas ao 

cotidiano. A partir destes dados é possível atribuir novos usos relacionados ao espaço, antes 

condicionados à sua formação de origem, o qual, é modificado pelas novas dinâmicas sócio 

espaciais criadas pela a sociedade informacional. No caso, entra em cena a informação 

geográfica voluntária para subsidiar essa análise, além de contribuir para o planejamento deste 

espaço. A pesquisa ainda busca relacionar a utilização da informação geográfica voluntária com 

o espaço urbano e seu planejamento, selecionar áreas de estudo de acordo com essa, além 

de propor uma metodologia para utilizar tal informação dentro das geotecnologias, 

principalmente nos sistemas de informação geográficas. Foram utilizados dados voluntários 

que representam as práticas esportivas: corrida e ciclismo em vias urbanas, também foi 

realizada uma análise destes espaços, além de propor orientações referentes ao seu 

planejamento. Por meio da verificação e análise das vias urbanas, pode-se concluir que as 

informações geográficas voluntárias possuem grande utilidade no planejamento do espaço 

urbano, com dados que criam novas leituras espaciais e possibilitam que uma nova inteligência 

geográfica se manifeste, permitindo uma participação global e voluntária para uma melhor 

compreensão do uso dos espaços relacionados a cidade, palco de nossos diferentes modos de 

vida. 

Palavras-chave: Dados voluntários; Espaço Urbano; Sociedade informacional; Sistema de 

informação geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This study arises from the possibility of measuring the transformations of the urban space, by 

means of digital information collected by several volunteers during their activities relating to 

the daily movement. From these data it is possible to assign new uses related to space, 

conditioned to their origin formation, which is modified by new socio spatial dynamics that the 

informational society creates. The volunteered geographic information enters on scene to 

subsidies this analysis, in addition to contributing to the space planning. The study still searches 

relate the use of volunteered geographic information with the urban space and planning, select 

the study areas of agreement with this, in addition to propose a methodology for using such 

information within the geotechnologies, mainly of geographic information systems. Volunteers 

Data as be used to represent the sports practices: race and cycling in urban tracks, was also 

performed an analysis of these spaces, besides proposing guidelines for your planning. Through 

the verification and analysis of urban tracks, one may conclude that the volunteered geographic 

information has great usefulness in planning of urban space, with data which create new spatial 

readings and allow manifestation of a new geographic intelligence, allowing a global and 

voluntary participation for a better understanding of the use of spaces related to the city, scene 

of our different ways of life. 

Key-words: Voluntary Data; Urban Space; Informational Society; The Geographic Information 

System. 
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12 Introdução 

INTRODUÇÃO 
 

A sociedade busca sempre melhorar suas condições de vida dentro do espaço urbano, 

procurando criar instrumentos que possibilitam essas melhorias em todos os segmentos que 

compõem essa complexa rede de relações, além de atribuir significados a este espaço por meio 

de usos específicos, oriundos de diversos grupos da sociedade, que ao longo do tempo vem 

modificando seus hábitos e a partir da evolução tecnológica, principalmente das ferramentas de 

comunicação e informação, tornou-se informacional,  a qual possui relações históricas com 

espaço urbano, mas está conectada globalmente pelas redes digitais. Essa sociedade conectada 

tem o poder de mensurar as relações espaciais de forma nunca vista antes, às quais começam a 

se tornar espaciais digitais, baseadas na sobreposição do espaço urbano e a rede digital. 

Nesse sentido, uma sociedade que vive conectada, além de registrar e compartilhar 

suas atividades relacionadas ao cotidiano, transforma suas práticas diárias em dados digitais 

enviados a rede que interliga essa sociedade. Com isso, inicia-se uma nova forma de se 

mensurar o comportamento e uso dos espaços1 pelos habitantes da cidade, pois, com as 

informações digitais é possível acompanhar os fluxos que compõem o espaço urbano, sendo 

possível pensar em como melhorar sua estrutura, favorecendo assim melhorias para àqueles que 

utilizam deste espaço.  

Essa ideia só foi possível a partir da difusão cada vez mais ampla dos sistemas digitais 

e evolução tecnológica dos equipamentos, os quais foram contemplados com instrumentos que 

possuem a capacidade de localizar as relações da sociedade com o espaço que vive. Nesse caso, 

a difusão do atributo da localização cria a possibilidade de mensurar o espaço urbano, além 

demonstrar os usos deste espaço por seus habitantes.  

Nesse ponto a Informação Geográfica Voluntária, aparece como a possibilidade de 

novas formas de se pensar a cidade, fornecendo dados que demonstram o uso dos espaços pelos 

habitantes, sendo de grande valia na análise do espaço urbano. Esse tipo de informação 

geográfica tornar-se o foco deste trabalho, o qual tem por objetivo compreender como o 

conhecimento dessa informação, pode ser utilizada para entender o uso dos espaços, bem como, 

as novas possibilidades de utilização dessa informação para o planejamento da cidade. 

                                                           
1 Optou-se pela expressão uso dos espaços, pois neste trabalho tem um sentido designado na forma de utilização 

dos espaços da cidade a partir de práticas criadas pela sociedade. 
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A pesquisa ainda busca relacionar a utilização da informação geográfica voluntária 

com o espaço urbano e seu planejamento, selecionar áreas de estudo de acordo com essa, além 

de propor uma metodologia para utilização desse tipo de informação nas geotecnologias, 

principalmente, nos sistemas de informação geográficas. Buscou-se ainda dados digitais 

provenientes da informação geográfica voluntária, a fim de se elaborar mapas demonstrando o 

uso dos espaços, além da delimitação de áreas da cidade que seriam melhor representadas por 

estes dados. No caso, devido ao grande volume de dados que representam práticas esportivas, 

como corridas e o ciclismo, que foram disponibilizados na internet por meio de portais 

específicos, verificou-se que as vias urbanas demonstrariam a forma ideal para estudo 

relacionado com usos do espaço tão distintos. 

Para esse tipo de análise foi escolhida a cidade de Guarapuava-PR, onde se averiguou 

existir dados referentes a informação geográfica voluntária e a sua relação com as vias urbanas, 

sendo escolhidas dezessete destas para uma análise, relacionando o uso atribuído pela 

informação geográfica voluntária com as características estruturais da via. 

Basicamente, esse é o escopo principal deste trabalho, que ainda conta com sua 

estruturação baseada em capítulos, sendo o primeiro a fundamentação teórica, relativa aos 

conceitos que permeiam o trabalho. O segundo capítulo aborda como a informação geográfica 

voluntária e os dispositivos móveis, principalmente os smartphones, estão sendo utilizados para 

a identificação do espaço urbano no mundo, sendo que este é uma releitura da produção 

científica sobre essa temática em diversos países, apresentando os conceitos de Cidades 

Inteligentes e Cidades em Tempo Real, relacionados ao uso da informação geográfica 

voluntária e dados de dispositivos móveis. Neste capítulo ainda, são apresentados alguns 

exemplos de plataformas que utilizam esse tipo de tecnologia. 

O terceiro capítulo retrata a metodologia proposta, que apresenta a determinação de 

áreas de estudo a partir da informação geográfica voluntária, além da descrição dos 

procedimentos utilizados para a verificação in loco destas áreas. No quarto capítulo, é abordado 

os resultados e discussões sobre o tema, além das conclusões obtidas com o desenvolvimento 

da pesquisa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 O ESPAÇO URBANO 
 

O espaço urbano, é fruto de um conjunto de ações e transformações que se 

reconfiguram de forma constante, ou pode ser tido como a própria cidade, além de expressar o 

reflexo do modo contemporâneo de se viver em sociedade. De acordo com Corrêa (2002), o 

espaço urbano além de ser o lugar onde vive parte crescente da população, é também onde os 

investimentos do capital são maiores e o principal lugar de conflitos sociais. Para Lefebvre 

(1974) consiste no lugar onde as relações capitalistas se reproduzem e se localizam com todas 

as suas manifestações de conflitos e contradições.  

A produção do espaço urbano é constituída por inúmeros fatores que se processam no 

modo de produção capitalista. São aqueles que se relacionam e que atribuem 

singularidades às formas-conteúdos urbanas. São movimentos de pessoas, são 

movimentos de objetos, são ações e objetos, são relações entre pessoas em 

movimento, sujeitos que se movimentam para o trabalho, lazer, consumo dentre 

outros. A produção do espaço urbano é, portanto, composta por um amálgama de 

relações solidárias e contraditórias entre pessoas e objetos. (MONDARDO, 2009, p. 

58). 

 

No Brasil a urbanização se intensificou a partir de 1940: 

A partir dos anos 1940 começa-se a observar o crescimento das taxas de urbanização 

no país. No período a população ainda era tida em sua maioria como rural. Na década 

de 1970, conforme censo realizado pelo IBGE, a população brasileira tornou-se mais 

urbana e, desde então não houve regressão nas taxas de urbanização, chegando a 

exorbitante taxa de 81% no ano 2000, como demonstram os resultados obtidos pelo 

IBGE através do censo do mesmo ano. (SANTOS, 2008, p. 179). 

 

Nesse sentido, se observa que esse crescimento da população começa a criar novas 

configurações do espaço urbano, às quais se iniciam a partir de uma reestruturação caracterizada 

pela “explosão” das tradicionais formas de concentração urbana e pela emergência de novas 

formas espaciais, continentes de novas territorialidades dos grupos sociais (SOARES, 2006). 

Desse modo, se tem a própria produção do espaço urbano como sendo uma forma de leitura da 

cidade, na qual cada sociedade, a partir de suas concepções culturais e sociais, atreladas ao 

modo capitalista de produção do espaço, passa a definir de forma própria o espaço que vive. 

Entretanto, além dos processos de urbanização, temos a configuração do espaço 

urbano a partir da dinâmica dos usos da terra, que definem as regiões da cidade, Corrêa (2002), 

afirma que este complexo conjunto de usos da terra, que são justapostos entre si, é, em realidade, 
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a própria organização espacial do espaço urbano, que nesse caso é tido como o espaço 

fragmentado. 

Roberto Lobato Corrêa, dispõe algumas considerações sobre a fragmentação do espaço 

urbano: 

O espaço urbano capitalista – Fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, 

cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem 

espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos 

aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, 

derivando da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de 

reprodução das relações de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem. A 

complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um constante 

processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao 

espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação 

urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou não, do 

conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. (CORRÊA, 2002, p. 

11). 

 

Nesse sentido, ainda se tem a articulação desse espaço fragmentado, em que o espaço 

urbano se torna também um produto social, onde seus atrativos superam o simples desejo de 

melhoria de vida e bem-estar social, ao mesmo tempo que a cidade é repulsiva excludente, pois 

a urbanização nos mostra o lado cruel do espaço ao vislumbrarmos a especulação proveniente 

dos grupos detentores do solo e do capital. Se tem assim a cidade como polo de atração 

(SANTOS, 2008). 

A partir dos grupos detentores do solo e do capital, se tem a produção do espaço 

urbano, que segue os jogos de poder de tais grupos e é tido como um fator determinante por 

meio de uma lógica capitalista, que direciona e determina as áreas da cidade. Outro fato é que 

a cidade possui uma natureza artificial, imposta sobre o meio natural, na qual as relações sociais 

dos detentores do espaço e os fluxos do capital determinam sua forma, que no caso, nunca segue 

a lógica de atender a demanda da maioria.  

Colocar como meta compreender a cidade e explicar a produção do espaço urbano 

implica entender esse espaço como relacionado à sua forma (a cidade) mas não se 

reduzindo a ela, à medida que ela expressa muito mais que uma simples localização e 

arranjo de lugares, expressa um modo de vida. Esse modo de vida não está ligado 

somente ao modo de produção econômica, embora sofra seu constrangimento, mas 

está ligado a todas as esferas da vida social: cultural, simbólica, psicológica, ambiental 

e educacional. (CAVALCANTI, 2001, P. 67). 
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A partir do modo de vida, se tem a apropriação das áreas da cidade, através de práticas 

sócio espaciais, que criam uma complexa rede de relações e determinam as áreas, como nos 

expõe Ana Fani Carlos: 

Na apropriação se colocam as possibilidades da invenção que faz parte da vida e que 

institui o uso que explora o possível ligando a produção da cidade a uma prática 

criadora. Isto porque o homem habita seus espaços como atividade de apropriação 

(mesmo comprando um valor de troca, como uma casa por exemplo, em que a 

importância para seu habitante recai sobre o uso que se faz dela para realização da 

vida e a partir dela para a apropriação dos lugares da cidade), o que significa que esta 

se refere a um lugar determinado no espaço, a uma localização e distância construída 

pelo indivíduo e a partir da qual que se relaciona com outros lugares da cidade, 

atribuindo-lhes qualidades específicas. (CARLOS, 2007, p. 12). 

 

 

Entretanto, o modo de vida é apenas um dos processos que compõem o espaço urbano, 

ou sua produção, existe também a ideologia, as formas de morar, as ideias. 

O espaço urbano é também definido pela produção e difusão de ideologias, o que 

inclui a produção e a consequente difusão de um ‘estilo de vida’, valores, gostos, 

acontecimentos, experiências, interesses, necessidades, significados, ideias, novas 

formas de morar, ou num sentido mais amplo, marcado pela composição de um texto 

imaginário, o que favorece a diferenciação, o isolamento e o primado do espaço 

privado. Instaura-se um processo contraditório entre necessidade de aglomerar 

(imposta pela cidade) e, ao mesmo tempo, de se afastar/ isolar. (CALIXTO, 2001, p. 

98). 

 

 

Desse modo, os agentes sociais, que engendram essas questões, também merecem 

destaque, não apenas se apropriando do espaço, mas o modelam e o transformam conforme 

suas relações. Corrêa (2002) tende a identificar os agentes sociais envolvidos na produção do 

espaço urbano: os proprietários fundiários e dos meios de produção, os promotores imobiliários, 

o Estado e os grupos sociais excluídos. Corrêa (2002), ainda dispõem que esses agentes sociais 

são regulados por marcos jurídicos, que refletem sempre o interesse de um agente dominante, 

ou seja, não há neutralidade na produção do espaço. 

Porém, além dos conflitos, existe alguns denominadores comuns entre estes agentes, 

principalmente os proprietários fundiários e os promotores imobiliários, nos quais ainda se 

mantém a reprodução das relações de produção, onde a apropriação da renda da terra é um fator 

que mantém a continuidade dos processos de acumulação, onde as grandes corporações, ou 

grandes proprietários fundiários, financiam, administram e especulam a produção do espaço 

urbano, de acordo com estratégias que variam tanto no espaço como no tempo, ou seja, 

produzem o espaço que está vinculado ao capital, ou aquele que é conquistado por quem pode 

pagá-lo. 
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Nesse sentido, há também o Estado como um agente atuante na complexa organização 

espacial do espaço urbano, sendo que suas ações são sempre reflexo da sociedade da qual é uma 

parte constituinte, sendo que a partir de ações que modelam o espaço, produzem e reproduzem 

o espaço urbano, sempre aliado aos três primeiros agentes, no qual se tem a implantação de 

serviços. 

No entanto, é através da implantação de serviços públicos, como o sistema viário, 

calçamento, água, esgoto, iluminação pública, parques, coleta de lixo etc., 

interessantes tanto as empresas como à população em geral, que a atuação do Estado 

se faz de modo mais corrente e esperado. A elaboração de leis e normas vinculadas ao 

uso do solo, entre outras as normas de zoneamento e o código de obras, constituem 

outro atributo do Estado no que se refere ao espaço urbano. (CORRÊA, 2002, p. 24). 

 

Como no capitalismo as diferenças são grandes, há os grupos sociais excluídos que 

sempre estão à margem das políticas implementadas pelo Estado, e não possuem poder 

aquisitivo suficiente para fazer parte da produção do espaço realizado pelos primeiros agentes. 

Contudo, esse agente, encontra na produção informal, as vezes invadindo terras públicas, ou se 

adensando em pequenas porções do espaço, criando assim favelas, cortiços e outras 

denominações, a sua própria produção do espaço urbano, invertendo a dinâmica que é proposta, 

sendo assim, são agentes modeladores do seu próprio espaço, na maioria dos casos 

independentemente dos outros agentes, sendo uma forma de resistência e estratégia de 

sobrevivência (CORRÊA, 2002, p.30). 

Essas colocações convergem com Harvey (1980, p. 139), que afirma que “Há 

numerosos e diversos atores no mercado de moradia, e cada grupo tem um modo distinto de 

determinar o valor de uso e o valor de troca”. Devido à complexidade do “espaço urbano”, cabe 

relatar que todos os processos engendrados sempre agem de forma a construir estes espaços ou 

a modelá-los, conforme a disposição ou imposição de um determinado agente, sendo que de 

acordo com Santos: 

Por outro lado, é válido ressaltar que o espaço urbano não está preso a uma mera 

representação social do espaço, pois o mesmo extrapola os limites da cidade e/ou dos 

núcleos urbanos em ascensão, pois é possível encontrar características urbanas no 

espaço rural e vice-versa. Tais fenômenos, nessa superposição de áreas, geram 

atrativos para a reprodução do capital e as condições de desenvolvimento financeiro, 

e pôr fim a urbanização dessas áreas. (SANTOS, 2008, p. 182). 

 

Portanto, cabe ressaltar que o espaço urbano, é desigual, excludente e opera sempre 

com consonância com o capital, ou os detentores dele, gerando assim inúmeros processos, como 

de segregação, industrialização, etc., no qual são impostos sobre um espaço artificial. Dentro 
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dessa cidade há diversas facetas, onde predominam cenários com realidades distintas, contudo, 

todos sempre produzindo ou reproduzindo o espaço urbano. 

Contudo, as definições apresentadas anteriormente estão ligadas a formação clássica 

que é atribuída a formação do espaço urbano, porém, na medida que as redes digitais e 

instrumentos tecnológicos, como a internet e smartphones, transformam as interações da 

sociedade com o espaço, criam novas possibilidades de mensurar e analisar a produção do 

espaço urbano. Nesse sentido, a apropriação deste espaço é a partir do modo de vida, conforme 

dito anteriormente, em que as práticas sócios espaciais modificam-se ao longo do tempo. 

[...] a produção da cidade e do urbano se coloca no plano da prática sócio-espacial, 

evidenciando a vida na cidade. Isto porque a sociedade constrói um mundo objetivo 

através da prática sócio-espacial, demonstrando em suas contradições um movimento 

que aponta um processo em curso, o qual tem sua base no processo de reprodução das 

relações sociais — realizando-se enquanto relação espaço-temporal. (CARLOS, 

2007, p.20). 

 

Essas práticas sociais estão cada vez mais informacionais, sendo que a produção do 

espaço urbano também se dá a partir de uma nova centelha tecnológica, a qual modifica e o 

transforma, a partir de novas interações criadas entre o espaço e sociedade, sendo geridas por 

novas tecnologias de comunicação, que são um advento da evolução tecnológica da sociedade 

atual. 

Nesse sentido, Castells remete a ideia de entre a interação social e a tecnologia da 

informação: 

Contudo, a interação entre a nova tecnologia da informação e os processos atuais de 

transformação social realmente têm um grande impacto nas cidades e no espaço. De 

um lado, o layout da forma urbana passa por grande transformação. Mas essa 

transformação não segue um padrão único, universal: apresenta variação considerável 

que depende das características dos contextos históricos, territoriais e institucionais. 

(CASTELLS, 1996, p. 487). 

 

Pode-se interpretar esse layout como a forma em que o espaço urbano começa a tomar 

baseado nas práticas sócio espaciais, relacionadas as novas tecnologias de comunicação, sendo 

que, estas práticas são correlacionadas ao espaço, tanto físico como virtual, em que há uma 

nova forma de produção do espaço, o qual está atrelado a essas interações tecnológicas e aos 

processos clássicos de formação. 

A partir disso a uma transformação nos padrões espaciais, tanto em forma quanto em 

uso das áreas das cidades, sendo que a era da informação está introduzindo uma nova forma 
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urbana, a cidade informacional (CASTELLS, 1996), que interliga a sociedade, produtora do 

espaço urbano, a redes digitais que também modelam este espaço, bem como o transformam. 

 [...] por causa da natureza da nova sociedade baseada em conhecimento, organizada 

em torno de redes e parcialmente formada de fluxos, a cidade informacional não é 

uma forma, mas um processo, um processo caracterizado pelo predomínio estrutural 

do espaço de fluxos. (CASTELLS, 1996, p. 489). 

Segundo Castells (1999) o espaço de fluxos é a organização material das práticas 

sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos, os quais tem sua base 

constituída por circuitos eletrônicos (telecomunicações, processamento computacional, etc.) e 

são fundamentais para a rede da sociedade, na qual nenhum lugar existe por si mesmo, já que 

as posições são definidas pelos intercâmbios de fluxos da rede. Consequentemente, a rede de 

comunicação é a configuração espacial fundamental: os lugares não desaparecem, mas sua 

lógica e seu significado são absorvidos na rede. 

Nesse sentido, o espaço urbano é produzido por instâncias clássicas e tecnológicas, 

sendo que os processos caracterizados pela sociedade em rede, como a cidade informacional, 

denotam essas novas faces do espaço urbano atribuído a ideia de fluxos digitais, que podem 

modificar as relações sócios espaciais com a cidade, sendo que a massiva utilização de redes, 

computadores, smartphones, constroem novos significados aos lugares da cidade. Se esses 

dados digitais e estes novos significados forem utilizados corretamente, podem ser de grande 

valia na produção do espaço urbano, caracterizando uma gestão democrática desse espaço que 

abriga nossas vidas e nossas relações com o mundo. 

 

1.2 O PLANEJAMENTO URBANO 

 

A partir das concepções do espaço urbano, deve-se iniciar um estudo sobre como gerir 

e planejar o mesmo, devido as complexas formas que o delimitam, então nesse caso, o 

planejamento urbano entra em cena, a fim de promover a organização da cidade, além de tentar 

manter a justiça social2 dentro da mesma, além de impor regras que definem como, quando e 

onde serão impostas as intervenções, na maioria das vezes, realizadas pelo próprio Estado. 

Do ponto de vista contemporâneo o planejamento urbano tanto como disciplina 

acadêmica quanto como método de atuação no ambiente urbano está relacionado aos 

processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. A interpretação 

                                                           
2 Harvey (1980, p. 82), a justiça social é um princípio para resolver direitos conflitivos. “O princípio da justiça 

social, por isso, destina-se à divisão dos benefícios e à alocação de danos surgidos no processo do empreendimento 

conjunto do trabalho. ” 
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destes processos, assim como o grau de alteração de seu encadeamento, varia de 

acordo com a posição a ser tomada no processo de planejamento e, principalmente, 

com o poder de atuação do órgão planejador, já que os profissionais irão trabalhar em 

conjunto com as autoridades locais municipais ou então para empresas ou 

organizações, indicando medidas e propostas para melhorar as condições de 

habitação, transporte, deslocamento e mobilidade, fluxo de veículos na cidade. 

(PRUDENTES; TOLEDO, 2014, p. 4). 

 

De acordo com Santos (2000), o planejamento é um processo contínuo que envolve 

coleta de dados, organização e análises sistematizadas das informações para se chegar a 

decisões ou escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos 

disponíveis, com a finalidade de atingir metas específicas no futuro e que levem à melhoria de 

uma determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades humanas. 

Entretanto, Campos Filho (1999, p. 5), nos remete uma ideia no qual a abordagem 

sobre o planejamento é algo simples: “Tratar-se-ia simplesmente de ordenar as cidades e 

resolver seus problemas. Para isso, seria suficiente listar esses problemas e, em seguida, definir 

uma ordem de prioridades na implementação de sua solução. Finalmente, restaria implementá-

las com técnicas adequadas, dependendo dos recursos disponíveis.”. Nessa concepção, o 

planejamento é baseado apenas na solução de problemas relacionados as cidades, porém, o ato 

de planejar remete-te a uma conjuntura preventiva, proporcionando condições para que ocorra 

a diminuição dos problemas urbanos. A ideia de campos filho é baseada sobre uma base 

tecnicista que compõem a maioria dos planejamentos dentro das cidades, portanto, há uma 

tendência em se minimizar os problemas urbanos.  

O planejamento é um dos elementos fundamentais para compreender a produção do 

espaço urbano, pois ele expressa as ações e decisões dos agentes produtores do 

mesmo, os quais se relacionam de forma contraditória e complexa. Na busca pela 

manutenção de seus interesses, produzem o espaço de maneira desigual e 

contraditória, tal como a própria sociedade capitalista em que os interesses individuais 

se sobressaem sobre o coletivo e o público, o que pode ser visto na própria cidade. 

(CRUZ, 2011, p. 82). 

 

Complementando Cruz (2011), temos a concepção de planejar de Souza: 

[...] planejar sempre remete ao futuro: planejar significa tentar prever a evolução de 

um fenômeno ou, para dizê-lo de modo menos comprometido com o pensamento 

convencional, tentar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de 

melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de 

melhor tirar partido de prováveis benefícios. (SOUZA, 2002, p. 46). 
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Nesse sentido, Rodrigues (2008, p. 111) demonstra que: “[...] o planejamento urbano 

tem como objetivos a cidade ideal, a ocupação harmônica e integrada das áreas urbanas, o 

progresso, o desenvolvimento das cidades.”. Acerca dos objetivos do planejamento Souza 

(2003, p. 14) ressalta que: 

Sua função seria, mais adequadamente, a de um consultor popular, capaz de 

aconselhar, sobre a base de seu treinamento profissional para coletar, manusear e 

integrar dados volumosos e de natureza variada e para refletir combinando diversas 

escalas espaciais e temporais, uma coletividade formada, tanto quanto possível (ao 

menos é essa a meta, por cidadãos livres). (SOUZA, 2003, p. 14). 

 

Com base na ideia de remeter ao futuro e das funções estabelecidas pelo planejamento, 

nota-se que o planejamento urbano tem muito a contribuir para o entendimento de tais questões, 

pois possui importante papel para o desenvolvimento sócio espacial (CRUZ, 2011), Porém, 

Cruz (2011, p. 91) demonstra que: “[...] o planejamento (assim como a gestão) não é neutro, é 

a expressão da sociedade, cujas marcas das desigualdades são visíveis perante o modo de 

produção vigente e, por isso é carregado de ideologias e interesses. ” 

A ideologia imposta ao planejamento tem sua raiz no conflito das classes sociais, em 

que aquelas que possuem maior poder aquisitivo influenciam de forma decisiva na 

elaboração e aprovação das leis que regulamentam o planejamento urbano, visto que, 

é maior a quantidade de representantes do poder público que fazem parte dessa classe, 

confundindo, portanto, os interesses do Estado com os interesses hegemônicos, 

resultado do estabelecimento de alianças entre iniciativa privada e poder público. [...] 

Interesses que os agentes produtores do espaço lutam para assegurá-los. (CRUZ, 

2011, p. 92). 

 

Porém, mesmo sem a neutralidade prevista, a modo que possa assegurar a justiça 

social, o planejamento sempre deve ser realizado, buscando parcerias para a gestão das cidades 

e deve acontecer com o objetivo do bem comum e norteado pela interdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade que hoje está presente nas formas de se planejar a cidade, utilizando de 

ferramentas, como o uso de novas tecnologias atreladas ao convívio da sociedade com a cidade, 

a fim de reduzir os impactos negativos que a falta de um planejamento pode acarretar dentro do 

espaço urbano.  

Uma forma de planejar o espaço urbano hoje é por meio das geotecnologias, que abrem 

a possibilidade de sistematizar as formas espaciais, para realizar diagnósticos relacionados a 

espaços destinados a usos específicos dentro da cidade. Com isso, o planejamento é tratado de 

uma forma diferenciada, pois aborda os aspectos físicos reais, baseado em coordenadas, que se 

remetem diretamente ao espaço. 
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1.3 GEOTECNOLOGIAS 
 

Na ciência geográfica, os sistemas digitais, surgem como ferramentas no âmbito da 

representação gráfica da porção geográfica estudada, bem como, proporcionam uma nova 

maneira de se obter informações relativas ao espaço, através de diversas formas de análise que 

se utilizam deste meio. Nesse sentido, temos como o exemplo, o sensoriamento remoto, o 

geoprocessamento, a cartografia digital e os Sistemas de Informação Geográficas (SIG), os 

quais formam as geotecnologias atuais, proporcionando uma nova forma de se observar a 

relação entre os diversos fenômenos que compõem um determinado lugar. 

Segundo Rosa (2011, p. 277), “geotecnologias são o conjunto de tecnologias para 

coleta, processamento, análise e disponibilização de informações com referência geográfica. 

São compostas por soluções de hardware, software e peopleware que juntas constituem-se em 

poderosos instrumentos como suporte a tomada de decisão. Dentre as geotecnologias podemos 

destacar: a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global, o 

sistema de informação geográfica, e os aplicativos gráficos disponíveis na WEB (Google Maps, 

o Google Earth, o Microsoft Virtual Earth, Google Street View, etc.) ”. 

Os hardwares se constituem nos componentes dos recursos materiais, como, 

computadores e os demais produtos que os acompanha. Os softwares se configuram 

como os componentes dos programas dos que são utilizados como ferramenta para o 

processamento dos dados em análise. E por fim os peoplewares se constituem como 

os elementos que compõem os profissionais que utilizam do entendimento das 

técnicas e métodos para trabalhar com a análise e a interpretação dos dados em estudo. 

(CASTANHO; TEODORO; SILVA, 2012, p.223) 

 

Castanho, Teodoro e Silva (2012, p. 223), ainda demonstram que o termo 

geotecnologias, pode ser análogo ao termo geoprocessamento, pois devido ao agregado de 

funções que os compõem, demonstram uma nova abertura para os geógrafos contemporâneos: 

Além do termo geotecnologias, o termo geoprocessamento também, está sendo 

utilizado para conceituar a coleta, análise, tratamento/processamento e interpretação 

de dados, levando em consideração a delimitação de um recorte espacial e temporal 

como escala de mensuração. Essa delimitação, e sua inter-relação, podem 

proporcionar a produção de dados de variadas análises, tendo temáticas de fenômenos 

geográficos distintos. Pode-se afirmar, então, que, Geotecnologias, 

Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas, são termos de recente 

utilização no Brasil, sendo uma das vertentes mais promissoras no campo da 

Geografia. (CASTANHO; TEODORO; SILVA, 2012, p.223). 

Nesse sentido também entra em contexto a utilização de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG’s) (Figura 1), que possuem grande capacidade de processar dados 
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geográficos, dos mais variados tipos, conforme dispõe o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) sobre a diferença de um SIG com outros sistemas: 

A principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é sua 

capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos 

diferentes tipos de dados geográficos. Assim, para cada lote num cadastro urbano, um 

SIG guarda, além de informação descritiva como proprietário e valor do IPTU, a 

informação geométrica com as coordenadas dos limites do lote. A partir destes 

conceitos, é possível indicar as principais características de SIGs:  

•Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de 

meio físico-biótico, de dados censitários, de cadastros urbano e rural, e outras fontes 

de dados como imagens de satélite, e GPS.  

•Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de 

manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar e visualizar o conteúdo da 

base de dados geográficos. (INPE, 2006, p. 5). 

 

A partir dessa concepção, “o papel dos sistemas de informação, não fica restrito apenas 

na elaboração de mapas, mas na construção de um banco de dados. Esses dados, de cunho 

qualitativo e quantitativo, de determinado espaço geográfico, abordando alguma temática, 

representa as informações contidas nos dados presentes. ” (CASTANHO; TEODORO; SILVA, 

2012, p.224).  

Um SIG também pode ser definido como um sistema de computador composto por 

elementos (hardware e software) e métodos que permitam a aquisição, gestão, manipulação, 

análise, modelagem, renderização e saída de dados espacialmente referenciados, que ajudam a 

resolver problemas de planejamento e gestão (NCGIA, 2012, s. p.). 

Figura 1 - Estrutura básica de um Sistema de informações geográficas (SIG) 

 

Fonte: Miranda (2010). 
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Sendo assim o objetivo geral do SIG, é servir de instrumento eficiente para todas as 

áreas do conhecimento que fazem uso de informações espaciais, e possibilitam: a integração de 

informações em uma única base de dados, representando vários aspectos do estudo de uma 

região; a entrada de dados de diversas formas; a combinação de dados de diferentes fontes, 

gerando novos tipos de informações; a geração de relatórios e documentos gráficos de diversos 

tipos, etc. (BURROUGH, 1989) 

Contudo, a entrada de dados nos SIG’s é o que determina todas as informações que 

serão geradas posteriormente, sendo que essa entrada pode ser realizada de diversas maneiras, 

como a digitalização de cartas e a compilação de dados socioeconômicos, porém, com o avanço 

das tecnologias, surgem instrumentos e novas técnicas que facilitam e complementam a análise 

do espaço geográfico, sendo que novos instrumentos como os smartphones e dados espaciais 

gerados a partir dessas novas tecnologias pela comunidade em geral, servem para complementar 

essas análises. 

Todavia, observa-se que os smartphones, são um produto da evolução tecnológica, 

atrelado a um hardware e sistema operacional, semelhantes aos nossos computadores. Com 

isso, e a partir da implementação de diversos sensores, esses dispositivos se tornam 

hegemônicos, tanto nas vendas, como em uso pela população em geral.  

A principal diferente entre o termo smartphone e telefone celular é descrita por 

Oliveira: 

Os smartphones oferecem os mesmos recursos de um telefone celular, a diferença é 

que os smartphones dispõem de processadores semelhantes aos utilizados nos 

computadores pessoais (PCs), possibilitando assim a execução de um sistema 

operacional completo associado a diversos outros recursos que os usuários utilizam 

para gerenciar suas vidas. Os principais recursos disponibilizados atualmente são: 

acesso à internet, acesso às redes sociais, reprodutor de música e vídeo, Global 

Positioning System (GPS), jogos, acesso a e-mail, recursos touch screen, câmera e em 

alguns casos, acelerômetros. (OLIVEIRA, 2011, p.7). 

 

Nesse sentido, ao se embarcar em um smartphone um sensor GPS, temos uma forma 

de se localizar e gravar dados do espaço de maneira nunca vista antes, no qual o atributo da 

localização atinge um novo patamar na sociedade, em que atividades cotidianas, como andar, 

correr, dirigir, se tornam registros espaciais relacionados a novas técnicas de obtenção de dados 

espaciais.  
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Portando, além das definições clássicas das geotecnologias, temos os novos 

instrumentos com capacidade de coletar dados espaciais, através de técnicas que se utilizam da 

informação geográfica voluntária tratada a seguir. Estes instrumentos são as novas formas das 

geotecnologias, que atingem uma maior parcela da sociedade, produzindo dados integrados ao 

espaço, que ao serem correlacionados com técnicas de geoprocessamento, começam a retratar 

novos olhares sobre o espaço, bem como, a valorização do atributo espacial na sociedade e uma 

nova forma de se difundir as geotecnologias dentro da sociedade atual. 

1.4 INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA VOLUNTÁRIA (VOLUNTEERED 

GEOGRAPHIC INFORMATION – VGI) 

 

They are largely untrained and their actions are almost always voluntary, and the 

results may or may not be accurate. But collectively, they represent a dramatic 

innovation that will certainly have profound impacts on geographic information 

systems (GIS) and more generally on the discipline of geography and its relationship 

to the general public. I term this volunteered geographic information (VGI). 

(GOODCHILD, 2007, p.2)3 

Goodchild (2007) refere-se a todos os cidadãos que compõem nossa sociedade ao 

determinar a eles uma função dentro do campo da Geografia, no qual a coletividade representa 

uma nova maneira de obter informações sobre o espaço geográfico. Antes, toda a informação 

gerada por pessoas, era basicamente ignorada, pois durante muito tempo o domínio da criação 

da informação era exclusivo de agências criadas para esse fim. Dentro destas agências, sempre 

foram elaborados métodos tradicionais de coleta de dados geográficos, dos quais esses se 

utilizam amplamente das geotecnologias.  Castelein et. al. (2010) demonstra também que estas 

formas tradicionais de coleta de dados geográficos são realizadas por profissionais bem 

treinados, principalmente na utilização das novas tecnologias de informação espaciais que 

coletam fenômenos sociais e ambientais relativos a superfície terrestre. Nesse sentido, como 

exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual atua em território 

nacional, produzindo diversas informações geográficas, por meio de técnicas oriundas da 

geografia, cartografia e estatística. 

Para o IBGE, a produção de informações geográficas são produtos de análises 

espaciais, às quais entende-se que são realizadas por profissionais qualificados, pois tais 

                                                           
3 Tradução do autor: “Eles são em grande parte destreinados e suas ações são geralmente voluntárias, e os 

resultados podem ou não ser precisos. Mas coletivamente, eles representam uma inovação dramática que 

certamente terá impactos profundos sobre os sistemas de informações geográficas (SIG) e, consequentemente a 

disciplina de geografia e sua relação com o público em geral .  Eu chamo isso de Informação Geográfica Voluntária 

(IGV). (GOODCHILD, 2007 , p.2).” 
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análises demandam de diversas técnicas, oriundas principalmente das geotecnologias, em que 

estes profissionais possuem o domínio, sendo que para esta agência, o foco das informações 

geográficas são o subsídio para as políticas públicas, porém, são informações que possuem um 

alto custo de produção, pois além do valor da mão de obra qualificada, se tem ainda os custos 

operacionais de toda a produção. Como exemplo, o Censo 2010, principal pesquisa do IBGE, 

e de suma importância para o Brasil, foi orçado em mais de 1 bilhão de reais, ou seja, um custo 

extremamente elevado. 

Nesse sentido, Goodchild (2007) faz uma crítica as agências criadas para a coleta de 

informações geográficas, relacionando o custo com a quantidade de informações produzidas, 

demonstrando que estas agências sempre demonstram a impressão de que um país, ou região 

de uma determinada nação foi mapeada integralmente e com êxito, demonstrando uma falsa 

premissa relacionada a partir dos mapeamentos realizados. Cabe ressaltar que não se tem 

objeções acerca das informações disponibilizada, pois tais informações sempre são muito 

importantes para a realidade de cada nação, mas é importante frisar que esses tipos de 

mapeamento estão em um estado de declínio. “It is easy to believe that the world is well mapped. 

Most countries have national mapping agencies that produce and update cartographic 

representations of their surfaces, and remote sensing satellites provide regularly updated 

images. But in reality world mapping has been in decline for several decades (GOODCHILD, 

2007, p. 9)”4. 

Esse declínio dos mapeamentos, são relativos a diversos fatores, nos quais, devido a 

questões da ordem econômica, social e ambiental, principalmente na afirmação de Goodchild 

(2007): “Governments are no longer willing to pay the increasing costs of mapping”5, e buscam 

alternativas mais baratas para continuar realizando os mapeamentos. Nesse sentido, com a 

evolução tecnológica, entra em cena o uso de sensores remotos a fim de obter informações 

sobre os locais, sendo que esses cumprem parcialmente essa finalidade, pois acabam apenas 

remetendo dados espectrais, utilizados como suporte para determinar geometrias, tipos de 

cobertura do uso da terra, etc. Porém, Goodchild (2007, s. p.) faz uma crítica a esse tipo de 

mapeamento, na qual em sua definição: “Remote sensing has replaced mapping for many 

purposes, but satellites are unable to sense many of the phenomena traditionally represented 

                                                           
4 Tradução do autor: “É fácil acreditar que o mundo está bem mapeado. A maioria dos países têm agências 

nacionais de mapeamento que produzem e atualizam as representações cartográficas de suas superfícies, além dos 

satélites de sensoriamento remoto que fornecem imagens atualizadas regularmente. Mas na realidade o 

mapeamento do mundo está em estado de declínio há várias décadas (GOODCHILD, 2007, p 9).” 
5 Tradução do autor: “Os governos já não estão dispostos a pagar os elevados custos de mapeamento.” 
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on maps, including the names of places”6, ressaltando que satélites não conseguem expressar 

os diversos fenômenos que ocorrem em um determinado local, como a toponímia por exemplo, 

devido a complexa estrutura, baseada em relações sócio espaciais que estão atreladas a sua 

composição. 

Essa definição reforça o fato do estado de declínio dos mapeamentos tradicionais 

realizados pelas agências oficiais, porém, a partir da análise de Goodchild (2007), entra em cena 

uma nova perspectiva de se obter dados acerca dos mais variados temas, entrando em foco o 

cidadão como um sensor na produção da informação geográfica, pois de acordo com Chávez 

(2011), as espacialidades e, principalmente, a localização ainda são relevantes para as 

pessoas, sendo que através de inserção cada vez maior de meios digitiais relacionados com 

o cotidiano, tem-se um hibridismo do meio digital com o real, possibilitando que uma gama 

cada vez maior e complexa de usuários esteja familiarizada com recursos da neogeografia, 

possibilitando o crescimento e participação destes nos processos de mapeamento. 

 Nesse sentido, o termo criado por Goodchild (2007), a informação geográfica 

voluntária (Volunteered Geographical Information – VGI), motivado com base na evolução 

tecnológica, principalmente a partir da WEB 2.0, gerando uma coletividade global de 

“voluntários”, que criam, participam e disseminam essa informação diariamente. Porém, a VGI 

entra em foco no âmbito local e regional, pois como determina Goodchild, (2007, p.10), “This 

network of human sensors has over 6 billion components, each an intelligent synthesizer and 

interpreter of local information”7, referindo-se assim ao poder de síntese e interpretação que 

cada ser humano possui do local onde vive. 

Porém, para que essa network8 esteja em funcionamento é necessário que os cidadãos 

estejam conectados e nesse ponto é que se converge para a VGI, sendo que um dos requisitos 

básicos para o termo é a conexão através de redes digitais, onde a internet ganha destaque, ou 

seja, para uma informação geográfica voluntária, necessitamos de uma comunicação, como 

destaca Goodchild (2007): “One can see VGI as an effective use of this network, enabled by 

WEB 2.0 and the technology of broadband communication.”9 

                                                           
6 Tradução do autor: “O sensoriamento remoto tem substituído os mapeamentos para muitos propósitos, mas os 

satélites não são capazes de detectar muitos dos fenômenos tradicionalmente representados em mapas, incluindo 

os nomes de lugares”. 
7 Tradução do autor: “Esta rede de sensores humanos tem mais de 6 bilhões de componentes, cada um com 

inteligência de sintetizar e interpretar as informações locais”. 
8 Tradução do autor: “rede” 
9 Tradução do autor: “ Pode-se ver a VGI como um uso eficaz desta rede, habilitada pela Web 2.0 e a tecnologia 

de comunicação de banda larga” 
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Goodchild (2007), ainda determina que com a crescente evolução tecnológica, 

diversos equipamentos suprem a demanda de ferramentas necessárias para a obtenção de dados 

relativos a superfície terrestre, essas ferramentas contribuem para a coleta de dados espaciais e 

a coletividade possibilita que estes dados se tornem a informação geográfica voluntária. 

Several tools now supply this need, and collectively enable VGI. The Global 

Positioning System (GPS) can be accessed by a wide range of consumer products, 

allowing location to be measured in many standard coordinate systems. Cameras can 

be enabled with GPS, so that digital photographs can be automatically tagged with 

coordinates. Some GPS receivers store entire tracks that can later be uploaded in 

digital form, and similar capabilities can be built into mobile phones. (GOODCHILD, 

2007, p.7)10. 

 

Nesse sentido, o sistema de posicionamento global (GPS) entra em foco como uma 

das principais ferramentas correlacionadas com a informação geográfica voluntária, sendo que 

como descrito, o sensor está presente em diversos produtos e a possibilidade de coleta de 

informações espaciais, relacionadas a fotos, notas, vídeos, etc., criam que uma gama enorme de 

“voluntários” que contribuem com a informação geográfica voluntária, de diversas formas 

diferentes, como explica Goodchild (2007): “[...] GPS has sparked a number of interesting VGI 

activities, such as the creation of maps by walking, cycling, or driving.”11. Referindo-se a 

criação de mapas a partir de movimentos cotidianos dos cidadãos em uma cidade. Evans-

Cowley (2010, p. 143), também se refere à VGI, ressaltando que: 

VGI as a digital spatial data that are produced by citizens who use tools such as 

mobile phones to gather and disseminate their geographic information. VGI tools 

have high potential to gather, visualize, and share information 

on a scale never before seen, which will allow millions of contributors to create, 

record, and save digital information [...]12(COWLEY, 2010, p. 143). 

 

Todavia, com a informação espacial correlacionada a informação coletada pelos 

“voluntários”, a informação geográfica voluntária se torna cada vez mais complexa, sendo que 

                                                           
10 Tradução do Autor: “Várias ferramentas agora suprem essa demanda, e permitem coletivamente a VGI. O 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) pode ser acessado por uma vasta gama de produtos de consumo, 

permitindo uma localização medida em muitos sistemas de coordenadas. As câmeras podem possuir GPS, de modo 

que as fotografias digitais podem ser automaticamente marcadas com coordenadas. Alguns receptores GPS 

armazenam trechos inteiros, que podem ser posteriormente enviados em formato digital, e capacidades 

semelhantes estão inseridas em telefones celulares. (GOODCHILD, 2007, p.7).” 
11 Tradução do autor: [...] GPS desencadeou uma série de atividades VGI interessantes, como a criação de mapas 

a pé, de bicicleta ou de carro”. 
12 Tradução do Autor: VGI como dados espaciais digitais que são produzidos por cidadãos que usam ferramentas, 

como telefones celulares para reunir e divulgar a sua informação geográfica. Ferramentas VGI tem alto potencial 

para coletar, visualizar e compartilhar informações em uma escala nunca antes vista, o que permitirá a milhões de 

contribuintes para criar, gravar e guardar informações digitais [...]. 
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JIA (2010) propõe a caracterização da informação geográfica voluntária de acordo com três 

aspectos:  

O primeiro está correlacionado a quantidade de informação produzida por todos os 

“sensores” em todo o mundo, a partir de diversas fontes de coleta de dados espaciais e 

disponibilidade em diversos serviços na web. O segundo demonstra a riqueza de dados não 

geométricos, obtidos a partir de diversos pontos de vista que os diferentes “sensores” possuem, 

nos quais há a possibilidade de se atribuir a localização espacial. O terceiro está relacionado 

com a velocidade que a informação geográfica (atributo sem geometria + informação espacial) 

está aumentando e se espalhando por toda a internet, possibilitando que a definição geográfica 

dos lugares esteja mais precisa, aumentando o conhecimento dos voluntários sobre os lugares 

que frequentam.  

Nesse sentido, a VGI procura se relacionar com a web, com seus usuários e com o 

espaço ocupado, as informações espaciais que estão sendo produzidas, poderão ser utilizadas 

pelo poder público local, como instrumento de subsídio ao planejamento dos espaços, 

principalmente das cidades, que são áreas que possuem uma complexa definição e difícil 

planejamento.  

Apesar da importância da VGI como parte do nosso modo de vida contemporâneo e 

sua importância na qualificação dos espaços, principalmente o urbano, ela ainda apresenta 

diversos problemas, relativos a questão da acurácia da informação, sobre a privacidade dos 

usuários, o domínio e controle dos dados gerados, além do controle de qualidade da informação. 

Os problemas relacionados com a acurácia da informação estão correlacionados com a 

qualidade dos sensores que captam essa informação, lembrando que com a evolução 

tecnológica essas restrições tendem a diminuir.  

Contudo um dos mais emblemáticos problemas é sobre a privacidade dos usuários, 

pois com um equipamento que monitora suas atividades automaticamente, também está se 

compartilhando sua privacidade espacial, sendo que os lugares que frequentam, suas rotinas, 

etc., todas estarão disponíveis na web. 

Nesse sentido, no momento que o usuário começa a utilizar de um software ou 

equipamento que registra suas informações espaciais, existem os termos de utilização que 

autorizam a coleta e disseminação de tais informações, a maioria desses termos são ignorados 

pelos usuários, sendo que para minimizar estes problemas, os portais que disseminam essas 

informações buscam remover a informação pessoal, mantendo apenas a informação espacial 
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produzida pelos usuários, mas essa questão remete-se a outro problema relacionado a VGI, que 

diz respeito ao domínio e controle da informação gerada, em que a maioria das empresas 

privadas, como exemplo o Google, Flickr, Strava, criam aplicativos que possibilitam essa coleta 

de dados pelos usuários, porém essa informação fica em seus servidores de dados e garantem a 

estas empresas o domínio da informação, as quais lucram com a venda dos dados produzidos 

pelos usuários .  

Em contraponto a esse problema, estas empresas detentoras dos dados produzidos, 

procuram auditar os dados dos usuários, sendo que procuram manter um controle de qualidade 

da informação, porém, a VGI, que deveria ser utilizada como um ponto de mudança na forma 

coletarmos dados do espaço ao nosso redor, se torna mais um item de mercado na nossa 

sociedade capitalista, sendo um dos novos mercados em expansão. Em suma, a informação 

geográfica voluntária, passa a ser propriedade das grandes corporações e a venda dessas 

informações aos governos possibilita novas formas de se planejar os espaços, principalmente 

as cidades, lar de praticamente a maioria dos usuários. Contudo, com a evolução e disseminação 

de plataformas abertas esses problemas tendem a ser minimizado, garantindo a livre utilização 

da VGI, onde algumas opções serão demonstradas ao longo deste trabalho. 

Como descrito, a VGI entra em um contexto de transformação da informação 

geográfica, bem como da própria geografia, atrelada a sistemas digitais difundidos em toda a 

sociedade, possibilitando o registro e difusão de dados espaciais de forma nunca vista antes. O 

uso da VGI é tido como um grande aliado, principalmente aos novos geógrafos e planejadores, 

que podem utilizar dessa informação como complemento e até mesmo como suporte a análises 

complexas do espaço, contribuindo assim com uma democratização do mesmo, onde os dados 

pertinentes as análises não são geradas por agências ou determinados grupos, mas sim por 

aqueles que realmente utilizam-se da dinâmica do espaço em seu cotidiano. 
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2 CONCEITOS RELACIONADOS A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

VOLUNTÁRIA 
 

2.1 CIDADES INTELIGENTES 
 

As discussões sobre as cidades têm tido maior relevância das últimas décadas, pois 

com o crescimento dos fluxos populacionais em sua direção, criando súbitos inchamentos, dos 

quais criam desafios aos governos na gestão dos serviços essenciais adequados para o 

atendimento das populações, estão gerando novas abordagens para o planejamento, projeto, 

financiamento, construção, gestão e operação de infraestruturas urbanas e serviços aos cidadãos 

(HARRISON; DONNELLY, 2011, p. 3). 

Essas novas abordagens estão correlacionadas com as cidades do futuro, conectadas 

pelo fenômeno da globalização, e, modificadas pelo intenso uso de tecnologias de informação, 

tanto na sua forma, estrutura e economia, demonstrando que as cidades se tornam espaços e 

canais privilegiados para o acesso aos fluxos globais de conhecimento, às redes transacionais 

econômicas para a geração da riqueza e criação de valor, por meio de ecossistemas 

institucionais técnico-científicos públicos, privados, arquiteturas empresariais propícias ao 

fomento de soluções criativas, inovadoras e inclusivas. 

Nesse contexto, Castells (1999) indica que surgem expressões como “cidades globais” 

ou ainda “cidades inovadoras, científicas e criativas”, como reflexões sobre essa nova ordem 

mundial, buscando direções e soluções para o enfrentamento dos problemas que envolvem a 

manutenção da qualidade de vida das populações urbanas. Porém, com a evolução tecnológica 

e através das tecnologias de informação e comunicação, tenta-se viabilizar as cidades do futuro, 

onde surge o termo cidades inteligentes (smart cities), como resposta a nossa sociedade 

informacional e suas relações com o espaço urbano. 

O termo cidades inteligentes não está relacionado a uma visão holística, o termo é 

envolto de uma complexa gama de relações entre diversos níveis sociais e espaciais, do qual 

tem origem do conceito de Smart Growth (Bollier, 1998), movimento do final da década de 

1990, que compartilhava novas diretrizes para o planejamento urbano, (HARRISON; 

DONNELLY, 2011, p. 2). Giffinger; Gudrun (2010, p. 13) “definem as cidades inteligentes 

como aquelas que bem realizam a visão de futuro em várias vertentes: economia, pessoas, 

governança, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida, e são construídas sobre a 
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combinação inteligente de atitudes decisivas, independentes e conscientes dos atores que nelas 

atuam. ” 

Dutta, et al. (2011, p. 87) define que as cidades inteligentes buscam uma visão 

moderna do espaço urbano, sendo que as tecnologias de informação e comunicação 

tem papel fundamental no direcionamento da competitividade econômica, 

sustentabilidade ambiental e qualidade de vida geral, é um conceito que vai além de 

uma observação puramente técnica, e parte para a ideia da melhora das condições de 

vida para seus habitantes, criando um reciprocidade nas relações entre a os cidadãos 

e o seu espaço de convívio, neste caso, a cidade. (DUTTA, et. al., 2001, p.87). 

 

 De acordo com o projeto europeu, Smart-Cities13 para uma cidade ser considerada uma 

cidade inteligente, está deve ter bons resultados em alguns quesitos essenciais (Tabela 1). 

Tabela 1 - Requisitos Essenciais para uma Cidade Inteligente 

Grande 

Área 

 

Descrição 

Economia Inteligência econômica significa gerar capacidade de ovação, 

competitividade, empreendedorismo, flexibilidade nas relações de trabalho, 

influenciar positivamente nas taxas de desemprego e aprimorar o sistema de 

transporte público 

Sociedade Habitantes inteligentes significa uma população local, com cultura 

cosmopolita, o que, entre outros, exige domínio de língua estrangeira, 

participação dos assuntos públicos, educação formal adequada, afinidade com 

a educação continuada, boa cultura geral, bom índice de livros lidos por 

habitante, tolerância étnica, atuação em atividades voluntárias, participação 

nas eleições 

Governo Governo inteligente significa um sistema de gestão pública participativo, 

gerador de serviços públicos e sociais, transparente e dotado de perspectivas 

estratégicas 

Mobilidade A cidade deve ter um inteligente sistema logístico e de transporte de pessoas, 

ter meios eficientes de acessibilidade local e internacional, ter um sistema de 

transporte sustentável não agressivo ao meio ambiente – e ter amplo acesso à 

internet 

Meio 

Ambiente 

A gestão inteligente dos recursos naturais significa que a cidade deve ter boa 

gestão dos espaços verdes, ter programas de reciclagem e proteção ambiental, 

ter programa sustentável de gestão da água, da energia, do lixo e da poluição, 

e fazer bom uso de seus espaços naturais, de modo a torná-los atrativos. 

Qualidade 

de vida 

A cidade inteligente deve ter facilidades culturais, boa educação formal, bom 

sistema de saúde e segurança individual, as características das moradias 

devem ser sustentáveis e agradáveis, deve ter opções para atrações turísticas, 

e ter um bom nível de coesão social, isto é, com programa de percepção do 

risco social, decorrente dos altos níveis de pobreza. 

Fonte: Fonte: Strapazzon, (2009). Adaptado Bruno. H. C. T. (2015). 

                                                           
13 http://www.smart-cities.eu 
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As cidades inteligentes são a etapa mais avançada do relacionamento entre 

convergência tecnológica, gestão de cidades, qualidade de vida e competitividade econômica 

(STRAPAZZON, 2009, p. 93). Nesse sentido, temos as cidades inteligentes como uma nova 

abordagem das cidades, atreladas as inovações tecnológicas e a correlação destas com a 

sociedade informacional, bem como as transformações decorrentes que refletem diretamente 

no espaço urbano. 

Contudo, as cidades inteligentes possuem elementos que ultrapassam as cidades 

tradicionais, pois sua forma e relações também estão presentes em sua forma física e digital, 

constituindo um espaço de convívio da sociedade informacional, no qual, as relações espaciais 

e digitais assumem formas complexas, que alteram e são alteradas de acordo com os novos 

sentidos dos atribuídos ao espaço. Esses sentidos estão relacionados ao seu uso pela sociedade, 

sendo que nesse novo contexto é possível mensurar através de dados digitais, que a própria 

sociedade coleta de forma voluntária através da sua interação com novos dispositivos digitais, 

como smartphones, câmeras com geotagging, etc., se criam novas formas de se pensar e 

planejar os lugares de acordo com seu uso compartilhado, porém, essas formas devem sempre 

levar em conta as bases do planejamento, para que o espaço urbano da cidade inteligente, 

cumpra os aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

Nesse sentido, as cidades inteligentes surgem de acordo com a evolução tecnológica, 

e quando as interações espaciais, rompem a barreira do digital-real, e inicia-se uma 

reciprocidade de relações, às quais começam a modificar o espaço urbano, temos uma nova 

tendência para as cidades contemporâneas. No caso, essas indagações estão além da realidade 

da maioria das cidades brasileiras, porém, através dessa nova conjuntura tecnológica aliada a 

uma sociedade informacional, existe de fato uma tendência na transformação das cidades em 

cidades inteligentes, utilizando principalmente da informação geográfica voluntaria com um 

início dessa possível mudança.  

 

 

 

 

 

 



 
 

34 34 Capítulo II – Conceitos relacionados com a informação geográfica voluntária 

2.2 A CIDADE EM TEMPO REAL 
 

 As cidades inteligentes possuem a tendência em se tornar cada vez mais tecnológicas, 

e assim começarem a ter seus fluxos (econômicos, sociais, ambientais) relacionados ao âmbito 

digital, sendo que esses fluxos tentem a transformar os locais físicos que compõem a cidade, 

no caso, o crescente uso de novas tecnologias de comunicação, principalmente as de 

comunicação e interatividade com os sujeitos, se inicia uma nova forma de interação com os 

espaços vividos no cotidiano da sociedade, nos quais, a relação entre sujeito e espaço agora se 

dá de uma forma digital, criando relações espaciais-digitais, das quais, as sensações, os 

problemas, os momentos, etc., são compartilhados na rede por essa nova sociedade 

informacional. Essa nova coletividade espacial, permite que a sociedade conheça cada vez mais 

o espaço de convívio, sendo que cada sujeito cria a partir de suas próprias definições a 

representação do espaço vivido e compartilhado.  

 Essa interação e compartilhamento de novos dispositivos digitais e o uso crescente dos 

mesmos, possibilitam que os dados gerados dessa coletividade, e atrelados a informações 

geográficas, criem um novo ambiente de geração e compartilhamento de dados que 

compactuam com as definições da informação geográfica voluntária, descritas anteriormente. 

Como as novas redes são formadas de dados digitais, consequentemente esses dados podem ser 

armazenados e utilizados para o bem comum, principalmente do âmbito da vivência e 

interatividade com o espaço, nesse caso a cidade. 

 Cidades que vem de uma evolução crescente mediante aos séculos, cuja as 

transformações oriundas do final do século XX e início do século XXI, possibilitam que as 

tecnologias criadas e difundidas nesses tempos criem as novas formas da cidade, que podem 

ser mensuradas por instrumentos de dados digitais e criam novas formas de interação com a 

mesma. Seguindo a ideia de cidades informacionais de Castells (1999), o uso crescente de 

aparatos digitais pela sociedade e as definições da VGI, temos novos layouts das cidades 

modernas, que procuram valorizar um planejamento adequado, buscam soluções para seus 

problemas relacionados ao modo de vida de seus cidadãos, utilizando dos dados gerados por 

eles. 

 Dados que demandavam o uso de diversos equipamentos eletrônicos para serem 

coletados, e na última década, com a evolução tecnológica cada vez mais aprimorada e 

difundida ao redor do nosso planeta, se tem dentro dos grandes avanços, a evolução dos 

equipamentos telefônicos, que sofrem drásticas modificações, passando de equipamentos que 
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apenas permitem ligações, a equipamentos “smart”, inteligentes, atrelados ao uso de poderosos 

processadores e dos mais variados sensores. Esses novos equipamentos, ou como bem diz sua 

própria denominação, smartphones14, estão cada dia inseridos dentro das atividades cotidianas 

de nossa sociedade, sendo que o mesmo se torna o substituto de diversos equipamentos 

conhecidos (câmeras, gravadores, celulares, etc.) e acabam transformando a nossa forma de 

comunicação e as nossas relações sócio espaciais, mediante a utilização desses novos 

dispositivos, temos uma nova coletividade de interação com o espaço, o qual agora é retratada 

a partir de cada sujeito. 

Com o crescente uso destes dispositivos, temos uma nova maneira de se obter dados 

para a informação geográfica voluntária, no caso os smartphones estão em sendo utilizados 

como a principal ferramenta essa nova informação, buscando aprimorar o conhecimento dessas 

novas relações sócio espaciais, principalmente no contexto do espaço urbano, compondo assim 

o início da transformação da cidade em uma cidade inteligente. 

Os smartphones mudam a forma em como a sociedade interagem com a cidade 

(EVANS-COWLEY, 2010, p. 136), ou no caso, transformam em como o ser social, age e 

interage dentro do espaço urbano, encurtando distâncias, diminuindo a percepção temporal, 

criando assim o que Townsend (2000), chama de “cidade em tempo real (real-time city) ”, sendo 

um nível acima das cidades inteligentes, abordando uma nova forma de ação e reação do próprio 

espaço urbano. 

Real-time city as a place that allows for system conditions to be monitored and reacted 

to instantaneously. As information availability has sped up, there has been an 

increase in the pace at which information is consumed. The effect has been that the 

daily rhythm of the city, which was formerly coordinated by standardized time and 

place, has become untethered, which has led to city coordination on the fly in real 

time (EVANS-COWLEY, 2010, p. 136).15 

 

Neste seguimento, a cidade em tempo real (Real-Time City) além de ser monitorada 

em tempo real, possui reações que são praticamente instantâneas, onde a informação passa a 

ser consumida de forma rápida e dinâmica, na qual, anteriormente a este processo, as 

                                                           
14 Smartphone é um telefone celular com recursos avançados, que executa um sistema operacional que permite 

aos usuários estender suas funcionalidades com aplicativos [...] smartphones devem incluir um hardware 

sofisticado com: a) capacidade de processamento avançada (CPUs modernas, sensores) b) capacidade de conexões 

múltiplas e rápidas (Wi-Fi, HSDPA) e c) tamanho de tela adequado e limitado. 

  
15 Tradução do autor: Real-Time City é um lugar que permite que as condições do sistema sejam monitorados e 

reajam instantaneamente. Como a disponibilidade das informações foram aceleradas, também houve um aumento 

do ritmo a que a informação é consumida. O efeito disso foi que o ritmo diário da cidade, que anteriormente era 

coordenado pela padronização do tempo e dos lugares, tornou-se distintos, o que levou a coordenação da cidade 

para um nível em tempo real (EVANS-COWLEY, 2011, p. 136). 
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percepções de tempo e espaço eram padronizadas e a partir desse novo conjunto passam a ser 

sem restrições, levando em consideração o ritmo do consumo da informação, assim tornando a 

coordenação da cidade em tempo real. Com isso, há uma mudança de visão em como as pessoas 

interagem com a cidade (EVANS-COWLEY, 2010, p. 137), levando a mudança da mesma, na 

qual, os computadores estão se tornando parte da cidade. 

Mas com a Real-Time City, a de se pensar em novas formas de se planejar o espaço 

urbano, pois com a difusão dos dados gerados a partir de smartphones, também surgem novos 

desafios, na qual Evans-Cowley (2010) destaca a posição de Townsend (2000): 

Townsend argues that mobile phones have led to two challenges for city planning. 

First, mobile phones allow for the broad diffusion of time and space management, 

reinforcing the competitive advantages of the central city business districts by making 

them more efficient. Second, they make automobile-based urban sprawl more 

manageable and livable. Townsend argues that decentralization of control and 

coordination of urban activities threatens the foundations of city planning because 

the profession is based upon the notion that technicians operating from a centralized 

agency can make the best decisions on resource allocation and management and act 

upon these decisions on a citywide basis. He argues that planning tools intervene at 

a higher level, yet the dynamics of urban systems are determined at the individual 

level through individual behavior.16(TOWNSEND, 2000, s. p.). 

 

A partir dessas definições, começa um pensamento no qual os smartphones e os dados 

gerados pelos mesmos, por meio da VGI, passam a compor um maior grau de importância 

dentro do planejamento urbano, pois como relata o autor, possibilitam um gerenciamento amplo 

do tempo, além da gestão do espaço, e também, a partir dessa tecnologia se tem uma nova forma 

de visualizar as bases urbanas, antes restritas apenas aos planejadores, tornando o 

gerenciamento do espaço mais eficiente e utilizável. Porém, observa-se uma descentralização 

do controle do planejamento urbano.  

O planejamento deve interferir nos rumos da cidade, sendo que por via das novas 

tecnologias, se tem uma dinâmica dos sistemas urbanos relacionada com os comportamentos 

individuais de cada cidadão com a cidade. Nesse sentido, Townsend (2000, p.5), sugere que a 

partir do estudo dos dados provenientes de smartphones e consequentemente da VGI, se 

observe como tais modificam os hábitos individuais de cada um, além de buscar maneiras de 

                                                           
16 Tradução do autor: Townsend argumenta que os telefones móveis têm conduzido a dois desafios para o 

planejamento da cidade. Em primeiro lugar, telefones móveis permitem a ampla difusão do tempo e do espaço, 

reforçando as vantagens competitivas das áreas de negócios do centro da cidade tornando-os mais eficientes. Em 

segundo lugar, eles fazem com que a malha viária da cidade se torne mais gerenciável e amigável. Townsend 

argumenta que a descentralização do controle e a coordenação das atividades urbanas ameaça as bases do 

planejamento da cidade, porque os profissionais são baseados em uma noção técnica que é operada a partir de uma 

agência centralizada, que pode tomar as melhores decisões sobre a alocação e a gestão dos recursos em todas as 

bases da cidade. Ele argumenta que as ferramentas do planejamento devem intervir em um nível mais elevado, 

mas as dinâmicas dos sistemas urbanos são determinadas no nível individual através do comportamento individual. 
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correlacionar essas informações para que os planejadores tenham uma melhor base em como 

essas transformações vão agregar mudanças mais amplas dentro da cidade. 

Portanto, com o estudo de comportamento vinculado a informação geográfica 

voluntária (VGI) e coletada com smartphones, os planejadores podem acompanhar cadeias de 

eventos que demonstram como os indivíduos interagem com a cidade, sendo uma nova 

perspectiva de planejar, que contrasta com o planejamento tradicional. Como os smartphones 

são a parte do cotidiano da sociedade contemporânea, a ideia de uma Cidade em tempo real 

torna-se algo possível, nem que pesquisadores em planejamento urbano iniciam uma nova 

frente de estudos sobre como monitorar a cidade e nesse momento desenvolvem novas técnicas 

analíticas que buscam compreender essa nova cidade em tempo real (EVANS-COWLEY, 2010, 

p.138), pois nossas cidades, são baseadas em práticas históricas e culturais que possuem um 

certo fluxo no espaço e tempo e não apenas por edifícios e infraestrutura básica, formando assim 

essa complexidade, em que os dados gerados a partir da informação geográfica voluntária 

(VGI), oferecem um enriquecimento nas informações acerca da cidade, possibilitando assim 

novos vieses do planejamento urbano. 

Todavia, essas reflexões estão relacionadas como as pessoas estão mudando seus 

hábitos, tanto no trabalho, quanto os sociais, devido a essa nova tecnologia, com isso, relações 

que necessitavam de apenas um lugar e um modo de se produzir é substituída por métodos mais 

flexíveis, que permitem que o fluxo das atividades humanas se mova com certa liberdade dentro 

do espaço urbano, e, com isso, compreender a dinâmica dos cidadãos e sua mobilidade diária é 

essencial para o planejamento e gerenciamento das instalações e serviços urbanos (TRANOS 

et al., 2013, p. 1). Nesse sentido, os dados que são produzidos pela informação geográfica 

voluntária (VGI) oferecem um enorme potencial para a análise das cidades e, 

consequentemente, do espaço urbano, no qual sua dinâmica cada dia que passa se torna mais 

digital. 

It seems plausible that cities in the future will exhibit a complex dichotomy between 

their material‐physical appearance and their digital, cyber‐based functioning. The 

mobile phone is just an early predecessor to a much more comprehensive and 

spatially interwoven constellation of visual and virtual dimensions of the urban space. 

This megatrend will most likely exert far reaching impacts on the evolution and 

governance of cities (TRANOS et al., 2013, p. 3).17 

 

                                                           
17 Tradução do Autor: Parece plausível que as cidades do futuro vão apresentar uma complexa dicotomia entre a 

sua aparência física-material e seu funcionamento digital cibernético. O telefone móvel é apenas um antecessor 

para um espaço urbano com dimensões virtuais e constelações visuais muito mais abrangente e espacialmente 

entrelaçadas. Esta enorme tendência irá provavelmente grandes impactos sobre a evolução e a governança das 

cidades (TRANOS et al., 2013, p. 3). 
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Tranos et al. (2013) demonstra esse aspecto, onde a evolução tecnológica avança, e a 

dicotomia entre o espaço físico e virtual se transformam, sendo que a informação geográfica 

voluntária (VGI) se torna apenas a ponta de um iceberg de uma nova complexidade na qual 

caminha o espaço urbano, forçando assim novos pensamento e formas de se governar e planejar 

as cidades. 

 

2.3 O SMARTPHONE E A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA VOLUNTÁRIA 

(VGI) NO MAPEAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

A palavra smartphone quer dizer “progammable mobile phone” (RAENTO, 2009), 

nesta suposição, quer dizer que a ideia de “smart” é referida a programação, que determina em 

como esse instrumento vai servir para um determinado fim. Dentro do campo de pesquisa, 

principalmente as que levam em consideração as demandas humanas, bem como as interações 

sociais, esse quesito torna os dados de smartphone essenciais para a criação de ferramentas de 

suporte, que sejam flexíveis aos variados campos da ciência para a produção de informações. 

Os dados provenientes dos smartphones possuem potencial para serem utilizados 

como suporte no planejamento urbano e mapeamento, pois são coletados por sensores 

embarcados nos equipamentos, que podem capturar e disseminar diversas informações sobre 

os espaços. Para os estudos de planejamento, os sensores transmitem informações valiosas que 

ajudam a determinar a origem de fenômenos, ou as consequências dos mesmos. Nesta 

perspectiva, os sensores, possuem a capacidade de agregar o atributo espacial a informação, 

causando assim a espacialidade dos fenômenos. De acordo com Evans-Cownley (2010), os 

dados espaciais, oferecem avanços promissores no planejamento urbano, pois esses, podem ser 

utilizados de diversas maneiras, como por exemplo, no monitoramento do trânsito em 

determinados horários e ruas. Um método de obtenção destes dados espaciais é a utilização de 

sensores GPS, embarcados dentro dos smartphones. 

Recently, the industry has started producing mobile phones with GPS. They provide 

high-resolution geographic positioning for most of the globe, without being dependent 

on any fizzed terrestrial infrastructure. The users’ location can be identified even in 

remote areas not covered by wireless network. The disadvantage of the technique, 

however, is that it requires additional hardware to capture the satellite signal, and 

that it is not available in indoor places or in highly built urban 

environments.18(RATTI; PULSELLI; WILIAMS, 2006, p.732). 

                                                           
18 Tradução do autor: Recentemente, a indústria começou a produzir telefones móveis com GPS. Eles 

proporcionam um posicionamento geográfico de alta - resolução para a maior parte do globo, sem ser em 

dependente de qualquer infraestrutura terrestre para isso. A localização dos usuários podem ser identificada mesmo 

em áreas remotas, sem a utilização de redes sem fio. A desvantagem desta técnica, no entanto, é que ela exige 
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Nesse sentido, Ratti, Pulselli e Wiliams (2006) demonstram que estes novos sensores 

possuem uma melhor resolução na questão do posicionamento, porém, apresenta desvantagens, 

que por sua vez, podem ser solucionadas por outras formas de posicionamento. Neste caso, a 

partir da evolução tecnológica, tem o surgimento de dispositivos como o Assisted Global 

Positioning System (A-GPS19), o qual é um dispositivo de localização que utiliza o GPS e rede 

terrestre de celular para se obter a posição geográfica. Observados esses quesitos, os 

smartphones podem ser inseridos na categoria das geotecnologias, pois possibilitam a aquisição 

de dados geográficos a partir de um único dispositivo, aumento a gama de possibilidades e 

usuários que podem ter de um equipamento que registra informações espaciais, aumento o 

poder de mensurar dados em ambientes dinâmicos, como no caso, o espaço urbano. 

Porém, só com o smartphone não é possível mensurar a complexa rede de relações e 

fenômenos que ocorrem nas cidades, pois como este dispositivo é de uso pessoal, os dados 

ficam restritos aos seus usuários, que ao se relacionarem com outros usuários, criam uma 

coletividade que pode demonstrar novos aspectos, fazendo assim essa interação de smartphone 

e usuário, como um instrumento poderoso da aquisição de dados espaciais, e nesse momento, 

que entra em foco a informação geográfica voluntária (VGI). 

A informação geográfica voluntária (VGI), pode ser usada para descobrir o uso dos 

espaços da cidade, pois a partir dela, temos como averiguar quais locais são mais utilizados pela 

população local, sendo que como a nossa sociedade informacional é composta por grupos 

complexos de indivíduos, essa averiguação pode ser realizada por grupos que compartilham os 

mesmos interesses, em que seus dados denotam de novos sentidos aos locais da cidade, 

contribuindo com o correto planejamento dos mesmos, a fim de se democratizar o espaço 

urbano. 

Um exemplo clássico de utilização de dados provenientes da informação geográfica 

voluntária (VGI) por meio de smartphones, é no uso dos lugares a partir de práticas esportivas, 

que são compactuadas por grande parte da sociedade. Com aplicativos instalados em 

smartphones, essa parte da sociedade começa a registar os locais que realiza suas atividades, 

encaminhando para servidores remotos que quantificam essa informação e devolvem dados 

                                                           
hardware adicional para captura do sinal de satélite, e que este pode não estar disponível em locais fechados ou 

em ambientes urbanos altamente construidos. 

 
19 Para detalhes do funcionamento do A-GPS, ver Signal processing techniques in network-aided positioning: a 

survey of state-of-the-art positioning designs. In: IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 22, JULY 2005. 
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espaciais que podem ser de grande valia no planejamento desses espaços. Planejamento que 

segue uma lógica diferente, relacionada com o uso dos espaços por intermédio das relações 

sócios espaciais, registradas por dispositivos eletrônicos. 

 

2.4 EXEMPLOS DE PLATAFORMAS QUE UTILIZAM A INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA VOLUNTÁRIA 

 

2.4.1 O aplicativo Waze 

 

Com a evolução dos smartphones e popularização da internet, principalmente a móvel, 

foi possível a criação de sistemas que possibilitam o monitoramento das condições de tráfego 

nas cidades em tempo real, na qual diversos aplicativos surgiram, sendo que um dos mais 

utilizados no mundo é o aplicativo WAZE (figura 2), criado em 2007, como o aplicativo FREE 

MAP e sendo aprimorado para o Waze, cerca de um ano depois. O Waze é um dos principais 

aplicados de exemplo do uso de informação geográfica voluntária e smartphones, pois sua base 

é toda construída por usuários para usuários, com mais de 50 milhões de usuários em todo o 

mundo. 

Figura 2 - Informações sobre o funcionamento do aplicativo Waze 

 

Fonte: Website do Waze (2015). 
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O Waze conta ainda com um mapa em tempo real (Figura 3), que disponibiliza as 

informações postadas por motoristas em tempo real, os quais podem ser verificadas e utilizadas 

para a locomoção pela malha viária urbana, onde informações como acidentes, 

congestionamentos, lentidão no trânsito ou obstáculos na pista, compõem esse mapa, o qual 

pode ser utilizado pelos planejadores na área de trânsito para busca por soluções diretamente 

nos locais de origem, sendo que aqueles que utilizam do serviço postam voluntariamente através 

do seu movimento cotidiano e, com isso, os planejamento desse locais se torna mais eficiente e 

democrático. Essa possibilidade é possível pois a informação espacial é obtida a partir do sensor 

GPS do smartphone e postada em tempo real pela internet. 

 

Figura 3 - Mapa em tempo real do Waze 

  

Fonte: Website do Waze (2015). 

 

Por meio do Waze, se tem diversas informações que contribuem com para a 

possibilidade tempo real, pois ele utiliza basicamente dados voluntários que são postados em 

tempo real, sendo que a informação gerada é consumida em tempo real, possibilitando um 

trânsito mais inteligente e eficiente, sendo um tipo de serviço que compactua com as diretrizes 

para das cidades inteligentes.  
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2.4.2 O aplicativo Strava 

 

Outra base de dados que funciona de forma similar é a do Strava, um aplicativo que 

se utiliza dos sensores de um smartphone (Figura 4), para os registros de atividades físicas, 

como corridas e ciclismo, além de sistematizar estes dados em forma de mapas que podem ser 

visualizados no seu portal. Porém, com o crescimento da comunidade que utiliza este aplicativo, 

a empresa Strava, habilitou inúmeras funções ao aplicativo, que tinha apenas a função de 

monitorar dados sobre atividades físicas, para praticamente uma rede social que disponibiliza 

mapas e rotas por meio de dados de usuários locais. 

 

Figura 4 - Funcionamento do Strava 

 

Fonte: Website do Strava (2015). 

 

Com a expansão da comunidade que utiliza o aplicativo, começou um aumento 

significativo no volume de dados enviados aos servidores da empresa, que passou a analisar 

com melhor clareza os dados gerados, fundando o Strava Labs, a fim de lançar novos projetos 

baseados nos dados obtidos a partir da comunidade. 

Um dos grandes projetos do Strava Labs, é a disponibilização das informações 

gratuitamente em forma de uma heatmap 20 (Figura 5), possibilitando assim visualizar áreas 

que são mais utilizadas em uma determinada região, com isso, o Strava  Global Heatmap, se 

torna um grande aliado nas análises da geografia. 

                                                           
20 De acordo com Wilkinson e Friendly (2009), heatmap são os mais populares mapas para visualização, que 

trazem de forma compacta grandes quantidades de informação para nos dar uma interpretação coerente em certos 

padrões de dados. 
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Os heatmaps do Strava Labs, fornecem subsídio para determinar o uso de uma 

determinada estrada, parque ou caminho, a partir de informações de seus usuários, utilizando 

de um mapa base, onde as informações podem ser vistas de acordo com a atividade proposta, 

sendo BIKE, se referindo a prática de ciclismo e RUN a prática de corrida, também com 

informações sobre ambas as práticas. Na interface (Figura 6) do Strava Global Heatmap, ainda 

é possível encontrar sua cidade, além de alterar o esquema de cores do mapa, bem como a sua 

transparência. Outro ponto considerável é que sua base de dados, está sendo alimentada desde 

janeiro de 2014, e até o momento possui 160 milhões de atividade, e mais de 375.000.000.000 

de pontos, segundo dados do website do aplicativo. 

 

Figura 5 - Strava Global Heatmap 

 

Fonte: Website do Strava, 2015. 
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Figura 6 - Painel de Controle do Strava Global Heatmap 

  

Fonte: Website do Strava, 2015. 

Devido a quantidade de dados coletados por diversos usuários, de forma voluntária, se 

tem uma ideia do quão grande é a possibilidade de utilizar estes dados, no planejamento urbano, 

principalmente pelo mesmo se concentrar em áreas urbanas. Com isso, esses dados gerados a 

partir da Informação Geográfica Voluntária (VGI), podem agregar inúmeras análises acerca da 

dinâmica urbana, como a possibilidade de se mesurar a utilização dos espaços, informações 

sobre o trânsito e monitoramento de intervenções. 

 

2.4.3 O Aplicativo GPSies 

 

Seguindo a lógica de sistemas que utilizam a informação geográfica voluntária e 

também são utilizados para o monitoramento de atividades esportivas, o GPSies (Figura 7) tem 

um funcionamento de forma semelhante ao Strava, porém, foi elaborado de plataformas livres, 

onde o registro de atividades é realizado a partir dos trechos percorridos pelos usuários. No 

caso, o GPSies possui um gama de dispositivos compatíveis e com popularização do 

smartphone o número de atividades registradas obteve um grande crescimento. O aplicativo é 

muito popular na Europa, principalmente em Portugal, onde existem alguns milhares de trechos 

registrados pelo sistema. No Brasil o registro de atividades ainda é baixo e os dados coletados 

estão disponíveis apenas em algumas capitais.  

 



 
 

45 45 Capítulo II – Conceitos relacionados com a informação geográfica voluntária 

Figura 7- Interface do GPSies 

  

Fonte: Website do GPSies, 2015. 

 

No caso, a principal diferença entre o GPSies e o Strava está na possibilidade de se 

fazer o download do dado geográfico em diversos formatos, alternativa que não está presente 

na plataforma do Strava, permitindo que as análises destes dados, elaboradas a partir de SIGs, 

apresentem informações mais substâncias e completas, mas a falta de dados ainda é um 

problema que persistem em terras brasileiras. 

O GPSies é um dos aplicativos que se utilizam da informação geográfica voluntária 

para abastecer sua base de dados e ainda os disponibiliza, sendo uma das plataformas que 

apresenta uma grande tendência de utilização, tanto na coleta, quanto na utilização das 

informações sistematizadas. Com isso, através da inovação tecnológicas, existe uma certa 

tendência no surgimento de plataformas semelhantes, que podem contribuir em muito para o 

planejamento das cidades, possibilitando que dados voluntários possam ser utilizados dentro de 

plataformas SIG’s, permitindo a sua utilização nos mais diversos campos de atuação dentro do 

espaço urbano.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Para a execução da pesquisa, foi utilizado um microcomputador, o qual foi utilizado 

como ferramenta de busca e produção de informações referentes ao tema, sendo que o mesmo 

possui as seguintes configurações; Notebook Dell®, 14r – Modelo 5421; Processador Intel® 

Core I5 – 1,8 GHz, quad core; 4gb de memória ram; 1 terrabyte de Hard Disk; Placa de vídeo 

GeForce® GT 730m; Sistema Operacional: Windows® 8 single-language Pt-Br. Observa-se 

que para a utilização dos softwares e realização dos procedimentos descritos, este computador 

foi qualificado com um hardware médio, portanto, foi utilizado sem maiores problemas. 

Outro ponto-chave no desenvolvimento da pesquisa, foi a escolha de softwares, que 

trabalham com dados geográficos, nesse sentido temos a utilização de um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), para sistematizar e representar a informação geográfica 

voluntaria obtida, para servir de suporte as análises propostas na pesquisa. Cabe ressaltar que 

se optou pela utilização de um SIG livre, pois estes podem ser utilizados por todos, e como o 

foco é a utilização dessa tecnologia por planejadores/pesquisadores, os custos referentes a essa 

demanda praticamente são nulos. 

Como atualmente no mercado existem diversos SIG’s, se optou pela escolha do QGIS 

2.12.1 (Figura 8) para a sistematização e elaboração de mapas, utilizados na pesquisa, como a 

transcrição dos dados referentes a informação geográfica voluntaria para um sistema 

georreferenciado, a fim de sistematizar essa informação. O QGIS, inicia-se no ano de 2002, 

com o objetivo de se tornar apenas um visualizador de dados geográficos da base de dados do 

PostGIS que pudesse operar em plataformas abertas. Oliani, Paiva e Antunes (2012), dispõem 

sobre uma breve análise de algumas funcionalidades básicas do QGIS (Tabela 2), o qual essa 

análise elucida em como o software funciona de fato. 
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Figura 8 - Interface do QGIS 

 

 Fonte: Toledo, B. H. C. (2015). 

 

Tabela 2 - Funcionalidades do QGIS 

(contínua) 

Funcionalidades Descrição 

Análises 

Pode-se criar layers para análises espaciais selecionando feições específicas 

diretamente ou com busca avançada, calcular valores relacionados às tabelas 

de atributos das camadas, verificar geometria (área, perímetro, comprimentos 

e coordenadas) das feições, criar zonas de influência ao redor de feições de 

interesse, entre outras. 

 

Edição 

As ferramentas de edição do QGIS permitem alterar as formas das feições, 

remover ou adicionar pontos, linhas e polígonos nas camadas. Rotular feições, 

unir vetores, dissolver polígonos, etc. Também pode-se alterar a porcentagem 

de transparência dos layers e imagens, a fim de realizar sobreposição de 

informações. 

 

Tabelas 

Os recursos de manipulação de dados tabulares no QGIS permitem criar e 

excluir colunas, realizar operações matemáticas com os dados das feições, 

importar tabelas de outros programas de planilha eletrônica, relacionar 

colunas para criação de novas camadas, etc. 
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          Tabela 2 - Funcionalidades do QGIS 

                                                                                                     (continuação) 

Funcionalidades Descrição 

Compatibilidade 

de dados 

vetoriais e 

matriciais 

Trabalha com arquivos vetoriais nos mais nos formatos oriundos dos mais 

diversos softwares do tipo CAD. Além disso, suporta shapefiles de outros 

softwares de SIG como ArcView e também imagens nos formatos (TIFF, 

BMP, JPEG MrSID, ECW, etc.). 

 

Extensões 

Uma grande quantia de extensões é disponibilizada aos usuários do QGIS. 

Essas extensões podem ser encontradas e instaladas a partir do próprio 

software, onde diversos plug-ins encontram-se inativos ou obtidos 

gratuitamente na internet. Tais plug-ins são programas ou rotinas capazes de 

aumentar a capacidade de processamento e funcionalidades do aplicativo 

Fonte: Oliani, Paiva e Antunes, 2012. 

 

Como o SIG necessita de dados para seu correto funcionamento, há uma outra parte 

fundamental na pesquisa, a qual foi a escolha de bases de dados disponíveis que estivessem 

com alguma referência espacial, além de terem sido produzidas por voluntários com a utilização 

de smartphones, esses tipos de dados são relativos a informação geográfica voluntária.  

Nesse sentido, a base de dados utilizada foi do Strava, que ao contrário do GPSies, não 

podem ser baixadas para se trabalhar em um SIG, porém, o número de dados registrados, 

principalmente na cidade de Guarapuava é de extrema relevância. Então para a utilização desta 

base de dados, foi elaborada uma metodologia de análise, baseada em um sistema de notas, 

correlacionados os dados da base de dados voluntários do Strava Global Heatmap, com as 

informações obtidas em campo, por meio de uma análise de elementos relativos a utilização das 

vias urbanas.  Portanto, para que a informação geográfica voluntária possa ser utilizada para se 

planejar os espaços da cidade, e, existam impedimentos quanto ao acesso na quantificação 

destes dados, deve ocorrer uma avaliação qualitativa desse tipo de dado, os quais retratam novas 

formas de utilização vinculadas ao espaço. 

Dessa forma, os dados voluntários, atrelados a uma avaliação criteriosa dos espaços, 

estabelece uma nova forma de se pensar a cidade, pois a partir desses é possível verificar a 

utilização das vias urbanas, conforme as atividades realizadas e registradas pelos cidadãos que 

se movimentam pela cidade. Com isso, a informação geográfica voluntária, pode ser utilizada 

como uma etapa inicial, afim de se encontrar espaços na cidade que se tornem potenciais áreas 

de estudos, principalmente para o planejamento e gestão dos espaços, determinados a partir de 
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seu uso coletivo. Os procedimentos relativos a utilização de dados voluntários para o 

planejamento urbano, comtempla as etapas: Delimitação de áreas de estudo e análise das áreas 

de estudo. As delimitações das áreas de estudo são realizadas por meio da utilização dos 

espaços, mesurados a partir de uma análise de heatmaps, criados pelos sistemas que utilizam 

essa informação, no caso, o Strava Global Heatmap,  

 

3.1 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 
 

Para a delimitação das áreas de estudo, uma nova forma de se definir essas áreas foi 

proposta, baseada em etapas, a partir de bases de dados georreferenciados, que estão disponíveis 

na internet, contudo, para melhores resultados, esses procedimentos foram elaborados a partir 

dos heatmaps disponíveis no site do Strava labs21. 

Para que uma área de estudo seja determinada por uma base de dados voluntários, 

como o Strava, devem-se seguir cinco etapas iniciais, quanto a delimitação de áreas de estudo, 

as quais contemplam dados relativos ao registro de Corridas (Run), Ciclismo (Bike), e também 

a ambas as atividades (Both), porém, dados relativos a ambas são utilizados para se verificar 

lugares que não são utilizados pelos usuários do sistema, ou seja, na visualização de todos os 

dados registros, busca-se áreas que não apresentam dados, caracterizando assim novas áreas de 

estudo.  

A primeira etapa se inicia da delimitação das áreas de estudo é a verificação de 

existência de dados no Strava Global Heatmap sobre determinado local (Figura 9). Inicia-se 

uma busca de dados em zoom mais elevado, revelando a sistematização dos dados de diversos 

usuários em um nível mais alto, que nesse caso serão as vias, caminhos e passagens dos quais 

os usuários utilizam para realizar suas atividades, bem como a determinação de quais destes são 

mais utilizadas no quadro urbano. 

A Segunda Etapa busca compreender os padrões dos dados, sendo que nessa etapa 

inicia-se uma interpretação do uso dos espaços, onde começam a surgir locais com dados mais 

concentrados (Figura 10) (cores mais fortes), além revelar lugares que não são utilizados 

(ausência de dados, ou cores), revelando novas espacialidades da cidade, a partir de dados 

                                                           
21 http://labs.strava.com/heatmap 
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voluntários. Nessa etapa começa, o processo de seleção de possíveis áreas de estudos para a 

pesquisa. 

Figura 9 - Cidade de Guarapuava com dados do Strava sobrepostos 

  

Fonte: Website do Strava Labs, 2015. 

 

Figura 10 - Dados do Strava sobrepostos ao nível das vias 

  

Fonte: Website do Strava Labs (2015). 
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A terceira etapa é o início  da delimitação das áreas de estudo,  a qual utiliza o painel 

do sistema para apresentar apenas dados relativos primeiramente a atividade Ciclismo (Bike), 

os quais serão mantidos na visualização,  com isso, se inicia a procura de espaços com grande 

utilização deste tipo de atividade na cidade de Guarapuava, porém, devido à grande extensão 

da malha urbana, foram escolhidas seis vias (Figura 11) próximas a área central da cidade, pois 

conforme os dados sistematizados no sistema, essas áreas demonstram uma grande intensidade 

de utilização, por meio do volume de dados voluntários registrados.  

Ainda na atividade Ciclismo (Bike), inicia-se o processo de escolha das áreas, sendo 

que cores como azul mais intenso e vermelho, indicam que essas áreas estão sendo utilizadas 

pelos usuários do sistema, nos quais, áreas sem a presença dessas cores, indicam que não há a 

utilização destas vias por parte dos usuários. No seguimento da delimitação, foram utilizados o 

mesmo procedimento para a atividade Corrida (Run), e também para as vias sem atividades 

registradas. Para a atividade Corrida (Run), foram escolhidas seis vias (Figura 12), para vias 

sem atividades registradas, foram escolhidas cinco vias (Figura 13), totalizando dezessete vias 

utilizadas como área de estudo. 

Um dos problemas encontrados eram as vias que mantinham dados registrados em 

ambas as atividades, sendo que áreas que possuíam dados sobrepostos, ou espaços que são 

utilizados simultaneamente para as duas atividades (Bike e Run). Para contornar esse problema, 

foi utilizado um sistema de representatividade de acordo com a intensidade do heatmap, 

portando, vias utilizadas em uma determinada atividade, que possuir dados com outra atividade, 

não poderão ter seu uso exclusivo a apenas uma atividade, todavia, estes espaços não podem 

ser descartados, pois apresentam dinâmicas mais condizentes a uma atividade do que a outra. 

Isso significa que quanto uma via é utilizada com maior intensidade para a prática de corridas, 

mas ainda apresenta dados sobre ciclismo, ela ainda pode ser utilizada na pesquisa, porém, o 

uso deste espaço fica condicionado a classe corrida, pois apresenta uma utilização mais intensa, 

relativa a atividade mais expressiva. 
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Figura 11 -  Delimitação das áreas de estudo da atividade Ciclismo (Bike) 

 

 Fonte: Website do Strava Labs (2015). 

 

Figura 12 - Delimitação das áreas de estudo da atividade Corridas (Run) 

  

 Fonte: Website do Strava Labs (2015). 
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Figura 13 - Delimitação das áreas de estudo das vias sem registro de atividades 

  
Fonte: Website do Strava Labs (2015). 

 

Após a delimitação das áreas relativas as três classes, iniciou-se a quarta etapa, na qual 

foi utilizado o QGIS para a sistematização das informações das vias em forma de mapa, como 

os dados do heatmap do Strava não podem ser baixados, a delimitação espacial correta das 

áreas de estudo foi realizada a partir da base de dados do Google, que possibilita que o nome 

das vias fossem sobrepostos sobre o mapa do Strava, facilitando assim a espacialização dos 

dados, criando um mapa (Figura 14) de melhor compreensão acerca das áreas de estudo. 

A quinta etapa deste processo visa demonstrar a delimitação de forma mais 

sistemática, na qual foi criado a tabela de codificação (Tabela 3), que possui o nome das vias, 

coordenadas iniciais e finais. Dessa maneira, a sistematização das áreas de estudo se dão de 

duas formas distintas, mapa e quadro, onde um complementa o outro. 
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Figura 14 - Áreas de estudo 

  

5
4
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2015). 

Projeção: UTM/Sirgas 2000 

Elaboração: Toledo B. H. C., 2015. 
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Tabela 3 - Codificação complementar ao mapa de localização 

 
Id  Nome da via Coordenada Inicial Coordenada Final 

Latitude (S) Longitude (W) Latitude (S) Longitude (W) 

A
ti

v
id

a
d

es
 

C
ic

li
sm

o
 (

B
ik

e)
 

1 Rua Wilson Luiz Silvério 

Martins 
25°23'32.00" 51°26'29.60" 25°23'40.51" 51°26'50.66" 

2 Avenida das Dálias 25°23'57.50" 51°27'15.00" 25°24'6.54" 51°27'24.25" 

3 Rua das Petúnias 25°24'7.45" 51°27'14.54" 25°24'11.18" 51°27'18.41" 

3 Avenida Ver. Rubens 

Siqueira Ribas 
25°24'11.18" 51°27'18.41" 25°24'41.33" 51°27'48.50" 

4 Rua Professor Becker 25°23'48.56" 51°27'45.09" 25°24'18.43" 51°28'17.19" 

5 Rua Comendador Norberto 25°24'17.84" 51°28'18.03" 25°23'45.72" 51°27'48.31" 

C
o

rr
id

a 
(R

u
n

) 

1 Rua Pedro Siqueira 25°23'14.32" 51°27'33.30" 25°23'33.95" 51°27'12.17" 

1 Avenida Rosa Lustosa de 

Siqueira 
25°23'33.95" 51°27'12.17" 25°23'40.62" 51°26'51.45" 

2 Rua Domingos Marcondes 25°24'3.79" 51°27'7.09" 25°23'41.30" 51°26'51.16" 

3 Rua Generoso de Paula 

Bastos 
25°24'7.71" 51°27'29.04" 25°24'33.86" 51°27'58.15" 

4 Rua 17 de Julho 25°24'28.15" 51°28'4.02" 25°24'22.08" 51°27'57.28" 

5 Rua Quintino Bocaiuva 25°23'23.03" 51°28'36.51" 25°23'45.14" 51°28'13.10" 

S
em

 a
ti

v
id

ad
es

 1 Rua Juvenal Caldas 25°24'24.16" 51°27'43.17" 25°24'35.82" 51°27'55.92" 

2 Rua Afonso Botelho 25°24'10.57" 51°27'50.54" 25°24'25.47" 51°28'7.16" 

3 Rua Belmiro de Miranda 25°23'46.11" 51°27'42.37" 25°23'57.24" 51°27'29.57" 

4 Rua Coronel Saldanha 25°23'56.65" 51°28'6.11" 25°24'11.78" 51°28'22.01" 

5 Rua Conego Braga 25°23'7.85" 51°27'54.40" 25°23'25.96" 51°28'14.53" 

Fonte: Toledo, B. H. C. (2015). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com as áreas de estudo definidas por meio da utilização de dados voluntários, 

sistematizados pelos Strava Global Heatmap e compilados em forma de mapa, foi realizado um 

estudo in loco para verificar as características dessas vias, para buscar a compreensão entre a 

utilização das mesmas e as atividades registradas por meio da informação geográfica voluntária. 

Para essa verificação foram utilizados critérios, que foram atribuídos em um sistema de notas, 

com uma variação entre um (1) a cinco (5), dos quais foram sistematizados em forma de uma 

tabela (Tabela 5) codificando o valor da nota e seu respectivo significado. No sistema de notas 

foi realizado o cálculo da média entre vias pertencente a classes iguais, a fim de verificar se 

esses critérios possuem relação com o uso dos espaços. Esses critérios são constituídos por 

cinco elementos básicos, Topografia, Condição física da via, Largura da Via, Tráfego de 

veículos e Possibilidade de aplicar intervenções. 
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Tabela 4 - Codificação do sistema de notas utilizadas na pesquisa 

(Contínua) 

Nota 

Critério 

Topografia Condição física da via Largura da via 

Tráfego 

de 

Veículos 

Intervenção 

1 

Inclinação 

média superior 

a 3% 

  

 Número de buracos 

encontrados com dimensão 

acima de 10 cm: Superior a 

50 

Largura da faixa de 

rolagem inferior a 7 

metros e do passeio 

inferior a 2 metros 

Superior a 

100 

veículos 

por hora 

Possibilidade de 

aplicar apenas 

uma intervenção 

em um ponto 

específico da via, 

inferior a 50 

metros 

2 

Inclinação 

média entre 

2,5 % a 3% 

Número de buracos 

encontrados com dimensão 

acima de 10 cm: Entre 31 e 

50 

Largura da faixa de 

rolagem entre 7 e 10 

metros e do passeio 

inferior a 2 metros 

Entre 50 

e 100 

veículos 

por hora 

Possibilidade de 

aplicar apenas 

uma intervenção 

em um 

segmento 

superior a 50 

metros e inferior 

a 100 metros na 

via. 

3 

Inclinação 

média entre 

1,6 % e 2,5 

% 

Número de buracos 

encontrados com dimensão 

acima de 10 cm: Entre 15 e 

30 

Largura da faixa de 

rolagem entre 7 e 10 

metros e do passeio 

entre 2 e 3 metros 

Entre 31 

e 50 

veículos 

por hora 

Possibilidade de 

aplicar apenas 

uma intervenção 

ao longo de todo 

trajeto da via 

      

4 

Inclinação 

média entre 

1% a 1,5% 

 

Número de buracos 

encontrados com dimensão 

acima de 10 cm: Entre 6 e 

15 

Largura da faixa de 

rolagem superior a 10 

metros e do passeio 

entre 2 e 3 metros 

Entre 10 

e 30 

veículos 

por hora 

Possibilidade de 

aplicar duas ou 

mais 

intervenções em 

pontos distintos 

da via 

      

      

      

      

      

      



 
 

 
 

57 Capítulo III – Material e Métodos 

Tabela 4 - Codificação do sistema de notas utilizadas na pesquisa 

(conclusão) 

Nota 

Critério 

Topografia Condição Largura da via 

Tráfego 

de 

Veículos 

Intervenção 

5 

Inclinação 

média 

inferior a 1% 

Número de buracos 

encontrados com dimensão 

acima de 10 cm: inferior a 

5 

Largura da faixa de 

rolagem superior a 10 

metros e largura do 

passeio superior a 3 

metros 

Inferior a 

10 

veículos 

por hora 

Possibilidade de 

aplicar duas ou 

mais 

intervenções ao 

longo de todo 

trajeto da via 

Fonte: Toledo, B, H. C. (2015). 

 

A Topografia está relacionada com inclinação da via, sendo que quanto maior for a 

inclinação (%), menos adequada será para a prática de atividades esportivas. A topografia da 

via foi verificada in loco e também por dados de altitude do Google Earth®, devido as vias 

apresentarem diversos aclives e declives, foi considerado para o cálculo do sistema de notas a 

inclinação média, sendo que valores menores que 1%, foram atribuídos a nota cinco (5), pois 

está condição possibilita a prática de atividades sem dificuldades, no caso, quanto menor o valor 

da inclinação média, melhor será a nota atribuída a via, no critério topografia. Segundo Silveira 

(2007) uma maneira mais esclarecedora de referir a inclinação de uma rampa em relação à 

horizontal é através de sua declividade, isto é, da tangente do seu ângulo de inclinação. 

Para se averiguar a condição física da via foi considerada a seguinte variável: número 

de buracos com dimensão maior que 10 cm na extensão analisada da via. Foi realizada uma 

verificação física da via, in loco, em que a contagem dos buracos foi utilizada para verificar 

aspectos referentes a trafegabilidade, tanto de veículos, cliclistas e pedestres, com isso é 

possível inferir a existência de condições favorável as práticas esportivas. Neste critério foi 

utilizado uma relação entre a o nº de buracos encontrado e a nota atribuída, quanto menor o 

número destes, maior a nota atribuída a condição física da via. 

A largura da via está correlacionada com a largura da via, neste critério foram 

observadas a possibilidade de veículos, ciclistas e pedestres (praticantes da atividade física) 

ocuparem o mesmo local em concomitância, sem que haja riscos durante essa utilização, para 

isso, foi considerado a largura da via como a medida entre as testadas dos lotes opostos a via, 
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sendo que, a largura da via é composta pela faixa de rolagem e o passeio.  A Faixa de rolagem 

é geralmente ocupada pelos ciclistas e o passeio ocupado pelos praticantes de corridas, portanto, 

a largura da via foi medida de acordo com a largura da faixa de rolagem e do passeio, sendo 

que, quanto maiores os valores destes dois quesitos, maior é a nota atribuída no sistema de 

notas. Para medir a largura das vias foi utilizada uma trena simples com a medição in loco. 

O tráfego de veículos também é uma variável importante, pois está correlacionada com 

o grau de utilização da via por veículos e consequentemente com a segurança de todos que 

utilizam a via, essa condição demonstra a intensidade de utilização da via, possibilitando 

verificar se a mesma fornece condições adequadas a prática de atividades esportivas, 

correlacionada o número de veículos que passam na via por hora e a intensidade da prática 

esportiva. Portanto, quanto menor o número de veículos por hora, maior a segurança de 

utilização da via por parte dos praticantes de atividades esportivas.  

Para o levantamento desse critério, foi verificado a quantidade de veículos in loco, que 

passaram na via estudada no período de uma hora, em dois horários distintos, entre 12:30 e 

13:30 e 17:30 e 18:30, e em dois dias distintos, sendo considerados apenas dias entre segunda-

feira e sexta-feira. Esses horários foram determinados pois são horários de picos, relacionados 

com a ida e volta do trabalho dos moradores das referidas vias. Para o sistema de notas foi 

considerado o maior valor encontrado durante a verificação, sendo que a nota maior para a 

menor quantidade de veículos por hora e a nota menor para a maior quantidade de veículos que 

passaram por hora.   

As quatro variáveis anteriores remetem a aspectos físicos das vias, sendo importante 

mensurá-las para dimensionar a relação entre o uso do espaço com as suas condições, 

promovendo assim um parâmetro que possa ser utilizado no planejamento desses espaços. 

Nesse sentido, o critério intervenção verifica o grau de intervenção que pode ser aplicado sobre 

a via, para isso, foi utilizado os critérios anteriores para verificar esta possibilidade e foi 

proposto tipos de intervenção possíveis, aliando estás ao sistema de notas em que, quanto menor 

o nº de intervenção, menor será a nota.  

Esse critério foi dividido em: possibilidade de aplicar apenas uma intervenção em um 

ponto específico da via, inferior a 50 metros; Possibilidade de aplicar apenas uma intervenção 

em um segmento superior a 50 metros e inferior a 100 metros na via; Possibilidade de aplicar 

apenas uma intervenção ao longo de todo trajeto da via; Possibilidade de aplicar duas ou mais 

intervenções em pontos distintos da via; Possibilidade de aplicar duas ou mais intervenções ao 



 
 

 
 

59 Capítulo III – Material e Métodos 

longo de todo trajeto da via. Esta verificação foi realizada in loco, e tem por base os outros 

critérios e fornece um subsídio na verificação de áreas que possibilitam um planejamento a 

priori. 

As intervenções podem ser de vários tipos distintos, desde a construção de passeios 

em um determinado pontos, como a criação de uma ciclovia ao longo da via, portanto, a 

proposição de uma intervenção está intimamente ligada as características da via estudada, 

durante a verificação foi apenas avaliado se era possível aplicar intervenções na via, ficando o 

tipo de intervenção adequada para uma etapa posterior. 

Para a verificação das variáveis in loco, foi elaborado um gabarito (Tabela 5), que 

utiliza o sistema de notas e os critérios descritos, além de um espaço para o resultado do cálculo 

da média dos valores atribuídos. Esse gabarito foi aplicado em todas as vias relacionadas como 

áreas de estudo, além desse gabarito, foram elaborados mapas com imagens dos locais, a fim 

de demonstrar as características das vias em uma compreensão sistemática. 

 

Tabela 5 - Exemplo de gabarito utilizado para a análise das vias 

Atividade 

  Topografia  Condição  Largura da 

via 

Tráfego de 

Veículos 

Intervenção Média 

Via A 1 2 3 4 5 2,5 

Via B 2 3 5 4 5 3,5 

Via C 4 2 1 3 2 2,5 

Via D 1 3 3 2 1 2,25 

Via E 2 4 4 3 1 3,25 

Fonte: Toledo, B, H. C. (2015). 

  

Com os dados sistematizados em forma de mapa e gabarito, todos os critérios foram 

relacionados, procurando verificar a relação entre a informação geográfica voluntária, utilizada 

para delimitar as áreas de estudo, com o uso dos espaços urbanos, na forma de vias urbanas, 

principalmente a partir da análise de movimentos das pessoas. A partir da verificação in loco 

das vias urbanas que apresentam maior grau de utilização é possível verificar se os usos 

atrelados a estes espaços possuem correlação com os critérios observados. De posse dessas 

informações é possível determinar se o espaço utilizado (vias urbanas) está de acordo com seu 

uso, o qual foi constatado pelos dados referentes a informação geográfica voluntária, e verificar 

se há a possibilidade de adequá-lo a um uso que comtemple as especificidades registradas.  
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Nesse sentido, a continuidade desse trabalho busca verificar essas relações, bem como 

a possibilidade de utilizar essas informações para começar a compor uma cidade inteligente e 

em tempo real, a partir de um planejamento que leva em conta as especificidades da via, além 

do uso que as pessoas dão a mesma, o qual pode ser realizado pelo poder público local com a 

ajuda da população, a qual utiliza estes espaços, mensurando seu uso a partir dos seus dados 

voluntários. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 RESULTADOS 

Com a determinação da área de estudo e da construção do gabarito de verificação, 

começam a surgir elementos que demonstram que os usos destes espaços por determinada 

atividade possuem relações com a parte estrutural da via. Nesse sentido, essa análise se inicia 

pelas áreas de estudo relativas a atividade Ciclismo (Bike), segue para a atividade Corrida (Run) 

e finaliza nas vias sem atividades registradas. Em todas as vias estudadas, foram observados os 

critérios apresentados e as também as possibilidades de planejamento destes locais, levando em 

consideração seu uso obtido pela informação geográfica voluntária. 

4.1.1 Análise de vias com dados referentes à atividade Ciclismo (Bike) 
 

As áreas de estudo destacadas com usos relativos a atividade ciclismo, foram 

verificadas in loco e obtiveram na avaliação do gabarito (Tabela 6), notas atribuídas de acordo 

com as suas especificidades estruturais, sendo que as notas foram sistematizadas de acordo com 

os critérios apresentados, além de fornecer subsídio para um como comparativo entre as vias 

utilizadas para a atividade ciclismo. Para um melhor entendimento, foi criado um mapa (Figura 

15) com pontos que demonstram locais em que foram tiradas fotografias, que tem por objetivo 

demonstrar a relação existente entre o gabarito e a foto da via, devido à complexidade dos 

critérios observados, a essa sistematização contempla apenas os critérios Topografia, Segurança 

e Condição. 

Tabela 6 - Gabarito de avaliação das vias pertences a atividade Ciclismo (Bike) 

 Topografia Condição 
Largura da 

via 

Tráfego de 

Veículos 
Intervenção Média 

Rua Wilson 

Luiz Silvério 

Martins 

4 3 5 2 5 3,8 

Avenida das 

Dálias 
3 3 3 2 2 2,8 

Rua das 

Petúnias 
5 4 2 5 1 3,4 

Avenida Ver. 

Rubens Siqueira 

Ribas 

5 2 3 2 5 3,4 

Rua Professor 

Becker 
3 4 2 1 1 2,2 

Rua 

Comendador 

Norberto 

2 3 2 1 2 2,0 

 
Fonte: Toledo, B, H. C. (2015). 
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Figura 15 - Localização das fotografias utilizadas para demonstrar as notas obtidas no gabarito de avaliação para os critérios Topografia, 

Condição e Largura da via, relativos a atividade Ciclismo (Bike) 

  

6
2
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2015). 

Projeção: UTM/Sirgas 2000. 

Elaboração: Toledo B. H. C., 2015. 
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A rua Wilson Luiz Silvério Martins, obteve a maior média, com 3,8 pontos, sendo a 

via que obteve os melhores resultados, de acordo com a média, portanto, a utilização desta via 

pelos praticantes da atividade ciclismo é ideal. Contudo, deve-se aplicar melhorias na extensão 

para que atenda cada vez mais a esse segmento da população que a utilizada para suas atividades 

esportivas.  

A rua das Petúnias e a Avenida Rubens Siqueira Ribas, obtiveram média de 3,4 pontos, 

em que o critério topografia obteve a nota máxima em abas as vias, porém, a rua das Petúnias 

apresenta menor capacidade para receber intervenções, mas apresenta um tráfego de veículos 

inferior a 10 veículos por hora, na Avenida Rubens Siqueira Ribas esses critérios se invertem, 

demonstrando que apesar de um alto trafego de veículos, na avenida é possível propor uma 

intervenção ao longo de toda sua extensão. 

 A Avenida das Dálias, obteve nota 2,8, e foi classificada como uma via mediana, 

porém, notas baixas no critério intervenção indicam que essa via demanda de um alto custo de 

investimento para se realizar qualquer intervenção, com isso seu planejamento visando atender 

a um segmento especifico se torna uma grande dificuldade para o poder público local. Já as ruas 

Professor Becker e Comendador Norberto obtiveram média 2,2 e 2,0 pontos respectivamente, 

isso determina que essas vias não apresentam uma estrutura minimamente adequada para a 

realização do tipo de atividade relacionada com o seu uso. 

A rua Wilson Luiz Silvério, possui extensão aproximada de 650 metros, onde há uma 

topografia favorável (nota 4) a prática de ciclismo, porém, as condições da via (nota 3) e tráfego 

de veículos (nota 2) não estão adequadas a essa prática. Essas condições, demonstram que os 

praticantes desse tipo de atividade corram riscos, como quedas e atropelamentos, ao se 

locomoverem por essa via, porém, devido a largura da via e a existência de espaço suficiente 

para aplicar diversas intervenções sobre a via, contribuem para que a prática deste tipo de 

atividade continue e seja cada vez mais incentivado. Cabe destacar que mesmo sem calçadas, o 

espaço destinado a essas, possibilitam que a via possa ser planejada de acordo com seu uso, 

pois ainda apresenta muitos espaços que podem a vir a sofrer intervenções que possam melhorar 

a qualidade da via, tanto para pedestres, como para os praticantes de ciclismo, os quais 

verificou-se que utilizam essa via de forma intensa. 

A rua das Petúnias possui uma extensão aproximada de 160 metros, essa via apresenta 

condições para a prática do ciclismo, porém, uma intervenção visando a melhoria da via a esses 
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usuários seria realizada com uma certa dificuldade, devido ao grande adensamento residencial 

presente na mesma. 

A Avenida das Dálias, tem uma extensão aproximada de 400 metros e um ponto que 

pode prejudicar é a Largura da via, aliada a um tráfego moderado de veículos em ambos os 

sentidos da via. A avenida está situada em um uma das áreas residenciais mais antigas da cidade, 

além de contar com três equipamentos públicos (Colégio, Posto de Saúde e Igreja) em sua 

extensão, fazendo que a sua capacidade de receber intervenções seja reduzida. 

De todas as vias analisadas, a Avenida Rubens Siqueira Ribas possui uma certa 

particularidade, e foi realizada uma análise em duas etapas, uma a partir de seu início e outra a 

partir da sua interseção com a rua Saldanha Marinho. No seu início a via apresenta topografia 

adequada a prática do ciclismo, porém as condições da via e grande fluxo de veículos, fazem 

desse trecho da via pouco apropriado para a prática dessa atividade, porém, a partir da Rua 

Saldanha Marinho, inicia-se uma ciclo faixa, com o intuito de preservar a segurança e 

trafegabilidade dos ciclistas que vão em direção ao parque municipal do Jordão. Nesse ponto 

era de se esperar uma melhora nas condições, mas, devido à falta de manutenção, as condições 

de trafegabilidade se mantém como na porção inicial dessa via. Devido ao alto fluxo de 

atividades relativas a ciclismo e a possibilidade de intervenção praticamente em toda sua 

extensão, é possível se planejar essa via de forma adequada, com intervenções que atendam 

diversas pessoas, que a utilizam para praticar ciclismo ou para outros fins. A extensão da via 

analisada é de aproximadamente 900 metros. 

Dentre todas as ruas utilizadas para a prática de ciclismo, a Rua Professor Becker e 

Comendador Norberto, se destacam em alguns critérios, porém, o alto tráfego de veículos, além 

de ter uma baixa capacidade para intervenções, demonstram que essas vias foram modificadas 

ao longo do tempo para uma melhor circulação do trânsito de veículos, criando um cenário 

inadequado a práticas esportivas. A análise levou em consideração a extensão de ambas as vias 

com 1150 metros. 

A análise das vias relativas ao uso pela atividade ciclismo, demonstra que existe uma 

relação na utilização de vias que possuem notas mais altas no critério topografia. Esses dados 

relativos ao uso por parte de ciclista, bem como a análise das vias demonstram que a utilização 

das vias é condicionada a fatores (critérios), que interferem na utilização das vias, entretanto, 

essas vias foram adaptadas somente para veículos automotores e hoje possuem um uso 

ambíguo.  
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Para que o espaço urbano que também é constituído por essas vias, seja um local para 

ambos, deve-se pensar em soluções que contemplem esses novos usos dos locais, utilizando de 

um planejamento baseado no real uso dos locais por determinados grupos que se identificam 

com o mesmo, seja através de uma prática esportiva ou apenas utilizando esses locais como via 

de locomoção. 

 

4.1.2 Análise de vias com dados referentes a Corrida (Run) 

 

 De acordo com o gabarito de avaliação (Tabela 7), as áreas de estudo (Figura 

16), destacas com uso relativos a atividade corrida, possuem relações entre as notas médias em 

cinco das seis vias, todas verificadas in loco. 

Tabela 7 - Gabarito de avaliação das vias pertences a classe Corridas (Run) 

 Topografia Condição 
Largura da 

via 

Tráfego de 

Veículos 
Intervenção Média 

Rua Pedro 

Siqueira 
5 4 3 1 2 3 

Avenida Rosa 

Lustosa de 

Siqueira 

5 4 4 1 4 3,6 

Rua Domingos 

Marcondes 
5 4 3 3 3 3,6 

Rua Generoso 

de Paula Bastos 
4 3 3 5 4 3,8 

Rua Dezessete 

de julho 
1 5 4 3 4 3,4 

Rua Quintino 

Bocaiúva 
3 3 2 1 1 2,0 

Fonte: Toledo, B, H. C. (2015). 

 

Os valores referentes a nota média obtida entre os critérios utilizados nesta avaliação, 

referentes a vias utilizadas para a atividade Corridas (Run), se mantiveram acima de 3,0, sendo 

que apenas uma via analisada apresentou um valor inferior, no caso, a Rua Quintino Bocaiuva 

obteve apenas 2,0 pontos. Essa análise demonstra que quase todas as vias analisadas possuem 

condições para a prática de corridas. 

A rua Pedro Siqueira, possui uma extensão de aproximadamente 900 metros e se 

destaca no critério topografia, classificada com a nota máxima, demonstrando ser adequada a 
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prática de corrida. Ainda é uma via que apresenta uma nota alta no critério condição, porém, o 

alto tráfego de veículos e largura da via e calçadas estreitas, podem colocar as pessoas que 

utilizam dessa via em risco, além da baixa possibilidade de intervenção, pois a via apresenta 

tráfego de veículos em ambos os sentidos, sendo também uma das vias de acesso do bairro 

Santana.  

Após os 900 metros de extensão, na direção sudeste, a recebe a denominação de 

Avenida Rosa Lustosa de Siqueira, que possui a extensão aproximada de 600 metros, onde 

algumas condições analisadas mudam, principalmente no critério Largura da via, pois a via se 

torna mais larga, além de apresentar calçadas com mais de 2 metros de largura. Com isso, 

ocorreu um aumento nas possibilidades de planejar essa via a fim de se melhorar as condições 

para as pessoas que praticam corrida. 

Outra rua que apresenta aspectos interessantes é a rua Domingos Marcondes, sendo 

que possui nota máxima em topografia, além das condições da via estarem em um bom estado. 

Largura, tráfego e intervenção obtiveram valores medianos, caracterizando uma via que 

necessita de algumas intervenções para melhorar sua estrutura para os corredores que a utilizam. 

A rua Generoso de Paula Bastos, foi analisada na extensão de aproximadamente 1150 

metros, apresenta uma faixa de rolagem com sete (7) metros e calçadas amplas, em torno de 

dois metros e meio, em quase toda sua extensão, além de possuir uma topografia favorável e 

arborização, a via obteve nota três (3) nas condições e apresenta um baixo tráfego de veículos, 

essa via obteve a nota mais alta, em relação à média, dentre todas as vias analisadas para essa 

atividade, com isso infere-se que é um local adequado para a prática corridas, porém, em 

determinados pontos ainda há problemas, como falta de calçadas e alguns buracos na via, que 

devem ser resolvidos com pequenas intervenções. Como essa via apresenta um grande fluxo de 

corredores, de acordo com os dados voluntários da base de dados do Strava, deve ser planejada 

de acordo com esse uso específico, sendo seu uso atrelado a essa prática esportiva. 

Na rua Dezessete de julho, a análise se ateve em apenas duas quadras, ou 270 metros 

de extensão, que podem ser definidas como um ponto de término/início das corridas, sendo que 

essa via apresenta uma nota quatro (4), no critério largura da via, possibilitando que a 

intervenção nessa via possa ser reduzida a pontos específicos a fim de proporcionar um maior 

conforto para os corredores que a utilizam 

A utilização de diversas vias distintas para o uso de corridas, demonstra que as pessoas 

estão buscando novas alternativas para realizar seus exercícios, prática que sempre foi 
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considerada restrita aos parques urbanos ou academias. Nesse sentido, as vias de circulação 

abrem espaço a um novo público não motorizado, que cria um novo significado as vias, além 

da função de fluxos e mobilidade pelo espaço urbano, essas vias se tornam locais de práticas 

esportivas, demonstrando que as pessoas agora buscam se locomover em áreas da cidade menos 

habituais durante a realização dos seus exercícios.  

As condições topográfica, baseada na inclinação das vias e as condições da via são os 

grandes destaques na utilização dessas pelas pessoas que praticam esse tipo de atividade, porém, 

cabe ressaltar, que o tráfego de veículos ainda é uma grande barreira nesse tipo de atividade, 

sendo que para um planejamento desses locais, deve-se criar uma rotina de intervenções que 

beneficiem vias que apresentam um baixo fluxo de veículos, além de contemplarem as 

condições relativas a topografia e condição da via. 
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Figura 16 -  Localização das fotografias utilizadas para demonstrar as notas obtidas no gabarito de avaliação para os critérios Topografia, Condição e Largura da 

via, relativos a atividade Corrida (Run) 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2015). 

Projeção: UTM/SIRGAS 2000. 

Elaboração: Toledo B. H. C., 2015. 
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4.1.3 Análise de vias sem registro de atividades 

 

Para a análise dos dados das ruas que não apresentavam atividades registradas, 

foi elaborado um mapa síntese (Figura 17) com fotos de algumas áreas, além de que a 

verificação dos locais foi realizada de acordo com o gabarito (Tabela 8) utilizado para as 

classes ciclismo e corridas. Durante essa avaliação, se verificou que vias que tendem a não 

possuir atividades registradas possuem relações entre a sua falta de utilização e os critérios 

observados. 

Tabela 8 - Gabarito de avaliação das vias pertences a vias sem registro de atividades 

 Topografia Condição 
Largura da 

Via 

Tráfego de 

Veículos 
Intervenção Média 

Rua Juvenal 

Caldas 
4 3 2 4 2 3 

Rua Afonso 

Botelho 
3 3 2 4 3 3 

Rua Belmiro de 

Miranda 
3 4 2 5 3 3,4 

Rua Coronel 

Saldanha 
2 2 2 4 2 2,4 

Rua Conego 

Braga 
2 3 2 4 1 2,4 

       

Fonte: Toledo, B, H. C. (2015). 

 

As vias que não apresentam atividades registradas, possuem notas relativas à média de 

no máximo a três (3,0), e apenas uma delas apresenta uma média maior, sendo que todas essas 

ruas apresentam notas elevadas no critério tráfego de veículos, se este critério fosse o único 

presente nesta análise, essas ruas certamente deveriam ser utilizadas para a prática dos 

exercícios.  

No caso da rua Juvenal Caldas, há uma grande interrupção no trajeto da via, que mede 

cerca de 100 metros, que impede a continuidade da via, nesse caso, essa barreira, além de 

largura da via, não permitem que atividades como correr e pedalar possam ser exercidas 

corretamente, também não há um tráfego de veículos, sendo exclusiva ao acesso dos moradores. 

A via ainda apresenta uma escola municipal e mais algumas residências, sendo que essa análise 

foi realizada em duas etapas, em uma parte com 70 metros de extensão e outra com 330 metros. 
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A rua Afonso Botelho apresenta condições topográficas medianas (nota 3) e oferece 

uma via estreita para os praticantes das atividades corrida e ciclismo, possui um baixo tráfego 

de veículos e apresenta a possibilidade de aplicar uma intervenção ao longo da via. Para a 

análise desta via foi considerado um trecho com extensão aproximada de 750 metros. 

Na rua Coronel Saldanha, foi verificado que a inclinação média da via não permite o 

desenvolvimento de atividades como corridas e o ciclismo de forma fluida, além de que a via 

está em más condições, pois uma parte do seu revestimento externo ainda é feito com 

calçamento, prejudicando a realização de práticas esportivas. A via ainda possui apenas 6 

metros de faixa de rolagem e o passeio é inferior a 2 metros, além de possuir poucos pontos 

onde possa se aplicar intervenções relacionadas as práticas esportivas. 

Situada na área central, a rua Conego Braga é uma via que obteve notas baixas nos 

critérios topografia e intervenção, é uma via antiga com muitas residências. A via ainda obteve 

nota três nas condições e possui baixo tráfego de veículos, porém é uma rua segura para se 

locomover. O trecho analisado dessa via, apesar de estar situada em uma área central, é mais 

utilizado por moradores e possui uma extensão aproximada de 800 metros. 

A rua Belmiro Miranda, apresentou a maior média de notas dentre todas as vias sem 

registro de atividades, porém mesmo com boa pontuação, a via não é utilizada para essas 

práticas esportivas. Devido à proximidade com o Parque Lagoa das Lágrimas e ser uma via 

com extensão reduzida, com aproximadamente 500 metros, existe a possibilidade de esta ser 

um motivo para não haver utilização por meio dos ciclistas e corredores, porém, ainda pode 

haver falhar dentro da sistematização das vias dentro da base de dados voluntários.  

Dentre as vias que não possuem registro de atividades, se observa uma relação, 

principalmente nas baixas notas no critério largura da via, além de possuírem notas medianas 

na intervenção. O uso do espaço nessas vias não está relacionado com utilização deste pelos 

praticantes de atividades esportivas (ciclismo e corrida), porém, elas ainda exercem a função 

de vias de fluxo dentro do espaço urbano, além de ser acesso a inúmeras moradias. O uso desses 

espaços é condicionado aos seus moradores, e ainda deve ser planejado para que a qualidade de 

vida desses possa ser melhorada. 
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Figura 17 - Localização das fotografias utilizadas para demonstrar as notas obtidas no gabarito de avaliação para os critérios Topografia, Condição e Largura da 

via para vias sem atividades registradas 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2015). 

Projeção: UTM/SIRGAS 2000. 

Elaboração: Toledo B. H. C., 2015. 
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4.2 DISCUSSÃO 
 

Como o espaço urbano é dinâmico e suas transformações são relativamente rápidas, 

os avanços tecnológicos possibilitam que as janelas temporais que surgem entre o planejamento 

e o efetivo uso dos espaços seja reduzido. Nesse ponto a informação geográfica voluntária é 

tida como uma variável que surge a fim de demonstrar o uso dos espaços. No caso, a delimitação 

de vias urbanas, como objeto de estudo relacionados com a utilização dos espaços, por meio da 

informação geográfica voluntária e a verificação das mesmas in loco, abrem a possibilidade de 

uma nova forma de interação, que permite identificar novas tendências de uso para os espaços, 

com isso, abrem-se novas possibilidades no planejamento destes espaços, integrando as 

instâncias clássicas e agora também as tecnológicas. 

Desta maneira, remetendo-se as concepções do planejamento e do espaço urbano, há 

uma abordagem que define a criação do espaço urbano como consequência de diversos fatores, 

principalmente pelos conjuntos de usos da terra e agentes produtores do espaço urbano 

(CORRÊA, 2002), porém, o uso desse espaço possui uma relação direta com o modo de vida 

(CARLOS, 2007), que começa a se tornar uma nova dicotomia frente à origem da criação destes 

espaços, como é o caso dos parques urbanos, que sempre foram criados para serem lugares de 

relações sociais, áreas verdes e uso em práticas esportivas e recreativas.  

No entanto, por meio de dados criados pela população que vive nestes espaços, pode-

se mensurar novos significados e usos para este, sendo que vias, antes restritas e pensadas 

apenas para veículos e pedestres, tornam-se corredores vinculados a práticas de atividades 

físicas. Mensuradas em grande quantidade, por meio de dispositivos digitais interligados em 

redes, demonstrando que as práticas sócios espaciais, antes restritas a formação clássica do 

espaço urbano, agora denotam de uma parte digital, que interage e modifica os hábitos daqueles 

que vivem neste espaço. 

Essa parte digital agora é um componente atrelado ao espaço urbano, atribuindo novas 

formas de criação, possibilitando grandes transformações no layout das cidades (CASTELLS, 

1999), assegurando que a sociedade informacional desempenhe um papel fundamental na 

apropriação do espaço, correlacionando as práticas histórico-culturais as suas novas interações 

digitais. Por fim, derivado deste conjunto de relações e baseado no espaço de fluxos 

(CASTELLS, 1999), ocorre a produção do espaço urbano por meio da cidade informacional, 

em que os dados digitais atribuem significados aos espaços que compõem a cidade. Por meio 

dessa evolução, aliada a ampla difusão das redes digitais e o aparecimento de tecnologias 
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aprimoradas, tem-se hoje uma nova forma de se mensurar as relações sócio espaciais, por meio 

de base de dados voluntários. 

Os dados voluntários abrem novas possibilidades de se pensar e planejar o espaço 

urbano, pois possibilitam a ampla difusão do papel do planejamento urbano como um consultor 

popular atrelado a sistematização de dados com escalas espaciais e temporais distintas 

(SOUZA, 2003), neste tipo de planejamento a utilização de dados voluntários contribui para  

uma coletividade entre pessoas que compartilham os mesmo interesses, portanto, o 

planejamento urbano de certos espaços da cidade, fica condicionado a sua utilização, que é 

mensurada por grupos sociais que compartilham de práticas sócio espaciais similares e utilizam 

destas para se apropriar de espaços da cidade.  

Como os dados digitais referentes a informação geográfica voluntária são coletados 

voluntariamente de forma contínua e pela sociedade informacional, tem-se uma forma de 

subsidiar o planejamento do espaço urbano, a partir da organização e análise sistematizadas 

(SANTOS, 2000), promovendo as melhores escolhas e alternativas condizentes com a realidade 

de cada sociedade, além do desenvolvimento de soluções que visam a melhoria da qualidade 

de vida dos habitantes da cidade (PRUDENTES, TOLEDO, 2014). Nesse sentido, os dados 

voluntários utilizados como subsídio ao planejamento do espaço urbano, também visa diminuir 

as desigualdades existentes no planejamento, oriundas de ideologias e interesses do capital 

(CRUZ, 2011), possibilitando que exista uma democratização na forma de planejamento dos 

espaços, relacionados com sua utilização.  

Estes dados voluntários, possibilitam que a informação geográfica voluntária 

(GOODCHILD, 2007), condicionada a coletividade dos cidadãos que compõem a sociedade 

informacional, entre em foco no planejamento urbano, revelando novas demandas espaciais que 

condicionam a utilização do espaço urbano, por diferentes grupos na sociedade, então este 

espaço denota de um planejamento específico relativo à sua utilização. Com isso, a informação 

geográfica voluntária possibilita a difusão do conhecimento sobre a utilização dos espaços 

dentro da cidade, construindo um contexto espacial formado por todos aqueles que utilizam e 

o produzem.  

Goodchild (2007) retrata a produção da informação geográfica aos cidadãos, com isso 

cria-se condições destes ditarem a produção do espaço urbano, atrelado a utilização dos espaços 

com seus movimentos cotidianos. Nesse momento, a sociedade informacional desempenha um 
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papel fundamental na forma de utilização dos espaços da cidade, onde grupos distintos passam 

a utilizar o espaço de acordo com as suas especificidades.  

Além de demonstrar as novas formas de utilização dos espaços da cidade, a informação 

geográfica voluntária permite o início de uma cidade inteligente, em que as interações digitais 

sejam atreladas a gestão do espaço urbano, criando instâncias digitais em todos os segmentos. 

Nesse sentido, a utilização destes dados possibilita que as cidades se tornem inteligentes e 

adequadas de acordo com a dinâmica obtida por seus habitantes. Neste leque de possibilidades, 

as cidades inteligentes são geridas e planejadas a partir do uso dos espaços, através da 

mensuração desse uso, por aqueles que os utilizam. 

A informação geográfica voluntária ainda possibilita que as cidades inteligentes, sejam 

geridas e acompanhadas em tempo real, onde Townsend (2000), destaca a velocidade de ação 

e reação da coordenação do espaço urbano, possibilitando o acompanhamento de novas 

espacialidades criadas por seus habitantes. Essas Cidades inteligentes aprimoradas se tornam 

cidades em tempo real, que possibilitam a mensuração das transformações do espaço urbano, 

em uma velocidade nunca vista, onde as práticas sócios espaciais são atreladas a dados digitais 

que medem e informam em como os espaços estão sendo utilizados. 

Contudo, a possibilidade de utilizar dados voluntários contribui para uma nova forma 

de averiguar a utilização dos espaços da cidade pelas pessoas que o utilizam, porém, com a 

popularização das tecnologias, e apropriação dos dados voluntários por empresas, criam 

embates sobre a utilização destes para o planejamento da cidade. Apenas a verificação da 

utilização do espaço por meio portais que compilam os dados voluntários, não fornece 

elementos necessários para um planejamento que atenda de fato a população que utiliza do 

espaço.   

Baseado nessas colocações, há a necessidade de se verificar o uso dos espaços na 

cidade, sendo que a informação geográfica voluntária utilizada, na pesquisa, fornece subsídio 

para a verificação de algumas vias urbanas, delimitando seus usos a partir de classes específicas 

e realizada uma análise in loco. Com essa verificação, foi possível determinar que as vias que 

são utilizadas por ciclistas possuem uma relação direta com a topografia e vias utilizadas por 

corredores possuem relação com as condições da via, sendo que algumas intervenções devem 

ser realizadas para a melhoria das condições gerais da via, visando atender aos grupos que 

utilizam dessas vias para realizar suas práticas esportivas. Nessas proposições, devem ser 

observados os critérios técnicos necessários para implantação e desenvolvimento de ações 
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relativas ao planejamento urbano, visando este trabalho o propósito de orientar para possíveis 

intervenções nas áreas de estudo. 

Devido à dificuldade em se trabalhar com dados que já estão compilados dentro de um 

sistema, sem ter acesso aos valores numéricos que o compõem, criam uma insegurança na 

utilização dos dados voluntários para se planejar os espaços da cidade. Ora, se não possuo um 

valor exato, então estou realizando algo que pode não estar correto, porém, os dados voluntários 

demonstram aspectos que seguem padrões espaciais de um segmento especifico da sociedade. 

 Portanto, a utilização de vários sistemas distintos que trabalhem com esse tipo de dado 

e contemplem outros segmentos sociais, começam a especializar a dinâmica mais completa do 

espaço urbano, com isso, o planejamento, encontra mais uma variável a ser levada em 

consideração, pois, mesmo sem valores numéricos atribuídos, a informação geográfica 

voluntária permite acompanhar os movimentos de fluxos dentro da cidade, e isso retrata em 

uma nova forma de se planejar o espaço urbano. 

Em continuidade a esse trabalho, essa discussão visa orientar de acordo com os 

resultados, alguns pontos que necessitam de intervenção, sendo que primeiramente será 

proposto nas vias utilizadas para ciclismo, corridas e vias sem atividades, nessa respectiva 

ordem.  

Nas vias utilizadas para ciclismo com a Rua Wilson Luiz Silvério, se verificou que a 

mesma possui muito espaço e abre possibilidade para grandes intervenções, a orientação é que 

seja construído uma ciclovia no local, além da adequação e construção de calçadas para os 

pedestres. Na avenida das Dálias é recomendado que se instale uma ciclofaixa para segurança 

dos ciclistas, visto que a via não possui espaços para maiores intervenções. Como a Rua das 

Petúnias é apenas um elo de ligação para a Avenida Rubens Siqueira Ribas, está poderá se 

manter da forma em que está.  

A avenida Rubens Siqueira Ribas deve ser reformada, visando a ampliação da 

ciclofaixa existente, além de reformas na sinalização e pavimentação da mesma. Nas ruas 

Professor Becker e Comendador Norberto, é altamente recomendável a suspensão das práticas 

esportivas, visto que essas vias possuem um alto tráfego de veículos e baixa possibilidade de 

intervenções, nesse caso, o correto seria planejar vias paralelas para a utilização dos ciclistas, 

para assim promover uma transição destes que utilizam da via, para essas novas áreas. 

Para as vias utilizadas para a prática de corridas, as recomendações são realizadas 

pontualmente em alguns casos, sendo que na rua Pedro Siqueira é recomendado uma adequação 
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e padronização das calçadas, a fim de melhorar sua utilização por corredores, essa 

recomendação se estende a Avenida Rosa Lustosa de Siqueira, rua Domingos Marcondes e 

Generoso de Paula Bastos. Na rua Dezessete de julho é recomendado a instalação de barras a 

fim de auxiliar o alongamento, visto que essa via tem características de início e final da 

atividade. Na rua Quintino Bocaiuva deve ocorrer a suspensão das práticas esportivas, visto que 

essa via possui grande fluxo de veículos e calçadas estreitas, não sendo recomendada a sua 

utilização para práticas esportivas de qualquer tipo. 

Nas vias que não foram registradas atividades, em grande parte, há uma relação entre 

a topografia e a baixa capacidade de intervenções nesses locais, demonstrando que não são 

necessárias intervenções para tentar mudar as características da via, ou seja, vias não utilizadas 

para as práticas esportivas, são mais como corredores de acessos e alternativa aos fluxos na 

cidade, sendo que essa finalidade deve se manter. 

 A definição do uso das vias pela informação geográfica voluntária e o processo de 

verificação in loco, possibilitam novos formas de se pensar e planejar essas áreas do espaço 

urbano, sendo que a sistematização destes dados em um sistema de informações geográficas, 

possibilita a criação de um banco de dados, que pode ser utilizado como subsidio neste processo 

de planejamento. No caso, esse planejamento começa a se tornar mais inteligente e efetivo, 

possibilitando que a cidade se torne mais inteligente e ofereça melhor qualidade de vida a todos 

que vivem nela. 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Devido a dinâmica que o espaço urbano possui, além da velocidade das transformações 

que ocorre aos lugares, temos que pensar em novas técnicas e tendências para tentar, se possível, 

acompanhar essa dinâmica. Contudo, devido a sociedade informacional constituir cada dia 

relações sócio espaciais atreladas as redes digitais, há maneiras que beneficiar desse tipo de 

relações comum a cada dia. 

Nesse sentido, a informações geográfica voluntária é nova maneira de se registrar o 

espaço a partir de evolução tecnológica dos dispositivos digitais, contribuindo para se 

identificar o uso dos lugares, sendo que, por meio dessa informação surge novas demandas 

espaciais, que possibilitam identificar áreas que antes possuíam apenas um significado ou uso. 

Sem dúvida a informação geográfica voluntária (VGI) consegue demonstrar o uso dos lugares 
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a partir da dinâmica criada pelas pessoas que compõem a cidade, proporcionando uma nova 

forma de interação e visualização dos lugares, principalmente no espaço urbano. 

Desse modo, a informação geográfica voluntária quando utilizada pelas ciências que 

estão vinculadas as análises espaciais, como a Geografia, possibilitam que novos olhares e 

dinâmicas sejam vistas e entendidas, além de demonstrar novas formas espaciais complexas 

que eram invisíveis aos olhos da ciência. No caso, a informação geográfica voluntária “vai de 

antemão” na identificação desses novos usos atrelados ao espaço. A partir disso, a informação 

geográfica voluntária pode também ser utilizada para promover transformações espaciais, 

visando pensar essas novas dinâmicas complexas dos lugares, além de proporcionar um 

planejamento correto dos mesmos. 

No caso, o planejamento, principalmente das cidades, encontra na informação 

geográfica voluntária uma forma de identificação de problemas relacionados, pois voluntários 

podem monitorar o trânsito, o uso das vias, a qualidade dos serviços públicos, localizar 

problemas estruturais, além de uma gama de informações que podem ser coletadas e utilizadas 

para se planejar os lugares.  

Neste trabalho, a verificação dos dados digitais, provenientes de ações realizadas por 

pessoas e compilados em forma de mapa, foram úteis na identificação do uso dos espaços, onde 

nas vias urbanas, são revelados novos usos atrelados a elas, e a partir disso, pode-se pensar em 

novos planejamentos para tais. Contudo, os dados digitais provenientes da informação 

geográfica voluntária, fornecem apenas a forma de uso, localização e frequência, sendo que 

para se descobrir o real motivo destes novos usos, foi necessário a verificação in loco, a fim de 

se provar as relações existentes entre o uso e as condições físicas do local. 

Dessa verificação e análise do espaço urbano, podemos concluir que os critérios, como 

a topografia e condições de via, são elementos importantes no processo de verificação dos 

novos usos atrelados a sua utilização. Por meio desses, é possível verificar e planejar estas vias, 

possibilitando uma melhoria nas condições de uso para os grupos que os utilizam. Os novos 

usos dos lugares são condicionados as relações sócio espaciais das pessoas com os lugares, dos 

quais, as vias que possuem o uso para corridas e ciclismo devem ser planejadas de acordo com 

essa nova demanda, porém, vias que possuam notas baixas na média do gabarito, devem deixar 

de ser utilizadas para essa prática.  

As vias sem o registro de atividade, demonstram notas baixas no gabarito de análise, 

sendo possível verificar a partir desse, condições que não permitem a prática esportiva, mas 
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também revelam problemas estruturais que podem prejudicar outras pessoas, sendo possível 

planejar essas vias de acordo com seu uso, que no caso não contempla os corredores e ciclistas. 

Conclui-se então que a informações geográfica voluntária possui grande utilidade no 

planejamento das cidades, principalmente quando seus dados são utilizados por meio de 

Sistemas de Informação Geográficas (SIGs), os quais possibilitam novas leituras espaciais a 

partir destes dados, sendo que a utilização desse tipo de informação, pode e deve se tornar uns 

princípios básicos para a criação de cidades inteligentes e em tempo real. Essa nova forma de 

analisar o espaço cria novas fronteiras para a ciência e possibilitam que uma nova inteligência 

geográfica se manifeste, possibilitando uma participação global e voluntária para uma melhor 

compreensão do uso dos espaços, palco de nossos diferentes modos de vida. 

Portanto, ao se utilizar informações geográficas voluntárias, estamos contribuindo para 

um maior entendimento sobre a complexidade das relações sócio espaciais atreladas aos 

lugares, e os mesmo tempo, estamos fornecendo novas maneiras de se planejar estes lugares, 

visando contribuir para a democratização do espaço, possibilitando que estas novas vertentes 

contribuam para nossa qualidade de vida. 
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