




GERAÇÃO DA BASE CADASTRAL

Tópicos

GEOPROCESSAMENTO

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL



● Determinar uma referência única 
no Município!

●Todos os projetos urbanos e rurais 
possuirão georreferenciamento

Rede Geodésica Municipal



Nossas andanças...
Mais de 1.000 marcos Geodésicos e 20.000 de apoio geodésico suplementar



Fundamental para a geração da base geográfica e cadastral

Fotogrametria x Imagens de satélite

Imagens: Vendo de cima !



Fotografia Aérea 
Grande formato, através de 
câmera métrica, 23X23 cm

Imagens: Vendo de cima !

Imagem de satélite WorldView2, 



imagens para apoiar o cadastro original, e proceder com o recadastramento imobiliário, de uma 
maneira mais ágil, eficaz, transparente e precisa.
MUNICÍPIO DE ESTRELA - RS

Uso prático das Imagens de Satélite!



IMPORTANTE !!!

SÓ EXISTIRÁ UM GEOPROCESSAMENTO DE 
QUALIDADE,  COM DADOS CARTOGRÁFICOS E 

CADASTRAIS ATUAIS E CONFIÁVEIS



GEOPROCESSAMENTO



GEOPROCESSAMENTO

UMA VISÃO GEOGRÁFICA



GEOPROCESSAMENTO CORPORATIVO

É um serviço, não um produto 
“pronto” que se vende em “caixa”

Envolve o entendimento atual dos 
dados da instituição

Envolve a geração de dados 
cartográficos confiáveis, 

padronizados e atualizáveis

AGRUPAM-SE dados 
cartográficos e informações 

de gestão

O que antes víamos em tabelas e 
em alguns formulários, hoje 

vemos e consultamos também em 
mapas !!!







 



Armazenamento na estrutura PostGIS, com
PLENO SUPORTE A DADOS TEMPORAIS E 

EDIÇÕES CONCORRENTES, INDEPENDENTE DO 
SOFTWARE UTILIZADO

Lote original
Usuário que fez a carga

Horário

Inf. adicionais



Lote editado

Usuário que fez a última edição

Horário da última edição

Inf. adicionais

Histórico

Armazenamento do 

usuário editor original

Horário da edição do 

editor original

Inf. adicionais

Armazenamento na estrutura PostGIS



Históricos

Armazenamento histórico de 

todas as geometrias anteriores

Horário da edição de todas as 

edições, assim como os usuários 

que realizaram

Inf. adicionais

Ultima edição

Usuário que fez a última edição

Horário da última edição

Inf. adicionais

Armazenamento na estrutura PostGIS





Exemplo: São Carlos – SP – Softwares proprietários

 Custo estimado em R$ 600.000,00 em licenças, se a opção decidida 
fosse a proprietária (fora os custos anuais de renovação de 

licenciamento, em torno de R$ 60.000,00

Com as ferramentas livres de desenvolvimento

 Zero de licenças, o cliente paga somente o serviço a ser executado 
e o posterior suporte e assistência técnica a tecnologia.

O suporte é profissional, e a GAUSS possui certificação internacional 
na área de geotecnologia livre (gvSIG)

As soluções GIS implantadas pela GAUSS são compatíveis com a
OGC-ISO 19000, que rege os padrões internacionais de dados 

geográficos, e a Asoc. GvSIG é membro da OGC



VALE LEMBRAR QUE...

Praticamente TODAS as pequenas, médias e 
grandes soluções tecnológicas utilizam sistemas 

livres

Utilizamos da venda de suporte técnico e 
assistência personalizada!





Natureza do Imóvel: Azuis escuros são  Territoriais, cinzas são Prediais, e 
vermelhos são regiões com problemas de inconsistência de cadastro. É fácil notar 
várias economias que apresentam edificações em áreas cadastradas como 
territoriais !
 



Impressão de BIC e planta do imóvel automáticos
 



Busca facilitada, com auto preenchimento de contribuintes e “zoom no mapa”
 

Busca por proprietário!







Integração com a API GOOGLE MAPS !!! (a API deverá possui licenciamento)

CAMADAS DO 
GOOGLE E DA 
CARTOGRAFIA 
MUNICIPAL



Exemplo da API Google integrada com a base de dados cadastral



GIS integrado para saneamento: Camada de redes



PESQUISA SIMPLES POR 
NOME OU CÓDIGO DA 

CONTA DE ÁGUA RETORNA 
RESULTADOS RÁPIDOS NO 

MAPA



Visualização dos vazamentos de água, esgoto, e rede comprometida de acordo com 
sucessão de ocorrências



ATUALIZAÇÃO CÍCLICA



IMAGEM DE 2003 (GOOGLE EARTH)IMAGEM DE 2003 (GOOGLE EARTH)



IMAGEM DE 2007. É VISÍVEL UM MAIOR NÚMERO DE IMAGEM DE 2007. É VISÍVEL UM MAIOR NÚMERO DE 
URBANIZAÇÕESURBANIZAÇÕES
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