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Abstract. The article describes the results obtained in the study and in the  
development  of  a  methodology  to  support  in  the  elaboration  works,  
development, construction, implementation and accompaniment of free geo-
solutions,  assisting  to  a  growing  community  of  users  and  developers  that  
manipulate space data in different standarts and tools. This way, intends a  
model  of  collaboration  and  construction  of  the  prototype  denominated 
OpenATGCW (open framework geoespatial colaborative for web), that seeks 
to provide an only atmosphere to facilitate the collaboration between different  
sources of data geoespacials for the internet.

Resumo. O  artigo  descreve  os  resultados  obtidos  no  estudo  e  no 
desenvolvimento  de  uma  metodologia  para  apoiar  os  trabalhos  de  
elaboração, desenvolvimento, construção, implementação e acompanhamento  
de geo-soluções livres, atendendo a uma crescente comunidade de usuários e  
desenvolvedores  que  manipulam  dados  espaciais  em  diferentes  padrões  e  
ferramentas. Desta forma, propõe-se um modelo de colaboração e construção 
do  protótipo  denominado  OpenATGCW  (Ambiente  Aberto  de  Trabalho  
geoespacial colaborativo para web) que visa proporcionar um ambiente único  
para facilitar  a  colaboração entre diferentes fontes de dados geoespaciais  
pela internet.

1. Introdução

Com  a  expansão  das  redes  de  computadores  e  o  crescimento  do  uso  de 
geoprocessamento como ferramenta para tomada de decisão em diversas áreas, observa-
se  uma  maior  facilidade  em  processos  de  análise  espacial.  Entretanto,  a  falta  de 
ferramentas  que  facilitem a  integração  e  a  interoperabilidade  entre  diferentes  dados 
geográficos tem dificultado esses processos. 

A  possibilidade  de  acesso  aos  dados  geográficos  via  internet  e  todos  os 
problemas  referentes  à  troca  de  dados,  estão  diretamente  relacionados  à  natureza 
particular de cada dado e sua modelagem.  Para tal, observam-se alguns desafios citados 
por CÂMARA (2000), como a complexidade e a inexistência de padrões de dados, a 
exemplo  da  interoperabilidade  entre  dados  espaciais,  e  principalmente  pela  falta  de 
modelos  conceituais  comuns  acarretando  problemas  na  troca  de  dados  entre  SIGs 
distintos. Em ambientes de sistemas heterogêneos, a conversão de dados representa um 
custo entre 60% a 80% do custo total da implantação. Com relação ao Brasil, isto é 
agravado pela falta de padrões nacionalmente estabelecidos e pela indisponibilidade de 
ferramentas de baixo custo. (CÂMARA, 2000)



Com o desenvolvimento de uma ferramenta livre para uso na internet, propõe-se 
facilitar  o  trabalho  e  as  consultas,  ou  seja,  um ambiente  cooperativo,  interoperável 
aplicado na descoberta de conhecimento em bases de dados espaciais. A proposta visa 
utilizar várias tecnologias emergentes relacionadas à manipulação de dados geográficos, 
propostas por OGC (2007), sendo: WMS, GML/XML, OWL, WebMapping entre outras, 
possibilitando o uso de técnicas de análise e mineração de dados.

Para  o  desenvolvimento  é  apresentado  um estudo  que  visa  proporcionar  um 
questionamento sobre a avaliação do potencial do framework proposto, envolvendo os 
decisores  no processo  de construção da ferramenta e  também na confiabilidade dos 
indicadores, bem como, facilitar o entendimento sobre os recursos disponíveis.

2. Modelo Proposto

Para definição do modelo proposto são utilizados os conceitos da metodologia MCDA-
C (Multicritétio de Apoio a Decisão – Construtivista) para avaliar inúmeros recursos 
disponíveis  nos  principais  softwares  livres,  utilizados  nos  sistemas  de  informações 
geográficas,  bem como a  implementação  de  novas  características.  A  construção  do 
modelo tem por objetivo facilitar o entendimento sobre os softwares e seus recursos, 
permitindo reutilizar códigos e funcionalidades existentes em um novo ambiente. 

Tal trabalho também se faz necessário para determinar os padrões de dados e 
técnicas  comumente  utilizadas,  visando  atender  principalmente  às  necessidades  e 
características regionais. Com a utilização do framework também é proposto o uso de 
mecanismos alternativos de investigação através da mineração de dados.

3. Estruturação Construtivista

A fase de estruturação do processo de apoio à decisão visa construir uma estrutura aceita 
pelos  atores  sem modelar  uma  realidade  preexistente.  É  a  fase  mais  importante  da 
metodologia  de  Apoio  à  Decisão,  visto  que  proporciona  o  aprendizado,  clareza  e 
representatividade através da definição e construção de um modelo que servirá de base 
comum, onde os valores dos atores intervenientes possam ser validados. O propósito da 
estruturação  é  desenvolver  um  conjunto  de  instrumentos  que  permitam  ao  decisor 
entender  melhor  o  problema.  Esta  fase  proporcionará  condições  para  que  o  decisor 
visualize as conseqüências das alternativas naqueles aspectos, por ele, julgados como 
importantes no contexto. 

Um problema é definido como uma situação onde o decisor deseja que alguma 
coisa seja diferente de como ela é, mas não está muito seguro de como obtê-la. Sendo 
assim,  o  conceito  estabelece  quatro  dimensões  necessárias  para  a  existência  de  um 
problema, ou seja, que tenha um dono, que exista uma insatisfação, que seja importante 
para merecer o esforço de resolução e que seja possível solucionar (ENSSLIN et al., 
2001). No entanto, um problema pertence a uma pessoa, e é sempre uma construção 
pessoal que o indivíduo faz sobre os eventos associados ao contexto decisório.

Ao observar a grande carência das instituições públicas com relação à integração 
de dados e  também dos sistemas computacionais,  ocasionando a desinformação e o 
choque de interesses departamentais, bem como na prestação de serviços em diferentes 
segmentos de atuação na sociedade, propõe-se a estruturação e o desenvolvimento do 
modelo estratégico de colaboração através de um framework específico. Sendo assim, a 
utilização da arquitetura MVC possibilita o surgimento de novos conceitos arquiteturais 



e produtivos para o desenvolvimento de sistemas webmapping, dentre as quais o MVCS 
(Model,  View,  Controller  and  Services)  também  apresentado  por  (DEBONI,  2007) 
apresenta fortes características positivas para sua utilização. 

Com  esta  estrutura  é  possível  produzir  sistemas  flexíveis  que  facilitem 
posteriormente  a  sua  manutenção,  visto  que,  cada  padrão  adotado  pode  ser 
individualmente  trabalhado  sem  interferir  na  comunicação  global  do  sistema.  Um 
framework agrega funcionalidades comuns em várias aplicações e as disponibiliza em 
uma estrutura que tende a ser de fácil manuseio e entendimento. 

O levantamento dos frameworks de desenvolvimento comumente utilizados pela 
comunidade  de  software  livre,  visa  proporcionar  uma  investigação  dos  pontos  já 
consolidados,  auxiliando  na  análise  e  na  formulação  de  aspectos  essenciais  para  a 
modelagem de um novo ambiente. Contudo, tais aspectos devem ser cuidadosamente 
investigados  e  pré-selecionados  visando  ao  reaproveitamento  de  funcionalidades 
existentes  e  disponibilizadas  livremente  para  sua  utilização,  alteração  e  adaptação 
variando de acordo com as necessidades individuais de cada projeto. 

Para melhor compreensão, são apresentados os principais frameworks utilizados 
no desenvolvimento de aplicações livres para o ambiente web adotando principalmente 
a linguagem PHP. Dentre eles são citados: Akelos (LGPL), CakePHP(MIT), Canvas 
Framework(MIT),  CodeIgniter((c)  EllisLab,  Inc.),  DIY  Framework(LGPL),  Drupal 
(GPL),  FUSE(MIT),  Horde(LGPL),  KohanaPHP(BSD),  Lion  Framework(MIT), 
Miolo2(CC-GNU  GPL),  PRADO(BSD),  P4A(GNU  LGPL),  Qcodo(MIT),  Seagull 
(BSD),  SilverStripe/Sapphire(BSD),  Symfony(MIT),  VCL  for  PHP-Delphi(LGPL), 
Zend Framework(BSD), Zephvr-php(LGPL) e Zoop Framewok(ZPL).

Cada framework citado anteriormente apresenta inúmeras vantagens que podem 
ser utilizadas, sendo assim, aborda-se nos tópicos a seguir o processo de elaboração do 
modelo estratégico de colaboração, bem como as etapas iniciais para construção de um 
framework webmapping a fim de manipular e analisar dados espaciais pela rede internet.

4. Etapas de Desenvolvimento

Adotar  uma estratégia  de  trabalho  através  de  um ambiente  único  proporcionando  a 
colaboração visa definir um conjunto de competências requeridas para a resolução de 
problemas  comuns,  bem  como  a  sustentação  de  um  determinado  posicionamento 
individual. Com essa perspectiva decorre a formulação de uma estratégia tecnológica, 
cujo ponto central é a definição de uma trajetória de aprendizado que visa desenvolver 
um conjunto de competências organizacionais em determinados níveis. Observa-se que 
a estratégia tecnológica responde a questões de longo prazo e de que a tecnologia é 
tratada  de  uma  forma  bastante  ampla,  ou  seja,  envolve  aspectos  relacionados  aos 
produtos e aos processos (técnicos e organizacionais). 

Para  o  desenvolvimento  do  modelo  foram elaboradas  nove etapas,  dentre  as 
quais,  são  contextualizadas  neste  artigo  apenas  as  duas  primeiras,  com  o  objetivo 
principal  de  auxiliar  inicialmente  no  planejamento  e  no  desenvolvimento  de  novos 
frameworks livres conforme apresentado na figura 3. 

• 1ª. Etapa – Identificar o perfil de impacto de cada ferramenta analisada: Na primeira etapa 
é  realizada  a  aplicação  da  metodologia  MCDA-C,  a  fim  de  realizar  um  levantamento 
detalhado das ferramentas livres comumente utilizadas na manipulação de dados geográficos, 
possibilitando determinar, um perfil de impacto de cada uma destas ferramentas.



• 2ª. Etapa – Identificar o perfil de impacto geral para o OpenATGCW:Na segunda etapa são 
utilizados os resultados obtidos na etapa anterior,  no qual é identificado o perfil de impacto 
individual,  para  determinar  um  perfil  de  impacto  generalizado.  Através  deste  perfil 
generalizado é possível identificar  os requisitos fundamentais para o framework. 

Antes de iniciar efetivamente o desenvolvimento do framework através do modelo 
proposto  é  necessário  rever  e  detalhar  com mais  propriedade  cada  uma das  etapas 
citadas anteriormente, onde são abordadas várias atividades de grande importância e 
indispensáveis nas etapas de construção do framework.

5. Implementação 

Na primeira  etapa  após  a  construção  dos  descritores  com os  respectivos  valores,  é 
realizado um comparativo que visa avaliar as principais características e funcionalidades 
a  fim  de   identificar  o  perfil  de  cada  ferramenta  (objeto  de  investigação), 
proporcionando a geração da árvore do perfil de impacto conforme a figura 2. 

Figura 1: Modelo para construção do framework OpenATGCW.

Figura 2: Representação do Perfil de Impacto.



Para  a  avaliação  quatro  ferramentas  foram escolhidas  aleatoriamente,  sendo: 
SpringWeb  (http://www.inpe.br),  AlovMap  (http://alov.org/),  CartoWeb 
(http://cartoweb.org/)  e  I3GEO  (http://mapas.mma.gov.br/download/arquivos/). 
Inicialmente  realizou-se  a  construção  dos  descritores  especialmente  para  auxiliar  na 
identificação do perfil individualizado, sendo que, após a análise da arquitetura e dos 
recursos disponibilizados para cada uma das ferramentas, possibilitou o mapeamento 
das características determinantes, permitindo apontar para cada ferramenta o seu perfil 
atual com relação ao nível de excelência, estável ou comprometedor. Neste momento é 
necessário realizar  a distribuição dos respectivos valores para obtenção da pontuação de 
cada perfil através da seguinte fórmula.

fx = Freqüência X  i = 1,2,...n
fy = Freqüência Y  i = 1,2,...n
fz = Freqüência Z  i = 1,2,...n

fator de equivalência (a) = 5  “Excelência”
fator de equivalência (b) = 3  “Estável”
fator de equivalência (c) = 2  “Comprometedor”

Na segunda etapa busca-se apontar um perfil de impacto generalizado, ou seja, 
apontar o perfil que apresente um equilíbrio entre todas as ferramentas submetidas ao 
processo  de  avaliação.  Obtendo-se  também  com  a  união  de  elementos  essenciais, 
indicadores para estipular os principais objetivos e suas prioridades na formulação e 
desenvolvimento das atividades de construção de um novo framework. Através da figura 
3, é realizada a comparação entre o perfil médio (m) de impacto de todas as avaliações 
realizadas na primeira etapa, bem como a representação do melhor perfil com a maior 
pontuação obtida e também a representação do status “quo” ao ser alcançado. 

A  partir  do  cruzamento  de  cada  perfil  percebe-se  com clareza  quais  pontos 
elementares  devem  ser  priorizados  na  execução  das  atividades  de  construção  do 
framework.  Conforme os valores extraídos no cruzamento de cada perfil,  aplica-se a 
mesma fórmula de cálculo utilizada para obter ranking das ferramentas analisadas na 
primeira etapa, sendo possível visualizar os novos valores e quantificar os ganhos sob 
cada melhoria realizada na construção do framework proposto. Na tabela 1 apresenta-se 

Figura 3: Análise de cada Perfil em relação ao Status "Quo" desejado.



a distribuição dos respectivos valores para obtenção da pontuação final de cada perfil. 

Tabela 1: Tabela de avaliação para o ranking final

Perfil Excelência Estável Comprometedor Total Pontuação **

Perfil Médio (m) 4 7 7 18 5,50

Melhor Perfil detectado 9 3 6 18 6,60

Perfil Desejado 17 1 0 18 8,80

** Valores obtidos após aplicação da fórmula para obter o ranking final.

6. Conclusões e Recomendações Futuras 

Com o desenvolvimento do modelo estratégico geoespacial de colaboração, busca-se 
compreender  as  diferentes  atividades  relacionadas  ao  desenvolvimento  de  soluções 
webmapping de código fonte  aberto  (open source),  bem como entender  os  recursos 
disponibilizados  nestes  softwares,  possibilitando  a  reutilização  de  funcionalidades 
existentes. Além disso, este artigo visa apresentar principalmente as etapas iniciais de 
coleta  e  planejamento  de  requisitos  essenciais  para  construção  do  modelo  de 
desenvolvimento do framework proposto.

Também com o estudo de avaliação para construção do framework, foi possível 
aplicar o modelo Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista  para identificar os 
elementos principais que auxiliam na construção do protótipo. Almeja-se também com o 
presente  trabalho,  detectar  as  perspectivas  evolutivas  e  tecnológicas  com  a 
modernização e o avanço dos recursos comumente utilizados por instituições públicas 
no  tratamento  dos  dados  geográficos,  proporcionando  novas  expectativas  e 
oportunidades de trabalho. Dessa forma, busca-se contribuir para o avanço tecnológico 
do país ao intensificar o uso de padrões e tecnologias livres. 
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