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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA GESTÃO DO CADASTRO 
URBANO MUNICIPAL APLICADO AO MUNICIPIO DA PRAIA 

 
 

RESUMO 
 

Este Trabalho teve como objectivo desenvolver uma base simples, de Sistema de 

Informação Geográfica direccionada para a gestão do Cadastro Urbano Municipal. 

 

Para alcançar este objectivo procedeu-se à criação de um modelo de 

implementação com base na análise da realidade em estudo seguindo-se depois a 

formulação das fases do processo e à concepção do modelo com base  no 

complexo sistema de relação entre elementos espaciais, factor determinante para a 

implementação do mesmo. 

 

Assim o trabalho desenvolve-se nas seguintes fases: 

- Fase de formulação do problema, que consistiu em identificar os fenómenos, os 

objectos de análise e à formulação de concepção teórica. 

- Fase de Análise que consistiu em analisar as informações existentes e 

disponíveis. 

- Fase da Teorização que consistiu em formular aproximações teóricas de 

concepção de sistema representativos do fenómeno em análise. 

- Fase da escolha do modelo de implementação, que consistiu na estruturação dos 

dados e na escolha da parte gráfica. 

- Fase da definição do circuito da informação, que consistiu na organização e 

integração de todos os subsistemas dentro de um único Sistema, SIG. 

- Fase da Implementação, que consistiu em implementar as relações lógicas já 

definidas. 

- Fase de Teste, que consistiu em testar as funcionalidades das aplicações 

desenvolvidas com a realidade em estudo.  
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN THE URBAN MUNICIPALITY 
CADASTRE MANAGEMENT APPLIED TO THE PRAIA COUNCIL 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The aim of this Work is to develop a simple base of Geographic Information System 

with the objective of managing the Urban Municipal Cadastre.  

 

In order to achieve this objective we proceeded with setting up and implementation 

module based on the studies of reality, followed by a breaking of the process into 

phases and into a model conceived on the basis of a complex system relating to 

physical space which determines the implementation of the same.   

 

Here is a look ahead at the main completeness issues determined by phases, as 

fallow: 

 

- Formulation of the problem, that consisted of identifying the phenomenon, the 

object of analysis and the formulation of theoretical conception. 

- Analyzing the existing and available information. 

- Theorization that consisted of formulating representative of the theoretical 

phenomenon approaches of system conception in analysis. 

-To choose the implementation model, that consisted of the structuring of the data 

and in the choice of the graphic part. 

- Definition of the circuit of the information that inside consisted of the organization 

and integration of all of the subsystems of an only System, SIG. 

- Phase of the Implementation, that consisted of implementing the logical 

relationships already defined. 

- Phase of Test, that consisted of testing the functionalities of the applications 

developed with the reality in study. 
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CAPITULO 1: INTRODUÇÃO  
 

1.1 Enquadramento  
 
No processo de desenvolvimento social da cidade da Praia um grande vazio em 

termos de gestão urbana toma proporções alarmantes que urge uma tomada de 

consciência e atitudes. 

A inspiração para a realização deste trabalho surgiu logo após um breve contacto 

com o Município da Praia.  

A ideia de estruturar um cadastro urbano municipal resvala na necessidade de 

compreender exactamente qual a sua verdadeira natureza e função. 

Conhecer bem o território é a base para qualquer forma de intervenção e 

desenvolvimento de projectos. Por conseguinte, o conhecimento exacto da 

extensão disponível a qualquer momento é de primordial importância sob qualquer 

ponto de vista. 

O desenvolvimento de Cabo Verde ou de qualquer outro País depende, entre 

outros factores, da sua estrutura física. A Terra e o Solo, constituem o suporte de 

base para qualquer desenvolvimento quer seja o desenvolvimento social, ou o 

desenvolvimento económico de forma sustentada (Fernandes C. 1989). 

 

O Homem precisa conhecer o seu território: onde está, o que tem, o que faz, para 

poder ordenar e gerir de forma adequada. 

 

A organização espacial das actividades tem um impacto na ocupação, uso e 

transformação do solo, e deve salvaguardar: 

- O desenvolvimento harmonioso das regiões e dos núcleos populacionais 

respeitando as verdadeiras vocações e potencialidades das Terras; 

- A Protecção dos recursos naturais; 

- O Equilíbrio natural do ecossistema; 

- O desenvolvimento económico sustentado; 
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Actualmente constata-se que as informações cadastrais das Terras de Cabo Verde 

se encontram num emaranhado disperso de fontes, desactualizadas e 

inadequadas, cuja explicação pode talvez ser encontrada na complexidade que 

caracteriza a temática em estudo. 

 

Cabo Verde é um país que, pelas suas características, enfrenta enormes desafios 

no tocante ao ordenamento e gestão global do seu território. 

 

Na verdade, torna-se imperioso desenvolver um sistema que sirva como ferramenta 

facilitadora de gestão e de tomada de decisões. 

 

Nenhum Sistema sobrevive sozinho, é necessário envolver de forma articulada, 

concentrada e coordenada, todos os sectores que de uma forma são actores no 

processo de concepção e implementação de politicas de ordenamento e gestão dos 

espaços urbanos e rurais.  

 

Perante esta situação, o Sistema de Informação Geográfica apresenta-se como 

ferramenta fundamental de gestão do cadastro urbano municipal  

 

Sistema de informação Geográfica (SIG) é um sistema automatizada usada para 

armazenar analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que 

representam objectos e fenómenos, em que a localização geográfica é uma 

característica básica à informação e importante para análise (Matos J. L. 2001).  

Uma das principais características de um SIG é a sua capacidade de manipular 

dados georefenciados e dados descritivos de forma integrada, disponibilizando-os 

de forma consistente para análise, consulta e tomada de decisão (Neto P. L. 1999). 

  

Existem inúmeras utilizações para SIG, no caso desta tese será aplicada na gestão 

de cadastro urbano Municipal. 

Esta diversidade de informação mostra a necessidade que este tipo de sistema tem 

de lidar com os mais diversos tipos de fontes de dados. 

 

Para o nosso caso especificamente, vamos necessitar de dados tais como: dados 

cartográficos, dados topográficos, Geodésicos, informações cadastrais urbanas, e 

outros que vamos detalhadamente desenvolver no decorrer do trabalho. 
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O trabalho que se propõe desenvolver, surge da necessidade de buscar e 

inventariar todas as fontes de dados que nos leva a concepção e estruturação de 

um cadastro urbano municipal. 

 

Verificou-se que em quase todos os Municípios de Cabo Verde existe uma carência 

de organização e gestão de todos os elementos e factores geográficos. Desta 

forma torna-se essencial fazer um levantamento cadastral com as suas 

características especificas para que cada município tenha um modelo de 

informação geográfica adaptado as suas realidades. 

 

Existe na generalidade iniciativas isoladas para execução de um cadastro urbano, 

contudo as plantas cadastrais encontram-se desactualizadas, em formato papel, os 

dados estão arquivados em dossiers, em alguns municípios são armazenados em 

ficheiro no formato excell da microsft, não existindo qualquer ligação entre a parte 

gráfica e os dados.  

 

Assim desenvolver uma base simples, de Sistema de Informação Geográfica 

direccionada para a gestão do cadastro urbano, é de todo interessante e vai com 

toda a certeza servir futuramente como uma ferramenta onde é possível 

incrementar com mais informações tornando-se assim um cadastro multifuncional. 

 

 

1.2 Objectivos 
 

O cadastro urbano municipal, possui uma natureza geométrica, que consiste num 

registo sistemático e exaustivo dos prédios existentes no Município, elaborado 

sobre uma base cartográfica em formato papel que permite a geo-referenciação dos 

prédios e suas estremas, bem como a determinação das respectivas áreas. 

O cadastro distingue-se, devido às componentes cartográfica, topográfica, 

geodésica, fotogramétrica, topológica e base de dados.  

Esta caracterização é importante, pois só através do cadastro é possível identificar 

e localizar geograficamente de modo inequívoco todos os prédios existentes e 

estabelecer de modo unívoco a correspondência com a respectiva descrição.  

O presente trabalho tem como objectivo preponderante: 
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1- Fazer um levantamento da situação existente de todos os componentes gráficos 

e numéricos que suportam o Cadastro, 

2- Fazer um levantamento das informações do Município, para um melhor 

conhecimento da situação do cadastro urbano,  

3 - Tentar com base nas necessidades criar e implementar um modelo de sistema 

de informação geográfica que ainda não existe.  

A implementação de um SIG na Gestão do cadastro vai contribuir fortemente para a 

disponibilização de informação constante, actualizada e vai proporcionar ao 

Município dispor de um novo e importante instrumento que revelar-se-á de muito 

utilidade para os trabalhos de integração de informação, já que a maior parte da 

informação necessária tem natureza geográfica e alfa numéricas 

Simultaneamente vai permitir uma racionalização de procedimentos e de 

metodologias de trabalhos tradicionais, em resultado da disponibilização de uma 

base de dados estruturada tendo em vista os domínios de intervenção do 

Município, com todas as potencialidades inerentes à informatização e da 

informação espacial.  

Há cada vez mais convicção em afirmar que qualquer organização com intervenção 

sobre o território e baseada em dados geográficos, não tem alternativas senão à 

utilização de um Sistema de Informação Geográfica.  

 

O modelo aqui apresentado e desenvolvido vai potencializar e orientar os 

Municípios com uma base sólida que no futuro possa ser enriquecida mediante a 

adição de novas informações, tornando-o num sistema de base para utilização dos 

vários sectores dentro do município. 

 

1.3 Metodologia 
 
A metodologia a utilizar para desenvolver este trabalho baseia-se primeiramente 

num levantamento bibliográfico relevante para poder enquadrar bem as definições 

de cada item. Segundo, descrever todas as componentes que asseguram o suporte 

cadastral para a área de estudo. Demonstrando o desenvolvimento da geodesia, da 

topografia e da cartografia no decorrer destes anos.  
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Complementarmente será feito um levantamento dos problemas e das 

necessidades da área em estudo a nível Municipal, mediante contactos com 

pessoas que estão directamente envolvidos dos serviços de cadastro. 

 

Desta forma, pretende-se criar uma Base de dados com todas as Entidades e 

Atributos que pensamos serem adequados para o objectivo de criação de um 

cadastro urbano Municipal para dar resposta as necessidades anteriormente 

identificadas. 

 

1.4 Estrutura da tese  
 
Esta tese é composta por quatro partes autonomizáveis que se encontram 

profundamente interligadas entre si, com objectivo de, directa ou indirectamente, 

contribuírem para a implementação de um sistema de informação geográfica na 

gestão do cadastro urbano do município. 

 

A estrutura apresentada é a seguinte:  

 

- CADASTRO URBANO, com o desenvolvimento deste capítulo 

pretende-se identificar todos os dados que constituem o cadastro. 

Estes dados são necessárias para a implementação de um 

cadastro urbano municipal. 

Estes dados designou-se por dados geoespacial, porque 

independentemente da forma como a informação geográfica é 

apresentada, a atribuição das coordenadas para a geo-

referenciação é indissociável do processo de representação 

geográfica, desta forma, aborda-se a cartografia como sendo a 

chave fundamental, a Geodesia e Topografia, GPS, como sendo 

fontes de dados porque nos faculta as coordenadas, 

Fotogrametria como complemento adicional para comparação e 

actualização das bases cartográficas e por fim a Toponímia que 

nos fornece os nomes descritivos que rotulam os lugares. 

Com estas informações obteremos a planta cadastral; 
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- BASE DE DADOS, neste capítulo pretende-se analisar e 

encontrar a melhor forma de armazenar as informações alfa 

numéricas. 

- Criar As Entidades e os seus atributos, estabelecer relações 

entre tabelas, criar um modelo conceptual que mais se adequa a 

realidade em estudo, criar uma interface com Sistema de 

Informação Geográfica; 

 

- SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, com este capítulo 

pretende-se fazer uma pequena definição do SIG, como utilizar 

os dados e as informações já anteriormente referidas como input 

de informação e o que queremos como output de informação. 

Fazer uma comparação entre SIG e CAD, que é a ferramenta 

mais utilizada no município em estudo, como aplicar um modelo 

de SIG na gestão do cadastro Urbano a sua importância, os 

benefícios do SIG no Cadastro urbano Municipal e o seu impacto, 

não esquecendo de um factor decisivo que são os Recursos 

Humanos. 

 

- ESTUDO DE CASO, Com este ultimo capitulo pretende-se fazer 

a implementação do nosso modelo no Município da Praia e retirar 

algumas ilações. 
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CAPITULO 2: CADASTRO URBANO 
 

2.1 Introdução 

Muito se tem discutido acerca da necessidade, já imperiosa, de se modelar e 

implementar um verdadeiro cadastro predial urbano em todos os municípios do 

país, um sistema que seja fiável e adequado tecnicamente.  

O cadastro em tempos não era mais do que um inventário de dados de 

propriedades, meramente referenciais, e adequadas às contingências da época, na 

actual conjuntura ela representa muito mais do que isso, ela serve como ferramenta 

de apoio a vários projectos municipais. 

O cadastro tem por objectivo a identificação e a descrição de uma dada parcela de 

terreno tanto sob o ponto de vista jurídico fiscal como sob o geométrico. 

Os Municípios de Cabo Verde, tem como desiderato, o virar do jogo do estado 

como se encontra o cadastro existente para um automatizado, que os ajuda a fazer 

uma gestão adequada, eficaz e eficiente do seu território. Para isso a utilização de 

meios tecnológicos e pessoas capacitadas, constituem a força motriz. 

A informação do cadastro de cada parcela e do conjunto de parcelas do município é 

sempre representada por elementos gráficos e acompanhada por elementos 

descritivos, como mostra a figura 1. 

 

 
 
             
  
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: Elementos que compõe o Cadastro               

 
Elementos Graficos 

 
    Elementos Descritivos 

Cadastro Urbano 
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Várias são as áreas que inter agem na realização de um cadastro urbano municipal. 

Para melhor entender, toda a integração das diferentes áreas no nosso objecto de 

estudo, considerou-se dois sub sistemas importantes e integrantes.  

Dentro do primeiro sistema informações correspondentes ao cadastro, isto é, 

informações de input que vão servir para o desenvolvimento de um cadastro técnico 

e dentro do segundo um macro sistema que é o Sistema de informação geográfica, 

figura 2. 

 
Figura 2:  Integração das diferentes áreas 

               
         

2.2 Métodos de obtenção de informação Espacial 
 
A informação espacial constitui a alavanca de referência geográficas. São as 

informações georeferenciadas sobre o qual é possível localizar os objectos no 

espaço, ela é a base e uma peça fundamental, sobre a qual assenta o Cadastro de 

uma forma geral. 

Várias são as formas de obtenção de informação espacial. 

Base de 
Dados

Cadastro Tecnico

Cartografia

Geodesia e
Topografia

Topon

Fotogrametria

ímia
SIG
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Figura 3 : Esquema de representação da Terra num Plano (fonte, adaptado de 
Johnson A. 1992) 

 

Através da figura 3 ressalta-se que os dados espaciais são provenientes 

directamente do campo, ou seja, da fonte primária feita através de aparelhos 

especializados: As informações Topográficas, Geodésicas, Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), Fotogramétricos, Cartográficos e Toponímicas. Com 

vista a integração numa planta cadastral. 

 

2.2.1 - Informação Geodésica 
 
Uma rede geodésica é constituída por um conjunto de pontos ou uma malha 

triangular de pontos materializados no terreno, com suas posições referenciadas a 

um sistema de coordenadas (Gaspar, A. 2001), figura 4.  

Esses pontos que designamos por vértices são implantados no terreno, por pilares 

de estrutura firmes correspondentes a Marcos Geodésicos. 

 

TERRA 
(Geoide) 
 

ELIPSOIDE    
    PLANO 

     GEODESIA 

CARTOGRAFIA 
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Figura 4: Projecção de uma pequena secção de superfície da terra sobre uma 
superfície de referencia (fonte: Gaspar, 2001)  

 
 
É de estrema importância a utilização da rede geodésica na elaboração de 

cadastro, podemos afirmar que só é possível desenvolver um cadastro tendo como 

base de referência uma rede de coordenadas geográficas. 

 

2.2.2 - Informação Topográfica 
 

A informação topográfica é toda e qualquer informação geográfica de terreno, 

proveniente de operação de aquisição dos dados por método de observação e 

representação local de uma superfície, essas informações formam a base para a 

elaboração de cartas topográficas, (Gaspar, A., 2001). 

 

Os levantamentos topográficos cadastrais devem ser feitos com objectivo de 

implantar e materializar os pontos de apoio com determinação de coordenadas 

topográficas no terreno. 

É indispensável para a elaboração de um cadastro de forma geral o conhecimento 

das coordenadas planimétricas do terreno, como também para a marcação de 

limites de propriedades, com vista à sua exacta representação num plano.  

 

A Topografia é utilizada em áreas relativamente pequena, onde a representação do 

local é feita com detalhes de informação do terreno.  
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É desta forma que a topografia é muito utilizada para levantamentos cadastrais, por 

ser um método bastante consagrado que fornece precisões de medidas adequadas 

e descrição pormenorizada de terreno. 

Numa planta cadastral a escala deve ser adequada. A escala sugerida em Cabo 

Verde é de 1: 1000 e 1:2000. 

 
 

2.2.3 - Informação GPS 
 
A tecnologia de Sistema de Posicionamento Global, também designada por GPS 

(Global Position System), tem actualmente uma expressão de utilização a nível 

mundial, sendo considerada como uma das principais ferramentas de apoio as 

diversas actividades de posicionamento que suportam infra estruturas cadastrais, 

cartográficas e de sistema de informação geo-referenciada em geral.  

 

É uma tecnologia que utiliza as informações de Satélite captado por um aparelho 

receptor especializado       

 

O GPS é hoje em dia utilizado em todas as aplicações topográficas, a sua precisão 

milimétrica permite utiliza-lo para determinar ângulos, distâncias, coordenar pontos 

e efectuar levantamentos topográficos em escalas diversas. 

 

As potencialidades dos métodos de posicionamento por satélites, aliado ao facto 

dos sistemas ditos clássicos não possuírem precisão compatível com as actuais 

técnicas de posicionamento, fez com que muitos países adoptassem sistemas de 

referência geocêntricos, isto é Globais, (Casaca, J, Matos, J., Baio, M. 2001).  

 

Como consequência deste desenvolvimento tecnológico, a mudança de sistemas 

de referência regionais ou locais para os sistemas de referência geocêntricos ou 

globais torna-se necessária e inevitável, trazendo assim grandes benefícios e 

vantagens, dentre as quais cita-se: alcance de precisões a níveis muito melhores 

que no passado, compatibilidade de informações a nível internacional, maior 

confiabilidade nos resultados e, principalmente, uma maior facilidade para os 

usuários na integração de novos levantamentos ao Sistema Geodésico, (Casaca, J, 

Matos, J., Baio, M. 2001). 
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2.2.4 - Informação Fotogrametrica 
 

Fotogrametria é a ciência que permite a realização de medidas precisas para a 

confecção de mapas com a utilização de fotografias aéreas.  

 

A Fotogrametria é usada geralmente para obtenção de dados brutos, necessários 

para a criação de mapas básicos com um grau muito alto de exactidão e precisão. 

 

2.2.5 - Informação Cartográfica 
 

A cartografia definida de acordo com a comissão de “Associação Cartográfica 

Internacional” e adoptada pela UNESCO em 1966 é: 

“A cartografia é o conjunto de estudos e de operações científicas, técnicas e 

artísticas, efectuadas a partir dos resultados de observações directas, ou de 

exploração de documentos, nomeadamente os resultantes da captação da radiação 

electromagnética, tendo em vista a execução de cartas ” 

 

A cartografia constitui um “instrumento multifinalitário”, ou seja, serve a múltiplos 

propósitos e deve ser visto como necessário a todas as áreas científicas e à 

sociedade.  

 

A inexistência e, ou desactualização da cartografia dificulta a elaboração de um 

cadastro, o planeamento, a distribuição de recursos e a implementação de 

projectos, daí a extrema necessidade da existência de cartografia actualizada.  

 

Existem dois tipos de cartografia 

 

• Cartografia Digital aquela cuja informação se encontra em suporte 

magnético,  

• Cartografia Clássica ou analógica, o mapa convencional em que se utiliza o 

papel como meio de suporte.  
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2.2.5.1 – Cartografia analógica e digital 
 
Assim como os mapas analógicos, os mapas digitais também são compostos por 

três entidades básicas: pontos, linhas e áreas. Entretanto, no meio digital, estas 

entidades podem ser estruturadas sob duas formas distintas: sob o formato 

vectorial (vector) ou sob o formato matricial (raster), figura 5. 

 

Na cartografia digital, para proceder ao armazenamento de dados, os ficheiros 

podem ser do tipo vectorial ou raster, como mostra a figura 5. 

 

        
Figura 5: ficheiro tipo Vectorial e Tipo raster 

 

O formato vectorial é uma tentativa de representação dos objectos da maneira mais 

real. Os elementos gráficos passam a ser pontos, linhas ou polígonos, definidos a 

partir das suas coordenadas. Essa modalidade de representação reduz muito o 

tamanho do ficheiro e permite uma maior precisão. 

 

Nesse contexto, os pontos são identificados por um único par de coordenadas, as 

linhas são identificadas por uma estrutura de pontos conectados e as áreas são 

identificadas pelas coordenadas que definem seus limites e contornos.  

 

A informação em formato raster é constituída por uma grelha de células, geralmente 

quadrangulares, em que a localização de cada célula é definida segundo os seus 

valores num espaço cartesiano. A localização de um elemento a uma célula, 

também denominada por pixel. Quanto menor for a área do terreno que cada célula 

representa, maior é a resolução da grelha. 

 
O mapa convencional utiliza o papel como meio de suporte mais comum.  

Dentro deste ambiente limitado, a representação do mundo real é restringida pela 

possibilidade de transportar e representar este mundo para o papel. 
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Com o desenvolvimento da tecnologia, o meio de suporte dos mapas passou do 

papel para o meio magnético. Com a utilização do computador, as tarefas 

corriqueiras para a confecção de mapas foram automatizadas.  

Esta automatização possibilitou a produção de uma maior quantidade de mapas 

num mesmo período de tempo com as vantagens da homogeneização das formas 

cartográficas representadas, de actualização constantes e a custos, bem mais 

reduzidos.  

Contudo, a cartografia digital tem por base, a cartografia clássica ou analógica. 

 

Entende-se que a cartografia digital é aquela cuja informação se encontra em 

suporte magnético, incluindo a resultante da digitalização manual, por scanner ou 

por restituidor fotogramétrico.  

 

Podemos ver também, que a cartografia digital está directamente relacionada com 

o sistema CAD (Computer Aided Design), tão disseminada actualmente nos 

municípios. 

CAD é uma ferramenta que melhorou a produtividade na confecção dos mapas.  

 

2.2.6 - Vantagem da cartografia digital em relação a cartografia analógica 
  

A existência de cartografia em formato digital constitui um meio de manipulação de 

grandes volumes de informação cartográfica e garante uma produção e de cartas 

de melhor qualidade e precisão. 

São várias as vantagens da cartografia digital em relação a cartografia clássica: 

 

 Permite o manuseio das informações contidas num mapa. Assim é possível 

a sua actualização e correcção com maior rapidez. 

 Apresenta maior facilidade na reprodução de cartas actualizadas, a 

diferentes escalas ou projecções; 

 Possibilita um estudo ou uma análise de forma contínua, isto é, sem ter 

fronteiras entre uma folha e outra; 

 Possibilita a alteração de símbolos e sinais gráficos, conforme a ênfase e ao 

tema em estudo; 

 Permite a ampliação e redução para melhor visualização de detalhes; 
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 Permite organizar as informações por níveis (layers). 

 

2.2.7 - Aquisição de dados  
 

Produzir ou manter a carta cadastral pressupõe, em primeiro lugar, considerar a 

aquisição de dados.  

Além da aquisição de dados, devem ser considerados a actualização e a 

periodicidade da actualização da carta. 

Os métodos de aquisição de dados e também o processo de construção da 

informação geográfica devem ser a partir de um referencial Geodésico consolidado.  

A aquisição de dados vai ser dividida em duas partes que tem um relacionamento 

espacial indissociável, quer dizer que para cada representação espacial de um 

determinado elemento geográfico teremos uma descrição alfa numérica. 

 

2.2.7.1 - Aquisição de dados Gráficos 
 

A recolha de dados quer sob a forma de observação directa ou indirecta do mundo 

real, é uma das várias tarefas que antecedem a elaboração de mapas cadastrais, 

portanto são pré requisitos indispensáveis para a elaboração de uma base 

cadastral e consequentemente para a elaboração de um cadastro Municipal. 

 

A precisão dos mapas está em função dos métodos utilizados para captura dos 

dados e da qualidade da fonte de origem. 

 

Existem várias técnicas de conversão de dados do suporte papel para o meio 

digital: 

∗ Digitalização através de uma mesa digitalizadora, em que o operador vai 

passando sucessivamente o rato pelas entidades gráficas convertendo-os 

em coordenadas rectangulares (vector).  
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∗ Digitalização através de Scanner também designada por rasterização, é feita 

através de uma máquina designada scanner, que compreende a passagem 

de informação em formato de papel para formato raster. 

∗ Pode-se efectuar a passagem do formato raster para vector, processo 

designado por vectorização, através de software que permite fazer essa 

transformação.  

 

2.2.7.2 - Aquisição de Dados alfanuméricos 
 

Um depósito de dados de qualquer natureza é denominado “base de dados”, os 

dados ai existentes neste depósito podem ter ou não uma referência espacial. 

Quando tem referências geográficas, denomina-se base de dados geográfica, caso 

contrário, se não tiver referências geográficas está-se perante uma base de dados 

alfanumérica 

 

Um Sistema Gestor de Base de Dados é, essencialmente, um programa que facilita 

a manipulação de uma base de dados, (Marques F., 2002). 

“Um Sistema Gestor de Bases de Dados é um contentor que permite partilhar 

funcionalidades de acesso e manutenção de uma base de dados. Um SGBD actua 

como uma interface entre a base de dados, os utilizadores e as aplicações. 

Disponibiliza espaço de armazenamento, implementa níveis adequados de 

segurança e assegura todos os requisitos tradicionais dos sistemas de ficheiros.” 

(Beynon-Davies, P. 1991, p. 8) 

 

Existem 4 tipos de Base de Dados, que em função do modelo de dados, a 

organização conceptual define a maneira como os dados serão descritos e 

manipulados na mesma. 

 

∗ O modelo Hierárquico,  

∗ O modelo em Rede,  

∗ O modelo Relacional e  

∗ O modelo orientados ao objecto. 

 

Nesta tese vai-se abordar o modelo relacional que é o mais disseminado e a mais 

utilizada nos softwares SIG.  
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Edgar Codd, cientista da IBM, inventor deste modelo, demonstrou que as bases de 

dados Relacional foram desenhadas, fundamentando-se segundo a teoria 

matemática dos conjuntos e na lógica de predicados. 

 

Segundo Cood o modelo relacional possui três elementos essenciais: 

 

• O Elemento estrutural que mostra a forma de armazenamento das 

informações; 

• O Elemento de Manipulação que mostra o conjunto de operações 

disponíveis para processar dados de modo relacional 

• O Elemento Integridade que mostra as regras que asseguram a validade e a 

consistência das informações. 

 

No modelo relacional, o elemento estrutural fundamenta-se em tabela, constituídas 

por linhas e colunas. Cada linha de uma tabela deve ser distinta e devem existir 

sempre combinação de colunas que identifica univocamente cada linha de dados 

através de chaves. 

 

Não existe neste modelo restrições ao tipo de pesquisa, desde que existam campos 

comuns nas tabelas a consultar. 

 

Segundo Cood, no modelo relacional, o elemento manipulação consiste num 

conjunto de operadores conhecidos por álgebra relacional. É por exemplo o caso de 

Strutured Query Language SQL, que emergiu como a mais popular destas 

interfaces. 
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CAPITULO 3: BASE DE DADOS E SISTEMA DE GESTÃO DE BASES DE 
DADOS (SGBD) 

 

3.1 - Introdução 
 

No formato papel, os dados de uma base são representados por tabelas e mapas. 

Na forma digital, os dados podem ser representados por imagens adquiridas 

remotamente, de forma de grades regulares de pontos, grades triangulares, além 

de tabelas e mapas. 

Portanto, uma base de dados é constituída por um conjunto de objectos.  

Um objecto é uma estrutura de dados de como a informação é guardada, associada 

a um conjunto de propriedades e métodos de como a informação é manipulada, 

(Marques F., 2002).   

 

Base de Dados (Informatizada) “É uma colecção de dados relacionados 

armazenados conjuntamente com controlo da sua redundância, de modo a servirem 

uma ou mais aplicações; os dados são armazenados de modo independente em 

relação aos programas que os utilizam; e é utilizada uma abordagem comum na 

sua inserção, alteração e extracção” (Martin, 1983). 

 

Qualquer Sistema de Informação Geográfica integra uma ou mais bases de dados 

com ou sem referencia espacial. 

 

3.2 - Formas de armazenamento 
 
Diferenciam-se aqui três tipos diferentes de ambientes de armazenamento de 

informação: 

∗ Os Ficheiros;  

∗ As Folhas de Cálculo   

∗ A Base de Dados. 

 

Num ambiente baseado em Ficheiros cada um manipula a sua forma não há 

partilha de informação, a sua lógica é completamente dependente, muitas vezes 

inclui partes dos dados já existentes em ficheiros que servem outras aplicações. 
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São geralmente ficheiros simples, de fácil tratamento e manipulação, mas gere 

muita redundância de informação, que trás como consequência o desperdício de 

espaço em disco e informações supérfluas, é inconsistente porque a actualização 

do mesmo dado por programas diferentes leva a que o valor não seja igual em 

todos os ficheiros que o contem, é muito individualizada com reduzida partilha de 

dados e não é normalizada, não tem estratégia definida no desenvolvimento das 

aplicações o que dificulta o cruzamento das informações nos vários ficheiros 

(STAMPER, D.A, 1990). 

 

Um ambiente baseado em Folhas de Cálculo, também pode ser considerada como 

meio de armazenamento de informação, no entanto é mais adequada ao tratamento 

de informações do que para armazenamento. As folhas de cálculo, quando atingem 

um elevado volume de dados começam a tornar-se ineficientes, como resultado o 

processamento lento de informações. 

 

O ambiente de Base de Dados, surgiu e desenvolveu-se após vários problemas 

deparados com os ambientes acima descritos. Neste ambiente grande parte dos 

problemas são ultrapassados. Pois existe uma divisão clara entre as aplicações e 

os dados. Em vez de a aplicação ser o ponto de partida, inverte-se a posição, 

sendo os dados o inicio de todo um processo de estudo, os dados são a 

componente com maior peso, estes serão estruturados de forma a servir os 

objectivos específicos da sua utilização. 

 

Como suporte da base de dados, existe um sistema de Gestão de Base de Dados 

(SGBD), que permite a organização, armazenamento e manipulação de informação 

da base de dados. 

 

SGBD, “É um sistemas informático com funcionalidades para descrever os dados e 

os seus atributos, estabelecer relações entre itens de dados, manipula-los e geri-

los.” (STAMPER, D.A, 1990). 

 

A SGBD, gere a partilha de informação de uma forma ordenada, assegura a 

integridade dos dados, controla as interacções entre a base de dados e os 

programas de aplicação (STAMPER, D.A, 1990) 
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CAPITULO 4: SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA 
 
 

4.1 Definição do SIG 
 
Não existe uma definição universal para o SIG, retirando um tronco comum, os 

Sistemas de Informação Geográfica, são ferramentas computacionais que permitem 

a integração de informação diversa, e a sua manipulação, sendo especialmente 

adequadas para análise de problemas de natureza espacial, tanto ao nível global 

como regional ou local. 

 

Sob o ponto de vista da sua funcionalidade, pode-se considerar os SIG, como um 

“conjunto de ferramentas, para recolha, armazenamento, organização e selecção, 

transformação e representação da informação de natureza espacial do “mundo 

real”, para um determinado conjunto de circunstâncias” (Burrough, 1998). 

 

A multiplicidade de usos e visões possíveis a partir desta tecnologia apontam para 

uma perspectiva interdisciplinar de sua utilização. A partir de diferentes conceitos, 

identificam-se duas importantes características dos SIG, (Burrough, 1998).  

 

A primeira característica é que os mesmos possibilitam a integração, numa mesma 

base de dados, de informações geográficas de diversas fontes.  

 

A segunda característica é que SIG oferecem mecanismos para recuperar, 

manipular, e visualizar estes tipos de dados, através de algoritmos específicos de 

manipulação e análise. 

 

A tecnologia SIG tem demonstrado grande potencial para a uma exploração mais 

sistemática da informação geográfica verificando-se um alargamento da sua 

utilização para varias outras áreas.    

 

A maior parte dos SIG disponível no mercado incluem duas vertentes: vectorial e 

raster, com funções de transformação de um tipo para o outro. 
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Dependendo da análise espacial pretendida assim se utiliza os dois tipos de 

representação. 

 

4.2 - Componentes de um SIG 
 
 

Os Sistemas de Informação Geográfica possuem três componentes importantes: 

 

1 - Componentes físicos 

2 - Componentes Recursos Humanos 

3 - Componentes Funcionais  

 
A Figura 6, a seguir mostra como actuam os vários componentes 
 

 
 

Figura 6: Componentes de um SIG 

 

4.2.1 - Componentes físicos: 
 

Pode-se dizer que os componentes físicos de um SIG, constituem-se no Hardware 

e conjunto de softwares aplicativos  
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O hardware de um SIG é composto do computador com sua capacidade de 

armazenamento para os dados e programas; uma mesa digitalizadora ou um 

scanner, usados para converter mapas e documentos na forma a serem usados 

pelos programas aplicativos; um plotter ou impressora ou algum tipo de dispositivo 

de saída usado para apresentar o resultado do processamento dos dados. 

 

Os Softwares de SIG, são os aplicativos específicos para desenvolver 

determinadas funções, como por exemplo Sistemas operativos. 

Estes pela sua funcionalidade podem ser divididos em 5 componentes funcionais 

(Burrough, 1998): 

• Entrada de Dados e Verificação; 

• Armazenamento de Dados e Gestão de Base de Dados; 

• Saída de Dados e Apresentação; 

• Transformação dos Dados; 

• Interface com o usuário. 

 

4.2.2 - Componente Recursos Humanos 
 

Os Recursos Humanos são considerados como uma das componentes de grande 

importância. 

 

Abrangem os fornecedores de softwares SIG, os operadores, os programadores em 

SIG, os utilizadores em geral, Especialistas em analise espacial, Gestores de 

Sistema SIG, formação em Cartografia, Informático, e outras áreas.  

 

4.2.3 - Componentes Funcionais do SIG 
 

Os dados em Sistema de Informação Geográfica são dinâmicos e temporais, isto é, 

para cada objectivo de um SIG é desenvolvido um programa detalhado de 

aquisição de dados e informações. 

 

Por esta razão e dependendo dos objectivos e das necessidades de uma Instituição 

assim é desenvolvida e implementada os componentes necessários a um Sistema 

de Informação Geográfica. 
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Cada SIG é projectado para resolver um conjunto específico de problemas, 

evoluindo-se para se tornar uma ferramenta de uso mais amplo. 

 

Não existe um SIG adequado a qualquer situação. O SIG procura simular a 

realidade do espaço geográfico, como mostra a figura 7, (Ciclo de extracção e 

utilização de informações, (adaptada de Aronoff, S. 1995).                                                                     

.   

 
 Figura 7: Ciclo de extracção e utilização de informações, (fonte: adaptada de 
Aronoff,1989) 

No entanto, existem funções que são características do SIG e que podem estar 

presentes em qualquer software. 

 

Basicamente qualquer SIG é capaz de:  

 

1 - Representar graficamente informações de natureza espacial, associando a estes 

informações alfanuméricas;  

2 - Realizar operações de tratamento e manipulação de informações;  

3 - Recuperar informações gráficas com base em critérios alfanuméricos;  

4 - Possibilitar a importação e exportação de dados;  

5 - Oferecer recursos para entrada e manutenção de dados;  
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6 - Oferecer recursos de saída e geração de resultados sob a forma de mapas, 

gráficos e tabelas.  

7 - Oferecer recursos a tomada de decisão 

 

De acordo com a figura 8 existe uma sequência lógica de funções de um SIG. 

 

 
Figura 8: Sequencia de funções de um SIG, (fonte: Elsa, 2006.)  

 

4.2.4 - Interacção com os usuários 
 

A interacção do usuário com o sistema pode ser através de uma interface gráfica 

com menus ou através de uma linguagem de comandos, onde o usuário determina 

uma sequência de operações e ser executada. 

 

Todos estes componentes básicos de um SIG pressupõem os Interface com 

usuário, Entrada e Integração de Dados, Consulta e Manipulação, Saída de Dados 

e Sistema de Gestão de Banco de Dados assim como mostra a figura 9.  
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Figura 9: Processamento de um SIG, (fonte, adaptado de Adam, 1997). 

 

4.2.4.1 - Input de Informação 

O input ou a entrada de dados consiste na transformação e na conversão de dados 

externos para um formato interno do SIG. Os dados externos podem estar na forma 

de mapas e tabelas de atributos em papel, arquivos de mapas digitalizados, 

fotografias e outros.  

Devido à diversidade de fontes e formatos, a entrada de dados é a maior restrição 

na implementação do SIG, pois os dados por vezes encontram-se em vários 

formatos, não estão normalizados e apresentam bastante desactualizados. Dai a 

necessidade de normalizar e organizar os dados de entradas para um único 

formato.  

Uma operação necessária e importante, executada pelo componente de entrada é a 

compatibilização de localização entre os diversos dados que estão sendo 

integrados.  

O componente de entrada e a integração de dados gráficos interagem directamente 

com o componente Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD), um dos 

componentes responsáveis pela organização, o armazenamento e recuperação dos 

dados na base de dados geográfico. 

Para que estes dados tenham uso prático, é necessário que o SGBD tenha 

características específicas para cada nível de informação, é também importante ter 

facilidade de acesso e poder modificar o grande volume de dados existentes, ter um 

controlo de acesso por muitos usuários e ter uma manutenção de dados por muitos 

tempos.  
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O componente de consulta e manipulação interage com o SGBD para extrair as 

informações necessárias e desejadas pelo usuário.  

 

4.2.4.2 - Processamento 
 

Um SIG deve fornecer operações para a recuperação de informações com base em 

critérios de natureza espacial e não espacial. O Sistema deve ser capaz de 

manipular dados espaciais e recuperar informações com base em relacionamentos 

topológicos. 

 

Existem diferentes funções de manipulação e análise de dados. 

Estas funções determinam a informação que pode ser gerada na utilização do SIG.  

 

Segundo Aronoff 1995 estas funções incluem: 

 

a) Função de manutenção e analise dos dados gráficos e alfanuméricos como 

transformações, projecções de mapas e correcções de ficheiros. 

b) Funções de analise integrada de dados gráficos e alfanuméricos como acesso, 

classificação, medição, sobreposição, vizinhança e conectividade. 

c) Formatação de saída output 

 

4.2.4.3 - Output de Informação 
 

Os SIGs possuem um módulo de saída, que permite analisar, visualizar resultados 

de consultas e manipulações, e gerar relatórios e mapas.  

As funções de Output existentes variam muito em qualidade, precisão e facilidade 

de utilização. 

Vários são os formatos dos outputs. Estes podem ser gerados em papel ou em 

formato digital, sob a forma de mapas, tabelas de valores ou outros. 

Existem algumas funções que se associam a formatação do output como por 

exemplo os títulos, as legendas, as anotações as escalas e as orientações. 

Os resultados de outputs de informação dependem muito dos objectivos para que o 

SIG foi criado. 
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4.3 - Comparação de SIG e CAD 
 

Comparando o sistema SIG com outros sistemas, podemos dizer que existem 

outros sistemas que permitem a utilização de algum tipo de informação semelhante 

à que é manipulada num SIG. Os sistemas que permitem a conversão de mapas e 

imagens para o formato digital possibilitando o acesso e representação no ecran 

são os normalmente designados por CAD, Computer Aided Design. Este sistema 

de desenho automático proporciona a automatização do desenho gráfico. 

 

O sistema CAD permite o display e impressão de mapas com diferentes elementos 

gráficos, em diferentes cores e estilos de linhas, permite uma correcção fácil, 

apresenta grandes potencialidades no que concerne a produção de mapas. Este 

sistema tem as suas limitações no que concerne a análise espacial.  

 

Segundo Cowen et al, 1986, Um sistema CAD é apenas um sistema gráfico, que 

não permite, pelo menos de um modo eficiente, a ligação de atributos de uma base 

de dados as entidades geográficas e atribui-lhe automaticamente uma simbologia 

previamente definida. 

 

Embora o SIG e o CAD manipulam a cartografia automática como digitalização, 

edição e armazenamento de informações em suporte magnético ou reproduzindo 

em papel ou nos ecrans, o CAD não tem as mesmas potencialidades do SIG 

(Cowen, D. J. 1990). 

 

A organização dos dados no CAD é estruturada de forma simples, em que os 

pontos, as linhas e os polígonos são organizados por conjuntos de pontos 

coordenados, sem registo possível das relações espaciais que se verificam entre as 

diversas entidades, possibilitado pelo modelo topológico característico do SIG 

(Cowen, D. J. 1990). 

 

Existem operações que são características do SIG e que diferenciam do CAD e dos 

outros sistemas de produção automática de mapas, são elas: 

 - A possibilidade de executar pesquisa de acordo com determinados 

critérios. 

 - A possibilidade de realização de sobreposições e analises que resultam da 

integração de diferentes tipos de informação. 
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 - A possibilidade de realização de analises complexas devido a existência de 

topologia. 

 

A diferença entre um SIG e um CAD consiste basicamente no facto de que o CAD é 

um instrumento de desenho digital e não um sistema de processamento de 

informação espacial. 
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CAPITULO 5: ÁREA DE ESTUDO 
 

5.1 - Enquadramento Geográfico  
 

Nos meados do sec. XV os navegadores Portugueses chegaram ao nosso 

Território, um arquipélago de ilhas dispersas. O arquipélago de Cabo Verde, situa-

se entre as coordenadas geográficas de 14 23; 17 12’ a Norte e 22 40’; 25 22; a 

Oeste (I. Amaral, 1964). 

 

O arquipélago é constituído por dez ilhas e 5 ilhéus desabitadas, com uma 

superfície emersa de 4.033 km2, figura 10. 

 

 
Figura 10: O Arquipélago de Cabo Verde (imagem satélite em Dezembro 

2002) 

 

Enumeramos as ilhas de Norte a Sul, S. Antão, S. Vicente, Santa Luzia, S. Nicolau, 

Sal, Boa vista, Maio, Santiago, Figo e Brava. 
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5.2 - Evolução Cadastral 
 
O cadastro em Cabo Verde tentou erguer-se nos finais dos anos 70, com a 

realização de alguns trabalhos de terreno tendentes à implantação de marcos nas 

extremas das propriedades. O último marco cadastral importante remonta ao 

período colonial. 

 

Hoje as preocupações actuais dos serviços e do estado decorrem da insegurança 

jurídica existente no tocante à correcta identificação dos prédios, incluindo a sua 

localização, e propriedade. 

 

Por outro lado a partir do ano 2000 foi descentralizado para as Câmaras Municipais, 

os serviços cadastrais, fiscais relativos aos impostos municipais (Imposto único 

sobre o Património IUP) e toda a documentação relativa à cobrança. 

 

Com esta descentralização a favor dos municípios, a inscrição dos prédios na 

matriz, passou a ser efectuada por estes serviços, com inúmeras insuficiência tais 

como a não apresentação de provas concludentes das confrontações e exacta 

dimensão dos prédios, o que gera inúmeros problemas de insegurança visto que da 

matriz passa-se directamente para o Registo predial, dado que não há 

correspondência entre o que consta da matriz e dos registos e a realidade física 

dos prédios. 

 

Por outro lado há necessidade de actualizar os valores do IUP (que datam dos anos 

60. 

A Câmara Municipal é a Instituição responsável pela elaboração, manutenção, 

actualização e gestão de cadastro predial. 

 

Actualmente os serviços cadastrais da Câmara Municipal da Praia, encontram-se 

numa fase incipiente de informatização com apoio de outras instituições como NOSI 

(Núcleo Operacional de Sociedade de Informação). 

 

Constitui uma das responsabilidades do Município: Inscrição oficial da localização, 

extensão, uso, propriedade e o valor do imóvel. 
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Para obter um conjunto de registros estabelecidos metodicamente dos imóveis de 

uma entidade territorial, é assim necessário constituir uma base cartográfica e outra 

alfanumérica.  

 

A base cartográfica é responsável pela estrutura básica de apoio a diversas outras 

informações a serem representadas, registradas, georeferenciadas, processadas e 

apresentadas em um Sistema de Informações Geográfica.  

  

Os limites das propriedades deverão ser definidos de forma singular, bem 

localizada e com precisão compatível as exigências.  

 

Para este efeito todos levantamentos cadastrais devem estar amarrados a um 

Referencial Geodésico único, preciso, perene e ainda com as seguintes 

características: 

- Permitir a continuidade de representação cartográfica superficial;  

- Servir de base para restauração de limites de propriedades;  

- Dotar a carta cadastral de uma aplicação de um sistema Aberto, podendo ser 

utilizada para diversos usos. 

 

 

5.3 - Caracterização geodésica 
 

Em Cabo Verde foi estabelecida uma rede geodésica na primeira metade do século 

XX, cobrindo todas as ilhas, com um total de 240 vértices. 

 

Esta rede cujo propósito foi apoio à cartografia de pequena escala, era de baixa 

precisão, quer do ponto de vista de coordenadas quer de altitudes, devido ao tipo 

de equipamentos utilizados nas observações e à inexistência de nivelamento de 

precisão e Gravimetria.  

 

A situação foi posteriormente agravada com o estado de conservação da rede, com 

cerca de 36 % destruídos ou desaparecidos. 

  

Em 1990 no âmbito da produção de cartas topográficas em escala grande (1:1000, 

1:2000) dos principais centros urbanos foi necessário o estabelecimento de redes 
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locais nestes principais centros: Praia, Mindelo, S. Felipe, Vila do Porto Novo, Nova 

Sintra, Espargos e Santa Maria.  

 

Esta rede foi observada pelo ex. Instituto Português de Cartografia e Cadastro.   

 

Com vista a obtenção de uma rede global, uniforme e de precisão foi elaborado em 

1994 o projecto “Estabelecimento do novo referencial geodésico de Cabo verde” em 

cooperação com o ex. Instituto Português de Cartografia e Cadastro, com as 

seguintes linhas orientadoras: 

- Estabelecer uma rede ligada ao Sistema Geodésico mundial; 

- Permitir a ligação ao sistema geodésico existente; 

- Ter uma precisão, nas componentes (planimétrica e altimétrica) adequada 

para apoio à cartografia de grande escala e a obras de engenharia; 

- Beneficiar das modernas tecnologias de posicionamento por satélites; 

- Constituir uma base fiável e duradoura para os trabalhos de adensamento 

que forem considerados necessários; 

- Ser um embrião para futuros desenvolvimentos na área da geofísica e da 

geodinâmica ou outros domínios técnicos – científicos afins. 

 

Este referencial deverá ser constituído pelas seguintes redes, cobrindo todas as 

componentes geodésicas necessárias ao estabelecimento de um referencial 

geodésico global e moderno:  

- Rede Geodésica de Referência – RGRCV (Ligada ao sistema geodésico 

mundial, servindo de base para o estabelecimento da RGFCV) 

- Rede Geodésica Fundamental – RGFCV (é um adensamento da RGRCV) 

- Rede de Nivelamento de precisão - RNPCV 

- Rede gravimétrica de precisão – RGPCV 

Actualmente Cabo Verde passou a dispor de uma rede Geodésica, constituída por 

31 vértices distribuídos por 9 Ilhas, à excepção de santa Luzia e Ilhéus Raso e 

Branco).  

 

O sistema de referência utilizado foi o ITRS (International Terrestrial Reference 

System) e o correspondente referencial ITRF 96 (International Terrestrial Reference 

Frame), a figura 11. 

.  
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Figura 11: Sistema de referencia, fonte, Casaca, Matos, Baio, 2001 

 

Destes 31 vértices 4 constituem a rede Geodésica de Referencia, que pode ser 

definida como uma rede de ordem zero, (isto é os vértices são ligados directamente 

ao ITRS, através da IGS – International GPS Service. 

 

Para além destes 31 vértices foram ainda construídos mais 17 distribuídos por 

todas as ilhas, sendo dois destes pertencentes à rede de referência.  

 
 
Dada a diversidade da rede constituída por 240 vértices antigos, 96 vértices da rede 

urbana, observados em 1990, e 31 vértices do Novo referencial geodésico, 

observados em 1999, afigura-se necessário o redimensionamento da rede nacional, 

tanto mais que as facilidades de observação GPS, não requerem uma tal 

quantidade de vértices.   

A figura 12 mostra todos os marcos geodésicos em todas as ilhas de Cabo Verde 
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Figura 12: Marcos Geodésicos de Cabo Verde, (fonte DGCC, 2001) 

 

 
Algumas medidas foram desenvolvidas para o redimensionamento da rede 
 

- Novo Dimensionamento da “Rede Geodésica Nacional”, que dê sequência 

às linhas orientadoras do Projecto “Estabelecimento do novo referencial 

geodésico; 

- Observação dos 17 vértices já construídos,  

- Reconhecimento do estado actual da rede antiga e proceder a sua 

reabilitação (naqueles vértices que se mantenham em função do novo 

dimensionamento); 

- Ligação das novas referências (31 + 17) aos vértices da rede antiga nos 

locais cujas características de localização e acessibilidade permitam a sua 

utilização, em função do novo dimensionamento);  

- Determinação de parâmetros de transformação entre o sistema WGS 84 e o 

sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) 

 

As observações entre os marcos geodésicos realizadas entre as ilhas como 

mostram a figura 13 a rede geodésica de Cabo Verde 
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Figura 13: Rede Geodésica de Cabo Verde , (fonte, DGCC, 2001) 

 
Dada a extensão da rede geodésica de Cabo Verde, o objecto de estudo desta tese 

centra-se na ilha de Santiago. Através da figura 14 podemos observar a disposição 

da rede geodésica da ilha. 

 

 
Figura 14: Marcos Geodésicos de Santiago, (fonte, DGCC, 2001) 
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Relativamente à Topografia da área em estudo, verifica-se que temos redes 

adensadas em redor da cidade da Praia com 22 Vértices de apoio, como mostra a 

figura 15 as coordenadas X, Y e Z. 

 

 
Figura 15: Adensamento da rede ao redor da cidade da Praia, (fonte de dados 
CMP, 2005) 

 
5.4 - Informação fotogramétrica 
 

Em Cabo Verde foram efectuadas duas etapas de obtenção de fotografias aéreas, 

sendo a primeira em 1990 e a segunda em 2003. 

 

A primeira em 1990, tinha como objectivo cobrir alguns centros Urbanos, sendo 

efectuada a uma escala de voo de 1:6000 para realização de cartas topográficas 

dos centros urbanos a escala 1:1000. Foi efectuada pela Compainha KLM 

Holandesa. 

 

A segunda em 2003, foi realizada pela empresa A EarthData International de 

Maryland (EarthData) em apoio à Municipia, S.A. (Municipia) foi contratada para 

executar a cobertura aerofotográfica do Arquipélago de Cabo Verde, utilizando 

fotografia aérea convencional, baseada em filmes de fotografia aérea a cores, e 
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processar os dados tendo em vista a produção de ortoimagens digitais numa área 

de aproximadamente 4100 km2. Todas as ilhas foram contempladas e cobertas por 

este aerolevantamento. 

 

 
 Ilhas Escala de Voo Altitude Média 

T 

Sobreposição 

Longitudinal/Lateral 

1 Boavista 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

  1:10,000 5,000 60%/30% 

     

2 Brava 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

     

3 Fogo 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

     

4 Maio 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

  1:10,000 5,000 60%/30% 

     

5 Sal 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

     

6 Santo Antão 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

     

7 Santa Luzia 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 Não requerida 

     

8 São Nicolau 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

     

9 Santiago 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

  1:14,400 (True) 7,200 80%/50% 

  1:10,000 5,000 80%/50% 

     

10 São Vicente 1:28,800 14,400 60%/30% 

  1:14,400 7,200 60%/30% 

Tabela 1: levantamento aéreo  
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A cobertura aérea foi efectuada no período compreendido entre o dia 1 e o dia 26 

de Dezembro de 2003. As imagens foram adquiridas com ABGPS/IMU para apoiar 

o processo de triangulação aérea. 

 

O objectivo dessa segunda cobertura foi de produção de cartas a escala 

1:1000 e 1:2000, por isso foram feitas voos com varias escalas como a seguir 

indica a tabela 1. 

 

O ortofotomapa é uma fotografia rectificada, ou seja, uma fotografia onde são 

corrigidos os efeitos de perspectiva de projecção central fotográfica e das 

distorções provocadas pela inclinação da fotografia e modulado do terreno.  

 

Os ortofotomapas permitem uma fácil e rápida percepção do uso do solo, da 

distribuição e da localização dos fenómenos espaciais sendo, por isso, 

instrumentos imprescindíveis à gestão do território, e estão sendo muito 

disseminados, em Cabo Verde. 

 

É um produto cartográfico que reúne as vantagens da fotografia aérea com as 

vantagens da cartografia convencional. Pode ser interpretada como uma fotografia 

mas, ao contrário desta, o ortofotomapa tem uma escala constante e podemos 

medir directamente ângulos, distância e áreas. Por causa destas características os 

ortofotos são uma excelente base cartográfica para Sistemas de Informação 

Geográfica, sendo também utilizados em diversos tipos de planeamento em que 

seja necessário rigor espacial, como por exemplo estudos de planeamento e gestão 

urbano. 

 

Actualmente em Cabo Verde dispõe de OrtofotoMapa, (figura 16) a escala 1:2.000 

das zonas urbanas e de Ortofotos 1:10.000 de todo o território.  
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Figura 16: Ortofotomapa de uma parte da cidade da Praia, (fonte, DGCC, 

2005) 

 

5.4 - Informação cartográficas 
 

Neste capítulo serão abordados os comportamento e o desenvolvimento da 

cartografia dentro do contexto Nacional. 

 

Do levantamento realizado constata-se que a cartografia de cabo Verde utiliza 

basicamente dois tipos de Projecções cartográficas:  

O sistema UTM (maioritária) e a projecção Cónica conforme secante de Lambert. 

 

5.4.1 - O sistema  de projecção UTM  

É um sistema Mercator Transversa elipsoidal, ao qual foram aplicados 

parâmetros específicos, com os meridianos centrais, funcionando como eixos 

de coordenadas rectangulares de cada fuso. Para tal a terra é dividida, entre as 

latitudes de 84º N e 80º S, em 60 fusos, com uma largura genérica de 6º em 

longitude. Os fusos são numerados de 1 a 60 no sentido Leste, a partir do anti 

meridiano de Greenwich (180º de Longitude). Existe ainda uma divisão em 

zonas quadrangulares completando a divisão já feita em longitude, com outra 

de 8º em latitude; estes quadrângulos são designados em cada fuso, por letras 

do alfabeto de C a X (excepção ao I e O) e de Sul para Norte.  
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Assim  Cabo Verde como mostra a figura 17, está no fuso 26 e 27 nas Zonas P 
e Q. 

 

Figura 17: Sistema UTM, (fonte, Internet 2007) 

Cada ponto é localizado geograficamente no sistema UTM pelas suas 

coordenadas X e Y em metros, utilizando o meridiano médio como meridiano 

central do fuso, sendo a sua escala reduzida para 0,9996 da verdadeira escala. 

Por se situar em dois fusos Cabo Verde tem dois meridianos centrais: 21 º e 27 

º W. 

5.4.2 - Projecção Cónica secante de lambert:  

O seu nome deriva do facto de que a superfície a desdobrar ser uma superfície 

cónica, assente no globo que representa a Terra. Como esta representado na 

figura 18. 

 

Figura 18: Projecção Cónica Secante de Lambert, ( fonte, Internet 2007) 
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A propriedade de conformidade é mantida em toda a projecção. Como sabemos, 

essa propriedade é obtida, introduzindo-se, em cada ponto da projecção, uma igual 

deformação. 

 

Resumidamente, em cada ponto da projecção, a escala sobre o paralelo deve ser 

igual à escala sobre o meridiano. Como resultado desse ajustamento da escala, os 

ângulos são conservados com seus verdadeiros valores e a forma das figuras 

elementares é preservada. Na prática, a propriedade de preservação da forma 

(ortomorfismo) é considerada, como verdadeira, apenas para as pequenas áreas. 

Para as áreas de grande extensão em latitude, não se poderá manter uma 

uniformidade da escala, resultando então que a forma das áreas, como um todo, 

não será mais preservada. 

 

5.5 - Adopção de um Sistema Universal 
 

A adopção de um sistema de referência geodésico, vem de encontro a necessidade 

de buscar uma compatibilidade com os demais países do mundo, que determine 

um referencial único que atenda aos padrões globais de posicionamento e que 

formalize as normas cartográficas no arquipélago, garantindo a qualidade e a 

precisão dos levantamentos. 

 
 

A adopção do elipsóide WGS84 traz muitas vantagens: 

1. Segue uma tendência actual, tendo em vista as potencialidades do GPS e as 

facilidades para os usuários, pois, com esse sistema geocêntrico, as 

coordenadas obtidas com GPS, relativamente a esta rede, podem ser aplicadas 

directamente aos levantamentos cartográficos, evitando a necessidade de 

transformações e integração entre diferentes referenciais   

2. Atende aos mais diferentes tipos de aplicações, englobando usuários não 

especialistas e especialistas em Geodesia;  

3. Permite que as coordenadas geodésicas sejam utilizadas de forma simples e 

objectiva. 
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No entanto a sua adopção acarreta o problema da necessidade de integração de 

dados e cartas existentes em outros sistemas no novo sistema.  

 
Problemas inerentes à adopção de diferentes sistemas:  
 
1. Até há pouco tempo a análise era sobre cartas em papel, assim a integração de 

dados oriundos de diferentes datas não se apresentava como problema de maior a 

não ser para os utilizadores mais atentos;  

 
2. Hoje a análise começa a ser baseada em um SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) ou em sistemas auxiliados por computador, o que de certa forma vem 

evidenciando as diferenças entre os diferentes Sistemas Geodésicos de 

Referenciação existentes no país;   

 
3. Com o advento dos métodos de posicionamento por satélites surgiu a 

possibilidade de determinação simultânea das três coordenadas que definem a 

posição de um ponto no espaço com alta precisão. Hoje, a maior parte dos 

utilizadores de dados georeferenciados dispõem de um receptor GPS cujo elipsóide 

de referência é o WGS84. Isto constitui numa vantagem, caso a cartografia de base 

for no sistema actual. Infelizmente a maior parte das cartas, principalmente as 

temáticas existem no sistema antigo (UTM-hayford)  

 
4. Infelizmente poucos são aqueles que conseguem diferenciar os diferentes 

sistemas, gerando assim uma grande confusão no levantamento e integração de 

dados;  

 
5. Existem muitos organismos produtores de cartas temáticas que vêm convertendo 

cartas analógicas no sistema antigo para formatos digitais. Na etapa de conversão 

mantém o sistema de referência do mapa analógico, actualizam as cartas com 

imagens de satélites (mas sem comprovação de campo) e preparam as cartas para 

uso em SIG.  

 

Após a vectorização, todas as cartas são referenciadas no sistema actual e 

preparadas para uso em SIG, o que resulta em produtos cartográficos sem 

referenciação real, servindo estes apenas para sobreposição e visualização de 

dados. 
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5.6 - Informação Toponímica 
 

Etimologicamente, o termo Toponímia significa o estudo histórico e linguístico da 

origem dos lugares. A palavra é derivada dos termos gregos tópos, lugar, e ónoma, 

nome, literalmente, o nome de um lugar. Cada topónimo, cada nome de lugar, tem 

naturalmente a sua origem, a sua razão de ser. 

 

A Toponímia está intrinsecamente relacionada aos valores culturais das 

populações, retratando e perpetuando a importância histórica de factos, pessoas, 

costumes, eventos e lugares. 

 

A Toponímia, para além da função acima descrita, representa também um meio de 

referência geográfica, desta forma que, compete aos Municípios a denominação 

das Avenidas, Ruas, Travessas, Becos, Pracetas e Largos dos aglomerados 

populacionais, bem como a numeração dos seus edifícios. 

 

No caso de estudo é fundamental a elaboração de toponímia, dado que existe uma 

grande insuficiência descritiva dessas referências geográficas. Torna-se 

necessário, antes de mais, conhecer bem os diversos espaços e percursos da 

cidade, fazer uma pesquisa de nomes e referências marcantes. E para conhecê-los 

é preciso um intenso trabalho de campo em paralelo com os Municípios.  

Existem nomes, mas não estão representados em nenhuma carta, por isso este 

trabalho deve ser de campo acompanhado de pesquisas bibliográficas toda a 

informação necessária e possível, a sua origem. Sendo que todos eles constituem 

património da história local, tornando-se assim a Toponímia num instrumento de 

reposição cultural e de preservação de identidade. 

 

Assim, surge a necessidade de fazer um Resgate da toponímia dos Municípios por 

meio da compilação de fontes escritas com base cartográfica e de transmissão oral, 

mediante trabalhos de campo, análises e normalização linguística e introdução 

correcta no modelo topográfico. 

De forma, como a toponímia se encontra, ela não oferece garantias de uma boa 

identificação dos lugares, o resgate obriga a partir praticamente do zero com um 

intenso trabalho de campo. 
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Construir uma base de dados das toponímias, cujas denominações aprovadas 

sejam legais para todos os efeitos, aceite tanto pelas Instituições como pelos seus 

habitantes.  

 

Este trabalho pode ser a base para que no futuro essas denominações resgatadas 

sejam consideradas oficiais, criando-se assim uma base de dados da toponímia. 

 

5.7 - Estruturação de rede de referencial cadastral  
 

O estabelecimento e estruturação de uma rede referencial cadastral tem como 

objectivo facilitar os trabalhos de levantamento topográfico e apoiar os municípios 

em todos os projectos, tais como: materialização de pontos para delimitação de 

imóveis, para o uso cadastral, para construção de infra-estrutura, para gestão de 

planos urbanísticos entre outros usos. 

 

É considerado um adensamento da rede local com coordenadas planimétrica com o 

mesmo referencial geodésico da 1ª ordem, esta rede deve ser realizada a partir dos 

vértices da rede geodésica e amarrada a rede de 2º ordem com precisão 

suficientemente elevada para ser considerada um adensamento de 2º ou 3º ordem. 

 

A estruturação de uma rede de referência cadastral é de fundamental importância 

aos Municípios, para que haja referência topográfica, de imóveis urbanos, o que 

facilita a elaboração e actualização de cadastro, além disso muitas outras 

vantagens são trazidas aos municípios. 

 

Existe uma grande necessidade de criação de uma rede local cadastral (RLC) no 

município em estudo. A falta dessa estrutura traduz como consequência a 

propagação de erros e torna extremamente difícil determinar com exactidão, os 

limites de propriedades, principalmente quando existe conflitos de terras. 

 

A estrutura dessa rede deve ser feita com base em parâmetros de densificação 

estabelecidos em função da superfície das zonas e materializados no terreno com 

formatos de vértice a definir pelos sectores responsáveis. 
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5.8 - Planta cadastral Geo - referenciada 
 

A carta ou a planta cadastral deve estabelecer a correspondência gráfica entre as 

coordenadas dos vértices da rede cadastral, amarrada à rede geodésica, para 

garantir a sua exacta localização. 

 

Para além das informações da rede, as plantas cadastrais devem conter informação 

indispensável para uma adequada geo-referenciação dos imóveis, figura 19. 

 

 
Figura 19: Relações de topologia 

 

A referência cadastral deve ser incorporada de forma sequencial : 

 

• Os dados cartográficos que delimitam os bairros, as subzonas, os 

quarteirões, os lotes e as construções; 

• Bairro, está definido como toda a superfície que contem no seu interior sub 

zonas; 

• Sub zonas, esta definido como uma superfície que contem os quarteirões; 

• Quarteirão, esta definido como uma superfície que contem os Lotes;  

• As construções estão incluídas dentro dos Lotes. 
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Os elementos que compõem a base de dados cadastral devem cumprir 

determinadas regras topológica, definidas como regras de relação geométricas 

entre as entidades espacial. Essas regras vão garantir uma adequada 

representação dessas entidades num Sistema de Informação Geográfica, desta 

forma as diferentes relações de topologia indicam com detalhes uma sequência de 

continuidade: 

 

Bairros: conjunto de entidades de tipo poligonal que tem entre si una topologia de 

adjacência. 

 

Sub Zonas: conjunto de entidades de tipo poligonal que tem entre si una topologia 

de adjacência. 

 

Quarteirões: conjunto de entidades de tipo poligonal que tem entre si una topologia 

de adjacência. 

 

Lotes: conjunto de entidades de tipo poligonal que tem entre si una topologia de 

adjacência. 

 

Topologia de adjacência: os elementos partilham lados comuns, encontram 

adjacente. 
 

As relações que existem entre as entidades são as seguintes: 

 

Bairro  / Sub zona: topologia de inclusão. 

Sub zona / Quarteirão: topologia de inclusão. 

Quarteirão / Lotes: topologia de inclusão  

Lotes / Construções: topologia de inclusão 

 

Topologia de inclusão é referente aos elementos que se encontram completamente 

incluídos nos elementos do nível superior, mas podem compartilhar alguns 

extremos. 
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Figura 20: Divisão Administrativa do País, (fonte DGCC, 2005) 

 
 
 

 
Figura 21: Divisão Administrativa da Ilha de Santiago, (fonte DGCC, 2005) 
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Figura 22: Bairros no Município da Praia, Ilha de Santiago 

 
As figuras 20, 21, 22, mostra a sequencia topológica com que se realizou o trabalho 

na area de teste. 
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CAPITULO 6: BASE DE DADOS PARA GESTÃO CADASTRAL 

 

6.1 - Concepção da Base de Dados 
 

A parte de construção de uma base de dados para um cadastro é bastante 

complexa e requer um esforço em termos de estruturação. 

 

A organização da informação em base de dados pode ser descrita em termos de 

tabelas, linhas, campos e chaves. Uma tabela constitui a unidade mais elementar 

de armazenamento da informação relativa a um assunto e é composta por um 

conjunto de linhas e colunas. Uma linha de uma tabela corresponde a uma 

ocorrência das entidades descrita pela tabela e é constituída por um conjunto de 

atributos, estas contêm características da entidade representada pela tabela. 

 

Numa tabela relacional existe uma coluna que vai identificar univocamente cada 

linha de dados definida como chave da tabela, os restantes campos são os 

descritores. 

 

Antes de dar inicio ao desenvolvimento da base de dados para o cadastro 

Municipal, considera-se importante desenvolver as fases de concepção pela qual 

vão ser desenvolvidas cada fase. 
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Figura 23: Fases de concepção e desenvolvimento da base de dados (adaptado de 
Amaral, Varagão, 2001) 

 

De acordo com o acima exposto e mediante a análise da situação actual conclui-se 

que uma base de dados cadastral para um cadastro Municipal não se pode 

descurar-se do seguinte: 

 A vertente descritiva de cada parcela de forma a saber exactamente todas 

as informações necessárias. 

 A vertente fiscal, que mostra a organização das matrizes e a efectivação da 

ligação entre a Identificação Fiscal e a Identificação Predial; 

 A vertente geométrica dos prédios, de forma a evitar dúvida sobre a exacta 

localização dos prédios. 

 

Para que haja interligação entre estas duas vertentes cada prédio deve ter um 

código numérico unívoco – que é o NIP – Número de Identificação Predial, é uma 

matrícula que identifica a localização geográfica do prédio, o titular, a representação 

gráfica e os elementos físicos e económicos do prédio. 

Deve institui-se um documento obrigatório de composição administrativa, por cada 

prédio que contenha o número de identificação predial, o NIP.  
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Este será normalizado para o universo dos Municípios existentes e deverá ser de 

apresentação obrigatória em todos os actos notariais e perante a administração 

pública. 

 

Objectivos da criação de uma base de dados 
 

Os objectivos da criação de uma base de dados na Câmara Municipal são os 

seguintes: 

 Estabelecer uma ligação entre as bases de dados com informações gráficas 

das propriedades e as bases de dados com as informações alfanuméricas;  

 Melhorar a manipulação e a visualização das informações sobre as parcelas 

e os proprietários; 

 Melhorar os procedimentos administrativos de distribuição de lotes, registo 

de prédios e de proprietários; 

 Melhorar a eficácia e eficiência da gestão urbanística; 

 Promover uma adequada gestão cadastral; 

 Necessidade de actualizar os valores do IUP que datam dos anos 60. 

 Necessidade de propiciar a melhoria do financiamento dos Municípios 

através da cobrança do imposto único sobre o património (IUP),  
 

Da observação nas recolhas de dados para este trabalho verificou-se que 

actualmente está implementado no Município da Praia, um número de cadastro que 

identifica os Lotes e tem a seguinte configuração: 

Bairro com 3 dígitos 

Subzona com 2 dígitos 

Quarteirão com 2 dígitos 

Lote com 3 dígitos  

 
            BAIRRO   SUBZONA           QUARTEIRÃO                LOTE 

 

É sem duvida um código que serve para resolver o problema administrativo local, 

só deste Município. Neste sentido é um código descritivo que invoca todas as 

informações alfanuméricas, respeitantes a um determinado imóvel Urbano. 
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Para atingir um objectivo que é a criação de um NIP nacional obviamente terá que 

se colocar mais alguns dígitos de identificação: a Ilha, o Concelho, a Freguesia, a 

Cidade ou Vila, o Bairro, a Subzona, o Quarteirão, o Lote e a construção. 

 

Esta amostra de configuração está a ser discutida entre várias instituições para a 

sua futura implementação a nível Nacional. 

 

Assim, a configuração do código desejada será: 

 

X X X XX XX XX XX XX XX 

Ilha Concelho 
Freguesi

a 

Cidade/

Vilas 

Lugar/B

airro 

Sub 

-

Zona

Quartei- 

rão 
Lote Constr 

 

As regras da Organização são as seguintes: 
 
Um proprietário pode ter vários Lotes e ou Construção; 

Um Lote pode ser licenciado em simultâneo para diversos fins;  

Um Lote pode ter muitas construções; 

Uma construção pode ter só um número de NIP; 

Uma construção deve ter uma licença de construção valida;   

Um Proprietário deve ter um número de Identificação Fiscal;   

Qualquer modificação de proprietário deve ser registado na Matriz; 

Um Quarteirão pode ter vários Lotes; 

Um Bairro pode ter várias Subzonas; 

Uma Ilha pode ter vários Concelhos; 

Um Concelho pode ter várias Freguesias. 

 

6.2 - Identificação das Entidades Atributos 
 

Foram identificadas as seguintes Entidades e Atributos:  

Ilhas; Concelho; Freguesia; Cidade; Bairros; Subzona; Quarteirões; Lotes; 

Construções, proprietários; Licença; Matriz; Tipos / Uso; Confrontações 
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 ILHA (CodIlha, nome) 

 CONCELHO (CodConcelho, CodIlha, nome) 

 FREGUESIA (CodFreguesia, CodConcelho, nome) 

 CIDADE/VILA (CodFreguesia, CodCidade/Vila, nome) 

 BAIRRO (CodBairro, CodCidade/Vila, nome) 

 SUBZONA (CodBubzona, CodBairro, nome) 

 QUARTEIRÃO (CodQuarteirão, CodBubzona) 

 LOTE (CodLote, IdTipo/uso, IdProprietario, CodQuarteirão, CodBairro, Area 
construida, Area descoberta, Area Coberta, Comprimento fachada, 
Comprimento fundo, numero de piso, numero de blocos) 

 PROPRIETARIO (NIF, Nome, Apelido, endereço, o código postal, endereço, 
telefone, Email, Movel) 

 CONSTRUÇÃO (NIP, CodLote, Uso, Ano construção, Ano Reforma, Tipo 
Reforma, NumLicença) 

 MATRIZ (NumMatriz, NIF, NIP, data Registo, Numero de folha, Obs) 

 TIPO/USO (IdTipo/uso, Descrição (Moradia, Publico, Comercio, Serviço) 

 LICENCA (NumLicenca, NIP, DataLicenca, Obs,) 

 CONFRONTAÇÕES (CodLote, Norte, Sul, Este, Weste, Coordenadas XY 
dos pontos cadastrais) 

 

6.3 - Descrição dos Relacionamentos 
 
A tabela “Ilha” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Concelhos”, A tabela 

“Concelho” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Freguesia”. A tabela 

“Freguesia” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Bairros/Vilas”. A tabela 

“Bairros/Vilas” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Subzona”, A tabela 

“Subzona” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Quarteirão”, A tabela 

“Quarteirão” tem o relacionamento de 1:M com a tabela “Lotes”. A tabela “Lote” tem 

um relacionamento de M:1 com a tabela “Tipo/Uso” e 1:1com a tabela 

“Confrontações” e 1:M com a tabela “Construções”, a tabela “Matriz” tem um 

relacionamento de M:1 com a tabela “Proprietários” e com a tabela “Construção” 

que tem um relacionamento de 1:M com a tabela “Licença”. 
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Figura 24 Modelo de relacionamento 
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6.4 – Modelo Conceptual 
 
 
Diagrama Entidade – Associação (EAR) 
 
 

 
 
Figura 25: Identificação das Entidades e as suas Relações 
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6.5 - Definição dos atributos das tabelas 
 
As tabelas a seguir representam as Entidades da base de dados, onde CP significa 

Chave Primária e CE, significa Chave Estrangeira 

 
 

TABELA Ilha 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodIlha Identificador 
Ilha 

Char (1) Não Deverá ser validada a introdução 
de Dados. Código NIP. 

  Ilha Nome Ilha Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome da Ilha 

Tabela 2: Tabela de Ilhas 

 
 
 

TABELA Concelho 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodConc Identificador 
Concelho 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  NomeConcelho Nome 
Concelho 

Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome do 
Concelho 

 X CodIlha Identificador 
Ilha 

Char (1)  Liga a Tabela Ilha 

Tabela 3: Tabelas do Concelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 
 

 
 

TABELA Freguesia 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodFreg Identificador 
Freguesia 

Char (1) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  NomeFreguesia Nome 
Freguesia 

Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome da 
Freguesia 

 X CodConc Identificador 
Concelho 

Char (2)  Liga a Tabela Concelho 

Tabela 4: Tabela da Freguesia 

 
 

TABELA Cidade/Vila 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodCidad/Vila Identificador 
Cidade/Vila 

Char ( 2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  NomeCidade Nome Cidade 
ou Vila 

Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome da Cidade 
ou Vila 

 X CodFreg Identificador 
Freguesia 

Char (1)  Liga a Tabela Freguesia 

Tabela 5: Tabela da Cidade/Vilas 
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TABELA Bairro 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodBairro Identificador 
Bairro 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  NomeBairro Nome Bairro Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome do Bairro 

 X CodCidad/Vila Identificador 
Cidade/Vila 

Char (2)  Liga a Tabela Cidade/Vila 

Tabela 6: Tabela do Bairro 

TABELA Subzona 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodSubzona Identificador 
Subzona 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  NomeSubzona Nome 
Subzona 

Char (40) Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome da 
Subzona 

 X CodBairro Identificador 
Bairro 

Char (2)  Liga a Tabela Bairro 

Tabela 7: Tabela da Subzona 

TABELA Quarteirão 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodQuarteirão Identificador 
quarteirão 

Char (3) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

 X CodSubzona Identificador 
Subzona 

Char (2)  Liga a Tabela Subzona 

Tabela 8: Tabela do Quarteirão 
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TABELA Lote 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodLote Identificador 
Lote 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

 X CodBairro Identificador 
Bairro 

Char (2)  Liga a Tabela Bairro 

 X IdTipo/uso Identificador 
do Tipo e Uso

Char (6) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados com a 
tab Tipo/uso 

  Área Identificador 
Area total  

Inteiro  Devera ser identificado a area 
total do Lote 

  Área 
descoberta 

Identificador 
Area 
descoberta  

Inteiro  Devera ser identificado a area 
descoberta do Lote 

  Área Coberta Identificador 
Area Coberta 

Inteiro  Devera ser identificado a area 
coberta do Lote 

  Comprimento 
fachada 

Identificador 
Comprim 
fachada 

Inteiro  Devera ser identificado o 
comprimento da fachada do 
Lote 

  Comprimento 
fundo 

Identificador 
Comprim 
fundo 

Inteiro  Devera ser identificado o 
comprimento do fundo do Lote 

  Num pisos Identificador 
Num de 
peisos 

Inteiro  Devera ser identificado a 
quantidade de pisos para  Lote 

  Num Blocos Identificador 
Num de 
Blocos 

Inteiro  Devera ser identificado a 
quantidade blocos para  Lote 

  Altura Identificador 
altura total 

Inteiro  Devera ser identificado a altura 
completa para  Lote 

Tabela 9: Tabela do Lote 
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TABELA Construção 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  NIP Numero de 
Identificação 
Predial 

Char (15) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

 X CodLote Identificador 
Lote 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  IdProprietario Identificação 
do 
proprietario 

Char (8)  Ver Tabela Proprietário 

  Uso Identificação 
do uso 
Alugado, 
moradia 

Texto  Descrição do uso da 
construção 

  Ano Construc Identificador 
Ano 
construção 

Data  Introduzir o ano da Construção 

  Ano reforma Identificador 
Ano Reforma 

Data  Introduzir o ano da Reforma da 
Construção 

  Num Licença Identificador 
Numero 
Licença 

Inteiro  Introduzir o numero de Licença 
da Construção 

Tabela 10: Tabela Construção 

TABELA Licença 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  NumLicença Identificador 
Numero 
Licença 

Inteiro Não Deverá ser validada a 
introdução das numerações 
internas dos Municípios. 

 X NIP Numero de 
Identificação 
Predial 

Char (15) Não Liga a tabela Construção 

  DataLicença Identificador 
Ano Reforma 

Data  Data que foi concedido da 
Licença de Construção 

  Data Inicio Data da 
Licença

Data  Data inicio da Licença 

  Data Fim Data da 
Licença 

Data  Data do Fim da licença 

Tabela 11: Tabela de Licença 
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TABELA Proprietário 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

 X IdProprietário Identificador 
do 
proprietário 

Char (8) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados do 
proprietário 

X  NIF Numero de 
Identificação 
Fiscal 

Char (15) Não Liga a tabela do Lote 

  Nome Nome 
proprietário 

Texto Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao nome do 
proprietário 

  Apelido Apelido 
proprietário 

Texto Não São permitidos caracteres 
maiúsculos e minúsculos.  

Refere-se ao Apelido do 
proprietário 

  Endereço Endereço Inteiro  Introduzir o Endereço do 
proprietário 

  Telefone Telefone Inteiro  Introduzir o Telefone 

  Móvel Telemóvel Inteiro  Introduzir o Telemóvel 

  CodPostal CodPostal Inteiro  Introduzir o Cod Postal 

  E-mail E-mail Inteiro  Introduzir o E-mail 

  Obs. Obs. Texto  Introduzir Observação 
pertinentes 

Tabela 12: Tabela do Proprietario 
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TABELA Matriz 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  NumMatriz Identificador 
da Matriz 

Char (4) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Da 
matriz 

 X NIF Numero de 
Identificação 
Fiscal 

Char (11) Não Numero interno do Ministério 
das Finanças 

 X NIP Numero de 
Identificação 
Predial 

Char (15) Não Liga a tabela Construção 

  Data Identificador 
da data 

Inteiro  A data do registo 

  Folha Identificador 
da Folha 

Inteiro  A identificação da folha do 
registo 

Tabela 13: Tabela da Matriz 

 

TABELA Tipo/Uso 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  IdTipo/Uso Identificação 
do tipo e uso 

Char (6) Não Liga a tabela Tipo/Uso 

  Descrição Descrição da 
utilização 

Texto Não Fazer uma descrição do Tipo e 
do Uso.  

Tabela 14: Tabela do Tipo/ Uso 
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TABELA Confrontação 

CP CE Atributo Nome 
Extendido 

Tipo 
Dados 

NULL Domínio, restrições e Notas 

X  CodLote Identificador 
Lote 

Char (2) Não Deverá ser validada a 
introdução de Dados. Código 
NIP. 

  Norte  Texto Não Identifica a confrontação a 
Norte 

  Sul  Texto  Identifica a confrontação a Sul 

  Este  Texto  Identifica a confrontação a 
Este

  Weste  Texto  Identifica a confrontação a 
Weste 

  Coordenadas 
XY 

 Inteiro  Identifica as coordenadas do 
marco cadastral ou 
coordenadas fronteiriças

Tabela 15: Tabela da Confrontação 

 
Informações sobre cada entidade, bem como algumas hipóteses assumidas na 

construção do modelo lógico. 

A entidade Ilha contempla a informação da Ilha, (tabela 2).  

A entidade Concelho contempla a informação do Concelho com relação a ilha, 

(tabela 3). 

A entidade Freguesia contempla a informação com relação ao Concelho, (tabela4). 

A entidade Cidade contempla a informação com relação a Freguesia, (tabela 5). 

A entidade Bairro contempla a informação com Bairro e o seu respectivo nome, 

(tabela 6). 

A entidade Subzona contempla a informação com relação ao Bairro, (tabela 7). 

A entidade Quarteirão permite caracterizar a localização do imóvel dentro da 

Subzona, (tabela 8). 

A entidade Lote contempla informações que quantificam e qualificam uma 

determinada área dentro do quarteirão, (tabela 9). 
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A entidade construção, contem informação que permite caracterizar toda a 

informação dentro de um lote.  Podem existir, uma ou várias construções dentro de 

um lote, (tabela 10). 

A entidade confrontações que são informações descritivas de localização, são 

informações adicionais, a Norte a Sul a Este e a Oeste, (tabela 15). 

A entidade matriz tem informações sobre como esta registada nas Finanças com 

um NIF número de identificação Fiscal, o NIP número de identificação Predial e faz 

um historial das construções dependendo das datas das alterações, (tabela 13).  

A entidade licença contém informação registada no Municipio das licenças de 

construção, (tabela 11). 

A entidade proprietário, tem informação sobre donos de cada parcela, (tabela 12). 

A entidade tipo tem informação descritivos sobre o uso, (tabela 14).  

 

Figura 26: Relação das tabelas no Access 
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CAPITULO 7: CADASTRO NA ÁREA DE TESTE 

7.1 - Área de teste 
 

A Vila da Praia de Santa Maria, iniciou o seu desenvolvimento em 1770 quando foi 

estabelecida como sede dos governadores civil e militar por ordem do Marquês do 

Pombal. 

 

Em 1858 por decreto-lei de 29 de Abril a vila da Praia de Santa Maria foi elevada 

para a categoria de capital do país, com o nome de Praia de Santiago. 

Geograficamente a Cidade da Praia, pertence ao Concelho da Praia, Freguesia de 

Nossa Senhora da Graça, está localizada na vertente sul e sudoeste da Ilha de 

Santiago, cimeira de uma baia, cercada de colinas e planaltos, cortadas por ribeira 

seca. 

 

Tem uma extensão em área de 258.1 Km2, composta por cerca de 37 bairros, entre 

bairros consolidados, bairros emergentes e bairros periféricos. 

 

 
Figura 27: Praia dentro do contexto da ilha de Santiago representada na carta 
1:25000, fonte CMP 
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Código do bairro Nome do Bairro 
101 PLATEAU
102 FAZENDA/LAVADOURO 
103 ACHADA GRANDE FRENTE 
104 ACHADINHA PIRES 
105 TERRA BRANCA 
106 TIRA CHAPEAU IND./BEL.VISTA 
107 TIRA CHAPEAU HAB. 
108 ACHADA STO. ANTONIO 
109 QUEBRA CANELA 
110 PRAINHA 
111 CHA DE AREIA 
112 PENSAMENTO 
113 VARZEA/AV.CID.LISBOA/TAITI 
114 PARQUE 
115 ACHADINHA 
116 ACHADA EUGENIO LIMA 
117 CALABACEIRA 
118 VILA NOVA 
119 PONTE D`AGUA 
120 LEM CACHORRO 
121 PAIOL 
122 COQUEIRO/CASTELAO 
123 PRAIA NEGRA 
124 LEM FERREIRA 
125 VALE DE PALMAREJO 
126 ZONA AEROPORTO 
127 PORTO DA PRAIA 
128 PALMAREJO 
129 ACHADA SAO FILIPE 
130 SAFENDE 
131 SAO PEDRO/LATADE
132 ACHADA COVAO MENDES 
133 ACHADA LIMPA 
134 ACHADA GRANDE TRAS 
135 ILHEU SANTA MARIA 
136 AGUA FUNDA 
137 MONTEAGARRA 

 

Tabela 16: Código dos Bairros, (fonte, CMP, 2007) 
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Figura 28: Cidade da Praia com os respectivos Bairros 

 

7.2 - Contexto Organizacional e funcional 
 
Actualmente, o cadastro é constituído por duas partes, levados a cabo por dois 

departamentos distintos:  

 O Cadastro técnico, que é constituído por: 

1. A base geográfica da Cartografia Cadastral é a Cartografia 1:1000 de 

âmbito municipal, Este fundo cartográfico, juntamente com a informação 

correspondente às delimitações dos bairros serve como cartografia de 

fundo sobre a qual está posicionada a planta cadastral. Elaboram-se as 

plantas cadastrais que indicam a divisão em parcelas (lotes) de uma 

área, justamente com identificadores apropriados das parcelas. Este 

trabalho é executado pelos serviços técnicos. Como referência 

geodésica utiliza-se o sistema geodésico nacional. 
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As plantas Cadastrais neste momento encontram-se todos em formato 

papel numa escala de 1:1000, e servem de referência para numeração 

dos croquis das plantas de localização. 

 

2. Cadastro Descritivo que é constituído por uma parte descritiva (os dados 

jurídicos (número de matriz) que contém registros dos atributos físicos e 

abstractos relativos às parcelas. É da responsabilidade dos serviços 

financeiros da Câmara. Da matriz passa-se directamente para o Registo 

predial, o que gera inúmeros problemas uma vez que não há 

correspondência entre o que consta da matriz e a realidade física dos 

prédios. 

 
Tabela 17: Organigrama do Município da Praia, (fonte, CMP, 2005)  
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7.3 - Levantamento das Informações 
 

a) Base cartográfica utilizada 

 

Nota-se que existem várias cartas topográficas em escalas diferentes e também se 

observa que a data dos levantamentos aerofotogramétricos varia entre 1990 a 

2003. 

Também se constata que a utilização de dois tipos de projecção, sendo UTM e a 

projecção Cónica Secante de Lambert.  

 

As bases cartográficas que servem de apoio aos serviços cadastrais no município 

da Praia, são fornecidas pela Direcção Geral de Cartografia e Cadastro sector 

responsável pela produção cartográfica nacional e foram obtidas por levantamento 

aerofotogramétrico em formato digital com a extensão DXF e em formato papel, a 

escala 1:1000, normalizada com a projecção em uso que é Cónica Secante de 

Lambert, tendo como elipsóide de referencia, o WGS84 (World Geodetic System 

1984). 

 

As actualizações são realizadas no campo pelos Topógrafos mediante 

levantamento directo, utilizando equipamentos topográficos como estações totais. 

Os dados depois são transferidos para um software topográfico a Topo Gis, que 

encarrega de fazer o tratamento das coordenadas e assim obtém-se as bases 

actualizadas por levantamento topográfico.  

O software topo Gis trabalha independentemente das coordenadas utilizadas, quer 

dizer que em função das medições pode-se transformar em qualquer sistema de 

coordenadas, basta seleccionar na opção tipos de sistema de coordenadas. 

Após o processamento dos dados é feita uma impressão em formato papel a escala 

1:1000 e também a planta é exportada em formato digital DXF. 

A planta em formato papel é encaminha para os serviços cadastrais, onde numa 

mesa de luz é sobreposta a cartografia de base para a actualização desta. Aqui 

atribui-se um identificador numérico para a zona a subzona o quarteirão e é 

enumerado o lote actualizado. A segunda é encaminhada para um outro serviço 

que trabalha com Auto Cad para ser inserida na base digital que vai servir de base 

para planeamento. 

Assim conforme mostra a figura 25, o Fluxo de informação após as actualizações 

no terreno. 
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Vale a pena salientar que o grande problema da actualização reside nas áreas de 

construções espontâneas. 

 
Figura 29: Fluxo de informação na CMP (Câmara Municipal da Praia) 

 

Aqui nota-se claramente uma separação entre dois sectores coexistindo com duas 

bases cartográficos em formatos distintos. 

Este procedimento diferenciado deve-se ao facto de não haver meios necessários 

nos serviços cadastrais.  

 

O Sector de topografia e cadastro utiliza uma base topográfica em papel onde se 

encontra toda a delimitação dos bairros, Zonas, Subzonas, quarteirões e Lotes, e 

estão numeradas de forma sequencial. 

 

Relativamente à existência de rede de referência municipal, existe uma rede 

topográfica local que suporta todos os levantamentos de adensamento e de 

loteamento e é referenciado na rede nacional.  

Quanto ao método de levantamento cadastral utilizado na grande maioria dos 

casos, os dados são obtidos pelos topógrafos. 

 

O topógrafo vai ao terreno e implanta as marcas das construções do edifício e tira 

uma fotocópia da planta de localização, para o respectivo dono contendo 

manualmente a informação cadastral. 

Constata-se claramente a ineficácia e a ineficiência de um cadastro feito de forma 

manual 

As plantas de localização são o produto cartográfico utilizado.  
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CAPITULO 8 – INTEGRAÇÃO DO MODELO NA AREA DE TESTE 

 

8.1 - Integrações do Modelo 
 

A implementação do modelo  para a área de estudo vai ser desenvolvida com base 

em dois softwares: 

 

1. Um SGBD, utilizando o MSAccess   

2. O software  Arcmap 9.1 da Esri.  

 

O primeiro software foi construído a base de dados e o segundo foi para criação da 

parte gráfica em camadas de informação necessárias para uma boa integração com 

a base de dados. 

 

 
Figura 30: Organização e exploração de dados, (fonte Piel, 2004) 

 

A ligação entre as duas plataformas, do ACCESS e do ArcView, vai ser feita 

através da coluna comum entre ambas, o código NIP 

Os dois modelos vão ser integrados de forma permanente onde os dados gráficos e 

alfanuméricos vão ser visualizados, atualizados e monitorizados de forma 

sistemática. 

 

A figura 27 mostra como os dados e as informações foram seqüencialmente 

coletadas e estruturadas. 
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Figura 31: Sequência do trabalho para implementação do Modelo 

 

8.2 – Interface SIG 
 

Para fazer a conexão entre o SGBD com o ArcGis Desktop, recorre-se a comandos 

das duas plataformas. 

 

 
Figura 32: Interface SIG 
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Criou-se uma ODBC (Open DataBase Connection), no painel de controlo do 

ambiente MS Windows, através das ferramentas administrativas, atribui-se o nome 

de “cadastro”. 

 

ODBC é uma tecnologia padrão de programação para o acesso a um banco de 

dados por meio de uma biblioteca de funções pré-definida, criada pelo SQL Access 

Group. 

 

A ODBC oferece uma interface padronizada de funções e serve de mediador de 

sistemas, ocultando do programador diferenças de protocolos de comunicação 

entre plataformas e dependências do sistema operacional. 

 

A comunicação entre os dois subsistemas estabelece-se através da parte gráfica 

visualizado no Arcmap e a parte alfanumérica em tabelas no MSAcess, elas 

processam de duas formas: 

 

1 - Por partilha de informação contida nas bases de dados, o Arcview manipula e 

permite a visualização do conteúdo da base de dados do Access através de drivers 

ODBC, este é usado para apresentar dados alfanuméricos de entidades gráficas 

seleccionadas e para criar mapas funcionais com base em atributos do tema 

seleccionado (Adam, 1997). 

 

2 – Por comunicação explicita entre as duas aplicações: o SGBD Access e o 

ArcView estabelecem comunicação através de canais DDE (Dinamic Data 

Exchange) acedendo a comandos internos da outra aplicação (Adam, 1997). 

 

O ArcGIS incorpora os componentes de acesso a dados e inclui o provedor OLE 

DB com e o driver ODBC.  

 

Estas duas componentes constituem uma ponte de ligação de acesso rápido para 

informação proveniente de varias fontes externas.  

 

O DB OLE é um API (Application Programming Interface ou Interface de 

Programação de Aplicativos) que é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos 

por um software, para utilização de suas funcionalidades por programas aplicativos, 
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isto é, programas que não envolvem detalhes da implementação do software, mas 

apenas usam os seus serviços, é também usado para a transferência de dados 

entre diferentes aplicações. 

 

O provedor OLE (Object Linking and Embedding) do DB asegura a troca de 

informação entre o fornecedor dos dados, o MSAcess e o ArcCatalog ou o ArcMap.  
 
Para adicionar conexões OLE do DB 
 

1. Clicar duas vezes na Database Connections no ArcCatalog.  

2. Clicar duas vezes no  Add OLE DB Connection.  

3. Clicar o OLE DB provider para acesso a dados.  

4. Clicar Next. 

5. O API provide solicita informações de conexões. Preencher todas as 

informações de acordo com os pedido do provedor e preencher os campos 

de segurança caso seja necessário.  

6. Clicar em Test Connection.  

7. Clicar em OK se a conexão for estabelecida com sucesso.  

8. Escrever o nome da nova ligação.  

9. Pressionar Enter.  

Como mostra a figura 29 a conexão das tabelas no Access através da adição da 

OLE DB Connection. 

 

Figura 33: Database connection 
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O maior benefício em usar essa tecnologia, é na medida em que reduz o tamanho 

do arquivo do documento, e também tem uma habilidade em criar um arquivo 

mestre. Esse arquivo mestre tem o papel de actualizar os documentos conectados, 

qualquer alteração no documento de origem é automaticamente actualizado no 

OLE DB. 

 

No ArcMap juntamos a conexão através do comando Join/relate, um comando da 

plataforma SIG ArcGis, que permite realizar a junção de tabelas através de campos 

comuns. No nosso caso o campo comum é o NIP. 

 

 
Figura 34 Join Data com Arcmap 

 

8.5 - Análise do Resultado 
 
O modelo tal como foi desenvolvido segue uma orientação de um modelo relacional 

onde a Base de dados, sendo constituído por tabelas relacionadas entre si e 

conectadas através de driveres ODBC, como já foi referida. 

Um dos aspectos principais associados à criação do sistema de gestão cadastral, 

com a utilização de dois softwares teve a ver com as formas possíveis para 

estabelecer a ligação entre as duas aplicações: Access e ArcGis. 

 

O tipo de comunicação escolhido foi o ODBC (Open DataBase Connection) que 

abre ligações de base de dados. Este tipo de comunicação inter-aplicações apoia-



 
 

76 
 

se numa arquitectura que permite o desenvolvimento e a construção de 

ferramentas com base na interface gráfica do Windows. A ligação OLE DB 

providencia um mecanismo especial cliente/servidor, o qual envia mensagens entre 

as aplicações que tem dados comuns, usando uma memória partilhada para trocar 

dados entre as aplicações, e com a qual o ArcMap é levado a realizar determinadas 

operações, por exemplo, de consulta e visualização. 

 

 

 
Figura 35: Uma consulta por NIP e Nome 
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Figura 36: Uma consulta por NIP  

 

 
Figura 37: Uma consulta por Nome 

 

Apesar do entusiasmo com que tem sido concebida e utilizada esta aplicação, 

temos consciência que se trata apenas de um ponto de partida e muito mais há a 

fazer para alargar as utilizações da tecnologia SIG na gestão do cadastro. 
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CAPITULO 9: BENEFÍCIOS DOS SIG NA GESTÃO CADASTRAL 
 

9.1 – Benefícios nos diversos Níveis  
 
O uso de sistemas de informações geográficas, SIG, como ferramenta de 

visualização, análise e interpretação dos dados colectados, ainda não é uma 

realidade, mas acredita-se com certeza que será. Dado que cada vez mais a 

questão de gestão e planificação serão baseados em ferramentas facilitadores de 

tomada de decisões e primordiais tanto para os órgãos responsáveis como para a 

sociedade.   

 

Não se pretende um lucro financeiro, mas sim prestar um melhor serviço às 

populações, ter um instrumento que proporcione melhores tomadas de decisão e 

melhorar a imagem da organização perante a sociedade. 

 

As actividades dos Municípios podem ser classificadas em três níveis:  

Nível operacional,  

Nível intermediário,   

Nível de topo. 

Como a natureza das actividades são distintas também são distintos os benefícios 

provenientes do uso deste SIG em cada um dos níveis. 

 

9.1.1 - Nível Operacional 
 

No Nível operacional pretende-se tornar as actividades do dia a dia menos 

volumosa, trabalhosas e organizadas. Pretende-se ainda aumentar a eficiência, isto 

é, aumentar a produtividade, gerando assim economia de recursos, e melhorar a 

qualidade na execução das tarefas. 

  

O SIG neste nível de hierarquia funciona como suporte a automatização dos 

trabalhos da cartografia e outras informações Geográficas, proporciona maior 

qualidade e agilidade no armazenamento de informações essenciais para a 

execução dessas tarefas. 
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9.1.2 - Nível intermediário 
 

A este nível o SIG deve melhorar e dar suporte às decisões de carácter táctico, 

comuns a gestão do cadastro, ter maior capacidade de manipulação de informação 

com análises espacial, modelação e simulação de informações, ter mecanismo para 

a integração, actualização, visualização e monitorização de informações.  

Pressupõe-se que esta melhoria trará um benefício indirecto que é o aumento da 

competitividade, consequência de uma boa tomada de decisão. Outro benefício de 

extrema importância é a eficácia administrativa: capacidade de elaboração de bons 

planos de ordenamento de território, boas decisões versus boa gestão do território. 

Outros benefícios relacionam-se com a melhoria da imagem da instituição e com 

benefícios a população.  

 

9.1.3 - Nível de topo ou Nível Estratégico 
 

Neste caso, sendo o Município uma instituição publica que relaciona-se com outras 

instituições públicas como os sectores do tecido empresarial e industrial e com a 

população em geral deve sentir que a existência de uma ferramenta deste porte 

torna-se tão necessário como imprescindível. 

 Assim uma Boa Imagem de organização para a instituição como para outras 

instituições já representa um grande e maior benefício esperado. 

Os actores que actuam neste nível devem sentir que um SIG deverá introduzir 

melhorias na execução de actividades a nível estratégicas que contribuem 

directamente para o cumprimento dos objectivos que é a criação de um Sistema 

SIG para cadastro Urbano Municipal. 

 

A tabela 18, faz um resumo dos benefícios em todos os níveis com a 

implementação da ferramenta SIG 
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tipo de uso 
 

benefício 
imediato 

caracterização dos benefícios 

Actividades do 
nível 
operacional 

Eficiência 
operacional 

Ganho em produtividade, eficiência e 
eficácia nas operações,  
redução de custos   
qualidade na execução de tarefas  

Actividades do 
nível 
intermédio 

Eficácia 
administrativa 

Melhor planeamento e gestão  
melhores decisões de carácter táctico  

Actividades do 
nível 
estratégico 

Avanço 
estratégico 

Melhor imagem junto a clientes e 
parceiros, melhores decisões, diminuição 
dos custos  novas fontes de receita, 
aumento de receita  

Sociedade avanço social e 
estratégico 

Rapidez nas respostas as solicitações 
Melhores serviços 

Tabela 18: Resumo dos benefícios esperados em vários níveis 

 

9.3 – Aspecto a levar em conta na Implementação do SIG  
 

Implementar um Sistema de Informação Geográfica não é tarefa fácil, requer alguns 

cuidados e ponderação, porque mexe com toda a organização. 

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SÃO OS CRIADOS DAS NECESSIDADES 

EMPRESARIAIS (não ao contrario). (Painho, M., 2005) 

 

Figura 38: Analise do contexto estratégico 

 

Toda e qualquer mudança de procedimentos de actividades que por si só são 

corriqueiras, com alteração ou inovação provocam reacções adversas, alguns 

Analise do contexto e de 
soluções alternativas

Visão estrategica do SIG (aonde 
queremos chegar)

Estrategia de implementação (como 
chegar lá)
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colaboradores tornam-se receptivos à mudança, outros, mais ou menos, mas tem 

outros, muito resistentes a mudanças. 

 

Por isso temos que levar em conta os seguintes aspectos: 

1. Meios Humanos necessários 

2. Equipamento a adquirir 

3. Reorganização dos serviços ligados a produção e utilização de dados a 

integrar no SIG, 

4. Carregamento do SIG com os dados  

5. Formação dos utilizadores do sistema 

 

Não vamos muito aprofundar o papel de cada um, mas vamos rabiscar a actuação 

de cada um dos itens acima mencionados. 

Nos meios Humanos pensa-se ser necessário: 

• Um operador do Sistema, que tem um conhecimento profundo do SIG, das 

potencialidades de analise e da produção de informação, 

• Operadores que tem no seu encargo entrada e saída de dados, 

• Uma equipa de técnicos multidisciplinar, entre eles técnicos de 

planeamento, técnicos informáticos e outros, dispostos a dar o ponta pé de 

saída, que entende-se ser a parte mais melindrosa. 

 

Equipamento a adquirir: 

• Com base no levantamento das necessidades procede-se a 

dimensionamento dos softwares e dos hardwares. Das necessidades é 

possível perceber em matéria de armazenamento, manipulação e 

apresentação dos dados produzidos, tendo como referencia as informações 

nas actividades actuais. 

 

Após o dimensionamento dos meios necessários pode-se então proceder ao 

investimento nas compras. 

 

Torna-se desta forma essencial a reorganização dos serviços ligados a produção e 

utilização de dados a integrar no SIG: 

A reorganização é uma etapa de implementação do SIG que leva mais tempo a ser 

processada, por isso, deve ser feita de forma faseada, para se poder ter um 
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controlo e domínio de toda a informação, porque a partir da adopção de um SIG o 

Município inicia uma nova caminhada e uma nova era, sustentado em tecnologia. 

Esta tecnologia é uma poderosa ferramenta de organização e exploração dos 

dados.  

 

Fases da reorganização: 

 A primeira fase é a fase que podemos chamar a dos informáticos, que tem a 

seu cargo o estabelecimento de uma rede de comunicação entre os 

computadores com os servidores de dados, a instalação de softwares 

necessários e que já consta do pacote anterior. Nesta parte pode entrar em 

cena os técnicos de planeamento e gestão, mas é sobretudo do domínio 

dos informáticos. 

 A segunda fase corresponde a formação dos técnicos a todos os níveis da 

organização. Trata-se de uma fase indispensável para o sucesso dessa 

implementação. 

 A terceira fase é a fase de selecção e estruturação da informação a integrar 

no SIG. 

A selecção da informação que se pretende como input depende dos 

objectivos que nortearam a criação do SIG para a gestão cadastral no 

Município. 

 

Carregamento do SIG com os dados:  

É necessário prever que com a entrada de um novo sistema se processa uma 

racionalização dos procedimentos para que os utilizadores não tomem o novo 

sistema como um mero e simples instrumento de organização de cartografia 

digitalizada. O carregamento deve ser cuidadoso tendo sempre em linha de conta o 

controlo de qualidade. Os utilizadores devem sobretudo criar um vínculo credível, 

sustentado que, o sistema ora implementado irá facilitar as tarefas que 

anteriormente faziam. 

 

Formação dos utilizadores do sistema: 

A formação de todos os utilizadores tem como objectivo principal a sustentabilidade 

do sistema, com utilizadores formados já existirão meios necessários para que de 

forma autónoma possam utilizar e explorar o sistema. 
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9.4 - Metodologia na implementação do SIG 
 
Várias são as metodologias de desenvolvimento existentes. Não existem 

metodologias acabadas e ideais. A sua escolha depende em larga medida do 

aspecto científico ou sócio-técnico que se pretende enfatizar, de aspectos 

relacionados com a complexidade do cliente/utilizador e complexidade do sistema 

(doc do mestrado). 

Assim este capítulo constitui um exercício para com base nos subsídios 

anteriormente explorados, pensar numa metodologia.  

 
Com vista à escolha de uma metodologia a seguir para dar resposta a melhor 

estratégia, importa caracterizar que tipo de SIG se pretende, em três vertentes: 

1. Que produtos esperados 

2. Que benefícios:  

3. Que tipo de actividades serão melhoradas dentro da organização 

 

Com a implementação de um cadastro Urbano Municipal espera-se ter uma 

ferramenta que potencialmente ajuda na: 

∗ Gestão do património imobiliário municipal 

∗ Gestão do uso do solo edificado; 

∗ Gestão do parque habitacional 

 

Com vista à definição do Planeamento estratégico do projecto, isto é, definição 

consciente da visão e da estratégia de implementação torna-se necessário, 

identificarmos os principais factores positivos e negativos que podem influenciar o 

projecto.  

Para conceber o planeamento estratégico pode-se recorrer aos meios existentes do 

pensamento estratégico, nomeadamente: analise SWOT, Matriz de Bóston, Cadeia 

de valor. No nosso caso de estudo recorre-se a analise SWOT:  

 

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o planeamento 

estratégico. O termo SWOT vem do inglês que significa Streghts (forças), 

Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças).   

Como o próprio nome diz, a ideia central da análise SWOT é avaliar os pontos 

fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização em 

estudo.   
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9.5 – Benefícios Esperados 
 

Como já foi dito no cadastro urbano actual existente na maioria dos Municípios de 

Cabo Verde, verifica-se uma nítida separação entre a parte gráfica e a parte 

descritiva. 

A parte gráfica encontra na sua maioria em formato papel, com um elevado grau de 

desactualização e a parte descritiva encontra-se ou em dossiers ou informatizada, 

sem nenhum formato de base de dados.  

A unificação das bases gráficas e descritivas com o arquivo de coordenadas da 

base gráfica da carta digital do cadastro, permite um sistema ser capaz de:  

 Fazer uma gestão de consultas para usuários com diferentes níveis 

 Disponibilizar informações actualizadas 

 Fornecer dados cadastrais, principalmente das medições, em tempo real, 

(neste momento há um desperdício de tempo e tem um custo elevado tanto 

para o cliente como para o Município 

 Gerir melhor os conflitos de confrontações de propriedades. 

 Fazer melhor analise de politicas de gestão de terras 

 Melhorar a politica de ordenamento do território, planeamento e 

desenvolvimento local 

 Disponibilizar informações sobre proprietários 

 Agilizar as transferências de dados 

 Melhorar o armazenamento e a estruturação dos dados 

 Uniformizar os dados de entrada, de consulta e de saída 

 Disponibilizar informações sobre as construções 

 Melhorar a gestão do bem público 

 Melhorar a gestão de pagamento de imposto. 

 Melhorar a fiscalização de obras clandestinas 

 Facilitar as tarefas da secretaria de Cadastro no Registro do licenciamento 

predial   

 Filtrar a procura de edificações não registrados no cadastro  

 Melhorar o fluxo automático dos dados: registro dos requerimentos, colecta 

das documentações e acompanhamento dos processos.  

 

Assim tendo toda a informação integrada num único Sistema de Informação 

Geográfica é possível servir um maior número de usuários, mediante um acesso 

mais facilitado aos dados.  
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CAPITULO 10: CONCLUSÃO 
  

A importância da utilização do Sistema de Informação na gestão do Cadastro 

Urbano Municipal é deveras um instrumento que apoia o Município, não só na 

gestão do seu espaço urbano como também na monitorização do seu espaço, 

permitindo o seu conhecimento e o seu ordenamento de forma planeada e 

adequada.  

A implementação de um SIG para gestão urbana Municipal é, por isso, um desafio 

essencial que se coloca aos municípios, sendo, por outro lado, indispensável para 

permitir a agregação de informação a vários níveis, que conduza a um verdadeiro 

sistema de informação regional de apoio ao desenvolvimento. 

 

Cabo Verde, após a independência em 1975, tinha como apoio cartográfico, a carta 

militar 1:25000 feita pelo – ex. – Serviços Cartográficos do Exercito Português 

elaborada ano de 1969. As cartas nas escalas, 1:25.000 durante muitos anos eram 

as únicas que abrangiam todo o território nacional e constituíam a base 

cartográfica. 

 

A desactualização da cartografia dificultou por muito tempo um planeamento 

adequado do território. Porém, durante estes últimos anos várias tentativas foram 

levadas ao cabo com vista à elaboração de cartografia em escala e precisão 

adequadas para realização do cadastro predial. Deste esforço resultou a 

elaboração de alguns produtos cartográficos donde se destacam ortofotomapas e 

cartografia nas escalas 1:10000 e 1:2000, data de 2004/2005. 

 

Toda essa evolução cartográfica contribuiu e contribui para a elaboração de base 

para este trabalho que é basicamente sustentado pela existência da cartografia, e 

não só pela cartografia actualizada. 

 

Neste momento com os dados e informações existentes, pode-se dizer, que é 

possível, construir, uma base que sirva de arranque para a elaboração de um 

cadastro urbano municipal.  

No entanto, há que resolver outro problema relacionada com integração de dados, 

proveniente de várias fontes uma vez que toda a cartografia topográfica dos anos 
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60/70 foi elaborada utilizando como sistema de projecção o UTM e o elipsóide 

internacional de Hayford, depois em 1990 adoptou-se a projecção cónica secante 

de lambert para cartografia em escala grande, tendo-se mantido o mesmo elipsóide 

(Hayford) e em 2004 adoptado o elipsóide WGS84 e mantido a projecção cónica 

secante de lambert. Este problema de integração de dados deve ser resolvida 

mediante a determinação de parâmetros de transformação entre pelo menos os 

dois sistemas: UTM – Hayford e Lambert -WGS84, que são os sistemas com maior 

volume de dados produzidos. 

 

É importante, consolidar uma base cadastral, construída com base no levantamento 

fidedigno de dados do terreno, sendo de importância crucial que haja um eficaz 

controlo de qualidade. 

 

A consolidação da parte gráfica deve ser feita em sintonia com a recolha de todas 

as informações alfanuméricas que as caracterizam. 

 

A tecnologia SIG que se propõe, deverá permitir uma conexão agora inexistente 

entre a parte gráfica e a parte descritiva do cadastro, que irá simplificar não só a 

parte de gestão urbana como também simplificar todo o processo de registo predial 

e consequentemente trazer mais segurança jurídicas às questões de compra, 

venda e outras transacções de propriedades. 

 

Uma vez adoptado o modelo por parte dos serviços de gestão urbana da Câmara 

Municipal da Praia, deverá progressivamente expandir-se a outros departamentos, 

já que o modelo e a tecnologia têm potencialmente essa possibilidade. 

 

No caso da Câmara Municipal da Praia, o SIG poderá iniciar com o modelo 

proposto no presente trabalho, expandindo-o de seguida para gestão de outras infra 

estruturas, como, redes de água, saneamento (esgotos domestico e industrial), 

rede de iluminação pública, etc., transformando a base cadastral urbana para uma 

base cadastral multifuncional. 

 

De facto, a elaboração de um cadastro urbano municipal, ultrapassa de longe a 

ânsia desta tese, porque a execução de um cadastro é realmente exigente e 

complexo, não é por si, que ja foram feitas várias tentativas frustadas. 
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O Insucesso destas tentativas podem ser explicadas por várias razões, entre as 

quais: a falta de sensibilização por parte dos decisores e das chefias, pouca 

vontade por parte dos possíveis utilizadores do sistema em alterar os 

procedimentos habituais de trabalho, os recursos tecnológicos disponíveis.  

A implementação de um SIG para gestão cadastral é contudo uma tarefa de grande 

dimensão, desde logo pela complexidade e vastidão da informação de base, com 

múltiplos temas e níveis de pormenorização, e também pelos requisitos de 

actualização permanente, a começar pela própria cartografia de base. Além disso, é 

necessário que o próprio SIG seja uma peça do Sistema de Informação Municipal 

como um todo e esteja enraizado nos próprios circuitos de funcionamento do 

Município. 

Várias foram as dificuldades encontradas em quase todas as fases do processo, 

principalmente na recolha de dados e informações que além de serem escassos 

não foram disponibilizados com facilidades, tendo que se recorrer a um processo de 

digitalização para execução deste trabalho. 

 

Podemos concluir que a implementação de um sistema de informação geográfica, 

entre muitos benefícios permitem a redução de custos, aumento de receitas, 

melhores decisões, melhores serviços à população, melhor imagem para a 

organização. 

 

Os benefícios advenientes dessa implementação podem ser benefícios de 

eficiência, eficácia e competitividade. Uns podem ser contabilizados 

financeiramente mas outros são difíceis ou mesmo impossíveis de serem 

traduzidos em valor monetário. Estes são benefícios qualitativos como por exemplo 

a melhoria da imagem da organização, e eficácia administrativa. 

Uma iniciativa com esta envergadura exige, por isso, o estabelecimento de um 

ambiente aplicacional adequado e a criação dos procedimentos de gestão da 

informação e, é crucial que o próprio SIG seja uma peça do Sistema de Informação 

Municipal como um todo e esteja enraizado nos próprios circuitos de funcionamento 

das Câmaras Municipais. 
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