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Resumo 
O SIG (Sistema de Informações Geográficas) é uma ferramenta poderosa para tomada de decisões podendo ser                
utilizado para diferentes aplicações, como no planejamento urbano e ambiental, trabalhando com informações             
espaciais. Atualmente, tem-se discutido a viabilidade de utilização do CIM (City Information Modeling) como uma               
evolução da maneira de se trabalhar com os dados espaciais, possibilitando o tratamento das informações espaciais                
em ambientes 3D, com a combinação dos ambientes SIG e BIM 3D, potencializando sua aplicação para ambientes                 
urbanos, em especial para o Planejamento Urbano. O objetivo desta pesquisa foi estudar a modelagem de um SIG                  
para sua integração com a tecnologia CIM, sendo proposto um estudo de caso para o Bairro Monte Alegre em                   
Piracicaba. Como resultados foram elaborados mapas temáticos e a criação de um projeto em ambiente SIG. Não foi                  
possível fazer a integração dos dados com o CIM em razão da alteração do cronograma de atividades, porém, foi                   
possível verificar a viabilidade de utilização do SIG para caracterização do entorno e produção de mapas temáticos. 
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Introdução 

As informações utilizadas para o planejamento de uma        
cidade, em sua grande parte, estão associadas a uma         
posição no espaço e várias tecnologias permitem que        
esses dados espaciais sejam coletados. O Sistema de        
Informações Geográficas se apresenta como ferramenta      
computacional para armazenamento, tratamento e     
análise de dados geográficos, lidando tanto com a        
geometria das feições como com os atributos       
relacionados a elas. Segundo Bueno (2016) os projetos        
de SIG aplicados ao patrimônio histórico viabilizam a        
elaboração de cartografias regressivas e temáticas,      
permitindo a reconstituição de feições em diversos       
tempos. 
Este projeto de pesquisa terá como objeto de estudo o          
Bairro Monte Alegre, antiga colônia da Usina Monte        
Alegre, que foi escolhido em virtude de sua importância         
histórica e apresenta classificação de área urbana,       
embora esteja localizado em ambiente rural.  
Em vista disto, a pesquisa tem como objetivo a         
modelagem e montagem de um SIG para integração com         
CIM, para fins de aplicação para patrimônio histórico,        
desta área piloto com características urbano-rural do       
bairro Monte Alegre no município de Piracicaba. 
 

Resultados e Discussão 
A metodologia consistiu no levantamento bibliográfico a       
respeito do uso do SIG como ferramenta de análise de          
dados aplicados ao patrimônio histórico, coleta de dados        
em campo e modelagem do projeto em ambiente SIG. 
No levantamento bibliográfico foram elencados os      
seguintes atributos que poderiam ser modelados em um        
projeto de SIG referentes ao patrimônio histórico: uso,        
estado de conservação, linguagem arquitetônica, data,      
material predominante da construção e tipologia. 
Para elaboração do projeto em ambiente SIG foi obtida a          
base vetorial do Bairro da Usina Monte Alegre junto à          
Prefeitura Municipal de Piracicaba e, a partir da coleta de          
dados no campo, foi possível elaborar alguns mapas        

temáticos que puderam caracterizar a bairro, conforme       
exemplificado pela Figura 1. 
 
Figura 1. Uso do Solo do Bairro Monte Alegre. 

 
Conclusões 

A utilização do SIG permitiu compilar dados que         
puderam caracterizar a situação do entorno do bairro,        
bem como caracterizar por meio de mapas temáticos        
alguns dos atributos levantados na bibliografia.  
O Bairro Monte Alegre se caracteriza pela sua        
importância histórica regional, mas que com o passar do         
tempo, tais aspectos vêm se perdendo em função das         
alterações nas edificações, nas quais as características       
históricas e originais, em raras ocasiões se destacam. 
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