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 RESUMO 

  

  

Por muito tempo as soluções de mapeamento eram restritas a sensores 

especializados e de alta tecnologia, mas hoje, um cidadão comum com seu smartphone 

pode ser um sensor e contribuir para o mapeamento, planejamento e desenvolvimento 

de uma cidade. O objetivo deste trabalho é desenvolver e implantar uma solução para o 

mapeamento colaborativo de árvores urbanas, a fim de que o mapeamento propicie um 

planejamento assertivo da arborização urbana dando excelência à qualidade da 

paisagem das cidades, mitigando problemas ocasionados pelo desenvolvimento urbano. 

A proposta compreende a utilização das ferramentas Sapelli, Geokey e Community Maps 

para implementação de uma interface com o usuário, de coleta de dados com a utilização 

de smartphones ou tablets e aplicação online em um sistema de informações 

geográficas. Bem como compreende a análise das motivações dos usuários, usabilidade 

e aplicabilidade da solução. 

  

  

Palavras-chave: Geographic Information System. Volunteered Geographic Information. 

Citizen Science. Mapeamento Colaborativo.   
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ABSTRACT 

  

For a long time, the mapping solutions are restricted to special and high technology 

sensors, but today any citizen with his smartphone can be a sensor and contribute to the 

mapping, planning and development of a city. The objective of this work is to develop and 

to implement a solution for the collaborative mapping of urban trees, an aim of which the 

mapping propitiates an assertive planning of urban afforestation giving excellence in the 

quality of the city landscape, mitigating problems caused by urban development. The 

proposal includes the use of the Sapelli, Geokey and Community Maps tools to implement 

a user interface, data collection with the use of smartphones or tablets and online 

application in a geographic information system. It also includes the analysis of user 

motivations, usability and applicability of the solution. 

 

Keywords: Geographic Information System. Volunteered Geographic Information. Citizen 

Science.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

Com a ocorrência cada vez mais constante de problemas ambientais, as questões 

relativas à arborização urbana assumem importância primordial na gestão das cidades. 

No caso do Brasil, em que quase 80% da população vive no meio urbano, não se pode 

prescindir da presença da vegetação nas cidades, posto que constitui um importante 

indicador de qualidade ambiental (NEGREIROS, 2006). 

A arborização possui extrema importância nos centros urbanos, sendo responsável 

por inúmeros benefícios ambientais e sociais que auxiliam na qualidade de vida nas 

cidades e também na saúde física e mental da população. “As árvores, os arbustos e 

outras plantas menores e no seu conjunto constituem elementos da estrutura urbana. 

Caracterizam os espaços da cidade por suas formas, cores e modo de agrupamento; 

são elementos de composição e de desenho urbano ao contribuir para organizar, definir 

e até delimitar esses espaços” (MASCARÓ, 2005, p.13 apud CABRAL, 2013, p. 3). 

Além de ser um serviço público, a arborização urbana é um patrimônio que deve ser 

conhecido e conservado para as futuras gerações, pois traz muitos benefícios ao 

homem, como proporcionar um melhor efeito estético, sombra para os pedestres e 

veículos, proteger e direcionar o vento, amortecer o som, amenizar a poluição sonora, 

melhorar a qualidade do ar e preservar a fauna silvestre (XANXERÊ, 2009). 

Uma vez que a arborização urbana cumpre um papel fundamental na constituição 

das cidades, o planejamento adequado para a implantação e manutenção dessas áreas 

deve ser aplicado. Segundo Dantas e Souza (2004), planejar a arborização é 

imprescindível para o desenvolvimento urbano, para não trazer prejuízos para o meio 

ambiente. Considerando que a arborização é fator determinante da salubridade 

ambiental, por ter influência direta sobre o bem-estar do homem, em virtude dos múltiplos 

benefícios que proporciona ao meio, além de contribuir para a estabilização climática, 

embeleza pelo variado colorido que exibe, fornece abrigo e alimento à fauna e 

proporciona sombra e lazer nas praças, parques e jardins, ruas e avenidas de nossas 

cidades. 

Contudo, em muitas cidades brasileiras este planejamento não vem acontecendo de 

forma adequada, pois muitos projetos se baseiam em métodos puramente empíricos, o 
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que tem acarretado um grande número de problemas nas redes de distribuição de 

energia elétrica, telefônica, calçadas, sistemas de abastecimento de água e esgoto, além 

de problemas relacionados à saúde pública, causando muitas despesas para o poder 

público como serviços de manutenção, substituição e remoção (adaptado de PROVENZI, 

2008 apud PAGLIARI, 2013). 

Para tal planejamento, manejo e manutenção, o mapeamento dessas feições deve 

ser criteriosamente realizado, contando com atualizações constantes. O que se torna, 

por sua vez, um procedimento que requer sensores especializados e de alto custo 

operacional, pela razão de exigir uma escala maior do que outros projetos de 

planejamento, e mesmo adotando tais medidas, através de sensoriamento remoto ou 

fotografias aéreas algumas árvores podem não ser perceptíveis, dado seu tamanho e 

posicionamento.  

Analisar os ambientes em tempo real ainda é um grande desafio ainda mais quando 

a temática é um inventário de árvores urbanas, não o mapeamento de áreas verdes, pois 

para o mapeamento de áreas verdes, existem alternativas de mapeamento com 

fotogrametria ou sensoriamento remoto são acessíveis e atendem a necessidade. O 

conceito inovador de “people as sensors”, conceituado por Bernd Resch, define um 

modelo de medição, em que as medidas não são apenas tomadas por sensores de 

hardware calibrados, mas em que também os seres humanos podem contribuir com suas 

"medições" individuais, como suas sensações subjetivas, atuais percepções ou 

observações pessoais. Estes sensores humanos podem assim complementar - ou, em 

alguns casos, substituir - sensores especializados e de alto custo (RESH,2013). 

A proposta deste estudo é a utilização de plataformas móveis para o mapeamento  

colaborativo das árvores urbanas, por meio do uso do  conceito de informação geográfica 

voluntária “Volunteered  Geographic Information” (VGI). VGI  consiste no fluxo contínuo 

de dados obtidos de diferentes mídias e ferramentas (plataformas móveis, câmeras, 

registros de smartcards, redes sociais, check-ins, dispositivos baseados em localização, 

etc); estes dados, que são pegadas digitais, registro de dados, ou produtos da interação 

homem/máquina (GRAHAM, 2013), de tal forma que essas pegadas digitais podem ser 

produzidas por qualquer pessoa, e, conscientemente ou não, prover informações, 

utilizando as pessoas como sensores em potencial.  
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A partir dessas constatações há a possibilidade da população utilizar smartphones 

para coleta de informações geográficas de categorias específicas, como uma alternativa 

de rápida atualização e baixo custo para, como objeto de estudo, o mapeamento das 

árvores urbanas. 

As motivações desses usuários estariam intimamente ligadas à segurança, cultura e 

bem-estar, associados aos benefícios de manter uma cidade mais verde, mitigando 

problemas ocasionados pelo desenvolvimento urbano. 

   

2. OBJETIVOS 

 

  2.1 OBJETIVO GERAL 

  

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução para 

mapeamento de árvores urbanas, utilizando plataformas móveis, como smartphones, e 

informação geográfica voluntária. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Para o atendimento do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Planejar o mapeamento colaborativo das árvores urbanas. 

2. Implantar um aplicativo de coleta de informações geográficas e de mídia, 

utilizando um smartphone como um sensor móvel. 

3. Implantar um sistema de informação geográfica com interface online. 

4. Realizar um experimento de usuário, viabilizado através da implantação de um 

website com a finalidade de incentivar e instruir o usuário para a realização do 

mapeamento das árvores ou emissão de alertas de queda. 

5. Analisar a respeito da aplicabilidade, adequabilidade e utilidade das soluções 

desenvolvidas para o mapeamento colaborativo das árvores urbanas, através 

do experimento com o usuário e dos dados obtidos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 ARBORIZAÇÃO URBANA 

3.1.1 Vocação da arborização  

  

Segundo Volpe-Filik et al. (2007), as árvores desempenham um papel vital para o 

bem-estar das comunidades urbanas; sua capacidade única em controlar muito dos 

efeitos adversos do meio urbano deve contribuir para uma significativa melhoria da 

qualidade de vida, exigindo uma crescente necessidade por áreas verdes urbanas a 

serem manejadas em prol de toda a comunidade. 

A arborização urbana reflete um alto grau cultural da sociedade quando esta 

entende que a vegetação, assim como o solo, o ar, e a água, é uma necessidade do 

cenário urbano. Por fim, somente através de uma arborização urbana consciente será 

possível contar com um ambiente urbano ao mesmo tempo agradável e eficiente, que 

respeite tanto o homem como a natureza (MENDONÇA, 2000). 

Conforme Mendonça (2000 apud Silva 2002) a arborização e/ou paisagismo são 

componentes importantes na paisagem urbana, pois fornece sombra, diminui a poluição 

do ar e sonora, absorve parte dos raios solares, protege-nos contra o impacto direto dos 

ventos, reduz o impacto das gotas da chuva sobre o solo e a erosão, além de embelezar 

a cidade. 

O desenvolvimento das cidades brasileiras se deu às expensas de grandes 

devastações de áreas verdes. Hoje, manter e multiplicar a vegetação no espaço urbano 

se tornou um sério problema para todos os setores da sociedade que ali convivem 

(NEGREIROS, 2006) 

3.1.2 Arborização urbana em Curitiba 

  

         De 2013 a 2016, 139 mil árvores foram plantadas em vias públicas, parques, 

praças e em outras áreas públicas de Curitiba. Apenas em arborização viária e mata 

ciliar foram mais de 87 mil mudas, além de 5 mil árvores em dez áreas públicas 

superiores a 500 metros quadrados, formando mini bosques que, mais do que embelezar 

a cidade, contribuem para melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. As mudas 
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para plantio em vias públicas são selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

porte – são sempre de pequeno e médio porte (por exemplo, extremosa, ipês, 

dedaleiros); pela arquitetura de copa; resistência a pragas e doenças; adaptabilidade ao 

clima; pelo sistema radicular; pela presença de flores ou frutos (exemplo dos ipês e 

cerejeiras do Japão). Como precaução, também são descartadas na escolha espécies 

que possuem espinhos (pata de vaca, paineira), frutos grandes e carnosos (como os 

abacates) e substâncias tóxicas (espirradeiras) (SMMA, CURITIBA. 2016). 

Para evitar danos e acidentes, o departamento de Produção Vegetal realiza 

monitoramento permanente das árvores plantadas em espaços públicos da cidade de 

Curitiba. Por ano, são recebidos 15 mil pedidos de corte ou poda de árvores em vias 

públicas. Em média, 25% são liberados. Nos últimos três anos foram autorizadas a 

remoção de 10.925 árvores. O engenheiro florestal Alfredo de Castro Trindade, em 

reportagem para a publicação de dados no site da secretaria do meio ambiente, explica 

que a retirada de uma árvore só é aprovada em situação de risco ou de queda e outras 

devem ser repostas no lugar. “Quando uma remoção é autorizada, no mínimo outras 

duas árvores são plantadas. Buscamos encontrar harmonia entre a natureza e o homem 

no meio urbano”, afirma. A reposição florestal é realizada de acordo com o Código 

Florestal Municipal (Lei n 9.806), que estabelece que toda árvore a ser suprimida deve 

ser reposta. A conta dobra no corte de um pinheiro-do-paraná. Neste caso, o responsável 

deve replantar quatro mudas da espécie. O Código Florestal Municipal estabelece 

também duas opções de local de plantio, que poderá ser em área própria ou em locais 

indicados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA, CURITIBA. 2016). 

3.1.3 Metodologias clássicas para o mapeamento de árvores urbanas 

 

Uma vez que o plano de arborização urbana é um instrumento complementar ao 

plano diretor do município, deve estar em consonância com a lei orgânica, como uma 

exigência do Estatuto das Cidades – Lei 10.257 de 10.07.2001 e Art.182 e 183 da 

Constituição Federal de política urbana. As cidades tem dentro do planejamento das 

secretarias de meio ambiente, a necessidade de empregar metodologias assertivas para 

o cadastro, inventário e mapeamento da arborização viária.  
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 As metodologias mais comumente utilizadas para o levantamento da arborização 

viária, empregadas usualmente pelas secretarias de meio ambiente e/ou planejamento, 

estão atreladas às metodologias clássicas de cadastro territorial. Um exemplo é o caso 

do cadastro das árvores no município de Maringá, que a partir de uma base cartográfica 

digitalizada do município, datada de 1995, em arquivos em formato DWG e DXF e 

DATUM – SAD 69, com as árvores plotadas a partir de análise de foto aérea e sistema 

de coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), obteve-se acesso a 550 

pranchas (mapas que foram adquiridos através da colaboração da COPEL) em escala 

1:1000. Cada prancha utilizada continha uma parte da cidade com as árvores já plotadas 

em sua provável posição e um número identificador denominado feature number, foi 

usado para se identificar o registro que teve seus dados cadastrados in loco. As equipes 

foram distribuídas isoladamente em pranchas diferentes, e a cada prancha finalizada se 

começava uma nova. Todos os features numbers das pranchas tiveram de ter seus 

dados coletados. A coleta de campo teve início em março de 2004 e foi finalizada no final 

de agosto de 2005. (SAMPAIO, A. ANGELIS,B. 2008) 

3.1.4 Metodologias voluntárias de mapeamento de árvores urbanas. 

 

 As soluções de mapeamento clássicas são restritas a sensores e conhecimentos 

especializados, mas hoje, através do conceito de informação geográfica voluntária e da 

universalização dos telefones celulares, um cidadão comum com seu smartphone pode 

ser um sensor e contribuir para a captação de informações on time. De tal forma que 

muitos projetos de mapeamento foram concebidos a partir deste princípio. 

 O exemplo estudado e que tem trazido retorno à população, é a iniciativa da 

cidade de Nova Iorque, que detém de um mapa online para disponibilizar dados de todas 

as suas árvores, fornecendo dados e a localização de toda a arborização urbana, 

incluindo a vegetação de parques e praças. O usuário tem acesso à informação de forma 

amigável e também pode registrar ações com as árvores da cidade (8507 ações já foram 

registradas), podendo acompanhar a situação de cada uma das 681.046 árvores do 

município e verificar o quanto (em dólares) determinada árvore traz de retorno à cidade, 

contabilizado através dos indicadores: quantidade de água da chuva interceptada a cada 

http://www.revsbau.esalq.usp.br/artigos_cientificos/artigo38.pdf
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ano, energia conservada a cada ano, poluentes do ar removidos a cada ano e dióxido de 

carbono reduzido a cada ano. (NEW YORK CITY STREET MAP, 2017) 

 Para o doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Cleverson Andrioli, professor 

do Isae/FGV, o mapa é uma ótima saída para envolver a população, “porque permite o 

acesso e envolvimento de qualquer pessoa com qualquer cidade”. Inibe, por exemplo, 

cortes ilegais, já que a comunidade fica mais vigilante. Mas, sob o ponto de vista técnico, 

o foco da preservação não deve ser nas árvores de rua, mas nos bosques e parques. 

“Ali você tem todos os subsistemas, o conjunto que estabelece a biodiversidade e 

permite que a fauna se estabeleça” (PIVA, N. 2016). 

 As Informações para o mapa das árvores foi reunida com a ajuda de milhares de 

voluntários através TreesCount 2015, um censo das árvores de toda a cidade de Nova 

Iorque. Os voluntários usaram o método de mapeamento TreeKIT para produzir 

medições das árvores de rua, incluindo identificações de espécies e diâmetro da árvore.  

 O TreeKIT cria ferramentas para ajudar os moradores da cidade a medir, mapear 

e gerenciar colaborativamente os ecossistemas urbanos. O projeto está focado em áreas 

urbanas de alta densidade, onde os vínculos entre saúde humana e não humana são 

mais evidentes. O mapeamento de árvores de rua apresenta pessoas à megaflora 

vizinha que  vive na cidade e contribui silenciosamente com muitos serviços 

ecossistêmicos e aumentando os valores das propriedades (TREEKIT,2017). 

Figura 1 - Mapa de árvores de Nova Iorque 

 

 

Fonte: New York street tree map (2017) 
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3.2 INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA VOLUNTÁRIA 

          

A participação de cidadãos privados e sem treinamento formal para cartografia 

para a geração de informações geográficas trarão grandes impactos para os Sistemas  

de Informação Geográfica – SIG (GOODCHILD, 2007).  

Goodchild (2007) chama este processo de Volunteered Geographic Information 

(VGI - Informação Geográfica Voluntária). No artigo em que o termo VGI foi introduzido, 

Goodchild (2007) descreve alguns exemplos práticos de sua aplicação: 

a) Wikimapia: aqui as pessoas podem adicionar descrições para um determinado 

local da superfície terrestre, sendo que todo usuário pode editar as entradas, enquanto 

que colaboradores voluntários verificam a acurácia das informações acrescentadas; 

b) Flickr site: neste website os usuários podem adicionar, bem como localizar fotos 

na superfície terrestre tendo como base a latitude e a longitude; 

c) MissPronouncer: este fornece suporte aos usuários no que diz respeito à 

pronúncia de nomes de determinados locais localizados em Wisconsin.   

d) OpenStreetMap: consiste em um mapa de referência atualizado e mantido pela 

sua comunidade de usuários, que disponibiliza os dados abertamente. 

As informações geográficas compartilhadas voluntariamente são de grande valor. 

Após o desenvolvimento de ferramentas como o Google Earth (2004) e o Google Maps 

(2006), a relação do público com instrumentos que permitem o posicionamento 

geográfico mudou: a atualização de mapas e o incremento de detalhes tornaram-se 

necessários. Consequentemente o uso de VGI passa a ser muito apropriado (DAVIS; 

JÚNIOR; VELLOZO; PINHEIRO, 2013).  

De um modo geral, o VGI consiste em um grande e contínuo fluxo de dados de 

diferentes ferramentas e mídia (telefones celulares, câmeras, registros de smartcard 

transações, plataformas sociais, check-ins, dispositivos baseados em localização, etc.); 

Esses dados, são pegadas digitais ou sombras de dados, ou subprodutos de interações 

homem/máquina (Graham 2013). Tais pegadas digitais são produzidas por qualquer 

pessoa que pode potencialmente agir como um sensor e fornecer, de forma mais ou 

menos consciente, valiosas informações (CAPINERI, 2016). Aplicando conhecimentos 

locais e setoriais, uma vez que os produtores estão [...] equipados com o subconjunto 
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das suas percepções e com a inteligência para compilar e interpretar o que eles sentem, 

e cada um é livre para percorrer a superfície do planeta (GOODCHILD, 2007). 

Há também várias interpretações para o termo VGI e correlatos. Por exemplo, 

com Tracks4Africa, os dados são contribuídos voluntariamente de forma direta e pela 

própria iniciativa dos indivíduos (Tracks4Africa, 2016). Da mesma forma, em um projeto 

de ciência cidadã, como o 2º Projeto de Atlas de Aves da África do Sul (SABAP2), os 

dados são recolhidos pela pentade (Áreas 5 'por 5') por observadores individuais e 

amadores e contribuíram diretamente para a SABAP2. (Harrison et al. 2008; Underhill e 

Brooks 2016). (COOPER,A. COETZEE,S. KOURIE,D. 2016) 

De acordo com Capineri, C. 2016, os componentes essenciais do VGI são: 

1) As referências geográficas (isto é, geotag, coordenadas, nome geográfico) que 

permitem que a informação seja representada em um mapa e, assim, satisfaça o eterno 

desejo humano de saber "onde estamos" ou "onde as coisas são"; 

 2) O estoque de conteúdo que permite transformar esses dados em informações 

e possivelmente conhecimento. O conteúdo pode assumir diferentes formas: Imagens, 

textos, símbolos, mapas, check-ins, fotos, vídeos, desenhos, etc. 

 3) Atributos, de vários graus de precisão, de usuários de conteúdo e produtores 

de conteúdo (Produsers, Coleman et al., 2009) (como nacionalidade, idioma, idade e 

gênero) e o tempo da criação da pegada digital. 

A combinação desses três componentes fornece uma maneira poderosa de 

agregar, sintetizar e comparar informações em diferentes escalas, em questões 

específicas ou eventos que estão ocorrendo em tempo real ou em intervalos de tempo 

mais longos.(CAPINERI, C. 2016) 
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Figura 2 - Componentes do VGI 

 

Fonte: Adaptado CAPINERI, C. (2016) 

3.3 MOTIVAÇÕES DO USUÁRIO 

  

O estudo sobre a motivação voluntária, tem uma função crucial na concepção de 

futuros projetos de VGI, para tornar as soluções mais atraentes e funcionais. 

Em um estudo realizado por Rupa Tiwari, em seu artigo “Study on VGI Volunteers” 

no qual voluntários de duas plataformas de VGI, GISCorps e OpenStreetMap foram 

pesquisados, as respostas da pesquisa ajudaram a identificar e classificar os fatores 

motivacionais. O fator dominante para os voluntários foi relacionado à satisfação pessoal, 

seguido de altruísmo; Com menor influência seria a busca de emprego e outros fatores 

como a aventura, diversão de trabalhar em novos projetos, para demonstrar os 

benefícios do espaço tecnologia da informação durante situações de desastre e melhoria 

do uso de técnicas geoespaciais.  
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Figura 3 - Fatores motivacionais classificados 

 

FONTE: Adaptado TIWARI, R. (2010) 

  

Há também algumas iniciativas, que podem influenciar o aumento de contribuições 

voluntárias como: Publicidade através da mídia, o projeto deve ser anunciado o suficiente 

para que as pessoas que desejam contribuir formem grupos. Facilidade de contribuição, 

os processos tediosos de registro ou longos formulários de inscrição on-line devem ser 

eliminados. Documentação fácil: o projeto/organização VGI deve ser documentado ou 

Ilustrado de maneira simples. (TIWARI,R. 2010) 

Estratégias de gameficação, voltadas à motivação do usuário, têm ganhado espaço 

nas iniciativas colaborativas, como o exemplo do aplicativo Waze, essas estratégias são 

entendidas comumente como a utilização de elementos de design de jogos em contextos 

que não são de jogos (SHELDON, 2012), a gamificação pode ser definida de  

forma mais consistente como sendo uma estratégia apoiada na aplicação de elementos 

de jogos para atividades “non-game” utilizada para influenciar grupos de pessoas, e que 

visa mudanças no comportamento dos indivíduos (BUNCHBALL, 2014). A gamification 

é um fenômeno da Tecnologia da Informação (TI) cujo o conceito é considerado por 

alguns apenas um modismo, uma simples buzzword¹ e, por outros, uma solução real 

para diversos problemas organizacionais (DETERDING et al, 2013). 
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No atual contexto competitivo, o uso de gamificação torna-se estratégico, quer 

como auxílio à extensão da experiência do usuário, como em apoio aos processos 

comunicacionais de divulgação e feedback para produtos, marcas e serviços 

experimentados. O diferencial da gamificação é o seu potencial de criação de conteúdo 

em conjunto com os usuários; o incentivo ao uso dos produtos e serviços, o aumento da 

visibilidade da marca; e, o reforço dos comportamentos desejados que são 

indispensáveis para o crescimento da organização (PRIEBATSCH, 2010).  

Segundo Kuutti (2013), para que a gamificação seja bem sucedida é vital que os 

responsáveis pela implantação tenham informações sobre o público alvo, necessidades 

e elementos de jogos existentes.  Nesse sentido, pode-se inferir que o levantamento e 

uso dessas informações preliminares também assumem características estratégicas, 

pois concorrem para um planejamento mais efetivo no processo de instituir a 

gameficação (KUUTTI, 2013).  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] Uma palavra que está na moda em um determinado momento ou em um contexto particular (OXFORD 

DICTIONARIES, 2017). 

4. METODOLOGIA 
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As etapas que compreendem os métodos envolvidos neste projeto podem ser 

observadas no esquema da figura abaixo. 

 

Figura 4 - Mapa dos processos da metodologia 

 

Fonte: A autora (2017). 
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 4.1 PROJETO DE SIG 

 

Hamil (2005) afirmou que existem quatro razões para um projeto de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) falhar, as quais são: planejamento insatisfatório, escassez 

de suporte das partes envolvidas, gestão de projeto insatisfatória e falta de centrar a 

solução no cliente e usuário final. 

Para Hamil (2005) a questão da gestão do projeto deve ser dividida em:  

Processo de desenvolvimento e papel de cada parte envolvida no projeto de SIG. 

Portanto, para um planejamento assertivo de um SIG, alguns questionamentos devem 

ser feitos, sobre o problema, necessidades do cliente e o usuário, as oportunidades e os 

impactos do SIG.   

4.1.1 Necessidades e problemas 

 

Quando se fala em projeto de SIG, a definição de necessidades pressupõe um 

usuário, que no presente estudo é o cidadão, que é beneficiado pela arborização dos 

grandes centros urbanos e também sofre com as problemáticas causadas pela queda, 

ou falta de preservação das árvores. Outro usuário beneficiado pelo mapeamento 

colaborativo são os órgãos responsáveis pela preservação, manejo e manutenção da 

arborização viária. 

A partir de dados do censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, sobre 

características urbanísticas do entorno dos domicílios, Curitiba foi a quinta cidade com 

maior percentual de arborização, contando com o índice de 76,4% entorno dos domicílios 

(IBGE,2010). Como citado anteriormente, as árvores desempenham um papel vital para 

o bem-estar das comunidades urbanas, portanto, o planejamento da conservação e 

manejo é fundamental para o cumprimento de sua vocação no contexto social. 

Da necessidade de se ter um mapeamento mais detalhado de cada árvore de uma 

determinada região, bem como seu estado de conservação, para prevenção de 

acidentes por risco de queda e contabilização efetiva das árvores surgem alguns 

problemas específicos: Demora para manejo de árvores em situação precária, colocando 

em risco a população, falta de conhecimento da quantidade e do estado de conservação 

das espécies protegidas, falta de planejamento para traçar rotas para o manejo dos 
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resíduos de poda, não priorização da poda por critério de risco. E alguns 

questionamentos são levantados: Como obter dados de forma contínua, sem encarecer 

o projeto? Como obter essas informações em tempo real? 

 Portanto, as necessidades mais latentes que serão abordadas neste projeto se 

referem ao mapeamento de cada feição (árvore a árvore), à atualização desses dados 

online e à categorização de árvores que ofereçam risco à população. De tal forma que 

com esses dados atualizados, os órgãos responsáveis pela preservação e manejo 

possam atuar de forma mais assertiva, garantindo a vitalidade da arborização urbana e 

segurança para a população. E o cidadão por sua vez, possa contribuir com o 

mapeamento exercendo seu papel de agente fundamental para a manutenção dessa 

base de dados.   

4.1.2 Diagrama de casos de uso 

  

Para definir qual o tipo de solução mais adequada para o desenvolvimento do 

sistema e para a resolução do problema, é necessário que o usuário tenha bem definido 

quais tarefas e quais as informações são necessárias para a resolução desse problema, 

definindo então a relação entre as responsabilidades e as tarefas desempenhadas pelo 

usuário (Sluter el al, 2016) 

Para definir a solução mais adequada para o desenvolvimento do sistema 

inicialmente foi utilizada uma técnica de modelagem de requisitos, o diagrama de casos 

de uso, que é um diagrama UML. 

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem visual 

padrão destinada a ser usada para modelagem de negócios e processos similares, 

análise, design e implementação de sistemas baseados em software. O UML é uma 

linguagem comum para analistas de negócios, arquitetos de software e desenvolvedores, 

para descrever, especificar, projetar e documentar processos, estrutura e 

comportamento de negócios existentes ou novos de artefatos de sistemas de 

software.(UML, 2017) 

O diagrama de casos de uso foi desenvolvido levando em consideração uma 

solução inicial que contemple dois usuários com níveis de acesso à informação 

diferentes. O usuário cidadão e o usuário gestor, que seria o gerente do projeto. 
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Inicialmente foram pensadas recompensas virtuais para o usuário cidadão como forma 

de motivação à contribuição voluntária, associadas ao conceito de “gamefication” 

presente no referencial teórico, entretanto o tempo para implantação aumentaria, 

tornando o projeto inviável para entrega nos prazos esperados. Portanto o MVP 

(Minimum Viable Product) não contou com a implementação das soluções de 

recompensas. O diagrama de casos de uso contempla outras funcionalidades que não 

foram implementadas para a defesa de título. Foram implementadas as soluções 

destacadas no diagrama de usos.  

 

Figura 5 - Diagrama de casos de usos 

 

Fonte: A autora (2017) 
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Há a utilização de include quando o caso de uso A “inclui” o caso de uso B, 

significa que sempre que o caso de uso A for executado o caso de uso B também será 

executado. A direção do relacionamento é do caso de uso que está incluindo para o caso 

de uso incluído. Já para extend quando o caso de uso B estende o caso de uso A, 

significa que quando o caso de uso A for executado o caso de uso B poderá (poderá – 

talvez não seja) ser executado também. A direção do relacionamento é do caso de uso 

extensor (aqui o caso de uso B) para o caso de uso estendido (aqui o caso de uso A). 

(VENTURA, P. 2014) 

O usuário não logado poderia ver e interagir com o mapa, tendo acesso às 

informações nele contidas, mas não poderia colaborar com novas feições.  

Capturar árvores é a ação voltada para o mapeamento de árvores através da 

utilização da câmera e GPS de um smartphone, que pode ser utilizada pelos atores 

cidadão e gestor. 

Classificar árvores é o uso voltado para qualquer classificação, que for definida 

como tema da representação como: Diâmetro do tronco, altura ou espécie. Que tem 

aplicabilidade para os usuários gestor e cidadão. 

O gerenciamento de alertas tem por ação, classificar o risco do alerta para o 

usuário cidadão e gestor.  

Avaliar e classificar alertas é um uso restrito do gestor, que tem como ação a 

moderação dos alertas emitidos, é a etapa preliminar para a classificação de prioridades 

de alertas, para que possa ser efetuada uma análise de veracidade do alerta e posterior 

ação de manejo no local, bem como o planejamento de rotas. 

4.1.3 Diagrama de classes 

 

O diagrama de classes é usado para descrever a estrutura e o conteúdo de um 

banco de dados geográfico. Ele contém elementos específicos da estrutura de um banco 

de dados, em especial classes de objetos e seus relacionamentos. (QUEIROZ e 

FERREIRA, 2006). 

Seu principal enfoque está em permitir a visualização das classes que irão compor 

o sistema com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar como 

as classes do sistema se relacionam, se complementam e transmitem informações entre 
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si. Este diagrama apresenta uma visão estática de como as classes estão organizadas, 

preocupando-se em definir a estrutura lógica das mesmas. O diagrama de classes serve 

como base para a construção da maior parte dos demais diagramas da 

UML.(DEVMEDIA,2017) 

 Para o desenvolvimento do diagrama de classes foram definidas duas classes, 

sendo estas, árvore e alertas, ambas com geometria pontual, em um relacionamento 

sem navegabilidade, que implica que podem ser lidos de duas formas, isto é, em suas 

duas direções. Neste diagrama também foram contempladas soluções que não foram 

desenvolvidas, como espécie das árvores.  

 

4.1.4 Escolha da solução tecnológica 

 

Após a elaboração dos diagramas de casos de uso e classes, nos quais foram 

estabelecidas as necessidades de tarefas e relacionamentos entre atores, bem como os 

atributos necessários para as classes definidas, os fatores que foram mais relevantes 

para a escolha da solução tecnológica foram: Interface amigável para ambos atores, mas 

principalmente com funções não complexas para o ator “cidadão” uma vez que o perfil 

desse ator não teria escolaridade conhecida, tão pouco conhecimento com 

geotecnologias. Necessidade de uma plataforma online para acompanhamento das 

contribuições, mas que a coleta de informações pudesse ser realizada por um 

smartphone ou tablet. Possibilidade de gerenciamento de acessos, dado que os atores 

gerente do projeto e o ator cidadão comum, deveriam ter permissões diferenciadas e 

controle do banco de dados. Outro indicador que foi crucial para a definição da tecnologia 

utilizada foi o tempo, visto que o planejamento do projeto levou em torno de dois meses 

para ser finalizado, desde a concepção da ideia, necessidades, problemática e 

diagramas, de tal forma que iniciar o desenvolvimento inicial de um aplicativo próprio 

com apenas três meses restantes não se tornou uma solução viável. 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO  
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Para a concretização do presente projeto, foi inicialmente utilizado o aplicativo 

Sapelli como plataforma principal para a implementação da funcionalidade de coleta de 

informações e mídia por meio de smartphones. O Sapelli tem como código base para a 

elaboração dos projetos o formato *.xml, portanto o editor de texto Atom foi empregado 

para a programação do aplicativo em formato *.xml. O layout da aplicação foi 

desenvolvido utilizando a plataforma de desing online e gratuita Gravit. 

 A plataforma de armazenamento e divulgação dos dados geográficos, com a 

função de um banco de dados empregada foi o Geokey e a plataforma do Communty 

maps como interface web para a solução cartográfica. Para efeitos de divulgação e 

monitoramento do experimento com o usuário foi desenvolvido um website, que contou 

com a contratação de um domínio intitulado treecapture.com e de uma plataforma de 

serviço em nuvem Heroku, bem como um formulário do GoogleDocs. 

A implementação das plataformas abaixo, foi a solução tecnológica adotada para 

conduzir o processo de mapeamento colaborativo das árvores urbanas. Abaixo está 

representado o relacionamento entre as plataformas: Sapelli, community maps, geokey 

e smartphones. 

Figura 6 - Interatividade entre as plataformas 

 

 

Fonte: (SAPELLI, 2017) 

4.2.1 Sapelli 
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O software Sapelli Collector foi desenvolvido como parte de um projeto financiado 

pelo EPSRC chamado Intelligent Maps pelo grupo de pesquisa Extreme Citizen Science 

(ExCiteS) no University College London. E tem o objetivo de permitir que pessoas com 

alfabetização inexistente ou limitada - no sentido tecnológico rigoroso e mais amplo - 

usem smartphones e tablets para coletar, compartilhar e analisar dados (espaciais). E é 

usado em diversos projetos relacionados ao monitoramento ambiental. Permite que as 

comunidades, independentemente do contexto social e geográfico, mapeiem o ambiente 

e as ameaças que enfrenta. (SAPELLI, 2017) 

O software é uma iniciativa de código aberto, no qual qualquer usuário pode 

contribuir no Git Hub. 

Portanto, o Sapelli é uma nova plataforma de coleta e compartilhamento de dados 

móveis projetada com foco especial em usuários não alfabetizados e analfabetos com 

pouca ou nenhuma experiência anterior de TIC. A plataforma desempenha um papel 

central na missão da ExCiteS - que é desenvolver teorias, ferramentas e metodologias 

para permitir que qualquer comunidade, em qualquer lugar, se envolva na ciência cidadã 

(citizen science).(EXCITES,2017) 

O download do aplicativo pode ser feito via play store disponível para aparelhos 

celulares com sistema operacional Android. 

 



29 
 

Figura 7 - Sapelli Play Store 

 

Fonte: Sapelli, Play Store. 2017 

 

Inicialmente para implementar a interface no Sapelli é necessário que seja 

elaborado um escopo do projeto e que sejam definidas as imagens que serão 

empregadas no layout, e é necessário que as imagens do projeto.xml estejam nos 

formatos *.png ou *.sgv, para adequabilidade na formatação em um modelo de arquivo 

*.xml. 

Este modelo de arquivo é estruturado em partes: Projeto, configuração, formulário, 

e tipos de campo. O projeto é definido pelo cabeçalho, que contém as informações de 

id, nome do projeto, formato, versão e linguagem. 
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Figura 8 - Cabeçalho XML 

 

Fonte: SAPELLI (2017) 

 A configuração é dada por somente um elemento, que reside como um 

subelemento do próprio elemento projeto. Contém as configurações gerais da aplicação. 

O formulário consiste em um ou mais campos que permitem a coleta de dados. 

Um projeto pode ter mais de um formulário que pode ser usado para separar grupos de 

campos e coletar dados em diferentes tópicos.  

Figura 9 - Formulário XML 

 

 Fonte: SAPELLI (2017) 

 

Por fim, os tipos de campos coletam diferentes tipos de dados. Esses atributos 

podem ser incluídos nas tags field para ajustar a funcionalidade de cada campo.  

Para que o aplicativo Sapelli consiga ler o projeto a executar, é necessário que o 

formato de entrada seja um projeto no formato *.sap, para tal procedimento é necessário 

que as imagens do projeto estejam todas em uma pasta e, fora desta pasta, esteja o 

arquivo *.xml. Para transformar esse conjunto de arquivos em um arquivo *.sap é 

necessário compactar as imagens juntamente com o projeto, e então, renomear o tipo 

do arquivo.  

Dessa maneira, foi desenvolvido um arquivo *.xml para o projeto do mapeamento 

colaborativo das árvores urbanas, utilizando da plataforma Atom como editor de texto.  

O Atom é um editor de texto de código aberto disponível para as plataformas 

macOS, linux e windows, desenvolvido, pela comunidade no GitHub sob a licença do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
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MIT(instituto de tecnologia de Massachusetts) e foi utilizado para a formatação do 

arquivo *.xml e para a confecção do website na linguagem HTML. 

 

Figura 10 - XML interface final Sapelli 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Inicialmente o aplicativo teria no seu layout somente imagens, sem nenhuma 

informação textual, decisão que foi repensada para facilitar o entendimento do usuário e 

pelo experimento ser direcionado para pessoas em situação de analfabetismo funcional.  

As imagens para o layout do Sapelli foram desenvolvidas com o auxílio da 

plataforma de design Gravit Designer, que é uma plataforma gratuita e online voltada 
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para design colaborativo, no qual foram confeccionadas todas as imagens utilizadas na 

interface da aplicação no Sapelli.  

Figura 11 - Layout de interfaces no Gravit Designer 

 

Fonte: (GRAVIT. 2017) 

 

A simbologia para o Sapelli foi definida primeiramente pela árvore e alerta, 

utilizando vetores gratuitos e universais. O alerta não teve sua cor alterada para 

vermelho, pois através dessa cor o alerta teria dominância visual da tela inicial, ficando 

mais evidente que o próprio mapeamento das árvores, portanto, teve suas linhas e cor, 

suavizadas.  

Para a seleção do risco do alerta, alto, médio ou baixo, foram utilizados emojis 

uma vez que retratam com mais proximidade o estado do usuário e são de fácil 

entendimento, em virtude de que a classificação de prioridade não tem a finalidade de 

priorização técnica, mas sim uma análise de reação do usuário.  

Segundo John Berger, o que distingue o homem dos animais era a capacidade 

humana para o pensamento simbólico, a capacidade que era inseparável do 

desenvolvimento da linguagem em que as palavras não eram meros sinais, mas tinham 

significado de algo diferente de si mesmos.  
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Os emojis reiteram esse movimento de divisão/união da simbolização, mas eles o 

fazem de maneira ligeiramente diferente. Os primeiros símbolos de emoji - rostos 

expressivos - eram mais diretamente representativos (ou, como um lingüista observaria, 

icônicos), da mesma forma que as pinturas cúbicas iniciais apresentavam animais. Os 

emojis operam no nível do não-discursivo, potencialmente preenchendo uma lacuna que 

separa os falantes mesmo do mesmo idioma. Eles habitam um nicho que está além do 

alcance do texto alfabético e nos empurra para envolver nossas faculdades visuais. 

(LEBDUSKA, 2014) 

Outra decisão acerca da utilização do Sapelli como ferramenta para coleta de 

informações é a definição de como esses dados seriam exportados, visto que existem 

três possibilidades para exportar os dados coletados: 

 Exportar para o telefone: este método não requer sinal de telefone ou conexão à 

internet. Esta opção pode ser útil quando um usuário está no campo em um local remoto 

e deseja exportar os dados que foram coletados em seu próprio dispositivo. Em uma fase 

posterior, é possível então transferir seus dados exportados para um computador para 

análise. 

 Envio de dados entre telefones: esse método requer sinal do telefone, mas não 

conexão à internet. Um usuário pode enviar seus dados para o dispositivo de outro 

usuário usando SMS. O receptor pode então transferir os dados para um computador ou 

enviar os dados para um servidor web para análise. 

 Envio de dados para o servidor web: este método requer conexão com a internet. 

Um usuário pode enviar seus dados para um servidor web (Geokey), uma plataforma 

aberta configurada para receber e armazenar os dados coletados pelos usuários. 

Considerando que o desenvolvimento é voltado para cidades e não regiões em 

que há dificuldade de sinal de telefone e/ou conexão com a internet, a melhor opção de 

envio de dados seria para o servidor web. 

  

4.2.2 Geokey 

 

O GeoKey fornece uma plataforma para o mapeamento colaborativo que se 

concentra em fornecer uma infraestrutura ao servidor para receber, armazenar e divulgar 
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dados geográficos coletados pelos cidadãos através de uma API aberta. O GeoKey é 

projetado para a capacidade de hospedar uma grande variedade de usos. (GEOKEY, 

2017) 

Figura 12 - Geokey 

 

Fonte: GEOKEY (2017) 

 

O Geokey detém apenas a infraestrutura de backend¹ para configurar projetos, gerenciar 

o acesso e armazenar dados. O GeoKey fornece às comunidades uma infraestrutura 

baseada na web para coletar, compartilhar e discutir o conhecimento local. As principais 

características são configurar estruturas de dados, gerenciamento de direitos de 

usuários, upload de fotos e vídeos, discussões e uma API REST para acessar e 

compartilhar dados. Os membros da comunidade podem usar a GeoKey para configurar 

seu próprio projeto de mapeamento e coletar, visualizar e analisar dados usando suas 

ferramentas de escolha. (UCL, 2017) 

 

 

 [1] A parte de um sistema de computador ou aplicativo que não é acessado diretamente pelo usuário,  

geralmente responsável por armazenar e manipular dados.(OXFORD DICTIONARIES, 2017).              

O projeto do Sapelli deve ser submetido à plataforma Geokey, mas para isso é 

necessário estar logado, o que pode ser feito através de uma conta Google. 
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Figura 13 - Cadastramento Geokey 

 

Fonte: GEOKEY (2017) 

 

Após o cadastramento é necessário efetuar o upload do projeto no Geokey, 

conforme imagem abaixo. 

 

Figura 14 - Upload do projeto no Sapelli 

 

Fonte: GEOKEY (2017)  

 

Após o upload já é possível iniciar o gerenciamento da interface. Através do 

Geokey é que são definidas as permissões para os usuários, extends da base, base 

cartográfica utilizada, definições relacionadas às contribuições, se as mesmas devem 

aparecer diretamente no mapa, ou se algum moderador deverá aceitá-las. A partir do 
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Geokey também há a possibilidade de criação de novos formulários, que aparecerão no 

mapa online (Community Maps).  

 

Figura 15 - Interface GeoKey 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

As decisões mais importantes para serem consideradas no Geokey, foram 

primeiramente quanto à possibilidade de usuários anônimos contribuírem com a base, 

em virtude do aumento do tempo para a contribuição, caso o usuário tivesse que estar 

cadastrado no Community maps, foi tomada a decisão de permitir que usuários anônimos 

pudessem contribuir com informações no mapa. E com essa decisão, foi também 

determinado que todas as contribuições tivessem que ser moderadas pelos 

administradores do projeto, evitando duplicidade de informações e informações 

errôneas. Portanto, todas as contribuições precisam ser “aceitas” pelo moderador. Essas 

configurações, por sua vez, foram viabilizadas através da plataforma do Geokey.   
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Figura 16 - Permissões no Geokey 

 

    Fonte:  A autora (2017) 

 

A temática do mapa também poderia ser alterada com a inserção de outros 

formulários, adicionando uma nova categoria ao mapa e com a definição de novos 

campos, o que não foi feito para manter as informações somente vindas do mapeamento 

aliado ao sapelli.  
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Figura 17 - Configurações de contribuições 

 

Fonte:  A autora (2017) 

4.2.3 Community Maps  

 

O Community Maps é uma plataforma online de mapeamento colaborativo flexível 

e amigável, através do qual se pode visualizar dados, comparar informações e fazer 

contribuições. Os mapas colaborativos são disponibilizados através desse serviço web. 

É uma plataforma online de mapeamento colaborativo  de fácil usabilidade que 

possibilita a visualização dos dados gerados pelo usuário. A interface fornece 

funcionalidade para editar os dados já enviados pelo geokey e criar novas contribuições. 

O acesso ao community maps só é possível após uma aprovação que deve ser solicitada 

à equipe Excites de Londres, através do endereço de e-mail 

info@mappingforchange.org.uk. Assim que a aprovação é concedida, o seu projeto que 

já deve estar devidamente configurado no Geokey, já estará disponível na plataforma de 

visualização online. 

mailto:info@mappingforchange.org.uk
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O Community Maps permite que o usuário realize suas contribuições sem a 

necessidade de um app, o que o torna uma valiosa ferramenta e suas características 

responsivas o torna agradável ao usuário independentemente do dispositivo que 

estiverem utilizando.  

Considerando o tema, mapeamento das árvores urbanas e alertas, o projeto 

cartográfico é definido pela primitiva gráfica pontual, para árvores e alertas. Com nível 

de medida nominal, uma vez que árvores e alertas pertencem à classes diferentes e não 

detém uma ordem ou sequência, portanto com variável visual como o ponto, para 

representação. E a representação dessa solução temática foi a maior dificuldade durante 

o desenvolvimento do projeto com o Community Maps, pois a plataforma não apresenta 

flexibilidade de mudanças quanto às possibilidades de representação. Os mesmos 

ícones que foram utilizados no projeto do Sapelli, são os que irão compor a 

representação pontual das feições, por algum problema de sincronização da plataforma.  

A versão 1.5 do projeto Tree Capture, como foi intitulado o mapa colaborativo das 

árvores urbanas, foi descontinuado após a autora realizar alterações nos símbolos 

pontuais, mudando o ícone e cor das classes de árvore e alertas para aprimorar a 

representação. Com essas alterações, os dados vindos dos smartphones não foram mais 

sincronizados e outro projeto teve que ser submetido à aprovação da equipe. 

O mapa de referência utilizado é a base do Open Street Map na qual também não 

há possibilidade de mudança na paleta de cores ou demais alterações que pudessem 

melhorar a solução temática do mapa.  

A generalização cartográfica é feita de forma automática, o que também não 

permite ao administrador do projeto inferir alguma alteração. 
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Figura 18 - Representação dos símbolos pontuais no Community Maps 

 

 

Fonte: TREE CAPTURE (v2.0) (2017) 

 4.2.4 Experimento 

 

Com a finalização da implementação tecnológica, se fez necessário a realização 

de testes com as ferramentas e a divulgação para contribuição voluntária, bem como 

uma avaliação da experiência dos usuários através do preenchimento de um formulário.  

Em outros projetos em que o Sapelli foi empregado, houve um treinamento para 

os usuários, a fim de que fossem sanadas todas as dúvidas na coleta de informações e 

envio dos dados. Para este trabalho não haveria este treinamento presencial, de tal 

maneira que a solução encontrada para sanar a necessidade de explicação, foi o 

desenvolvimento de um website, introduzindo o conceito de VGI e convidando os 

usuários para fazer uma experiência colaborativa, com o propósito de contribuir com a 

cidade que vivem.  

O website foi desenvolvido em HyperText Markup Language (HTML), que é uma 

linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web e que foi adotada 

para desenvolvimento, juntamente com a plataforma de serviço em nuvem Heroku que 

suporta várias linguagens de programação, e foi utilizada para dar um menor tempo de 

resposta à plataforma. O domínio treecapture.com foi adquirido através do site Go 

Daddy. E o site foi desenvolvido com layout web responsive. 
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A avaliação de reação foi realizada através de um formulário desenvolvido pelo 

Google Forms integrado ao website criado para “treinar” o usuário. 

 

Figura 19 - Formulário Google Docs 

 

Fonte: A autora (2017) 
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5.RESULTADOS 

  

Neste capítulo serão apresentadas as interfaces resultantes da metodologia 

aplicada e o resultado dos testes com os usuários. 

 

5.1  SAPELLI 

 

O processo geral da usabilidade do aplicativo pode ser analisado abaixo: 

 

Figura 20 - Layout geral Sapelli 

 

Fonte: A autora (2017) 
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Figura 21 - Aceite ou recusa dos dados 

 
Fonte: A autora (2017) 

 

5.1.1 Interface para mapeamento de árvores 

 

A tela inicial para mapeamento de árvores ou emissão de alertas, que inicialmente 

era concebida somente de imagens e teve um texto complementar inserido para facilitar 

o entendimento do usuário, permite que o usuário escolha a imagem da árvore para 

iniciar o mapeamento.  

. 
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Figura 22 - Tela inicial Sapelli 

 
 

Fonte: A autora (2017) 

 

A segunda tela do aplicativo se refere à uma classificação pela altura da árvore, 

no qual foi utilizada a altura de dois metros, por ser a altura mais facilmente identificada 

pelo usuário. Uma vez que o estudo não era voltado para usuários especializados. Essa 

classificação foi adotada para testar a árvore de decisões definida no projeto *xml, que 

pode ser verificada na figura 11. Este atributo poderá ser consultado posteriormente na 

interface do Community Maps. 
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Figura 23 - Classificação da árvore 

 
 

Fonte: A autora (2017) 

Após a classificação da árvore mapeada, o usuário deve tirar a fotografia da árvore 

em questão, e estar com o GPS do seu celular ativo, para que o aplicativo possa além de 

fazer o registro de mídia, armazene também suas coordenadas (latitude, longitude e 

altitude).  

Figura 24 - Tomada da fotografia e localização 

 
 

Fonte: A autora (2017) 
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Após a tomada da fotografia o usuário pode optar por aceitar ou rejeitar o registro 

efetuado. 

Figura 25 - Confirmação da fotografia 

 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Assim que o registro foi aceito, o usuário terá a opção de retornar ao menu principal, 

ou encerrar a aplicação. 
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Figura 26 - Retorna ou sai da aplicação 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

5.2.3 Interface para emissão de alertas 

 

A tela inicial para emissão de alertas é a apresentada na Figura 22, juntamente com 

a opção de mapeamento de árvores. 

Nesta etapa, o usuário escolhe o ícone que indica o risco à segurança. Este atributo poderá 

ser consultado posteriormente na interface do Community Maps, estando associado à 

simbologia do alerta.  
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Figura 27 - Categoria de alertas 

     
 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

Após a categorização do alerta, o usuário toma a fotografia da árvore em estado de 

alerta, sua localização e segue com a opção de aceite, ou não da imagem. Como pode ser 

visto nas figuras 24, 25 e 26. 

A estrutura dos dados, em um teste realizado, utilizando a exportação local para 

o próprio telefone, para casos em regiões remotas, nas quais o usuário não teria acesso 

à conexão com a internet teve a estrutura apresentada abaixo, em um arquivo *.csv 

importado para o excel: 

 

Figura 28 - Exportação dos dados 

 

Fonte: A autora (2017) 
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Na figura acima os dados coletados, como teste da interface, em campo. Através 

da tomada de fotografia e localização de árvores, localizadas no centro politécnico. No 

dia 21 de Junho no período da manhã.   

 

Figura 29 - Classificação dos dados 

 

Fonte: A autora (2017) 

  

A classificação dos dados é feita pela coluna TreeMenu, definida como formulário 

no arquivo XML apresentado na figura 11. E as colunas seguintes apresentam as 

informações sobre a fotografia e local de armazenamento. 

 

Figura 30 - Coordenadas (latitude, longitude,altitude) das feições 

 

Fonte: A autora (2017) 
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 5.2  WEBSITE 

 

O website contou com a visita de 103 usuários, durante quatro dias de 

funcionamento com todas as informações completas, foi uma ferramenta importante para 

a divulgação e treinamento dos usuários. Também foram criados GIFs com o passo a 

passo do manuseio da aplicação ao lado da explicação escrita.  

   Fonte: TREE CAPTURE (2017) 

 

Figura 31 - Tela inicial Website 
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Figura 32 - Passo a passo via APP 

 
   Fonte: TREE CAPTURE (2017) 

 

Figura 33 - Passo a passo via site 

 
Fonte: TREE CAPTURE (2017) 
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Figura 34 - Espaço de divulgação 

 
Fonte: TREE CAPTURE (2017) 

 
 

Figura 35 - Entre em contato 

 
Fonte: TREE CAPTURE (2017) 
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5.3  COMMUNITY MAPS  

 

 Abaixo serão apresentadas algumas imagens, que demonstram a interface do 

Community Maps, bem como alguns problemas já discutidos anteriormente, quanto à 

simbologia e agrupamento de feições.  

 

Figura 36 - Interface Community Maps 

 

Fonte: Tree Capture (v2.0) (2017) 

 

 

Figura 37 - Colaboração praça Alfredo Hauer 

 
Fonte: Tree Capture (v2.0) (2017) 
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 Não foram todas as contribuições que tiveram registros com imagens, uma vez que 

as contribuições pelo site, não permitem inserção de imagens pelos usuários comuns. 

Também foram apontados problemas no envio de imagens pelo servidor Geokey a partir 

do envio de mais de 10 registros, testado pelo ambiente de testes do Tree Capture (v1.5). 

 A visualização dos atributos das feições se dá pela tela localizada à esquerda da 

interface. 

  

Figura 38 - Agrupamento de feições automática do Community Maps 

 

Fonte: Tree Capture (v2.0) (2017) 
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Figura 39 - Alertas e árvores 

 
 Fonte: Tree Capture (v2.0) (2017) 

 

5.4  CONTRIBUIÇÕES E AVALIAÇÃO DO USUÁRIO 

 

Durante o período de quatro dias de experimento, foram contabilizadas dezenove 

respostas ao formulário de pesquisa do Google Forms, e 35 usuários contribuíram 

diretamente com a iniciativa de mapeamento colaborativo, com média de colaboração 

de 2,8 árvores por usuário, no total, foram mapeadas 98 árvores e nenhum alerta de 

queda. 
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Figura 40 - Respostas Google Forms sobre a escolha da interface 

 

Fonte: A autora (2017) 

Figura 41 - Respostas Google Forms sobre motivações e website 

 

 Fonte: A autora (2017) 
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Figura 42 - Respostas Google forms sobre o Community Maps 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Figura 43 - Respostas Google Forms sobre o Sapelli 

 

Fonte: A autora (2017) 

 

A adesão ao formulário avaliativo foi baixa, devido ao pouco tempo de 

experimento e quantidade elevada de passos para a contribuição, mas com as respostas 
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quanto à escolha da interface a utilizar, houve uma parcela significativa de usuários que 

optaram por realizar a contribuição diretamente pelo site, possivelmente influenciados 

pela quantidade de etapas para contribuir pelo aplicativo em relação à quantidade 

diretamente pelo site.  

Uma parcela de 52,6% dos voluntários se identifica com iniciativas colaborativas,  

enquanto 36,8% está preocupado com riscos relacionados à segurança.  

A avaliação sobre o conteúdo no site foi positiva, como fonte de disseminação de 

informações e divulgação da iniciativa.   

E das nove respostas apresentadas, que utilizaram diretamente o link do 

Community Maps, para efetuar as contribuições, uma identificou a deficiência 

relacionada a inserção de imagens. Já no aplicativo Sapelli, a dificuldade reportada foi 

quanto ao envio dos dados. 
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 6. CONCLUSÃO 

 

Com o término do projeto que teve como objetivo desenvolver uma solução para 

mapeamento de árvores urbanas, utilizando plataforma móvel e informação geográfica 

voluntária, pode se afirmar que o objetivo foi atendido com as soluções desenvolvidas. 

Foram implementadas soluções para o mapeamento colaborativo das árvores 

urbanas, bem como emissão de alertas de risco de queda, utilizando um aplicativo de 

mapeamento de árvores via smartphone e a visualização desses dados por uma 

interface online. Também foi desenvolvido um website para a divulgação da iniciativa e 

fornecimento de informações importantes para o procedimento de mapeamento, o qual 

poderia ser efetuado tanto pelo aplicativo, como via web diretamente no mapa.  

  A realização do experimento de usuário, viabilizado através da implantação do 

website, e divulgação da iniciativa, também teve a finalidade de obter respostas via 

formulário, da experiência do cidadão ao contribuir com a plataforma, bem como 

efetivamente iniciar o mapeamento de árvores. Entretanto, devido ao pouco tempo para 

realização da experiência, poucas árvores foram mapeadas, no total, 98 árvores, com 

trinta e cinco usuários participantes. Desses 35 usuários, somente 19 responderam ao 

questionário. A divulgação do propósito do mapeamento colaborativo poderia ter sido 

melhor explorada, com estudos de impacto, impulsionamento de publicações por meio 

de redes sociais, marketing e uma proposta de gamefication que tornasse a solução mais 

atrativa, como propostas similares a jogos como Pokemon Go. 

Alguns pontos de atenção devem ser levantados com a conclusão do trabalho. 

Primeiramente quanto aos aspectos de usabilidade do Sapelli, em razão da necessidade 

de realizar dois donwloads, primeiramente do aplicativo pela google store e do projeto 

do tree capture e então iniciar a utilização; Outro aspecto que desfavorece a usabilidade 

do aplicativo é o envio dos dados, que não acontece on time e é necessário especificar 

o caminho do servidor para efetuar o envio. Quanto a usabilidade da contribuição através 

do site, a mesma não permite que o usuário não logado insira imagens, o que 

desfavorece a utilização, mas que mesmo sem essa funcionalidade se torna uma opção 

mais atrativa, sem necessidade de downloads e acesso apenas com o link. O ideal seria 
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que o web map tivesse uma opção de captura de imagens conjunta da classificação do 

dado.  

A solução temática oferecida pela plataforma do Community Maps poderia dar 

mais flexibilidade quanto à representação dos dados, com opções mais técnicas para 

classificação de dados e dimensionamento da simbologia proporcional pontual, com 

opções de escolha de métodos de dimensionamento, não uma opção automática de 

agrupamento de dados a partir de um zoom específico, há a necessidade de uma solução 

mais customizada, bem como a plataforma do Geokey poderia dar mais acessibilidade 

de tratamento dos dados diretamente em um banco geoespacial, permitindo efetuar 

relacionamento entre as feições e a geração de outros mapas temáticos. 

Portanto, para uma solução que contemplasse todas as necessidades levantadas 

no diagrama de usos, haveria a necessidade de desenvolvimento e a concepção de um 

sistema de informação geográfica web especificamente para essa finalidade. 

As recomendações para continuidade do trabalho, ou para trabalhos futuros 

seriam a de entender melhor os usuários e suas motivações, com mais tempo para a 

execução do experimento e um formulário mais especializado. Melhorar a interface do 

MVP, bem como a solução temática do mapa para que seja uma solução acessível tanto 

para a população, quanto uma alternativa para a gestão da arborização viária para 

prefeituras ou órgãos responsáveis. Uma vez que o potencial do mapeamento 

colaborativo para melhorar a gestão das cidades cumprirá um papel fundamental nesta 

nova época, na qual o cidadão é protagonista no levantamento de informações.  

Contudo, a plataforma Community Maps e Geokey cumprem seus papéis quanto 

ao armazenamento dos dados e visualização geoespacial, para um MVP dado um curto 

período para desenvolvimento do projeto, bem como apresentam interface amigável e 

responsiva para contribuições voluntárias. 

 As árvores podem ser facilmente mapeadas, com o devido estímulo ao usuário, 

utilizando os cidadãos da cidade como sensores em potencial, a fim de fornecer 

informações fundamentais para o planejamento assertivo dos órgãos responsáveis por 

fiscalizar, manter e preservar a arborização viária, que cumpre um papel fundamental no 

contexto das cidades.  
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