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1. Introdução 

Um dos fatores fundamentais que interferem nos processos de tomada de decisão para a 

proteção e p reservação do patrimônio cultural no Brasil e, em especial em Santa Catarina, 

consiste na falta de sistematização e centralização de dados espaciais. A este fato é possível 

retratar que a p erda por esse atraso, entre os órgãos gestores públicos e p rivados, recai 

diretamente sobre as ações que visam proteger o principal símbolo de identidade e memória 

das comunidades, povos e nações: o patrimônio cultural. Desta forma, municípios que não 

possuem mecanismos que permitam o controle eficaz dos bens patrimoniais, tendem a 

promover de maneira incipiente a p roteção, podendo estes estar fadados a d esaparecer no 

percurso da história.    

Nas esferas governamentais há três instituições que exercem a tutela sobre os bens materiais e 

imateriais no Estado de Santa Catarina, isto é: o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e 

Nacional – IPHAN; a Fundação Catarinense de Cultural – FCC e; o Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – IPUF. É sabido que um dos principais mecanismos de 

disseminação de informações da contemporaneidade se sustenta na Web e, também, que a 

divulgação por parte destas três instituições sobre o patrimônio cultural de forma integrada 

para técnicos, pesquisadores e comunidade é incipiente.  
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Além disso, outro meio fundamental de comunicação que carece imensamente de ser 

empregado nas administrações e q ue tem como característica o auxílio no planejamento e 

controle por meio de uma perspectiva espacializada é a Cartografia. Esta ciência tem como 

principal função passar o conhecimento por meio de mapas, portanto, “a comunicação é 

intrínseca a estes produtos” (Loch, 2006).  

Neste contexto, nota-se que uma base de dados geográficos integrados que tenha como 

função a u nificação de informações sobre os bens culturais, tornará a geração de análises 

mais consistentes e, por conseguinte, proporcionará melhores resultados no contexto da 

proteção e da tomada de decisão. 

O projeto SPECULA vem, então, ao encontro a esta demanda na intenção de concentrar 

informações patrimoniais em uma única fonte de acesso de dados, permitindo a toda sorte de 

usuários, além de um banco de dados integrado com conteúdo proveniente de diversas fontes, 

a representação espacial do patrimônio cultural por meio de mapa temático, bem como um 

breve descritivo técnico.  

O trabalho desenvolvido foi estudado em três etapas distintas: a p rimeira consistiu no 

planejamento e execução do banco de dados relacional; a segunda no levantamento de dados 

acerca de cada patrimônio, com alimentação consecutiva do banco de dados e; a t erceira 

etapa, de disponibilização na Web. Para a viabilização do projeto contou-se com a parceria 

entre os laboratórios de Geoprocessamento (GeoLab) e de Patrimônio Cultural (LabPac) da 

UDESC, vinculados ao Departamento de Geografia e História respectivamente.  

Para criar o banco de dados, armazenar as informações e realizar cruzamentos e análises da 

distribuição espacial dos bens utilizou-se o Sistema de Informação Geográfica – SIG 

(também conhecido com sua abreviação em inglês como GIS – Geographic Infomation 

System). Os SIG’s têm auxiliado profissionais de inúmeras áreas do conhecimento devido à 

capacidade singular em conceder suporte à tomada de decisão, isto é, vinculando a 

representação gráfica, com sua referência espacial, à informação descritiva (alfanumérica) 

proveniente de diversas fontes em um único sistema geográfico.  
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A respeito da crescente utilização do SIG, Demers (2009) apresenta algumas áreas nas quais 

estão sendo empregada esta tecnologia, entre as elas: na gestão eficiente e no inventário de 

florestas; no uso militar, com o pl anejamento de movimentos de tropas; no Corpo de 

Bombeiros, para determinação das melhores rotas para atendimento de emergências; nos 

órgãos governamentais, para desenvolver planos de zoneamentos; na área comercial, para 

definir as áreas potenciais para implantação de empreendimentos; no uso acadêmico, para 

desenvolver simulações e r ealizar análises espaciais de migrações; etc. Ainda conforme o 

mesmo autor, por meio desta tecnologia: 

“mapas podem ser analisados automaticamente e seus terem seus temas combinados para dar 

respostas significativas aos tomadores de decisão. O SIG tem mudado a maneira de nós 

fazemos mapas, de pensarmos sobre informação geográfica e mesmo a maneira nas quais 

dados geográficos são coletados e compilados. Tarefas que eram impossíveis com mapas 

tradicionais, agora são comuns.” (Demers, 2009, p. 26)   
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2. Método 

Para que as necessidades de um operador no SIG sejam atendidas é importante que o 

software que desenvolverá determinadas funções seja eficiente e sem limitações em relação à 

quantidade de dados a p rocessar.  D esta forma, para a realização dos procedimentos e 

análises neste projeto, foi empregado um sistema robusto que, principalmente no campo do 

patrimônio cultural, tem sido amplamente difundido (Djindjian, 2001). Tal sistema é 

denominado de ArcView 10, da plataforma ESRI (Environmental Systems Research 

Institute).  

Segundo Silva (2003, p. 161), uma das etapas fundamentais para o desenvolvimento de um 

projeto que utiliza o SIG é o planejamento e concepção do banco de dados: “sem dúvida, o 

ponto de partida para executar as funções de SIG é a organização e sistematização de um 

banco de dados robusto e bem planejado”. Sendo assim, a primeira etapa do projeto se 

caracterizou pela execução dessas atividades, utilizando para o armazenamento de feições 

geométricas e do banco de dados, o formato de arquivo denominado geodatabase. Este se 

caracteriza por um banco de dados relacional que possui grande capacidade em armazenar 

inúmeros dados, sejam eles vetoriais (ponto, linha ou polígono) ou matriciais (imagens), além 

de permitir também a sistematização das informações em níveis hierárquicos distintos. 
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia 

 

O banco de dados relacional, que recebe este nome devido à capacidade de organizar seus 

dados em forma de tabelas (Ricarte, 2001) foi constituído respeitando uma forma lógica 

(taxonomia) (Loch, 2006, p. 102), contendo algumas classes (atributos) referentes à 

localização geográfica e identificação dos bens. De forma complementar, possui também a 

situação em que se encontra (tipo de proteção), data de construção, número de controle 

(ficha) e endereço da Web (onde está armazenado o documento). A partir das informações 

constadas no banco de dados, o sistema permite realizar algumas operações, tais como de 

consulta e cruzamento entre os dados.  
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Na tabela 1 é d emonstrado um exemplo de patrimônio cultural que está armazenado no 

sistema, assim como os atributos empregados. 

 

Tabela 1 – Exemplo dos atributos de um bem patrimonial. 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
X Link Município Ficha Class1 Class2 Class3 Proteção Ano Século 

-27,545111 -49,200222 
http://ww
w.servidor

.com.br 
Florianópolis 210 Patrimônio 

material Edificado Cemitério 

Bem 
tombado 
em nível 

municipal 

1700 XVII 

 

No projeto SPECULA, os atributos para localização espacial do bem patrimonial foram 

determinados pelas variáveis, pelo município e pelas coordenadas “Y” e “X”, representando a 

latitude e l ongitude, respectivamente. Nestas coordenadas contempla-se o 

georreferenciamento dos bens, ou seja, a localização na superfície terrestre referenciada a um 

conjunto de parâmetros matemáticos que descrevem a origem e a orientação dos eixos de um 

sistema de coordenadas, sendo que, para este projeto utilizou-se o Datum WGS84 (World 

Geodetic System de 1984). Para sistematizar a identificação dos bens, foram feitas 

subdivisões das classes de atributos (Class1; Class2; Class3). A classe mais abrangente do 

tipo de patrimônio, denominada “Class1”, especifica se o bem é material ou imaterial. A 

classificação “Class2” é uma subdivisão da classe anterior e p ossui os seguintes atributos: 

edificado, arquivístico, museológico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico, paisagístico 

múltiplo, saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. A “Class3” é uma subdivisão 

da “Class2” em que está descrito o tipo específico de patrimônio, podendo ser uma série 

(cemitério, museu, igreja, sambaqui, etc.). A classe “Proteção” apresenta a informação se o 

patrimônio está sob algum tipo de proteção ou não. As classes “Ano” e “Século” identificam, 

respectivamente, o ano e o século de construção do bem. A classe denominada “Link” possui 

o endereço URL onde o sistema realiza a busca do arquivo PDF, onde estão as informações 

técnicas descritivas sobre o bem. 
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O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma tecnologia recente, que data da segunda 

metade do século XX e se caracteriza fundamentalmente por ter a capacidade de integrar e 

transformar dados espaciais, utilizando-se para isso equipamentos (hardware), aplicativos 

(software), banco de dados (dataware) e p essoas capacitadas (peopleware). Sua aplicação 

não se restringe apenas a uma área do conhecimento, mas ao contrário disso, pode ser 

empregado às áreas que lidam com fatores do meio físico, biótico ou mesmo as 

especializadas em questões relacionadas ao meio sócio-econômico. Todas estas áreas, porém, 

devem ter como premissa a necessidade de representar espacialmente uma determinada 

imagem e/ou objeto, isto é, expor com a devida localização geográfica um dado raster 

(imagem) e/ou uma feição vetorial em forma de ponto, polígono ou linha.  

Em razão da vasta utilização o SIG recebe inúmeras definições, porém, em todas elas, a 

noção de Espaço é trivial, podendo ou não estar contida de forma explícita. Segundo DOE 

(1987) apud Silva (2003), o Sistema de Informação Geográfica é definido por “um sistema 

que permite capturar, armazenar, checar, manipular, analisar e ex ibir dados, os quais são 

espacialmente referenciados à terra”. 

De acordo com Loch (2006, p. 94), SIG é:  

[...] um sistema de informação formado por um conjunto de 

funções para a estocagem, criação, manipulação e visualização de 

uma variedade de dados espaciais representados por feições 

pontuais, lineares e zonais (polígonos).  

Ainda conforme o autor, uma das características que diferenciam o SIG de outros sistemas de 

informação, “é a cap acidade de combinar layers (camadas) para análises espaciais”. Além 

disso, outro fator peculiar são os chamados queries, isto é, “perguntas” realizadas ao sistema 

para que este apresente somente as informações de interesse selecionadas pelo o usuário, 

apresentando grande recurso na apresentação gráfica espacial.  
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Sobre a evolução do SIG, Loch (2006) relata que este teve seu início no meio acadêmico na 

década de 1960/70 em um laboratório da Universidade de Harvard, nos EUA. Todavia, 

somente com o avanço da tecnologia computacional (principalmente na década de 1990), ou 

seja, por meio de computadores mais robustos, com maior capacidade de processamento de 

dados, é que os SIG’s se tornaram aptos a realizar operações analíticas complexas através de 

modelos matemáticos. Por conseguinte em função da evolução da tecnologia computacional, 

os softwares de SIG na atualidade são amplamente difundidos, permitindo a interação entre 

usuário-software de modo eficiente e menos complexo.  

Para que um SIG seja desenvolvido é necessário que haja entrada de dados, podendo ser eles 

primários (coletados em campo) e/ou secundários (derivadas de dados preexistentes). A 

respeito da arquitetura pela qual o SIG expõe seus dados, após ter sido realizada a captura 

destes, Silva (2003, p. 32) descreve que existem seis possibilidades para esta representação: 

Um mapa, no qual cada unidade fundamental define o valor 

médio do campo dentro da unidade fundamental (ex.: uma cena 

de imagem de satélite); um mapa com pontos de amostras 

regularmente espaçadas (ex.: modelo digital do terreno); um 

conjunto de polígonos não superpostos, cada um definindo uma 

classe (ex.: mapa geológico); um conjunto de amostras de 

pontos irregularmente espaçados (ex.: mapas de amostragem 

geoquímica); um conjunto de linhas e isolinhas (ex.: mapa de 

curvas de nível, estradas, rios); um conjunto de triângulos não 

superpostos, no qual cada um assume uma elevação aproximada 

(ex.: rede de triângulos irregulares – TIN – Triangular Irregular 

Network). 

Uma vez tendo-se constituído o banco de dados, a etapa seguinte foi de levantar informações 

acerca dos bens patrimoniais em todo território do Estado catarinense, tomando frente para 

isto o Laboratório de Patrimônio Cultural - LabPac, do Departamento de História da UDESC.  
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Este laboratório, que realiza estudos na área de patrimônio cultural há longo tempo, teve o 

papel fundamental de realizar pesquisas bibliográficas e iconográficas com a finalidade de 

construir documentos descritivos e visuais relativos a cad a bem, buscando em diferentes 

fontes as informações que possibilitassem preencher cada item do mesmo. Na tabela 2 é 

demonstrado um exemplo do documento com o conteúdo técnico de um determinado bem. 

Tabela 2 – Exemplo do documento descritivo preliminar de um bem. 

 

lab pac Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED 

Laboratório de Patrimônio Cultural – LabPac 
Laboratório de Geoprocessamento – GeoLab 

 

SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em SC 
Bem: Cemitério do Centro [de Águas Mornas] Código 

SPECULA 
Localização: Endereço: Centro de Águas Mornas, 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 

Croqui 

Coordenadas geográficas: 27º 41’ 42,85” S                 
48° 49’ 18, 86 O 

Trajetória histórica Registro fotográfico 1 
Descrição O cemitério está localizado em terreno 
plano, com fácil acesso, ocupando os fundos e o espaço 
ao lado da igreja. Não possui pavimentação e as 
sepulturas... 

Registro fotográfico 2 

Formas de proteção: Bem não tombado e sem proposta de tombamento em nível estadual. 
Condições atuais de uso e conservação: No dia 25 de  agosto de 2007, tinha bom estado de 
conservação e estava em uso. 
Referências consultadas: CASTRO, Elisiana Trilha. Hier ruht in Gott: inventário de cemitérios 
de imigrantes alemães da região da Grande Florianópolis. Blumenau: Nova Letra, 2008. p. 44-45. 
Observações adicionais: Tem área aproximada de 74m x 27m; dista da sede do município 
aproximadamente 0,3 km. Os sobrenomes mais comuns são: Lohn, Sens, Longen, Pfleger, 
Guesser, Schmitz e Lehmkuhl. 
Responsável pela sistematização dos dados sobre o bem: Julia 
Massucheti Tomasi 

Data da sistematização: 
27/03/2009 

Responsável pela atualização dos dados sobre o bem Data da atualização 

O LabPac definiu algumas itens padrão para serem preenchidos no documento, sendo que, 

dentre eles, destacam-se as coordenadas geográficas. Por meio desta informação é possível 

que o usuário encontre a localização de um bem utilizando um aparelho de GPS (Global 

Positioning System), ou mesmo um mapa georreferenciado.  
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Tal funcionalidade é aos técnicos da área de patrimônio que precisam se deslocar até o bem, 

ou até mesmo ao cidadão interessado pela temática, de forma que se encontre rapidamente o 

patrimônio sem ter a dependência de referências que por vezes estão incorretas.  

Ressalta-se que as informações que o documento descrito possui estão em fase de 

levantamento, portanto, não estão completas. Todavia, conforme são coletadas informações 

complementares, estas são adicionadas ao documento, tendo em vista que o projeto em 

questão tem caráter permanente.     

A terceira etapa do projeto consistiu na divulgação dos dados do pr ojeto SPECULA pela 

Web. Para isto, utilizou-se o software denominado ArcGIS Server 10, que é responsável por 

implementar o SIG na internet. As principais características deste software são a 

centralização dos dados de diversos SIGs em um servidor administrador e, disponibilização 

dinâmica da interface gráfica do SIG com a possibilidade de consulta e cruzamento dados 

pelos usuários do sistema.  

A partir da determinação de diferentes parâmetros para o cruzamento entre os atributos do 

banco de dados, o sistema permite a consulta por múltiplos critérios. Sendo assim, é possível 

que o usuário encontre, por exemplo, os bens materiais, edificados, do século XIX, tombados 

em nível estadual e que estejam localizados no município de Santo Amaro da Imperatriz, 

conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2 – Busca no sistema por critérios diversos. 

O endereço da Web para acesso do projeto SPECULA é: www.geolab.faed.udesc.br/specula  
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3. Resultados e Discussões 

O produto final obtido neste projeto corrobora com o q ue Loch (2006, p.96) apresenta 

referindo-se a modelo (ou método) cartográfico, ou seja, o uso de mapas em ambiente SIG 

aplicados para fins de análise espacial. Desta forma, o subsídio para a tomada de decisão no 

SPECULA, através do método desenvolvido, torna-se mais efetivo do que quando se detém 

somente informações descritivas sobre o patrimônio.  

O projeto SPECULA, por possibilitar a co nsulta em diferentes níveis de informações 

(descritiva e g eográfica), vai ao encontro das necessidades de técnicos e p esquisadores de 

instituições públicas e privadas, fornecendo-lhes de forma integrada e a berta (por meio da 

Web) acesso aos dados referente patrimônio cultural, sob alguma forma de proteção ou não, 

no Estado de Santa Catarina. Da mesma forma o projeto proporciona à comunidade 

catarinense um meio eficiente para o conhecimento de suas riquezas patrimoniais, além de 

auxiliar na criação de projetos educacionais que valorizam a cultura do Estado. 

Em específico para os técnicos do Instituto gestor dos bens culturais em âmbito nacional, o 

IPHAN, este projeto é de fundamental importância à medida que ele abarca diferentes níveis 

de proteção e contempla bens levantados in loco pelo próprio grupo de pesquisa de bens do 

SPECULA.  

É de se ressaltar também que as camadas (layers) de informações adicionais (curvas de nível, 

hipsometria, sistema viário, hidrografia) apresentadas por meio do webmapping incrementam 

ainda mais o projeto, tornando o processo de tomada de decisão baseados em preceitos 

geográficos/espaciais. Entre estas camadas, a imagem SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), que possui resolução espacial de 30 metros, permite a visualização altimétrica do 

relevo catarinense.  

Na figura 3 é apresentada a interface do webmapping, sendo possível visualizar o Estado de 

Santa Catarina dividido em mesorregiões e a distribuição geográfica dos cemitérios alemães 

na região da Grande Florianópolis. A simbologia do SPECULA identifica o tipo de bem 

cultural de forma que qualquer usuário seja capaz de interpretar sua geometria e a nalisar a 

distribuição espacial do bem. 
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Figura 3 - Webmapping do projeto SPECULA. 
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4. Conclusão     

Por meio da disponibilidade do projeto SPECULA na Web o Estado de Santa Catarina, bem 

como pesquisadores e a co munidade interessada na temática do patrimônio cultural, recebe 

um importante mecanismo que auxiliará nas pesquisas e g estão do bem patrimonial. Neste 

contexto, ações e projetos a médio e longo prazo poderão ser estabelecidos visando a 

preservação e conservação dos bens culturais, tendo como parceiros a comunidade, uma vez 

que o acesso a informação e a p roximidade com o tema encontra-se a alguns segundos de 

uma acesso na internet. Além disso, o projeto representa um marco histórico que fatalmente 

dará suporte as estratégias de gestão e preservação dos bens culturais pelo IPHAN, uma vez 

que até hoje não dispõe de um instrumento similar e eficiente que permita a interatividade e 

rapidez no acesso a informação, dando suporte aos pesquisadores, profissionais, curiosos e 

gestores públicos na tomada de decisão. 

O projeto caracteriza-se em um protótipo e portanto deverá ser continuamente implementado, 

porém tendo a parceria do IPHAN e de outros órgãos, baseados no conceito da representação 

“geográfica” espacial por meio do uso do SIG. Neste cenário virtual do projeto SPECULA, 

de acesso rápido da “WWW”, os bens culturais configuram-se em informação passível de 

serem efetivamente úteis e não somente estarem preservados em estantes ou arquivos mortos 

os quais depreciam o histórico do bem e a s ua importância no cenário local, regional e 

nacional. Ressalta-se que a visibilidade dos bens culturais e a sua força de interação junto a 

comunidade via Web caracteriza a cumplicidade na preservação do bem cultural, uma vez que 

há o envolvimento direto do usuário da internet com o patrimônio propriamente dito.  

Percebe-se claramente que com o advento das geotecnologias a ár ea de documentação e 

arquivamento de bens patrimoniais se traduz numa quebra de paradigma em que há a clara 

disseminação da informação sem restrição aos interessados. Neste sentido o projeto 

SPECULA corrobora com a idéia da democratização da informação e, portanto torna-se uma 

ferramenta de fácil e ilimitado acesso democrático ao bem cultural. Outrossim, ainda há que 

considerar a v alorização do bem cultural frente as possibilidades e r epresentações dos 

dados/informações no ambiente SIG, utilizando para tanto utiliza de mapeamentos temáticos 

e ainda representações espaciais que se limitam ao grau de criatividade do gestor e consultor 

do sistema. 
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