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Caros (as) alunos(as) das Turmas 1 e 2 de Geotecnologias 2017.2. Envio este documento final como 

fechamento da disciplina. Gostaria de ter tido tempo de fazê-lo pessoalmente, infelizmente devido aos 

problemas de saúde de meu pai em Belém, não pude realizar o seminário final que havia planejado. A vida é 

assim, cheia de surpresas e imprevistos. 

Pois bem, foi um semestre intenso, cheio de aprendizados pra todos nós. Espero ter conseguido dividir com 

vocês um pouco do meu prazer em trabalhar com Geotecnologias. Tomara que tenham apreendido mais do 

técnicas.  

Não sei se perceberam, mas eu deliberadamente depois de um semestre inteiro de tecnologias, deixei-os livres 

para produzir um artigo que envolvesse os conteúdos estudados, mas que na escolha da área de estudo, do 

fenômeno a ser compreendido e na construção de algum indicador pudessem se libertar da tecnologia pela 

tecnologia e perceberem que ser Engenheiro(a) ou Geógrafo(a) é muito mais que resolver problemas de 

dimensionamento, planejamento e construção. Antes de tudo, requer ser humano e nessa humanidade, 

perceber o contexto social, político, econômico, ambiental, ético no qual estão inseridos e, onde em última 

análise, irão aplicar engenharia. 

Engenharia é mais que números e o Geoprocessamento é uma dessas ferramentas que nos permite 

transversalizar o conhecimento para compreender, analisar e buscar soluções para os problemas da sociedade. 

Como sempre acontece, alguns de vocês toparam esses desafios, outros não. Alguns compreenderam, outros 

não, alguns chegaram até aqui, outros ficaram pelo caminho. Aos que conseguiram perceber algumas dessas 

intenções, eu diria, que isso é só o começo  de uma longa e profícua vida profissional, mas não esqueçam, 

antes de serem engenheiros, mestres , doutores vocês serão antes de mais nada só gente. 

E gente, olha pro outro, se compadece do outro, gente cria empatia com o outro e mesmo e a despeito das 

diferenças, se desloca pro lugar do outro e consegue  ser mais generoso e compassivo com nossos 

semelhantes.  

Logo será natal, um ano novo chegará já e sinceramente eu digo a vocês, prefiro ter ajudado a despertar sua 

humanidade que sua engenhosidade. Engenharia é um pouco de matemática, um pouco de física, estatística e 

um tanto razoável de bom senso, a maioria de nós conseguiria ser engenheiro autodidata. Mas poucos de nós 

conseguiremos nos tornar seres humanos  melhores sem o contraditório, o diverso e aprendizado que só se tem 

com a relação com o outro.  

Feliz natal a todos nós, nossas famílias e amigos. Um 2018 de renovação e esperança de dias melhores. 

Nota: Aqui me despeço, não cursarão nenhuma outra cadeira na graduação comigo, assim, só nos veremos de 

novo se por acaso vierem a cursar Mestrado ou Doutorado no PETRAN. Mas estarei logo alí, no DET. 

Apaareçam. Abraço fraterno a todos(as). 
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O subíndice IVS Infraestrutura Urbana busca 

refletir as condições de moradia das pessoas 

em seus domicílios, por meio de três 

indicadores: abastecimento de água e 

esgotamento sanitário adequados, coleta 

de lixo e o tempo gasto no deslocamento 

entre a moradia e o trabalho. 

ANÁLISE DO ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 

FORTALEZA-CE. Adrya Santos Albuquerque & Matheus Rodrigues Damasceno 

Condições precárias de moradia e saneamento são algumas das principais características que marcam o 

estado de vulnerabilidade social em grupos de indivíduos que estão a margem da sociedade, 

principalmente devido a fatores socioeconômicos. Nas situações em que se deixa de ter condições de 

usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, o individuo perde a representatividade na 

sociedade. Além disso, acentua-se o declínio do bem-estar básico. 

Uma hipótese de solução para a diminuição da vulnerabilidade social nos bairros 

apontados na pesquisa seria prover aos cidadãos do município de Fortaleza, condições 

igualitárias de acesso aos serviços de saneamento básico (infraestrutura de esgoto, coleta de 

lixo, abastecimento de água tratada, drenagem) e melhores condições de mobilidade. 



ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS  SSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA SEGURANÇA PÚBLICA DA 

CIDADE DE FORTALEZA. Daniel Pereira Araújo de Brito Cardoso & João Victor Abreu da Silva 

Primeiramente, pôde-se concluir a partir dessa análise que a cidade de Fortaleza, infelizmente, possui um número bastante 

elevado de assentamentos precários no seu território. Vale ressaltar que, como os dados apresentados aqui não são atuais, e, 

como pouco foi feito a respeito dessa situação por parte das autoridades competentes nos últimos anos, a realidade apresentada 

aqui pode estar ainda mais agravada.  

Nesse contexto, tornou-se evidente, graças aos mapas apresentados anteriormente, que a existência de assentamentos precários 

afeta não apenas os bairros nos quais eles estão localizados, mas também os próximos, uma vez que ocorre uma espécie de 

“movimento pendular” dos criminosos. Tal expressão se dá à ação dos infratores de sairem das áreas mais marginalizadas da 

capital cearense e praticar crimes nas regiões mais ricas da cidade, retornando logo em seguida para o seu ponto de partida. Isso 

ficou bastante evidente no segundo mapa apresentado e sinaliza que é necessário não apenas reforçar o policiamento nas áreas 

onde a crime ocorre, mas também nas regiões de onde tais criminosos saem para praticar seus delitos.  

Ademais, é notório que, para melhorar a grave situação da segurança pública na capital cearense, é necessário que os gestores 

públicos se preocupem também em oferecer uma qualidade de vida melhor para as pessoas que vivem em regiões mais 

marginalizadas da cidade, fazendo com que crianças e jovens não entrem para o mundo do crime, melhorando, assim, o bem-

estar de toda a população fortalezense.  



ANALISE DO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE PUBLICO NA MODALIDADE ÔNIBUS, 

TOPIQUE E VANS EM FORTALEZA-CE. 

 Igor Lira  & Jonatas Medeiros de Freitas Cacau Martins  

O índice K que visa estipular o 

numero de pessoas de cada 

bairro que não estão sendo 

atendidas pelo sistema de 

transporte rodoviário publico na 

modalidade ônibus, topiques e 

vans. Matematicamente, K é 

encontrado como: 

K = Área não atendida (m²)x 
População do Bairro

Área Total do Bairro(m2)
 

Segundo nossa análise, ainda existe um total de 32.122 pessoas que não estão sendo bem atendidas pela distribuição das 

paradas de ônibus na capital. Esta distribuição é feita de tal forma que leva em conta diversos fatores como a própria rota das 

linhas de ônibus projetadas com estudos de viabilidade e atendimento. Todavia, seria interessante analisar se o fator 

comodidade no quesito deslocamento dos usuários não seria fundamental para a reestruturação da localização dos pontos de 

ônibus, uma vez que 1.23 % da população de Fortaleza precisa andar mais de 400 metros para chegar a um ponto de ônibus, 

topique ou van. Um estudo mais profundo é necessário para compreender cada caso, já que em certas situações, é inviável a 

mudança dos pontos ou que pela falha da nossa premissa de que existe uma distribuição homogênea, algumas regiões não 

atendidas na verdade podem ser espaços naturais. 



Análise da correlação espacial entre renda média e  Homicídios em Fortaleza-Ce 

José Guilherme da Costa Freitas  & Lucas Dantas Andrade  

𝑁𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎
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Logicamente, quanto maior o valor de 

NSalarios, maior a renda média do 

bairro. 

  

 Para cruzamento de 

dados, faremos a seguinte operação: 

𝐼 =  
𝐻

𝑁𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 Quanto maior o valor de 

H (quanto maior o número de 

homicídios), e quanto menor o valor de 

NSalarios (quanto menor a renda do 

bairro), maior o valor de I. 

Ao comparar o gráfico de homicídios com o de renda, percebemos uma clara influencia dessa na primeira, os 

bairros cujo valor da variável NSalários é maior são aqueles com menores taxas de H, sendo o oposto também 

verdade. Constata-se uma relação direta entre as duas variáveis citadas. Ao cruzar os dados, Obtendo então a 

variável I reforça ainda mais a hipótese de que a renda local influencia na taxa de homicídios, dando-nos 

detalhes sobre em quais bairros essa influencia é maior. Vale ressaltar que outros fatores também influenciam 

na variável de homicídios, como grau escolaridade da população local, presença de facções, policiamento 

ativo, taxas de desemprego, dentre outras em maior ou menor grau. 



 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE A TAXA DE ANALFABETISMO E A RENDA MÉDIA DOS 

HABITANTES EM FORTALEZA  

 Larissa Maria Carvalho Santana Matrículas & Yuri Matheus Chaves de Alcobaça  

Existe uma correlação entre a renda 

média por habitante e a taxa 

alfabetização no município de Fortaleza.  



 ESTUDO DA DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NOS BAIRROS DE FORTALEZA  

 Larissa Sena Nogueira & Rosângela Araújo Silva 

Dados em forma de mapa são mais facilmente compreendidos e neles é possível enxergar padrões 

de ocorrência muitas vezes não identificados na análise pura de dados numéricos. O uso do software 

QGis foi fundamental para melhor visualização e manuseio dos dados disponíveis em mapas no 

portal Fortaleza em Mapas, além disso, com a álgebra de mapas pôde-se obter um mapa temático 

relacionado a um novo índice: serviços básicos de saneamento em Fortaleza. Com este mapa 

resultante, pode-se analisar o novo índice e perceber seus próprios padrões, com alguns 

semelhantes aos de esgotamento sanitário.  

Sugere-se incluir mais dados aos próximos estudos a fim de que o saneamento na cidade de 

Fortaleza possa ser estudado na complexidade de seu conceito, incluindo mapas com dados de 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e águas pluviais, que podem ser 

obtidos em outras fontes.  



 ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ACORDO COM A RENDA 

MÉDIA NOS BAIRROS DE FORTALEZA –CE 

 Letícia da Silva Paulo Essabbá & Luciana da Silva Nascimento 

𝑘= 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜/ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎  

Em concordância com os resultados apresentados, é possível afirmar a existência de uma correlação entre a 

renda média da população e seu acesso ao esgotamento sanitário. Isso confirma a hipótese apresentada 

anteriormente, que explicitava uma distribuição desnivelada de esgotamento sanitário pelo município de 

Fortaleza. Como visto, a distribuição foi concentrada fortemente nas áreas onde se observava uma renda 

média mais elevada.  

Tendo em vista que os dados utilizados para a análise foram obtidos do site da prefeitura de Fortaleza, nota-

se uma certa transparência nos dados, o que não impede a indecorosa situação. Porém, a partir da 

confirmação da correlação positiva entre esgotamento sanitário e renda média, tem-se assertivamente a 

necessidade de uma melhoria significativa nas políticas públicas de planejamento urbano.  



ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS NO CENÁRIO NACIONAL 

Luiza Ranielly Ferreira da Silva  & Matheus Souza Carvalho Maciel 

Como podemos observar, a influência dos prefeitos nas eleições presidenciais não 

existiu, pois, por exemplo, municípios governados pelo PSDB, tiveram votações 

expressivas em favor da Dilma. Podemos verificar isso no mapa de tendências das 

eleições presidenciais nas cidades governadas pelo PSDB. Já nos municípios 

governados pelo PT, podemos facilmente verificar a existência de um número 

razoável de municípios que votaram pró Aécio, o que confirma nossa conclusão de 

que os prefeitos não influenciaram nas eleições presidenciais. No entanto tal resultado 

pode ter sido um caso pontual, haja visto que analisamos a influência das eleições 

municipais apenas no ano de 2012. 



A VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE 

Antônio Cleano Ferreira dos Santos Filho & Everton Jhons Goes Silva Soares  

Pela análise espacial realizada através dos mapas de vulnerabilidade natural e ambiental se obtém a resposta do 

meio natural frente às intervenções antrópicas, cujo valor na tomada de decisões, no que diz respeito ao 

planejamento urbanístico, é fundamental.  

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se, no município de Caucaia, a predominância de uma 

vulnerabilidade natural baixa e mediana em áreas com características da Depressão Sertaneja pouco 

urbanizada, indicando estabilidade natural. Já as áreas com maior vulnerabilidade ambiental se concentram nas 

planícies fluviais, fluviomarinhas e litorâneas. 

Com relação à vulnerabilidade ambiental, o município mostrou classe baixa, média e alta, em sua maioria, com 

uma predominância da classe média. Esta se caracteriza por regiões de Depressão Sertaneja com média e baixa 

antropização. Vale ressaltar que as áreas de classe de vulnerabilidade alta e muito alta foram intensificadas pela 

antropização decorrente da agricultura, da pecuária e da urbanização.  



 USO DE FERRAMENTAS CARTOGRÁFICAS PARA O ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO 

CRESCIMENTO URBANO NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO INDÍGENAS E AMBIENTAIS  

MARONGIN, Cédric & MOTA, Taynah Ramos 

Historicamente, o Brasil tem extraído recursos naturais e exterminado tribos indígenas para fins privados, 

sem a preocupação de reflorestamento ou conservação da cultura indígena. A partir da década de 80, 

começou-se a implantar políticas públicas que garantir a conservação ambiental e cultural do patrimônio 

brasileiro.  

Apesar de haver uma concentração de terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia Legal, é 

importante garantir que as demais regiões não explorem os recursos naturais sem o reflorestamento do 

bioma original. Também destaca-se a importância de respeitar o isolamento das tribos indígenas e da 

preservação da cultura indígena.  



ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE CASOS DE CHIKUNGUNYA E SANEAMENTO BÁSICO 

NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA A PARTIR DE SIG 

David Lincoln de Sousa Melo & Joaquim Severo da Silva Junior 

Diante do que foi exposto ao longo deste estudo, pode-se verificar a existência de 

correlação entre a precariedade do saneamento básico e o crescente índice de 

casos de chikungunya. Embora não explique totalmente o fenômeno, é inegável a 

forte influência dessa variável sobre o mesmo.  Portanto, esse resultado serve como 

indicativo de que políticas públicas voltadas para a melhoria desse serviço podem 

configurar uma das medidas de mitigação da proliferação de uma doença que tem 

causado tantos danos à população. Além, é claro, das já existentes campanhas 

informativas, atentando para o perigo iminente que decorre do acúmulo de água 

parada.  



A INFLUÊNCIA DO IPTU SOBRE A RENDA MÉDIA DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS EM 

FORTALEZA 

Ivan Acioli Nogueira Ribeiro Filho & Lívia Maria Mesquita de Souza 

O presente artigo obteve resultados satisfatórios, uma vez que conseguimos identificar o tipo de relação que existe entre o valor 

de do solo de referência para o IPTU-Residencial nos bairros de Fortaleza e a Renda Média dos moradores desses bairros, e 

desta forma, avaliar se os valores cobrados condizem com a realidade da população. Além disso, tornou-se perceptível que os 

conhecimentos adquiridos no decorrer da cadeira de Geotecnologias aplicadas a Engenharia Civil foram essenciais para a 

elaboração deste projeto, visto que durante todo o trabalho foram desenvolvidas etapas que já haviam sido aplicadas em projetos 

anteriores. Além disso, pode-se concluir que o Índice criado desempenhou seu papel, uma vez que tornou perceptível que 

quanto maior for o valor encontrado, maior é o peso que o IPTU tem sobre a renda dos habitantes daquele bairro. 



 Análise da Densidade do rede de transportes no Brasil  

Marine GODRON & Thomas COSSE  

Um primeiro desafio seria continuar 

desenvolver mais os redes de ferrovias quem 

permitem de baixar os custos do frete, se são 

mais modernos e aceitam uma velocidade 

maior das locomotivas. 

O segundo é facilitar o deslocamento das 

pessoas, com um rede de ferrovias que não 

aceita só cargas, mas também passageiros! 

Isso pode permitir fazer baixar os preços dos 

voos também, que vão ter que se adaptar 

pela concorrência.  

Facilitar o deslocamento das pessoas pode 

ajudar reduzir as desigualdades sociais que 

existem no Brasil, permitir um melhor acesso 

as novas tecnologias, educação, e unificar 

mais o desenvolvimento do país para que ele 

ocupa uma vaga ainda maior na economia 

mundial.   



 Aplicação de técnicas de geoprocessamento para o mapeamento de pacientes de uma 

Equipe de Saúde da Família do CSF Guiomar Arruda, em Fortaleza-CE  

Por Victor Gabriel Ferreira Lima  

Os dados espacializados em 

produtos cartográficos 

favorecem a rápida 

visualização das 

necessidades específicas dos 

municípios, bem como, as 

suas diferenças ou padrão de 

igualdade, avaliando de forma 

quantitativa, os 

relacionamentos entre os 

diferentes fatores 

determinante. Como 

vantagem, estes produtos 

cartográficos podem ser 

usados com eficiência em 

qualquer programa de 

melhoria à saúde pública.  


