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Esse projeto de pesquisa busca uma alternativa para a criação de um aplicativo que 

possa ser utilizado para a coleta de informações referentes às áreas de riscos de alagamentos 

por meio do conceito de volunteered geographic information (VGI). VGI é a disponibilização 

e uso de informações geográficas de modo colaborativo e de forma aberta. Trata-se, desse 

modo, de uma maneira de democratizar a informação que é produzida colaborativamente 

através de pessoas que possuem conhecimento e/ou intimidade com o lugar ou tema de um 

projeto VGI. Devido à temática relacionada a VGI não ter sido de conhecimento prévio dos 

integrantes da pesquisa, bem como os trabalhos desenvolvidos com base nesse conceito, de 

início buscou-se por referências acerca do conceito de VGI, a origem, exemplos de projetos 

desenvolvidos, mapeamento colaborativo, crowdsourcing, entre outros conteúdos. Nessa parte 

da pesquisa foi possível estudar acerca da plataforma Ushahidi, a história de criação desse 

software, bem como os primeiros testes para uso como instrumento de coleta VGI. Ao mesmo 

tempo, foi realizada uma breve revisão bibliográfica acerca de conceitos relacionados à 

drenagem urbana. No primeiro trabalho publicado, no XXVII Congresso de Brasileiro de 

Cartografia, foi proposta a criação de uma plataforma para coleta de informação geográfica 

voluntária acerca de estruturas relacionadas à microdrenagem urbana. A metodologia aplicada 

consiste em trabalhar com a informação geográfica voluntária como ferramenta de cidadania 

– o cidadão identifica elementos do espaço de acordo com a sua compreensão da realidade do 

lugar onde vive e possui intimidade espacial – e o objeto de apontamento/levantamento de 

dados seguindo o objetivo da coleta que está relacionado a três estruturas comuns da 

microdrenagem urbana: as vias, os meios-fios e as sarjetas. A proposta foi pensada a partir da 

realidade do município de Florianópolis e, portanto, o local de aplicação. 

Após essa primeira fase, pudemos alcançar questionamentos mais aprofundados acerca 

das demandas da pesquisa para que pudéssemos almejar resultados satisfatórios e coerentes 

do ponto de vista metodológico, tal como a utilidade da informação por meio da VGI, além da 

necessidade de um aplicativo que pudesse combinar uma série de recursos tecnológicos 

essenciais para a coleta de informação e, posteriormente, para a síntese de resultados. A busca 

por alcançar esses objetivos levou às seguintes medidas: em relação à VGI um novo estudo, 

permeando minuciosamente às referências sobre possibilidades de uso, credibilidade, 

confiabilidade, entre outras questões para que fosse possível amadurecer o entendimento 

acerca de como os cidadãos podem colaborar com informações referentes a questões 

relacionadas a alagamentos; em relação ao aplicativo VGI, pelas especificidades dos 

requisitos que ponderamos necessário para a coleta de informação e síntese de resultados, 

optou-se pela tentativa de desenvolvimento de um aplicativo por meio de programação. 

Para o desenvolvimento do aplicativo optou-se por estudar a linguagem Python por, 

entre outros motivos, a simplicidade e objetividade da estrutura da linguagem que facilita o 



                                 
aprendizado àqueles que não possuem um conhecimento prévio e também pela capacidade de 

desenvolvimento em vários seguimentos. Python é uma linguagem de programação de 

propósito geral, interpretada, interativa e orientada a objetos, multiplataforma, de código livre, 

que fornece estruturas de dados de alto nível tais como listas e matrizes associativas 

(chamados dicionários), tipagem dinâmica e vinculação dinâmica, módulos, classes, exceções, 

gerenciamento automático de memória, entre outros atributos. Possui uma sintaxe simples, 

elegante e poderosa que pode ser aplicada a diversos seguimentos da computação. Para o 

desenvolvimento de aplicações multiplataforma em Python – o que é mais difícil e limitado 

devido ao fato de que a linguagem, apesar de ser de propósito geral, é mais utilizada para o 

desenvolvimento na web – foi encontrada uma alternativa de desenvolvimento de aplicações 

multiplataforma através do framework Kivy. Um framework em computação pode ser 

entendido como uma série de classes que evidencia padrões de interação entre objetos, ou 

seja, é formado de diferentes classes que, possuindo padrões de interação entre si, podem ser 

utilizadas para uma determinada finalidade. Em Python e em outras linguagens de 

programação são criados frameworks para atender a certo direcionamento de atividade, 

atuando como facilitadores no desenvolvimento de um seguimento para o desenvolvedor que 

queira criar um projeto com a praticidade que um framework oferece. Em relação ao 

projeto Kivy, que é um framework para desenvolvimento multiplataforma e multi-touch, é 

escrito na maior parte em Python, apesar de haver alguns elementos escritos em Cython. Esse 

framework é baseado em uma interface de programação de aplicações (API) de computação 

gráfica multiplataforma, o OpenGL, e permite o desenvolvimento de aplicações compatíveis 

para Windows, Linux, Mac OSX, Android, iOS e Raspberry a partir de um mesmo código 

Python, oferecendo suporte para a geração de executáveis para essas plataformas. O 

projeto Kivy é open source possui vários outros subprojetos, cada qual relacionado a algum 

tipo de tarefa.  

No atual momento da pesquisa o direcionamento está no aprendizado da linguagem 

Python e do framework Kivy. Apesar dos benefícios do desenvolvimento em Python devido 

aos amplos recursos que essa linguagem dispõe, no que diz respeito especificamente ao 

desenvolvimento de aplicativos nativos executáveis em plataformas como Android, Windows 

e MAC, a linguagem ainda não possui muitos recursos de desenvolvimento, sendo o 

framework Kivy um dos únicos projetos existentes para o desenvolvimento multiplataforma e, 

sendo uma criação relativamente recente, existem poucos desenvolvedores a utilizar essa 

alternativa e, menos ainda, instrutores que ensinem e exemplifiquem como utilizar o conjunto 

das propriedades desse framework. Entretanto, a maior parte dos desenvolvedores tem 

aprendido a utilizar as propriedades através da documentação oficial e por meio dos exemplos 

existentes nos pacotes que integram o projeto e sendo, a maioria, desenvolvedores em outras 

linguagens, o trabalho de pesquisa é facilitado. Às próximas etapas da pesquisa pretende-se 

estudar os eventos de alagamentos de acordo com a atuação dos processos físicos que 

resultam esses eventos, bem como dar sequência ao estudo de programação para, se possível, 

obter um aplicativo de coleta de informações acerca de registros feitos pela população local 

numa configuração que permita a execução da coleta de modo a atender aos objetivos da 

pesquisa.
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