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RESUMO 

O presente trabalho descreve a implantação de geotecnologias, utilizando software livre 

e gratuito, com a finalidade de disseminar as informações geoespaciais da Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA). A EMBASA é a concessionária responsável 

pelo saneamento básico do Estado da Bahia. Este artigo descreve, além do uso e da 

implantação, uma análise dos custos economizados pela companhia ao longo dos anos 

em função da adoção do software livre e gratuito. 
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ABSTRACT 

This work describes the implantation of free geotechnologies, using free and open-source 

software, with the purpose of disseminating the geospatial information of the Bahia Water 

and Sanitation Company (EMBASA). EMBASA is the concessionaire responsible for 

basic sanitation in the State of Bahia. This article also describes, besides implantation, an 

analysis of the saved costs by the company around the years. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geotecnologia é um tipo de tecnologia da informação, que trabalha com dados 

geográficos e tecnologias correlacionadas com este tipo de dado. Dentre as 

geotecnologias, destacam-se os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), os Sistemas 

de Gerenciamento de Bancos de Dados Geográfico (SGBD), o Global Positioning System 
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(GPS), o Georadar e as Ortofotos (Aragão & Campos, 2009). 

Ultimamente, as geotecnologias têm despertado muito interesse das empresas, que 

fazem gestão de infraestrutura. Isto porque elas permitem a manipulação de informações 

espaciais vissando tatar demandas complexas que envolvem coordenadas geográficas 

(Martin, 2019) (Aragão, 2020). 

No contexto das geotecnologias, destaca-se o SIG. Este tipo especial de sistema 

de inforamção permite a visão espacial das informações associada  aos bancos de dados 

geográficos. Um SIG pode ser aplicado em diversas análises contemplando demandas 

operacionais, táticas e estratégicas (CÂMARA, 1996). 

A despeito dos benefícios conhecidos a partir de uma implementação do SIG, o 

processo de implantação deste tipo de sistema envolve altos custos de licenciamento de 

software, exigindo das organizações  a necessidade de contratação de consultorias 

especializadas (Aragão, 2020). Em função disso, poucas empresas conseguem implantar 

um SIG em conjunto com sua área de tecnologia da informação. Visando mitigar os altos 

custos de licenciamento, uma alternativa é o uso e adoção de software livre (SOFTWARE 

LIVRE, 2022). 

Entende-se por software livre, todo programa de computador que permite o seu uso 

irrestrito. O software livre deve permitir, também, que o seu código fonte seja aberto. Este 

tipo de software, geralmente, é mantido por vários desenvolvedores espalhados em diversos 

países (Aragão & Campos, 2009) (Martin, 2019). 

Neste contexto, este artigo descreve a implantação de geotecnologias livres, em 

particular, de SIG e SGBD baseados em software livre e aberto permitindo a empresa 

economizar com custos de licenças de software. Este artigo descreve o processo de 

implantação em uma empresa de saneamento básico do estado da Bahia no Brasil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Na primeira fase do projeto, foi realizada uma pesquisa sobre quais melhores 

tecnologias livres, abertas e gratuitas, que estavam disponíveis e com uma comunidade 

atuante. Ter uma comunidade de desenvolvedores mantendo o projeto de software livre 

ativo e atualizado é algo fundamental para a escolha. Foram priorizados, nesta pesquisa, 

os softwares que não exigissem custos com licenciamento (SOFTWARE LIVRE, 2022) 

(DAVIS, 2007). Este foi um critério estabelecido para a implantação das geotecnologias 

livres nos projetos da empresa EMBASA, que foi utilizada como estudo de caso deste 

trabalho. Portanto, tecnologias que, embora livres, exigiam algum valor para uso foram 
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descartadas. 

Dentre as tecnologias estudadas, foram adotados o ambiente GeoMoose com o 

servidor de mapas MapServer, o QGIS e o Banco de Dados PostGIS (GEOMOOSE, 

2022) (QGIS, 2022). Percebeu-se que estas tecnologias são livres, abertas, sem custo com 

licença e robustas. Observou-se com a pesquisa, que elas são utilizadas em diversas 

empresas de grande porte, sobretudo, o QGIS (ARAGÃO e CAMPOS, 2009) (Martin, 

2019). Por fim,  foram levantados os custos com licenças de um software proprietário 

visando  estimar o valor economizado pela empresa ao adotar software livre. 

 

3 RESULTADOS 

A adoção de software livre e gratuito para a implantação de geotecnologias na 

EMBASA tornou os dados geográficos mais acessíveis por um maior número de usuários 

(EMBASA, 2022). Esta implentação permitiu democratizar o uso de sistemas de 

informações geográficas chegando a usuários especialistas e não especialistas. As gestões 

comercial e operacional, por exemplo, foram melhoradas. A seguir serão descritas estas 

melhorias. 

Os gestores da empresa podem utilizar os dados geográficos nos sistemas de 

informação geográfica para visualizar os consumidores e os seus dados correlacionados. 

Pode-se agrupar espacialmente os consumidores em função do seu tipo (residencial, 

industrial ou grande consumidor). Isto pode ser disposto na forma de mapas temáticos, 

que permitem o uso de cores visando filtrar espacialmente os consumidores. 

A Figura 1 mostra um exemplo de mapa temático. Nesta Figura, o usuário pode 

visualizar os imóveis habitados, em construção, desabitado, dentre outros, conforme a 

legenda que, também, pode ser vista na Figura 1. Desta forma, pode- se perceber a 

concentração de imóveis habitados em determinados locais da cidade e priorizar o 

abastecimento nestas regiões. Como plano de fundo no mapa, pode-se visualizar as 

ortofotos do município, isto é, imagens georeferenciadas, o que confere maior riqueza de 

detalhe nas análises geográficas. 
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Figura 1: Visualização de um mapa temático dos imóveis 

 
 

 

A Figura 2 mostra o mesmo mapa da Figura 1, mas com uma visão operacional. 

Na Figura 2, pode-se visualizar em azul as redes distribuidoras de água potável. Além 

disso, ao clicar em cada linha em azul, o usuário poderá ter acesso a dados operacionais 

das redes de abastecimento de água como diâmetro, material e extensão. 

 

Figura 2: Mapa mostrando as redes de abastecimento de água 
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As Figuras 1 e 2 mostram as telas do SIG baseado em geotecnologias livres e 

gratuitas. Não houve nenhum custo com o licenciamento do software para o 

desenvolvimento destes sistemas. Pode-se perceber dois exemplos de uso que permitem 

uma melhor gestão comercial e operacional da empresa. 

As geotecnologias auxiliam gestores nas tomadas de decisão. Eles podem fazer 

análises espaciais complexas envolvendo perguntas como: onde estão concentrados meus 

consumidores? Onde está minha infraestrutura de rede de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário? O uso de uma ferramenta SIG é imprescindível para responder a 

perguntas como estas. Os dados tabulares sem uma visão espacial associada não são 

suficientes para responder a estas questões, que envolvem o aspecto geográfico. 

Atualmente, os sistemas de informação geográfica implementados na EMBASA 

possuem 1706 usuários cadastrados, que representam quase 40% dos empregados da 

empresa (Figura 3). Portanto, a empresa permite que 1706 usuários utilizem as 

geotecnologias sem quaisquer custos com licença de software. 

 

Figura 3 – Tela do sistema que controla a quantidade de usuários das geotecnologias da EMBASA 

 
 

Caso a empresa queira adicionar novos usuários ao longo do tempo e atender a 

toda a força de trabalho da empresa, não há nenhum impedimento, pois todas as 

tecnologias são baseadas gratuitas. Portanto, conclui-se que a adoção de software livre 

permite que o projeto seja escalável. 

Para efeito comparativo, caso fosse adotado um software proprietário, que tem um 

custo em torno de 100 doláres ao ano, por licença, isto é, por usuário, a empresa teria que 

arcar com um custo de aproximadamente 170.600 dólares por ano. O projeto está 

implantado desde 2007 e a projeção da economia é de 2.559.000 dólares durante estes 

anos. Este valor economizado pode ser direcionado para a atualização do parque 

tecnológico, bem como para outras demandas da área de tecnologia. 
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4 CONCLUSÕES 

A implantação das geotecnologias descritas neste artigo permitiu o 

desenvolvimento de soluções geotenológicas que atendem aos usuários sem agregar 

custos para a empresa. Vale destacar que as tecnologias descritas neste artigo foram 

baseadas software livre, aberta e gratuita. 

Conclui-se que, por ser baseado em tecnologias livres e gratuitas, o projeto 

possibilitou uma economia significativa para a empresa. Além disso, estas  tecnologias 

podem ser personalizadas para outros contextos, tornando o projeto escalável do ponto de 

vista econômico e de funcionalidades. Aponta-se o seguinte trabalho futuro: a realização 

da análise para estudar se as tecnologias descritas neste artigo permitem a expansão de 

funcionalidades sem agregar complexidade no desenvolvimento. 
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