GeoÁrvores
GESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO
Um sistema de cadastro de
árvores baseado em papel, foi
substituído por um cadastro
georreferenciado integrado ao
cadastro de redes e consumidores.
CLIENTE
O projeto foi executado
através de contratação da
Superintendência de Água,
Esgoto e Meio Ambiente
de Olímpia - DAEMO. Considerado um dos polos
turísticos mais importantes
do Estado de São Paulo,
Olímpia está localizada na
região do Aquifero Guarani,
em uma região privilegiada
do noroeste paulista. Distante 430 km da capital
de São Paulo, possui área
de 804 km2 e uma população estimada em 50 mil
habitantes. Sua economia
é baseada na agroindústria
e comércio, mas o Turismo vem se destacando e
ganhando impulso com a
expansão do Clube Termas
dos Laranjais, um dos mais
importantes parques aquáticos do Brasil. O GeoÁrvores veio junto aos objetivos
da Prefeitura de preservar
o meio ambiente e receber
bem o turista.

Foi realizada a implantação de um sistema de
gestão de árvores.
Desafio do Negócio

Visando preservar e realizar a gestão
das árvores no município, existia
a necessidade de implementar um
sistema automatizado, eficiente e
com baixo custo operacional, para
gerenciar geograficamente as árvores do município.

Inteligência Espacial Implementada

Os serviços da NEXUS desenvolvimento rápido de uma aplicação
geográfica de gestão de árvores do
município, permitiram ao cliente criar
um sistema centralizado e integrado com o mapeamento de redes de
água, esgoto e consumidores. Este
projeto forneceu o poder de gerenciar
as árvores do município e simplificar
a ampla gama de operações de gestão de poda e controle de pragas.
Um núcleo central baseado em
banco de dados SQLServer foi adicionado ao já existente do cadastro
de redes, permitindo ao cliente que

Integração com o
GeoSan
INTELIGÊNCIA ESPACIAL - cont.

Solução NEXUS

A NEXUS foi selecionada como principal fornecedora de solução GIS devido a possibilidade
de integrar o mapeamento já existente com o
novo sistema em uma única base de dados.
A NEXUS disponibilizou um time especializado,
constituído de engenheiros com experiência
em GIS e meio ambiente, bem como no desenvolvimento de aplicações geográficas.
O dicionário de dados de levantamento de
informações das árvores foi fornecido pelo
cliente, bem como as informações geográficas
de logradouros, praças e bairros.

Componentes Técnicas da Solução
1.
2.
3.
4.

Levantamento de requisitos.
Desenvolvimento.
Implantação.
Capacitação e suporte contínuo.
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Alianças Tecnológicas Alianças Estratégicas

A integração do cadastro
das árvores com o sistema de cadastro de redes
e consumidores permitiu
um sistema único de
mapeamento
PRINCIPAIS ATIVIDADES

Os requisitos do sistema foram levantados
e validados com o
cliente. Foi realizado
o desenvolvimento da
solução e a importação
dos dados geográficos
fornecidos pelo cliente,
para então ser realizada a integração com o
GeoSan, responsável
pelo cadastro de redes
e consumidores.

www.nexusbr.com

cadastrasse os dados das árvores, situação de
poda, inteferência com fios elétricos, gestão
de pragas e visualização das fotos das árvores,
com o objetivo de apoiar decisões operacionais para a gestão das árvores no município.

