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1 RESUMO 

 

O grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista da 

UniSantos – Observa BS da Universidade Católica de Santos atua na área de 

Urbanismo, com foco nas questões urbanas da Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS) e seus nove municípios. A produção dos seus docentes e discentes 

são de interesse acadêmico e público, mas cabe a sistematização, análise e 

divulgação desse material, por meio de um banco de dados para democratizar essas 

informações. Neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida a partir do grupo Banco de 

dados do Observa BS, de forma integrada entre as áreas da Arquitetura e Urbanismo 

e de Ciências da Computação, a fim de fomentar o desenvolvimento da estruturação 

e modelagem da plataforma dados e informações do Observa BS na sua primeira 

etapa de maneira interdisciplinar.  Visa contribuir no processo acadêmico, na 

construção de políticas públicas de desenvolvimento urbano e regional, no 

fortalecimento da participação da sociedade civil e na integração entre ensino, 

pesquisa e extensão na Universidade. Além de subsidiar e fomentar debates e 

contribuições na área do Planejamento Urbano e Regional, no tocante as dinâmicas 

urbanas, questões socioeconômicas, histórico-culturais e ambientais. A metodologia 

adotada se baseou em pesquisas bibliográfica e documental, levantamento de outras 

plataformas de dados, debates e na sistematização e organização de dados, contando 

com o apoio do Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais – 

Instituto Polis. Desse modo espera-se que a plataforma digital do Observa BS possa 

contribuir para a democratização de dados e informações existentes, na construção 

de indicadores e no monitoramento e análises críticas das dinâmicas socioespaciais 

dos municípios e da RMBS.  
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2 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa é resultante do plano de trabalho de Iniciação Científica, vinculado 

ao projeto de pesquisa da orientadora, Profa. Dra. Mônica Antonia Viana, ao grupo de 

pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista - Observa BS e ao Instituto 

de Pesquisas Científicas e Tecnológicas - Ipeci da Universidade Católica de Santos, 

com a concessão da bolsa PIBIC-CNPq. 

Este trabalho visa a organização, sistematização, estruturação e modelagem 

da Plataforma de Dados do Observa BS, de forma inovadora com a integração entre 

os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Ciências da Computação. A Plataforma digital 

proposta visa à disponibilização de dados e informações já existentes e também às 

produzidas pelo grupo, a fim de subsidiar projetos de pesquisa e extensão acadêmicas 

e científicas. Além de possibilitar o acesso à informação qualificada ao maior número 

possível de professores e alunos da Universidade e outras instituições, cidadãos 

interessados e engajados na participação social 

Contribuir assim, para democratização das informações, avaliação e 

monitoramento das dinâmicas socioespaciais da RMBS e seus municípios, a partir da 

estruturação de uma plataforma digital de um Banco de Dados, vinculado ao grupo de 

pesquisa Observa BS.  

 

3 OBJETIVOS  

  

Tem como objetivo geral unir esforços a fim de ampliar e efetivar o papel da 

Universidade Católica de Santos no desenvolvimento de pesquisas socioespaciais na 

RMBS, contribuindo para ampliar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na 

universidade. 

O objetivo principal nesta primeira etapa de estruturação da plataforma do 

Banco de Dados do Observa BS é organizar, sistematizar e disponibilizar via internet, 

dados e informações sobre os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa, por meio de iniciação científica, a produção dos docentes e 

discentes, das disciplinas da graduação e pós-graduação ligadas à área de 

Arquitetura e Urbanismo, como também subsidiar pesquisas e monitorar as dinâmicas 

socioespaciais dos municípios e da Região Metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS). 



4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração da pesquisa foram consultadas bibliografias e plataformas 

existentes como referências, para subsidiar a conceituação, modelagem e 

estruturação da Plataforma de dados e informações do Observa BS. A partir da 

proposta de integração entre cursos, houve a divisão de tarefas para a estruturação 

do Banco de Dados. Para a área de Arquitetura e Urbanismo coube levantar as 

referências teóricas e empíricas no tocante ao conteúdo do banco de dados, com 

sistematização, coleta e organização de informações e para a área de Ciências da 

Computação coube a parte operacional da modelagem da Plataforma web. 

A partir dos objetivos estabelecidos no projeto de pesquisa e no grupo Observa 

BS, a metodologia da pesquisa científica se desenvolveu seguindo as premissas de 

se somar aos processos de monitoramento existentes da região, como a plataforma 

de indicadores do Observatório Litoral Sustentável, o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação - SIMA da Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM-BS) e o 

SigSantos da Prefeitura de Santos, contando com o apoio de instituições parceiras 

como o Instituto Polis, Unifesp e AGEM-BS. Além da produção de informações úteis 

e qualificadas para subsidiar o ensino, pesquisas e extensão na Universidade, bem 

como debates, intercâmbio e troca de experiências com outras universidades, o poder 

público e a sociedade civil para o desenvolvimento e manutenção do Banco de Dados.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Com base nas plataformas referenciais – Plataforma de Indicadores de 

Monitoramento do Observatório Litoral Sustentável; do Núcleo de População “Elza 

Berquó” (NEPO-Unicamp); do Programa Cidades Sustentáveis; SIMA da AGEM BS, 

o GeoSampa da Prefeitura de São Paulo; o SigSantos da Prefeitura de Santos; e o 

RioNow e Seu Acervo – foram feitas análises buscando avaliar as condições que 

melhor se enquadravam em nossas intenções, uma plataforma democrática, objetiva 

e interativa. 

Tendo como parceiro e principal referência o Instituto Polis foi realizada uma 

visita técnica e reunião para a compreensão da Plataforma de Indicadores de 

Monitoramento - Observatório Litoral Sustentável. Com base nessa experiência e no 

Plano de Ação do Observa BS foi criado um roteiro de sistematização, coletados 



dados e informações elaborados pelos integrantes do grupo de pesquisa, além da 

catalogação de trabalhos produzidos por discentes na área do Planejamento Urbano 

e Regional. Após isso foi criado um Drive para a interface das informações e iniciada 

a modelagem da Plataforma web de Dados do Observa BS.  

Desta forma, busca-se também a possibilidade de contribuir com o Sistema de 

Monitoramento e Avaliação (SIMA) da AGEM-BS, que está sendo estruturado para 

monitorar as ações, objetivos e metas do Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

Estratégico da Baixada Santista (PMDE-BS). 

 

6 RESULTADOS 

 

O resultado da pesquisa foi estruturado em vários tópicos abordando a 

importância do ensino e a pesquisa, a conceituação de um banco de dados, com a 

modelagem do sistema de gerenciamento do banco de dados, a proposta do escopo 

do menu inicial da plataforma, o uso de indicadores sociais e a interface com o grupo 

de pesquisa e sua produção que foi sistematizada a partir de inventário e catalogação 

dos trabalhos e publicações, bem como a análise das plataformas de dados e 

indicadores pesquisadas.  

Com base nestes referenciais, para elaboração da Plataforma web de Dados 

do Observa BS, o trabalho interdisciplinar entre discentes e docentes dos cursos das 

áreas de Arquitetura e Urbanismo e de Tecnologia da Informação, se desenvolveu da 

seguinte forma: 

 

Figura 1 - Elaboração da Plataforma web de Dados do Observa BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Letícia Passarelli Verde, 2018 



Após a organização e sistematização dos dados elaborados pelos integrantes 

do Observa BS, docentes e discentes, a plataforma foi estruturada em quatro 

grandes eixos temáticos que sustentam a área de atuação e investigação do grupo 

de pesquisa Observa BS.  

 

Figura 2 - Eixos estruturantes do Banco de Dados Observa BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modelagem foi desenvolvida em conjunto, entre os alunos e professores dos 

dois cursos, procurando atender de forma objetiva os conteúdos a serem 

disponibilizados ao usuário e ao internauta que visualizará os dados e informações. 

Os eixos destacados anteriormente são dispostos na página inicial (home) (Figura 3); 

o logo do Observa BS (Figura 3-a) funciona como ferramenta de redirecionamento à 

página inicial quando o usuário necessitar, além de possuir os ícones de 

direcionamentos às redes sociais (Figura 3-b) como a página do Facebook do 

Observa BS e ao portal da Universidade Católica de Santos; no canto superior 

direito dispõem-se o “home”, a “biblioteca”, “entrar” e “cadastre-se” (Figura 3-c).  

Fonte: logo criado Tainá Muniz, 2016; elaboração e análise sobre logo por Letícia Passarelli Verde, 2018 

 



Figura 3 - Página inicial da Plataforma de Dados e Informações do Observa BS 

 

 

 

Para a publicação de dados será necessário o cadastro do usuário, que 

inicialmente serão apenas os integrantes do grupo de pesquisa Observa BS, 

preenchendo os campos com “Nome”, “E-mail” e “Senha”:  

 

Figura 4 - Cadastro na Plataforma de Dados e Informações do Observa BS 

 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 



Após efetuado o cadastro, o usuário pode fazer a entrada (login) diretamente 

para o efetuar o envio (upload) dos dados: 

 

Figura 5 - Login na Cadastro na Plataforma de Dados e Informações do 
Observa BS 

 

 

 

É possível também realizar a edição do perfil em caso de alteração de dados 

como nome, e-mail e em caso de perda de senha. 

 

Figura 6 - Alteração de Dados na Plataforma de Dados e Informações do 
Observa BS 

 

 

 

 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 



O usuário tem a possibilidade de então registrar um novo eixo (Figura 7) caso 

necessário, e adicionar arquivos à biblioteca (Figura 8): 

 

Figura 7 - Registro de novo eixo na Plataforma de Dados e Informações do 
Observa BS 

 

 

 

Figura 8 - Adicionar arquivos à Biblioteca da Plataforma de Dados e 
Informações do Observa BS 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 

Fonte: Patrick Albino de Lucca, 2018 

 



A fim de sintetizar o processo de disponibilização por meio da Plataforma web 

de Dados do Observa BS, trabalhará da seguinte forma: 

Figura 9 - Forma de funcionamento da Plataforma de Dados e Informações do 
Observa BS 

 

 

A primeira etapa da plataforma digital atingiu os resultados esperados, de forma 

objetiva, de fácil utilização e com uma grande quantidade de dados e informações 

organizados, sistematizados e estruturados a serem disponibilizados. Até o momento 

a plataforma não se encontra disponível aos usuários, pois pretende-se lança-la 

durante a Jornada de Iniciação Científica, promovida pelo Ipeci, vinculada ao site da 

UniSantos. A continuação da organização, sistematização, estruturação e 

monitoramento de novos dados terão continuidade por novos estudantes de Iniciação 

Científica ingressantes no segundo semestre de 2018, os quais adequarão a 

plataforma com base na sua utilização até atingir a sua consolidação. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A plataforma de dados proposta dará maior alcance na difusão de dados e 

informações produzidas a partir de pesquisas e projetos de extensão do grupo e das 

disciplinas de Urbanismo. Almeja-se que a plataforma de dados do Observa BS seja 

uma ferramenta de pesquisa para a ampliação do conhecimento e análises críticas, 

promovendo questionamentos e debates quanto às questões urbanísticas, 

metropolitanas, ambientais, políticas, econômicas e sociais, para fortalecer a prática 

da cidadania, com transparência dos dados, bem como fortalecer o controle social e 

a democratização do acesso ao conhecimento e à informação qualificada.  

Fonte: Letícia Passarelli Verde, 2018 
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