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1. INTRODUÇÃO
O IGEO é uma aplicação do tipo websig (sistema de informação geográfica para internet) que permite aos
colaboradores do CAU/BR e dos CAU/UF utilizar informações relacionais com dados geográficos, resultando em
mapas, relatórios, painéis de indicadores e gráficos que auxiliarão o acompanhamento, a visibilidade e o
planejamento estratégico, bem como a relação de dependência entre os diversos dados da instituição.
Especificamente, o IGEO foi projetado para atender a demandas por cruzamento de dados cadastrais
georreferenciados, como auxílio na tomada de decisão e definição de estratégias. É utilizado em atividades onde a
componente espacial (geográfica) é fundamental para o desenvolvimento de metodologias e rotinas que atendam às
diversas áreas de atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo como um todo.
Nesta ordem, o app GIS COLETOR é um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis, voltado para a
fiscalização da atividade profissional. Trata-se de um aplicativo para a coleta e visualização de dados em campo,
permitindo a criação e atualização de dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e cadastrais (atributos), além do
controle/monitoramento e a roteirização das equipes de fiscalização por parte do Coordenador, em tempo real,
durante as atividades finalísticas.

1.1.

1.2.

TÓPICOS ABORDADOS


Interface da aplicação IGEO voltado à fiscalização;



Procedimento para criação de tarefas para fiscalização no IGEO.



Interface da aplicação GIS COLETOR;



Funções da aplicação GIS COLETOR;



Interface de cadastro do relatório de fiscalização no ambiente corporativo do SICCAU;

OBJETIVOS


Passo a passo demonstrando a utilização do módulo de fiscalização e funcionalidades da aplicação
IGEO, GIS COLETOR e SICCAU.



Visualização da tela do usuário.
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MÓDULO DE COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃO
2. PROCEDIMENTO INICIAL NO IGEO
2.1.

CRIAÇÃO DE TAREFA


Uma vez que estiver logado com seu usuário devidamente habilitado no IGEO,

primeiramente criaremos uma nova tarefa, clicando no widget fiscalização

e

posteriormente em ‘Nova Tarefa’ como indicado na figura 1.

Figura 1 – Visualização da tela no módulo permitido ao Coordenador de Fiscalização.
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Nesta etapa, cabe ao gerente ou coordenador de fiscalização a configuração da tarefa, que

será visualizada, posteriormente, pelo fiscal, de posse do tablet. Assim, o responsável pela
criação da tarefa, escolherá para qual fiscal designará a tarefa (1), escolhera o tempo de track,
que é a frequência com que será atualizada a posição do fiscal, assim como a descrição (com
no máximo 40 caracteres) para a tarefa (2), logo após clique em avançar (3).

Figura 2 – Visualização da tela de gerenciamento de tarefa do IGEO.
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Nesta etapa é preciso adicionar a camada de informação na tarefa para serem preenchidas

na fiscalização, neste guia vamos adicionar a camada Novo Rascunho de Relatório, Primeiro
Selecione a aba Busca Espacial e/ou Atributo (1), depois selecione a camada Novo
Rascunho de Relatório (2), e por fim novamente em Adicionar (3).


Para adicionar uma rota para a tarefa de fiscalização clique na aba Pontos de destino (4).

Figura 3 – Visualização da tela de gerenciamento de tarefa do IGEO.
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Nesta etapa inserem-se os endereços da origem e do destino assim como as descrições do
que é, ou o que fazer em cada ponto da rota (1). Podemos observar a rota criada através dos
endereços informados.



Logo após clique em concluir (2).



Uma vez que a tarefa foi criada e devidamente configurada, passamos agora à aplicação GIS
COLETOR no tablet como veremos no passo 3, deste guia de usuário.

Figura 4 - Rota para fiscalização.
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3. CONFIGURAÇÃO INICIAL DO GIS COLETOR


Instale o app GIS Coletor no tablet, disponível no app store(iOS) e no Play Store(Android)



Acesse o aplicativo GIS Coletor no seu tablet.



Toque no botão de engrenagem (1).



Adicione, no local indicado na figura 6, o link do serviço de mapa do CAU/BR

http://igeocoletor.caubr.gov.br/php/ (2).


Informe o Usuário e Senha nos campos centrais e clique em Entrar (3).



OBS: Cada CAU/UF receberá seus dados de acesso por e-mail, ao solicitar credenciais
de acesso ao sistema IGEO, através de protocolo no gerenciador de demandas do CSC.

Figura 5 – Tela de acesso ao GIS COLETOR.
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3.1. ACESSAR A TAREFA DE FISCALIZAÇÃO


Toque em recarregar tarefas (1) para atualizar as tarefas que foram criadas para fiscalização no
iGEO



Toque uma vez em cima da tarefa (2) que foi criada que esta disponível no servidor para
baixar.



Essa tarefa foi criada no servidor para essa Demonstração e contém, nesse caso, uma
camada* de fiscalização: Novo Rascunho De Relatório. No seu dia a dia, essa tarefa terá
outro nome, definido pelo gerente de fiscalização.



Toque no botão Localização Atual (3), indicado na figura 6, para que sua posição seja
identificada como um ícone azul no mapa.

Figura 6 – Tarefas disponíveis no servidor.

* Camada é o local que ficam as informações coletadas em campo, além de imagens e localização.
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Na figura 7 abaixo, podemos ver a tarefa que foi baixada do servidor e a localização do agente
indicada pelo ícone azul.



Clique na tarefa Demonstração(1) para mostrar as camadas e os pontos de destino.

Figura 7 – Localização do agente e tarefa carregada no tablet.
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3.2. EXIBIR PONTOS DE DESTINO


Clique em pontos de destino (1) para exibir a rota.

Figura 8 – Pontos de destino e camadas.
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A rota com os pontos informados é exibida na figura 9.



Logo após clique em Camadas (1) para exibir as camadas disponíveis na tarefa.



Depois clique para adicionar um Novo Rascunho de Relatório (2) para iniciar o
preenchimento.

Figura 9 – Rota.
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3.3. PREENCHIMENTO DO NOVO RASCUNHO DE RELATÓRIO.


Nessa etapa é preciso preencher o rascunho de relatório de fiscalização.



É fundamental o preenchimento correto do estado (UF) no formulário, sem essa
informação não será possível ter acesso Novo Rascunho Relatório depois de finalizada a
tarefa.



Ao final do preenchimento, a última opção do formulário é o desenho de uma câmera
fotográfica. Para fotografar um indício, basta clicar sobre este ícone da câmera (1) como na
figura 10.

Figura 10 – Rascunho de relatório de fiscalização.
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Após a fotografia de interesse ter sido selecionada clique em Usar Foto (1) (No sistema
android clicar em salvar), caso a fotografia não tenha ficado como desejado é possível apagala clicando em Repetir (2) como mostrado na figura 11, este passo é imprescindível para que a
fotografia fique salva na tarefa e no tablet.

Figura 11 – Salvando a fotografia.
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Logo após preenchido o Novo Rascunho de Relatório e salvo a fotografia, é preciso definir
uma posição para feição de fiscalização.



Para isso é preciso navegar no mapa até a posição em que esta sendo feita a fiscalização, e
dar um clique no mapa no local mais aproximado possível da fiscalização e então vai aparecer
um ícone (1) no local, como demonstrado na figura 12 e serão exibidas as coordenadas no
quanto superior esquerdo (2).



Realizados todos esses procedimentos é preciso finalizar, para isso clique no ícone de três
pontos (3) para desvendar as opções.

Figura 12 – Definindo feição para o objeto de fiscalização.

GUIA IGEO – GIS COLETOR

13

3.4. SALVANDO TAREFA.


Neste ponto clique em salvar (1).



Após salvar rascunho de relatório de fiscalização é preciso sincronizar e finalizar a tarefa que
será mostrado no passo 3.5, seguinte.

Figura 13 – Salvando rascunho de relatório de fiscalização.
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Depois de salvar é preciso voltar (1) para acessar o painel de tarefas.

Figura 14 – Acesso ao painel de tarefas.
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3.5. SINCRONIZAR E FINALIZAR A TAREFA


Para realização desta etapa é preciso que o dispositivo esteja conectado na internet.



Para sincronizar a tarefa, uma vez o dispositivo móvel conectado a internet, no painel de tarefas
disponíveis no servidor, toque e segure na tarefa como indica na figura 16 abaixo que se
pretende sincronizar e então arrastar para o lado esquerdo para que apareça o menu de
sincronização e finalização como mostra na figura 15.

Figura 15 – Painel de tarefas.
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Primeiramente selecionamos o botão sincronizar (1), logo após finalizar (2) como na figura 16.
Feito isso a tarefa se completa e estará disponível no IGEO e para ser importada no SICCAU
atualizada com as informações de campo. E quando acessamos o IGEO, obteremos a tarefa
atualizada e sincronizada no servidor.

Figura 16 – Menu de sincronização e finalização.
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Figura 16 – Tarefa finalizada.
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4. INDENTIFICAÇÃO DO RASCUNHO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
NO IGEO
Obs.: Esse passo é de extrema importância porque é agora que vamos obter o
número do rascunho de relatório de fiscalização para podermos realizar a
importação no SICCAU


Para fazer a identificação do rascunho de relatório de fiscalização que foi efetuado no GIS
Coletor acesse o sistema de inteligência geográfica IGEO e acesse o sistema com seu usuário
habilitado.



Habilite a visualização da camada Novo Rascunho de Relatório (1) que esta dentro do grupo
de camadas do respectivo CAU/UF



Uma vez habilitada a camada, navegue no mapa até o local que ocorreu a ação de fiscalização
e encontre o ícone vermelho como exemplificado abaixo(2) (o ícone verde representa
rascunhos que já foram importados no SICCAU ), este ícone vem acompanhado com o número
do rascunho de relatório e a data que foi efetuada a ação. Uma vez que obtemos o número
do rascunho vamos acessar o sistema SICCAU CORPORATIVO para cadastrar a denúncia
demonstrado no passo 5.

Figura 17 – Acesso a camada de rascunhos de relatório.
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5. CADASTRO DE RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO NO SICCAU.


Acesse o ambiente do SICCAU CORPORATIVO faça o login e acesse a pagina para Elaborar
Documento de Fiscalização(1) do menu de fiscalização.

Figura 18 – Cadastro do Rascunho de Relatório
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Em tipo de documento de fiscalização selecione Relatório de Fiscalização, selecione a
opção Desejo Aproveitar dados de um rascunho de relatório de fiscalização do IGEO (1),
depois informe o número do Rascunho (2) que foi obtido no IGEO no passo anterior e
pressione OK.



As informações que foram obtidas em campo preencherão os campos do cadastro, informe os
campos ainda necessários complementares e clique em Cadastrar no final da página, e será
possível ter acesso a todas as informações cadastradas assim como quaisquer imagens
capturadas em campo.

Figura 19 – Cadastro do Rascunho de Relatório.



Depois desse procedimento todo realizado, está concluído o processo.



A título de conhecimento, é possível notar que o ícone da fiscalização que antes era vermelho,
agora é verde porque sua situação foi alterada para Importado SICCAU.



Fim
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