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Resumo. A presente comunicação tem como objetivo abordar os desafios em torno
da produção de um geolocalizador para dados históricos capaz de realizar a
transformação de uma informação textual composta por nome de rua, número e
data em uma coordenada geográfica. O geolocalizador está sendo desenvolvido e
testado para a cidade de São Paulo no período de 1870 a 1940. Tendo em vista o
recorte temporal adotado, os mecanismos de geolocalização a serem construídos
dependem da elaboração de um banco de dados de endereços históricos. É
precisamente a respeito dos desafios provenientes da viabilização de tal banco de
dados, de sua alimentação e da construção do geolocalizador para dados históricos
que se centra esta comunicação.

Abstract. This paper aims to address the challenges surrounding the production of a
geolocator for historical data capable to convert textual information composed by
street name, number and date in a geographical coordinate. The geolocator is being
developed and tested for the city of São Paulo in the period from 1870 to 1940.
Given the time cut adopted, the construction of geolocation mechanisms depends on
the production of a database of historical addresses. Therefore, this communication
focus on the challenges related to the feasibility of such database, its filling and the
production of the geolocator for historical data. 

A presente comunicação tem como objetivo abordar os desafios em torno da produção de um

geolocalizador para dados históricos capaz de realizar a transformação de uma informação

textual composta por nome de rua, número e data em uma coordenada geográfica. O

geolocalizador está sendo desenvolvido e testado para a cidade de São Paulo no período de

1870 a 1940. A pesquisa, ainda em andamento, faz parte do escopo do Projeto [trecho omitido

para permitir blind review], financiado pela Fapesp (Processo nº [trecho omitido para permitir

blind review]) e desenvolvido por pesquisadores ligados à [trecho omitido para permitir blind

review]. O objetivo geral do projeto é disponibilizar uma plataforma computacional dedicada

à história da capital paulista no referido período. Tendo em vista o recorte temporal adotado,

os mecanismos de geolocalização a serem construídos dependem da elaboração de um banco

de dados de endereços históricos, como por exemplo igrejas, casas ou hotéis, onde cada um

deles contém um endereço (nome de rua e número) e uma localização espacial conhecida em

um determinado período de tempo. É precisamente a respeito dos desafios provenientes da

viabilização de tal banco de dados, de sua alimentação e da construção do geolocalizador para

dados históricos que se centra esta comunicação. Ela está dividida em três partes: a primeira

aborda as características das fontes históricas utilizadas e as dificuldades por elas impostas; a



segunda trata do Editor Web de Endereços Históricos, ferramenta computacional

desenvolvida pela equipe do projeto para a alimentação do banco de dados mencionado e a

terceira parte aborda a elaboração do geolocalizador de dados históricos propriamente dito.

Ao longo das sete décadas que abarcam a pesquisa, a cidade de São Paulo vivenciou um

crescimento demográfico significativo: passou de cerca de 30 mil habitantes para mais de 1

milhão e 300 mil moradores (BRASIL, 1876; BRASIL, 1940). Diversos fatores contribuíram

para tal incremento populacional, destacando-se dentre eles o papel da imigração (HALL,

2005; FAUSTO, 1991; TRENTO, 1988; BIONDI, 2011) e o processo de industrialização

vivido pela cidade (PETRONE, 1955; MONBEIG, 2004). Soma-se a esse contexto a

preponderância política que ela e o próprio estado de São Paulo adquiriram no cenário

brasileiro no referido intervalo de tempo (VISCARDI, 2012).

Evidentemente, um crescimento demográfico dessa magnitude foi acompanhado de mudanças

significativas na configuração da cidade. Não apenas a quantidade de logradouros e bairros

aumentou, mas a sua infraestrutura se transformou. Tendo em vista esse período de profundas

mudanças, destacando-se a expansão da malha urbana para os propósitos desta pesquisa, a

equipe do projeto optou por adotar como recorte espacial o território correspondente à Planta

da Cidade de São Paulo de 1868. Sendo assim, inicialmente, a plataforma a ser

disponibilizada priorizará as transformações que ocorreram entre 1870 e 1940 dentro dessa

área. Levando em consideração que os mapas produzidos entre 1929 e 1933 pela Societá

Anonima de Rilevamenti Aerofotogrammetrici – SARA (LIMA, 2013) são os que oferecem

maior precisão e grau de detalhamento para o recorte espacial escolhido, eles serviram de base

para o trabalho inicial de vetorização. Tal fato acabou por determinar que a construção do

banco de dados de endereços históricos tivesse início na década de 1930.

1. Fontes históricas

A pesquisa sobre as alterações na numeração dos imóveis dentro da área escolhida para

análise implica, por um lado, em vasta investigação a respeito das mudanças na legislação

urbana do período e, por outro, no estudo do descompasso temporal entre a aprovação de tais

regulamentos e a sua aplicação. 

Para a década de 1930, já estava em vigor a Lei n° 3427, de 19/11/1929, conhecida como

Código de Obras Arthur Saboya. Dentre as suas determinações estava a de que a numeração

dos imóveis deveria levar em consideração a distância entre o meio da soleira do edifício e o

início do logradouro. Ou seja, a numeração dos imóveis passou a ter um critério métrico e



deixou de depender do histórico de construção dos edifícios, que costumava orientar a

numeração dos imóveis. Ainda que a aprovação dessa legislação contribua para o trabalho de

alimentação do banco de dados de endereços históricos, sua implementação foi realizada ao

longo de toda a década de 1930 e, portanto, requer um estudo minucioso a respeito dos mais

de 500 logradouros que compõem a área de análise para verificar a partir de que momento o

critério métrico passou a ser adotado em cada um deles.

O registro de tais informações encontra-se nos livros de emplacamento, produzidos pela

municipalidade. Eles formam o corpus documental mais volumoso e serial a respeito dos

imóveis que tiveram sua numeração modificada. É com esse material que a equipe de

pesquisa está trabalhando atualmente. Todas essas informações estão sendo inseridas no

banco de dados de endereços históricos através de um portal web que será apresentado

adiante.

Ainda que os livros de emplacamento forneçam material valiosíssimo para o desenvolvimento

da pesquisa, em vários casos, o registro de tais mudanças foi feito com longos intervalos de

tempo. Tendo em vista o crescimento demográfico que a cidade enfrentou no período, faz-se

necessário investigar informações complementares, que permitam acompanhar mais de perto

a mudança na numeração dos imóveis, visando a acuidade da base de dados em questão. Para

isso, mapas históricos, guias de ruas, classificados de época e almanaques oferecem dados

importantes e serão cotejados com a documentação principal.

Para o período anterior ao Código Saboya, o trabalho de investigação é mais complexo, uma

vez que os livros de emplacamento indicam a alteração na numeração do imóvel, mas para a

maioria deles não oferece informações que permitam localizá-lo espacialmente. Para

alimentar o banco de dados de endereços históricos, priorizaremos os imóveis de esquina e

aqueles que permitam traçar correspondências com o período posterior ao Código Saboya.

Todos esses dados serão conformados e armazenados no banco de dados mencionado a partir

do Editor Web de Endereços Históricos.

2. Editor Web de Endereços Históricos

Para alocar os dados coletados no banco de dados de forma organizada, foi desenvolvido um

portal web chamado Editor Web de Endereços Históricos que disponibiliza um conjunto de

funcionalidades para inserção, exclusão, edição e consulta de endereços históricos. A

interface do Editor Web de Endereços Históricos é mostrada na Figura 1. Através desse

portal, pesquisadores do projeto estão inserindo no banco de dados endereços históricos da



cidade de São Paulo no período de 1870 a 1940, tais como casas, hotéis, igrejas e praças.

Cada endereço tem um nome de rua, um número, um período de quando ele é válido e uma

coordenada geográfica, que é informada clicando diretamente sobre o mapa histórico no

portal. Os endereços podem ser editados e visualizados de maneira intuitiva e simultânea por

vários usuários registrados no sistema.

Figura 1 – Setor de edição de dados espaciais do editor web

O editor web possui uma interface amigável e intuitiva. Sua manutenção e aprimoramento são

feitos de acordo com as necessidades dos pesquisadores envolvidos com o projeto. Para uma

melhor organização e controle dos dados inseridos, o usuário necessita de uma autenticação

ao iniciar suas atividades no sistema. Para isso, foram estabelecidos, até o presente momento,

dois níveis de usuários: administrador e editor. Sendo o ‘administrador’ o responsável pelo

controle de usuários e o ‘editor’, pela inserção de dados espaciais no banco de dados.

3. Geolocalizador para dados históricos

O geolocalizador utilizará os endereços históricos coletados através do portal web mostrado

na Figura 1 e os segmentos de ruas vetorizadas a partir de mapas históricos digitais. Todas

essas informações estão sendo armazenadas no banco de dados do projeto [trecho omitido

para permitir blind review]. Portanto, a construção de um banco de dados de boa qualidade é

crucial para o sucesso do processo de geolocalização.  Quanto maior o número de endereços

históricos identificados e inseridos no banco de dados, maior será a acurácia do resultado do

geolocalizador.

O geolocalizador de endereços históricos está sendo desenvolvido como um serviço web

considerando a componente temporal dos dados espaciais, como ilustrado na Figura 2.



Figura 2: Geolocalizador de endereços históricos

Cada endereço histórico contém um período de tempo, data inicial e final, de quando ele é

válido. Para ilustrar como o geolocalizador funciona, a primeira parte da Figura 2 mostra os

endereços históricos armazenados no banco de dados do projeto, suas numerações e períodos

de tempo. A segunda parte da Figura 2 mostra o endereço que deve ser geolocalizado “Rua

Augusta, 50, 1937” e os endereços históricos pintados de amarelo que serão considerados

nessa geolocalização. O endereço de número “24” não será considerado pois ele é válido

somente no período de 1938 a 1940 e o endereço a ser geolocalizado é de 1937. A terceira

parte da Figura 2 mostra o resultado da geolocalização, ou seja, a coordenada geográfica

referente ao endereço “Rua Augusta, 50, 1937”. 

O geolocalizador desenvolvido retorna uma precisão associada à coordenada gerada, baseado

no número de endereços que o sistema usou para gerá-la e na confiabilidade desse resultado.

O geolocalizador foi testado com uma série de dados históricos fornecidos pela pesquisadora

Aiala Levy. Os resultados desse teste levam a concluir que a média das distâncias entre os

dados obtidos pelo geolocalizador e os dados fornecidos pela pesquisadora foi de 0.00029

metros. Diante desse resultado, conclui-se que o geolocalizador de endereços históricos

funcionou muito bem, entregando uma localização espacial precisa dentro da faixa temporal

buscada.

O desenvolvimento do geolocalizador pretende não apenas viabilizar os objetivos do projeto

[trecho omitido para permitir blind review], como também a espacialização de outras



pesquisas históricas, sejam dedicadas ao mesmo recorte espacial e temporal ou a outras

cidades e tempos, dada a valorização do compartilhamento do conhecimento e dos princípios

da ciência aberta que anima a equipe do projeto.
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