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DESENHOS CENÁRIOS - CARTOGRAFIA SOCIAL

Os desenhos cenários propostos fazem parte da análise urbana estratégica
sustentável, como metodologia de revisão do Plano Diretor de Catanduva-SP,
propondo uma cartografia social participativa.
Esta metodologia oferece à comunidade de Catanduva a oportunidade de

mapear diretrizes e estratégias, de maneira que facilite a compreensão para além do
mapa georrefernciado 2D.
Os desenhos fazem parte da segunda etapa da revisão do PD, sendo organizados

dentro do AUCA 2.
São Perspectivas feitas à mão da cidade de Catanduva-SP, já com as propostas

feitas pela comunidade através de seus representantes.
Os desenhos são feitos a mão com o uso de caneta digital e aplicativo específico

de desenho, instalado em um tablet.
Primeiramente se análisa as propostas e intenções da comunidade e do núcleo

gestor municipal, mapeadas após encontros presenciais. Após a análise selecionou-se
os núcleos urbanos que iriam ser representados em desenhos à mão a partir da
importância estrutural urbana ou ainda pela grande incidência de intervenções
propostas pela comunidade.
Após escolher os núcleos urbanos e suas intervenções, fotos do local são tiradas

através do aplicativo Google Earth no próprio tablet, em visadas que compreendem
os locais de intervenção.
Com as fotos já tratadas no próprio aplicativo de desenho, inicia-se os traços a

mão livre levando-se em conta volumetria dos edifícios, espaços abertos para ruas,
praças e parques, assim como a volumetria para novos edifícios, além de outras
propostas sugeridas pela comunidade.
Finalizado o desenho no aplicativo, o arquivo é salvo localmente no aparelho e

também na "nuvem" da plataforma web do fabricante do aplicativo.
O desenho então é finalizado em um computador, em programa de tratamento

de fotos e arquivos de imagens, inserindo texto e melhorando o aspecto de bordas de
linhas e fundo das imagens.
Após finalizar o tratamento, salva-se um arquivo de alta resolução em formato

JPG e então este é inserido nos cadernos de mapas e livros a serem entregues à
Prefeitura Municipal de Catanduva-SP.


