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Abstract. In the context of smart cities, the information of businesses licenses
has the potential to discriminate economics characteristics of the observed ur-
ban environment. This work performs an quantitative and entropic analysis of
businesses licenses in an area around establishments considered as key venues
(i.e., businesses that highly influence a neighborhood). Given the analysis is
possible to notice that after the inauguration of each of the 2 studied shoppings,
the number of licenses reaches a peak followed by a dramatic drop. From en-
tropy variation is observable that in both shoppings there are a bigger disper-
sion compared to the rest of the neightborhood.

Resumo. No contexto de cidades inteligentes, a informação de alvarás tem
potencial de discriminar as caracterı́sticas econômicas do meio urbano ob-
servado. Neste trabalho é feita uma análise quantitativa e entrópica sobre a
emissão de alvarás próximos a estabelecimentos considerados chave (isto é,
estabelecimentos que afetam fortemente sua vizinhança). Dada a análise é
possı́vel notar que após a inauguração de cada um dos 2 shoppings centers
estudados o número de alvarás abertos alcança um pico seguido por uma queda
vertiginosa. A partir da variação da entropia também é notável que há em am-
bos os shoppings uma maior dispersão nos tipos de alvarás que o restante do
bairro.

1. Introdução

A análise de dados provenientes de cidades inteligentes possibilita a descoberta de fatores
sociais, econômicos e culturais de maneira mais barata que pesquisas conduzidas tradi-
cionalmente (ex. censos e questionários). Além disso, esses dados são mais escaláveis
e, por poderem ser coletados mais rapidamente, refletem mais fidedignamente a situação
atual do cenário analisado [Silva and Loureiro 2016]. Assim, o desafio é descobrir como
explorar computacionalmente informações de dados urbanos na geração de conhecimento
aplicado à sociedade, incluindo subsı́dios para definição estratégica de polı́ticas públicas.

Os estabelecimentos comerciais de uma vizinhança possuem grande impacto
econômico e social em seu contexto local, além de normalmente valorizar os terrenos
inseridos dentro dos mesmos limites [Carr et al. 2003]. Dessa forma, estudar o desen-
volvimento de uma área comercial oferece possı́veis indicadores que ajudariam a identi-
ficar potenciais novas áreas comerciais.



Este trabalho tem como objetivo a exploração e análise da base de dados que
contém a relação de alvarás para liberação de atividades comercias e edificações dentro
do municı́pio de Curitiba buscando um padrão de expansão de estabelecimento regular-
izados ao redor de estabelecimentos tipicamente populares (i.e., shopping centers). Os
estabelecimentos cuja região é estudada são o Shopping Pátio Batel e o Shopping Crystal
Plaza. Ambos foram escolhidos por estarem no bairro Batel, o qual está numa região
central da cidade e no qual os dados são relativamente melhor documentados.

O restante do artigo está dividido da seguinte maneira: os trabalhos relacionados
são abordados na Seção 2; a origem e as particularidades dos dados analisados são apre-
sentados na Seção 3; um breve histórico com as informações relevantes do cenário para a
compreensão do trabalho são descritos na Seção 4; o desenvolvimento se dá na Seção 5
e; na Seção 6, finalmente, é apresentada a conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
A investigação foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, revisão bibliográfica e
conceitualização dos diversos temas que envolvem o assunto principal.

2.1. Dados urbanos
Metade da população mundial já vive em cidades grandes e previsões indicam que em
2050 esta fatia será de 70% [Rassia et al. 2014]. Este é um cenário pior que o atual onde já
há problemas envolvendo consumo de energia, engarrafamentos, tratamento de resı́duos,
emprego, inclusão social, saúde, educação ambiental e proteção ambiental. Por exemplo,
segundo World Energy Outlook 1, 76% das emissões de CO2 são geradas nas cidades e en-
garrafamentos representam um prejuı́zo de 1% do PIB Europeu [Cardin et al. 2015]. Esse
crescimento proporciona a possibilidade de melhoria de vida da população, embora sua
concretização dependa também de medidas governamentais, mercado e de investimentos
na infraestrutura [Turok and McGranahan 2013].

Dados gerados na localidade urbana podem ser utilizados para auxiliar a tomada
de decisões de governos públicos e corporações privadas. Em 2012, a cidade de Chicago
passou por uma reforma que reduziu o número de categorias de licenças de estabelecimen-
tos para agilizar e diminuir o peso da burocracia nos pequenos negócios após a análise de
dados empı́ricos da cidade (ex., quantidade de tipos de licenças, número de inspeções anu-
ais em um local, porcentagem de restaurantes que passaram a primeira inspeção sanitária)
[Team 2015].

2.2. Cidades Inteligentes e Computação Urbana
Conceitos como cidades geo-inteligentes, localidades urbanas que permitem a exploração
de dados sensoriais para sua melhoria, foram definidos em conjunto a uma arquitetura de
sistema que visa aumentar a facilidade no tratamento de tarefas de geoprocessamento por
[Morales and Garcia 2015]. O sistema proposto diminui a complexidade do geoprocessa-
mento ao focar na detecção e execução de eventos, diminuindo o volume de dados.

Segundo a Cisco existem 3 etapas 2 para implantação de um modelo de cidade
inteligente:

1Disponı́vel em: http://www.worldenergyoutlook.org/ . Acessado em: 26/11/2017.
2Disponı́vel em: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/

docs/scc/ioe_citizen_svcs_white_paper_idc_2013.pdf . Acessado em: 26/11/2017.

http://www.worldenergyoutlook.org/
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/ioe_citizen_svcs_white_paper_idc_2013.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/ioe_citizen_svcs_white_paper_idc_2013.pdf


• Primeiramente expandir o acesso à banda larga em toda cidade.
• Em segundo, construir serviços sobre esta estrutura, por exemplo educação, saúde,

turismo, etc (varia de acordo com a necessidade da cidade).
• Finalmente a cidade deve fortalecer a iteração dos cidadãos nestas plataformas.

A participação dos cidadãos em plataformas online tais quais as Redes Sociais
Baseadas em Localização oferece a oportunidade de análise de uma imensa quantidade
de dados quase em tempo real da qual é possı́vel extrair informações econômicas, sociais,
culturais, dinâmicas de movimentação, etc [Silva and Loureiro 2016].

2.3. Geoprocessamento: aplicações
O estudo da dinâmica dos meios de transportes da cidade de Belo Horizonte foi realizado
com o auxı́lio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que incluı́a informações
como malha de eixos, arruamento, nós de cruzamento, entre outras [Zuppo et al. 1996].
O estudo foca na modelagem dos dados como os agentes e pontos espaciais do transporte
coletivo e a forma que ocorre a circulação viária e sinalização da cidade.

Em um estudo realizado usando dados do estado de São Paulo foi ver-
ificada uma correlação entre problemas respiratórios e queima de cana-de-açúcar
[Lopes and Ribeiro 2006]. O trabalho foi feito correlacionando dados de casos hospi-
talares no SUS e dados geoespaciais disponibilizados pelo INPE. Os dados foram ma-
nipulados na ferramenta MS-Access 2000 3 e depois foram visualizados na ferramenta
MapInfo 4. Apesar de antiga, a ferramenta MapInfo, semelhante ao QGIS, ainda está em
manutenção. No entanto é uma ferramenta de código fechado não-gratuita.

Em um trabalho realizado sobre os dados de transporte de Curitiba foi identi-
ficado que o número de veı́culos cresceu mais rápido que a infraestrutura da cidade
[Vila et al. 2016]. No artigo foram usados os dados do Instituto de Planejamento de Cu-
ritiba (IPPUC 5). Para a visualização foram usados os dados do Google Maps, Open-
StreetMaps e PostGIS.

Em outro estudo utilizando dados de Curitiba são apresentados os desafios rela-
cionados aos dados de redutores de velocidade no transporte público [Costa et al. 2017].
Foram utilizados dados do IPPUC, Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), Secretaria
Municipal de Trânsito (SETRAN) e Companhia de Urbanização de Curitiba (URBS).
Para a visualização dos mesmos foram usadas as ferramentas Google Map e QGIS.

Em um estudo também realizado em Curitiba a atividade econômica foi anal-
isada através da entropia de Shannon ([Shannon 1948]) sobre os bairros Centro, Batel e
Tatuquara [Rosa et al. 2016], concluindo que ela tende a diminuir quando há um grande
número de alvarás, i.e., os alvarás tendem a dispersar. O trabalho foi realizado utilizando
os dados abertos da Prefeitura de Curitiba e PostGIS. Para a visualização foram usados
o QGIS, Google Maps e OpenStreetMaps. Com exceção dos do Google Maps, estas
ferramentas são as mesmas utilizadas neste artigo.

Diferentemente dos trabalhos apontados, neste artigo é realizada uma análise dos
alvarás ao redor de shoppings. Uma comparação dos trabalhos apresentados pode ser
visualizada na Tabela 1.

3Disponı́vel em: http://office.microsoft.com/access . Acessado em: 26/11/2017.
4Disponı́vel em: http://www.mapinfo.com/ . Acessado em: 26/11/2017
5Disponı́vel em: http://www.ippuc.org.br/ . Acessado em: 08/12/2017.

http://office.microsoft.com/access
http://www.mapinfo.com/
http://www.ippuc.org.br/


Table 1. Comparação entre o artigo atual e trabalhos relacionados.
Artigo Local Ferramentas Trabalho feito

[Vu et al. 2013] Haiphong -
Vietna

VISUM
traffic model

identificação de correlação entre
tráfego e poluição atmosférica

[Lopes and Ribeiro 2006] São Paulo
(estado)

MS-Access
2000,
MapInfo

relação entre problemas
respiratórios e queima de
cana-de-açúcar

[Vila et al. 2016] Curitiba Google
Maps, Open-
StreetMaps,
PostGIS

identificação de que o número de
veı́culos cresceu mais rápido que
a estrutura da cidade

[Costa et al. 2017] Curitiba Google
Maps, QGIS

descrição dos desafios
relacionados aos dados de
redutores de velocidade no
transporte público

[Rosa et al. 2016] bairros
Centro,
Batel e
Tatuquara de
Curitiba

Google
Maps, Open-
StreetMaps,
PostGIS

análise da entropia de shannon
sobre a atividade econômica dos
alvarás

(artigo atual) bairro Batel
em Curitiba

Google
Maps, Open-
StreetMaps,
PostGIS

análise do impacto de um
shopping nos alvarás ao redor
(análise exploratória e entropia
de shannon)

3. Dados e ferramentas

Os dados utilizados na análise são a relação de alvarás para liberação de atividades com-
ercias e edificações dentro do municı́pio de Curitiba. Estes dados foram obtidos através
do portal da Prefeitura de Curitiba6. Os atributos disponibilizados estão representados na
Tabela 2.

Dados geográficos, apesar de complexos [Bezerra and Kaster 2017], têm sua
análise viabilizada por ferramentas das quais a escolhida para visualização dos dados
de maneira gráfica e auxı́lio na interpretação das informações obtidas foi o QGIS 2.147.
Este foi utilizado neste trabalho por tratar-se de um software gratuito compatı́vel com
PostgreSQL 9.18

4. Cenário

Nesta seção são apresentados os cenários usados na análise: dois shoppings localizados
no bairro Batel de Curitiba.

6Disponı́vel em: http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/?grupo=
2 . Acessado em: 26/11/2017.

7Disponı́vel em: http://qgis.org/ja/site/ . Acessado em: 26/11/2017.
8Disponı́vel em: https://www.postgresql.org/ e PostGIS 2.19, o qual adiciona funções espa-

ciais pelas quais é possı́vel manipular geometrias e determinar relações espaciais[Schneider et al. 2017].
Para a renderização dos boxplots foi utilizada a linguagem R 10.

http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/?grupo=2
http://www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/consulta/?grupo=2
http://qgis.org/ja/site/
https://www.postgresql.org/


Table 2. Atributos disponı́veis na tabela de alvarás.
Atributo Descrição Atributo Descrição

NOME EMPRESARIAL nome da empresa CEP CEP do endereço
NUMERO DO ALVARA número da licença

do alvará
DATA EMISSAO data de emissão da

licença do alvará
DATA EXPIRACAO data de expiração

da licença do
alvará

UNIDADE identificação da
unidade

ATIVIDADE SECUNDARIA1 descrição da
atividade
secundaria 01

ENDERECO rua de endereço

ATIVIDADE SECUNDARIA2 descrição da
atividade
secundaria 02

NUMERO número predial

ATIVIDADE PRINCIPAL descrição da
atividade principal

ANDAR identificação do
andar

COMPLEMENTO complemento do
endereço

BAIRRO bairro do endereço

INICIO ATIVIDADE data de inı́cio da
atividade

4.1. Shopping Pátio Batel
Começando a construção em 2008 e tendo o lançamento comercial em 2011, o Shopping
Pátio Batel tem como público alvo as classes A e B [Gazeta do Povo (2008) ] e está lo-
calizado na Avenida do Batel. Sua inauguração ocorreu em setembro de 2013 com cerca
de 200 lojas e expectativa mensal de 1 milhão de visitantes [Bem Paraná (2013) ].

4.2. Shopping Crystal Plaza
Inaugurado em 1996, o Shopping Crystal Plaza é uns dos shopping mais antigos de Cu-
ritiba e o primeiro voltado para o público de classe A [Gazeta do Povo (2016) ]. Atual-
mente é formado por mais de 150 lojas e duas vezes por ano sedia o evento de moda
Crystal Fashion [Hotel Nikko ]. Está localizado à 1 km do Shopping Pátio Batel, para o
qual faz concorrência direta.

5. Desenvolvimento
Neste estudo é realizada uma análise sobre a quantidade de alvarás e dispersão da ativi-
dade principal. As regiões analisadas estão indicadas na Figura 1. Os cı́rculos maiores
em azul e vermelho demarcam regiões em torno dos shoppings de, respectivamente, 100
e 20 metros de raio. Os demais cı́rculos representam alvarás que surgiram nestas regiões.

O número de alvarás que surgiu anualmente nas regiões analisadas pode ser visto
nas Figuras 2 e 3 . Em laranja estão contabilizados todos os alvarás que surgiram em
torno do local estudado (100 metros de raio) enquanto que em azul é retirado a região “do
próprio local estudado” (20 metros de raio) - esta região tem forma de donut/roquinha
na Figura 1. Observando a data de inauguração (respectivamente, em 2013 e 1996) é
possı́vel notar o impacto que ambos os shoppings causaram.

A Figura 4 indica novos alvarás expedidos anualmente no bairro Batel como um
todo. Em laranja estão todos os alvarás enquanto que em azul são retirados os alvarás



Figure 1. Regiões analisadas.

Figure 2. Novos
alvarás por ano
na região do
Shopping Pátio
Batel.

Figure 3. Novos
alvarás por ano
na região do
Shopping Crystal
Plaza.

Figure 4. Novos
alvarás por ano no
bairro Batel.



Figure 5. Análise
bivariável de
“novos alvarás” ×
“tempo” na região
do Shopping Pátio
Batel.

Figure 6. Análise
bivariável de
“novos alvarás” ×
“tempo” na região
do Shopping
Crystal Plaza.

Figure 7. Análise
bivariável de
“novos alvarás” ×
“tempo” no bairro
Batel.

das regiões próximas dos lugares estudados (20 metros de raio). Através destes dados é
possı́vel notar o tamanho do impacto de ambos os shoppings.

O impacto de ambos os shoppings em novos alvarás é discriminado nas Fig-
uras 5 e 6. Para detectar outliers (valores fora da curva) é usado análise bivariável com
boxplots. A região analisada está de 20 a 100 metros dos locais estudados (região em
forma de rosquinha). Os dados estão organizados em grupos de 8 meses. Cada boxplot
recebe estas informações referentes a um perı́odo de 4 anos (6 valores de 8 meses cada).

Na região do Shopping Pátio Batel, no perı́odo 2012-2015, aparecem dois outliers,
indicando que houve um crescimento e decrescimento anômalo (Figura 5). Os dados
referentes ao Shopping Crystal Plaza expressam picos nos perı́odos 1995-1998, 2003-
2006 e 2011-2014, mas nenhum outlier. Na Figura 7 pode-se observar o mesmo boxplot
das Figuras 5 e 6 aplicado sobre todo o bairro Batel. Nota-se que no perı́odo de 2011-2014
houve um crescimento anômalo.

Neste artigo o termo dispersão é definido como variação, por exemplo, o cenário
em que há um alvará de cada tipo representa dispersão máxima. Concentração é definida
no sentido contrário da dispersão, então, por exemplo, o cenário em que todos os alvarás
são do mesmo tipo representa concentração máxima. Para a dispersão dos tipos de alvarás
é utilizada a entropia de Shannon [Shannon 1948], calculada conforme a equação:

HS = −
N∑
i=1

pi log2 pi (1)

no qual P = {p1, p2, ..., pN} (probabilidades), 0 ≤ pi ≤ 1 e
∑N

i=1 pi = 1. A
entropia mı́nima Hmin

S = 0 indica concentração máxima enquanto Hmax
S = log2N indica

dispersão máxima. Para que seja possı́vel comparar entropias com diferentes valores para
N é usada Hnorm = HS

Hmax
S

, onde 0 ≤ Hnorm ≤ 1.



Para o cálculo da dispersão da atividade principal, pi = Ci

C
, no qual Ci representa

o número de ocorrências para cada atividade principal e C, o número total de alvarás. Os
resultados destes cálculos estão apresentados na Tabela 3. Observa-se que os alvarás na
região de cada shopping são aqueles distantes no máximo 20 metros dos mesmos.

Table 3. Entropia em diferentes locais e perı́odos.
Local Perı́odo Entropia

Shopping Crystal Plaza 1996 - 2006 0,757
Shopping Pátio Batel 2012 - 2017 0,706

Batel 1990 - 1995 0,822
Batel (longe dos shoppings) 1996 - 2005 0,849
Batel (longe dos shoppings) 2006 - 2011 0,865
Batel (longe dos shoppings) 2012 - 2015 0,853

Table 4. Top 10 Atividades mais comuns no bairro Batel.
Atividade (2000-2002) Qnt. Atividade (2010-2012) Qnt.
Restaurantes e similares 36 Atividades de estética e outros

serviços de cuidados com a beleza
91

Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica

especı́fica

35 Cabeleireiros 40

Atividade médica ambulatorial restrita
a consultas

27 Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica

especı́fica

37

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

21 Incorporação de empreendimentos
imobiliários

34

Serviços advocatı́cios 17 Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo

32

Atividade médica ambulatorial com
recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos

14 Holdings de instituições
não-financeiras

32

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar e

de saúde

13 Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios

31

Sedes de empresas e unidades
administrativas locais

13 Atividade médica ambulatorial restrita
a consultas

30

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de

informática

12 Estacionamento de veı́culos 28

Representantes comerciais e agentes
do comércio de mercadorias em geral

não especializado

12 Restaurantes e similares 26

Analisando os resultados é possı́vel notar que os alvarás dos shoppings tendem
a ter uma diversidade maior que no restante do bairro, no qual os tipos de alvarás estão
tornando-se mais concentrados. Na Tabela 4 estão as atividades mais populares em difer-
entes perı́odos.



6. Conclusão
Neste trabalho são exploradas informações geográficas dos alvarás do bairro Batel na
cidade de Curitiba com o intuito de analisar a relação entre a abertura de certos estab-
elecimentos chaves e o crescimento de alvarás em uma vizinhança. Assim, é possı́vel
constatar a ocorrência de picos de aumento de estabelecimentos na área logo após a inau-
guração dos shoppings e um contraste entre a entropia dos alvarás dos shoppings com o
restante do bairro.

A partir deste trabalho existem diversas outras possı́veis análises, por exemplo:
um estudo que envolva a base de dados ”Disque Economia”, a qual pode ser usada para es-
timar a inflação dos preços de produtos básicos na cidade de Curitiba; uma pesquisa sobre
a criminalidade nos locais citados (principalmente na periferia dos shoppings, onde uma
possı́vel queda no número de bares possa aumentar a criminalidade no perı́odo noturno,
por exemplo); uma análise que estude o impacto que shoppings causam na entropia geoes-
pacial (provavelmente uma grande concentração de alvarás cause congestionamento, por
exemplo); etc.
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