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Apresentação 
 
 

Os trabalhos aqui publicados resultam de profícuos quatro dias de integração 

entre pesquisadores (professores, pós-graduandos, graduandos e também 

profissionais) do Brasil e do exterior, durante a realização do II Simpósio 

Internacional Caminhos Atuais da Cartografia na Geografia: O mapa como 

forma de expressão das geografias (2º CARTOGEO), ocorrido entre os dias 

01 e 04 de dezembro de 2010, no Departamento de Geografia, Faculdade 

de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

 

Estão reunidos 29 artigos/resumos resultantes das Apresentações Orais e 97 

dos Painéis expostos durante o evento, todos publicados na íntegra. Eles 

foram avaliados pelo Comitê Científico do Simpósio e classificados em oito 

eixos temáticos. Desta forma este volume reúne o resultado dos trabalhos 

submetidos e aprovados que foram apresentados na ocasião, com exceção 

dos produzidos nas sete mesas redondas, que serão objeto de publicação 

futura. 
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A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS POR PROFESSORES EM FORMAÇÃO 
CONTÍNUA: EXPERIÊNCIA NA APRENDIZAGEM DAS NOÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

ALINE ALVES BITTENCOURT            Índice 
alineab@usp.br 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
 
 
Anteriormente ao ingresso no curso de Geografia1, ocorrido em 2003, iniciei um trabalho 

cartográfico de cunho estritamente artístico, utilizando discos de vinil inutilizados e tinta com 

textura em relevo para confecção de mapas. Embora não contivessem nenhum rigor científico, 

esses materiais eram comentados por meus amigos e familiares como sendo passíveis de leitura 

tátil, dada a e xpressão em relevo, podendo servir à leitura de pessoas com deficiência visual. 

Coincidentemente, a p arir do 4º semestre do curso de graduação, com o auxílio do Programa 

Bolsa-Trabalho2, foi possível trabalhar no Laboratório de Ensino e Material Didático - LEMADI. 

Dentro dessa oportunidade, meu trabalho se desenvolveu no projeto de Cartografia Tátil e ensino 

de Geografia para Deficientes Visuais. No 8º semestre, finalizou-se o Programa Bolsa-Trabalho, 

passando-se a contar com o auxílio do Projeto Ensinar com Pesquisa3, um programa que visa 

contribuir com a pedagogia universitária.  

 

No desenvolvimento dos trabalhos no LEMADI foi priorizada, num primeiro momento, uma 

organização prévia dos materiais utilizados para produção de representações gráficas táteis e do 

próprio acervo, visando sua melhor disponibilidade para consulta, pesquisa e uso. Em seguida, a 

digitalização de mapas táteis, gráficos, esquemas, ilustrações e h istórias se fez necessária, 

visando sua disponibilidade e divulgação no meios digitais. Os estágios desenvolvidos 

caracterizaram o início da pesquisa, pois as atividades realizadas nos dois programas 

possibilitaram experiências diversas em cartografia tátil e, ainda, contato com professores da 

rede, o que acabou por defini-la como uma pesquisa sobre o ensino de cartografia, discutido na 

formação docente.  
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As informações dispostas no mundo são transmitidas pelos humanos, sobretudo por sons, 

apreendidos pela audição e por signos gráficos, apreendidos pela visão e pelo tato, da qual estão 

sendo consideradas linguagens gestuais e escritas. A comunicação feita por uma linguagem é a  

base de toda representação de mundo e de construção de conhecimento. A cartografia enquanto 

linguagem, como sistema composto pelo processo de comunicação da informação geográfica, 

exige um processo abstrativo complexo sobre o espaço geográfico. Na construção e reprodução 

do produto cartográfico, esse processo de comunicação é constituído por várias etapas: seleção 

das informações a serem representadas; projeção, que corresponde à transformação da superfície 

esférica da Terra (tridimensional) para a superfície plana do papel (bidimensional); escala 

(redução); generalização e co dificação (linguagens gráfica e cartográfica). O mapa, como 

produto cartográfico, é d estinado a u m usuário que o perceberá, fará sua leitura, análise e 

interpretação da representação gráfica. A avaliação do processo está nessa última etapa. 

(VASCONCELLOS, 1993, p.20). 

 

Concordando com essa exposição, propomos, objetivando explorar a mediação da aprendizagem 

de representações gráficas na formação docente, confirmar a ampliação feita sobre a discussão da 

apropriação interativa de noções cartográficas também por meio da produção de instrumentos 

mediadores da aprendizagem (materiais didáticos), a fim de verificar as possibilidades de diálogo 

nesse processo de comunicação, expandindo a leitura para a t ambém produção de materiais 

cartográficos. 

 

A partir dos pressupostos da cartografia tátil, o objetivo central deste trabalho é analisar o ato de 

produção de materiais didáticos por professores, e co m as contribuições da abordagem 

psicológica sócio-histórica, discutir a aprendizagem da linguagem cartográfica. Os objetivos 

específicos que compõe a pesquisa são: 

- Discutir a produção de materiais táteis na formação docente como instrumentos de mediação 

da aprendizagem e recursos didáticos multissensoriais, não apenas como elementos de 

inclusão; 

- Discutir a aprendizagem da linguagem cartográfica com as contribuições da abordagem 

psicológica sócio-histórica; 
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- Analisar o processo de produção de instrumentos mediadores de aprendizagem por 

professores em formação contínua, buscando nos enunciados mudanças no discurso e/ou na 

prática pedagógica.  

 

A presente pesquisa apóia-se na importância que o e nsino possui na formação do sujeito, 

destacando a ed ucação geográfica. Estudos sobre saberes pedagógicos, atividade docente e 

cartografia escolar, assim como pesquisas referentes ao desenvolvimento cognitivo, revelam a 

importância da produção de conhecimento no espaço de sociabilidade escolar, enquanto prática 

de transformação social.  

 

Partindo das experiências e p esquisas desenvolvidas no LEMADI, nosso enfoque busca na 

construção de representações cartográficas pelos professores, com as metodologias da cartografia 

tátil, discutir a ap rendizagem da linguagem da cartografia por meio da instrumentalização 

advinda dessas produções. A construção de representações cartográficas no ensino, de alunos e 

também de professores, aponta a busca pelo diálogo, ou seja, pela capacidade de utilização desta 

linguagem como forma de comunicação entre sujeitos falantes, e n ão apenas como uma 

ilustração monológica. Para tanto, é preciso que as práticas cartográficas, a produção de materiais 

cartográficos e a  capacidade de expressão gráfica sejam feitos pelos sujeitos e s irvam e e stes 

como forma de comunicação de sua subjetivações. Embora o mundo seja pluralista, cada 

indivíduo entra em acordo com o meio social e com o meio ambiente a seu próprio modo, o que 

confere um caráter individual para cada sujeito não o eximindo, porém, de sua condição social.  

 

A produção de materiais didáticos inclusivos serve, portanto, a mais de um fim: o preparo do 

professor diante da necessidade de adaptação tátil de recursos didáticos para aprendizagem de 

alunos com necessidades especiais; o conhecimento prático do processo cartográfico como forma 

de compreensão de suas etapas constituintes; possibilidade de instrumentalização para o diálogo 

entre representações gráficas e, possivelmente, o desenvolvimento da dimensão artística nas 

práticas cotidianas e laborais.  
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Por hora, fica evidente que pensar geograficamente e expressar idéias cartograficamente exige a 

consideração da espacialidade dos fenômenos, sendo capacidades a serem desenvolvidas com o 

fim de melhorar a organização mental, e a at uação no território em suas diversas escalas. 

Tornam-se infinitas as possibilidades de reflexão e registro, abstração e atuação, pensamento e 

expressão, características presentes no uso das diversas linguagens. O desenvolvimento da 

consciência humana, assim como os domínios de linguagens (escrita, numérica e gráfica) servem, 

portanto, a um objetivo social que permite novas ações sobre o espaço geográfico. 

 

A Cartografia Tátil é u ma área da cartografia destinada ao ensino de alunos com deficiência 

visual, que pelas especificidades desses para o uso dos produtos cartográficos exige a 

sistematização de diferentes formas de representação gráfica. Os trabalhos analisados apontam a 

necessidade de apropriação pelos professores de uma metodologia de construção de 

representações cartográficas táteis, não apenas para o atendimento de alunos com necessidades 

especiais, mas principalmente, como instrumentos mediadores da aprendizagem de todos os 

alunos. 

 

Embora o primeiro Simpósio Internacional sobre Mapas e Gráficos para o deficiente visual tenha 

sido realizado em 1983, no Brasil o primeiro trabalho sobre a temática foi de Regina Araújo de 

Almeida (VASCONCELLOS, 1993), em sua tese de doutoramento intitulada A Cartografia tátil 

e o deficiente visual – uma avaliação das etapas de produção e uso do m apa. O trabalho de 

Vasconcellos contou com o desenvolvimento e c oordenação de vários projetos em cartografia 

tátil no LEMADI, com apoio da Fundação VITAE, COSEAS, além de parcerias com 

universidades de outros países e realização de simpósios, o que configurou uma redefinição das 

funções do laboratório, viabilizando o atendimento a professores da rede pública por meio do 

oferecimento de cursos e p alestras voltados à formação contínua docente. Pesquisas e o  

oferecimento de cursos e atividades voltadas aos professores são realizados no laboratório desde 

a década de 1990, em que destacamos os trabalhos de Sena (2008) em sua tese de doutorado e 

Carmo (2009) em sua dissertação de mestrado, pela valiosa condensação das experiências e pelas 

contribuições teóricas advindas desses anos de trabalho. 
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Outra contribuição de grande valor no trabalho de Vasconcellos (1993) é a d iscussão proposta 

sobre a cartografia não apenas a serviço da comunicação de resultados, mas principalmente deve 

ser entendida como forma de tratar a informação geográfica, em que o tratamento gráfico é posto 

como um instrumento de reflexão que busca descobrir as relações num conjunto de dados para 

depois comunicar de forma eficaz a informação.  

 

Ainda sobre a linguagem gráfica, são amplamente expostas as contribuições da semiologia 

gráfica proposta por Bertin, trabalhadas já desde a dissertação de mestrado da autora intitulada 

"O Tratamento Gráfico do C onforto Térmico no E stado de São P aulo - um Ensaio 

Metodológico", defendida no final de 1988. Conforme exposição de Vasconcellos (1993, p.22, 

23), embora Bertin seja considerado como um dos teóricos da comunicação fez uma série de 

críticas a esta teoria em sua aplicação à linguagem gráfica, argumentando que a comunicação 

seria um processo polissêmico, em oposição a u ma “universalidade” do sistema de percepção 

visual, o que caracteriza a comunicação cartográfica como sendo um processo monossêmico. 
 

Existem várias divergências quando comparamos os pontos de vista dos teóricos da Comunicação e da 

Semiologia Gráfica, principalmente em se tratando da linguagem gráfica. Saussure (1949) define 

linguagem como um sistema estruturado de signos; referindo-se ao signo lingüístico que engloba o 

significado (conceito) e o significante (imagem acústica) e caracteriza-se por dois princípios 

fundamentais: a arbitrariedade e a linearidade (linguagem polissêmica). Bertin (1967,1977), partindo 

desses conceitos, formula a linguagem gráfica como um sistema de signos gráficos com significado 

(conceito) e significante (imagem gráfica), mas que não são regidos por aqueles dois princípios. Na 

realidade, o s igno gráfico não é arbitrário (convencional) nem linear e por isso é que a representação 

gráfica é monossêmica. (VASCONCELLOS, 1993, p.22). 

   

Segundo a autora, a semiologia gráfica proposta por Bertin adverte que o cartógrafo, denominado 

pelo autor redator gráfico, precisa escolher o signo de acordo com as propriedades limitadas das 

variáveis visuais, a p artir da análise da natureza dos dados a serem transcritos (natureza 

quantitativa, ordenada ou seletivo/diferencial). A caracterização de uma linguagem gráfica 

proposta pelo autor se baseia na sistematização das relações entre os dados e sua representação, 

por meio da identificação de seis principais variáveis gráficas – tamanho; valor; textura; cor; 

orientação e forma, acordadas, portanto, com o sistema de percepção visual.  

 
 
 
2º. Cartogeo                                                                                                                                                                  0020    



     
 

Entre as várias contribuições de Vasconcellos, soma-se a ad aptação das variáveis visuais 

propostas por Bertin para a forma tátil, impulsionando as possíveis adaptações das representações 

gráficas para o tato.  

 

Além da avaliação e desenvolvimento de técnicas de construção e reprodução da representação 

gráfica tátil, Vasconcellos (1993, p. 15) coloca, de início, a necessidade de treinamento para o 

uso da linguagem gráfica estendida a todos os alunos.   

 

Segundo a au tora, a ad aptação tátil exige maior simplificação e g eneralização da informação 

geográfica a ser representada graficamente, pois a diferença de resolução entre a visão e o tato é 

de crucial entendimento ao produtor cartográfico que abarque os usuários deficientes visuais, 

pois a visão parte do todo para os detalhes, enquanto o caminho de construção da imagem pelo 

tato segue o inverso: dos detalhes é que o todo é composto.  

 

Em trabalho anterior (BITTENCOURT, 2007), descrevemos as principais técnicas utilizadas na 

construção e r eprodução de materiais gráficos táteis, baseadas na metodologia proposta por 

Vasconcellos (1993), assim como expusemos a experimentação de uma técnica pouco utilizada 

na cartografia tátil: a massa de modelar ou porcelana fria. A insistência no uso da técnica de 

modelagem em porcelana fria na produção de materiais didáticos, entre as técnicas utilizadas na 

metodologia da cartografia tátil,  s e dá por seu ainda não mensurado valor para a p rodução de 

representações que além de táteis, podem ser tridimensionais, como a co nstrução de uma 

maquete ou bloco-diagrama. Tais materiais, potencialmente auxiliariam, por exemplo, a 

abstração para o espaço euclidiano4, base da construção bidimensional dos mapas. Mais do que 

um instrumento de preparo do professor para um processo de inclusão, a p orcelana fria é u m 

material de baixo custo financeiro5, fácil acesso técnico, versatilidade de representações possíveis 

e também com uma dimensão artística, podendo tornar a prática da cartografia tátil próxima de 

professores e alunos.  

 

Como parte das experiências realizadas no laboratório já durante o desenvolvimento da presente 

pesquisa, fizemos a adaptação das variáveis gráficas táteis baseadas no trabalho de Vasconcellos, 

que, por sua vez, já tinham sido adaptadas das variáveis visuais de Bertin. 
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Foram selecionados os seguintes materiais: uma base de madeira plana; sobre essa base, em 

porcelana fria, construímos as representações das variáveis táteis em suas três condições (ponto, 

linha e área); e, com tinta em relevo, exprimimos as variáveis inicialmente visuais - cor (somada 

à textura, para o caso de cegueira total), orientação, forma, tamanho, valor e granulação, a fim de 

verificar o efeito de um instrumento didático materializado das possibilidades de representações 

visuais e táteis.  

 

As atividades possíveis com esses materiais seriam uma forma de preparo para a inclusão tanto 

do professor quanto de todos os alunos, pois além de orientar a aprendizagem geral por mais de 

um sentido perceptivo, torna mais comum e co munitário o material que abrange o atendimento 

aos deficientes visuais. 

 

O estudo cartográfico sob os princípios da cartografia tátil permitiu o desenvolvimento de 

representações variadas como planisférios, globos terrestres, climogramas, pirâmides etárias, 

perfil topográfico, entre outras, o que facilitou a experimentação da condição de redator gráfico, 

de sujeito na escolha de formas inteligíveis para representar uma informação, ou um conjunto de 

informações, com um determinado fim. A experiência com o mapa sob a ótica de quem pensa a 

representação, e n ão apenas de quem lê algo dado, condicionou outras concepções sob a 

linguagem cartográfica. 

 

Carmo (2009) avalia a experiência com a produção de representações táteis por professores, com 

o objetivo de discutir as práticas já realizadas com professores nos cursos de formação 

continuada, propondo alternativas em conteúdo e atividades para cursos em cartografia tátil. Ao 

discutir práticas inclusivas, a autora coloca: 

 

A autora expõe ainda a polêmica questão da inclusão de alunos com necessidades especiais em 

salas regulares como um desmonte da Educação Inclusiva que, pelo fim das salas de recurso e 

atendimento especializado, está fadada ao discurso do encurtamento de verbas do Estado. Desta 

forma, coloca de modo pertinente a n ecessidade de se repensar a e scola em suas práticas 

pedagógicas que almejem abarcar a d iversidade e, nela, construir a mudança de uma oferta tão 

desigual, já que ainda hoje rotula alunos como “normais” e os exclui segundo outras deficiências. 

(CARMO, 2009, p.20). 
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Para pensar a escola em suas condições objetivas de existência, Moretti (2007) expõe de modo 

muito pertinente os questionamentos necessários da concepção de Educação que está presente 

nos documentos oficiais e que tem sido privilegiada nos investimentos público, para formação 

inicial e para a formação contínua, com foco no conceito de competência.  

 

Pimenta (2002) esclarece que o conceito de competência estaria em oposição ao conceito de 

saberes. Esta oposição “desloca do trabalhador para o local de trabalho a sua identidade”, visando 

um controle definido pelo “posto de trabalho”, negligenciando o reconhecimento de que os 

professores também elaboram e d efinem os currículos, não apenas executando-os, mas 

reinterpretando-os a partir de seus valores e crenças. A autora afirma que uma análise crítica e 

contextualizada do conceito de professor reflexivo se faz afirmando-o como um conceito 

político-epistemológico, o que significa dizer que ele precisa de um acompanhamento de 

políticas públicas que viabilizem sua efetivação. 

Do contrário, descartando a an álise do conjunto de teorias que forma o conceito, a i déia de 

professor reflexivo serve para eximir os governantes de sua responsabilidade e compromisso. A 

autora finaliza sua crítica propondo uma superação da idéia de professor reflexivo para a 

superação da identidade dos professores como de intelectuais críticos e reflexivos. (grifos da 

autora). (PIMENTA, 2002, p. 47).  

 

Com as exposições críticas sobre conceitos que fundamentam a p rática docente, tanto em seu 

trabalho pedagógico quanto em sua formação contínua, podemos afirmar que a categoria trabalho 

apresenta uma importância relevante na oposição e superação das políticas oficiais que reduzem 

o trabalho à empregabilidade, buscando na unidade dialética das atividades prática e t eórica do 

conhecimento do professor sobre o seu trabalho, visando uma prática docente crítica, criativa e 

autônoma. Ao falarmos em cartografia tátil na formação de professores, torna-se fundamental 

descobrir como os professores pensam o processo de inclusão, o que esperam e co mo se 

preparam, e, ainda, como já efetuam o atendimento aos alunos com necessidades especiais, ou ao 

menos quais são suas tentativas.  

 

Ao pensarmos sobre a r elação ensino-aprendizagem, buscamos teóricos com preocupações 

pedagógicas, considerando o enfoque no desenvolvimento de atividades mediadoras de 

aprendizagem.  
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Trabalhos em pedagogia e p sicologia efetuados pela escola soviética, no início do século XX, 

com destaque para Vygotsky, Leontiev e Luria, foram escolhidos em virtude da experiência de 

tais autores em ensino e deficiências. O corpo teórico advindo de tais trabalhos é chamado de 

perspectiva sócio-histórica, histórico-cultural, ou sócio-cultural. Soma-se a esses autores a 

escolha de Bakhtin para embasar o diálogo com os saberes da docência, de acordo com sua 

conceituação lingüística enunciativa e, portanto, dialógica. Para entender as proposições dos 

autores é necessário situá-los em suas orientações teóricas.  

 

Os estudos sobre o desenvolvimento humano desenvolvidos por Vygotsky, e também pelos 

autores acima citados, possuem uma orientação teórica marxista.  

 

Em um estudo sobre infância e linguagem, com aporte teórico de Bakhtin, Vygotsky e Benjamin, 

Jobim e Souza (1994) esclarece que de acordo com o materialismo monista de Marx, o trabalho é 

a determinação ontológica fundamental da humanidade: o modo de existência humana é a  

atividade produtiva, advertindo, no entanto, que quando a atividade vital humana é um meio para 

um fim, não se pode falar em liberdade.  

 

O marxismo compreende a relação do homem com a natureza, consigo mesmo e com os 

outros homens na perspectiva da realização da liberdade humana por meio do trabalho. 

(JOBIM e SOUZA, 1994, p. 34). 

 

Para Marx, o trabalho é uma manifestação de vida. Motivado por uma necessidade interior, 

o trabalho se constitui num processo que permeia todo o ser humano, trazendo a marca de 

sua especificidade. Por meio dele, há uma recíproca transformação: o homem se objetiva no 

trabalho e o objeto arrancado do contexto original é modificado e elaborado.  

O homem alcança no trabalho a objetivação, enquanto o objeto é humanizado. (JOBIM e 

SOUZA, 1994, p. 35). 

 
Pensando na aprendizagem da linguagem cartográfica para professores e alunos por meio da produção de 

instrumentos de aprendizagem (materiais didáticos), estamos compondo um corpo teórico que trabalhe as 

questões de ensino e aprendizagem valorizando o trabalho docente.  
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Buscamos para tal, um aporte teórico e um momento prático (empírico) que auxilie no entendimento da 

unidade teoria-prática da atividade pedagógica. Como parte fundamental da pesquisa, executamos de 

acordo com o terceiro objetivo específico, uma proposta prática de produção de material didático em uma 

oficina voltada aos professores em formação contínua6, desenvolvendo as noções cartográficas a partir da 

metodologia da cartografia tátil.  

 

Com o fundamento teórico da abordagem sócio-histórica, em especial os autores acima citados, 

procuramos discutir a questão da mediação na aprendizagem junto aos professores. As análises tanto do 

processo de produção de materiais pelos docentes, e possíveis aprendizagens, ocorrido na oficina, como 

sobre as reflexões de sua prática, serão feitas buscando o diálogo, no “discurso de outrem”, como diz 

Bakhtin.  

 

As pesquisas realizadas em cartografia tátil, assim como em cartografia escolar já apontam em larga 

escala a necessidade de preparo de professores e, de introdução às noções cartográficas aos alunos. A 

formação de professores demanda, por sua vez, além de um aparato teórico, um espaço de diálogo entre 

formador e os formandos, de modo que em atividade prática e claro embasamento teórico o professor 

tenha a dimensão completa da práxys pedagógica.  
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1. Introdução 

 

A partir da década de 1960 o  sensoriamento remoto aparece nas pesquisas científicas e seu 

conceito era restrito a aquisição de informações de um objeto sem contato físico com ele. A partir da 

evolução da tecnologia de obtenção de dados, essa técnica passou a s er conceituada como a 

utilização de modernos sensores para a aq uisição, processamento e transmissão de dados com 

objetivo de estudar o ambiente terrestre por meio do registro e análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e os alvos da superfície (Novo, 1998). 

 

A radiação dos objetos terrestres é refletida em diferentes magnitudes e composições 

espectrais. Independente da fonte, a radiação detectada pelos sensores remotos percorre determinada 

distância na atmosfera. O efeito do sinal recebido pelo sensor varia devido as condições da 

atmosfera, com as diferentes distâncias percorridas pela radiação, a magnitude do sinal da energia 

recebida pelo sensor e o comprimento de onda envolvido (Lillesand e Kiefer, 1994). 

 

Na definição dada por profissionais que atuam na aplicação do Sensoriamento Remoto em 

estudos de recursos naturais, o comportamento espectral de alvos é o estudo da reflectância espectral 

de recursos como a vegetação, solos, minerais e rochas, água, entre outros.  
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Para Meneses (2001), existem três fatores que dificultam as interpretações espectrais nas 

imagens de sensores remotos, como a largura e a posição do espectro das bandas utilizadas pelo 

sensor, a radiação refletida da superfície dos materiais, como também a influência da atmosfera e a 

variação do ângulo de visada.  

 

Nesse sentido, o sensoriamento remoto representa uma ferramenta importante para a obtenção 

de dados básicos e espaciais, para realização de tarefas de proteção do ambiente natural, bem como 

para decisões de planejamento, fornecendo estruturas básicas para a observação do meio (Blaschke e 

Kux, 2005). As imagens de satélite permitem uma visão de conjunto e multitemporal, o qual permite 

acompanhar as transformações do espaço ao longo do tempo.  

 

O satélite LANDSAT-5 sensor TM, utilizado para este trabalho, lançado em 1984, possui 

órbita polar heliossíncrona e ap resenta vantagens de permitir a v erificação de feições pequenas. 

Possui seis bandas espectrais com resolução espacial de 30m (Braga, Novo, Krug, 1993). O satélite 

apresenta resolução temporal de 16 dias e r esolução radiométrica de 256 níveis de cinza (Amaral, 

1992). O Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) corresponde a um Modelo Digital de Elevação 

(MDE) da Terra usando a interferometria nas bandas C e X(C/X-Band Synthetic Aperture Radar), as 

quais fornecem modelos tridimensionais do terreno com amplitude de 90 metros (Silva e Santos, 

2007; Esteio, 2007). Permite a análise estereoscópica e podem ser interpretadas em tons de cinza e 

sombreamento. Tem como característica fundamental, realçar o relevo (Loch, 2001).  

 

A análise das imagens obtidas pelo procedimento de registro da superfície à distância requer 

o conhecimento do intérprete sobre a área de estudo. Essa análise resulta na transcrição cartográfica 

dos objetos observados na superfície evidenciando determinados assuntos contidos na imagem, 

sendo este procedimento muito subjetivo ao conhecimento do investigador (Joly, 1997). 

 

Nesse sentido e relacionado à busca pelo conhecimento do território, o levantamento do uso 

da terra é fundamental para a compreensão dos padrões de ocupação do espaço (Loch, 2001). A 

referência ao uso da terra representa a forma de organização e ocupação do espaço pelo homem, 

sendo possível analisar por meio de técnicas como o Geoprocessamento, os impactos causados ao 

meio natural (Loch, 2001). 
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O mapa clinográfico está diretamente ligado à cap acidade do uso da terra, sendo que a 

topografia constitui-se geralmente em um dos fatores mais importantes para o planejamento (Bertoni 

e Lombardi  Neto, 1999). Para Cunha e Guerra (1999), a elaboração do mapa clinográfico define-se 

como a base para se avaliar as restrições pertinentes à mecanização agrícola, urbanização e técnicas 

para conservação dos solos.  

 

Diante disso, o objetivo deste trabalho concentra-se em verificar e analisar as áreas com 

possíveis problemas ambientais, a partir da integração e análise dos mapas de uso e cobertura da 

terra e clinográfico. 
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1.1. Área de estudo 

 

O objeto de estudo compreende a área de captação do reservatório Passo Real localizada no 

centro norte do Estado do Rio Grande do Sul abrangendo o total de 27 municípios, dentre os quais, 

de acordo com a ANEEL (2004) 7 destes possuem parte de sua área inundada pelo reservatório Passo 

Real, este com 221 Km2 (Imagem 1). 

 

As bacias hidrográficas que fazem parte da área de captação do reservatório Passo Real (Jacuí, 

Jacuí Mirim e Ingaí) enfrentam diversos problemas ambientais resultantes da utilização inadequada 

dos recursos naturais. A área de drenagem caracteriza-se pelo uso intensivo da terra para agricultura 

e pecuária, além de aglomerações urbanas. O mau uso da terra e a falta de práticas conservacionistas 

ocasionam diversos processos de degradação ambiental. O reconhecimento de sua ocorrência é 

fundamental para a definição de ações e políticas públicas e o envolvimento da sociedade (FEPAM, 

2008). De acordo com trabalho realizado por Pereira Filho e Galvão (1997), a porção montante ao 

reservatório apresenta intensa exploração agrícola, interferindo na qualidade da água do reservatório, 

associado com a entrada de material oriundo da área de captação. 
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Imagem 1: Mapa de localização da área de capação do reservatório Passo Real/RS 
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2. Metodologia 

 

Para o estudo da bacia hidrográfica do alto curso do Rio Jacuí, foi construído um banco de 

dados geográfico no software SPRING (Camara et al, 1996). Foram utilizadas as imagens Landsat de 

20 e 27 de julho de 2007 das órbitas/ponto 222/080 e 223/080, estas foram selecionadas em função 

da cobertura de nuvens e da disponibilidade no catálogo de imagens do INPE para as duas cenas que 

fazem a co bertura da área de estudo. O produto SRTM foi utilizado para geração do mapa 

clinográfico. 

 

O mapa clinográfico representa a inclinação da superfície do terreno em relação ao plano 

horizontal. Com o produto SRTM gerou-se no software SPRING uma grade de declividade 

definindo-se valores de saída em porcentagem e a resolução em X e Y de 30 metros, a partir da qual 

se determinou o fatiamento com intervalos variáveis, de acordo com as classes definidas. Por fim, 

realizou-se a a ssociação das fatias com as quatro classes temáticas consideradas utilizando-se a 

classificação apresentada pelo IPT (1981, apud Moreira e Pires Neto, 1998). Assim, foram 

determinadas as seguintes classes: áreas com declives inferiores a 2% correspondem às áreas planas 

favoráveis ao uso e ocupação; a classe de 2 a 5% é considerada as áreas que já apresentam alguma 

restrição de uso e ocupação; a classe clinográfica entre 5 e 15%, compreende as áreas que devem ser 

evitadas para ocupação, sendo passíveis de ocorrência de riscos geoambientais; áreas com declives 

superiores a 1 5%, são susceptíveis a movimentos de massa, além de ser considerado limite para 

mecanização.  

 

Para a elaboração do mapa de uso e cobertura da terra realizou-se, em um primeiro momento, 

o georreferenciamento/registro das imagens TM/Landsat correspondentes à área em estudo. O 

registro de uma imagem corresponde a uma transformação geométrica que relaciona coordenadas da 

imagem (linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência. Posteriormente, realizou-se o 

mosaico das cenas associando-se as bandas 5, 4 e 3 aos canais R, G e B, respectivamente. Em 

seguida, foram definidas 5 classes de modo que melhor representassem as características necessárias 

para a definição dos tipos de uso e cobertura da terra a serem classificados, sendo estas:  

 

- Áreas Florestais – correspondem as florestas nativas e áreas de florestamento; 

- Campo – inclui áreas de vegetação rasteira e com criação de gado, pastagem e campo 

 sujo; 
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- Sistemas aquáticos – englobam rios, açudes, banhados e reservatórios; 

- Cultura - destinada a todas as áreas agrícolas em pousio, permanentes ou cíclicas; 

- Solo Exposto – compreendem as áreas preparadas para o plantio e rochas expostas. 

 

A etapa seguinte consistiu-se na aquisição de amostras de treinamento representativas de cada 

uma das classes, e análise das amostras onde se realizou a classificação utilizando o algoritmo de 

Máxima Verossimilhança, um método de classificação "pixel a p ixel" que considera a ponderação 

das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes utilizando parâmetros estatísticos. 

 

Depois de elaborados os mapas de uso e cobertura da terra e clinográfico utilizaram-se a 

ferramenta de análise LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico) do Sistema 

de Processamento Spring na qual se realizou a integração entre cada classe de uso com as respectivas 

classes clinográficas.  

 

Utilizou-se um exemplo de álgebra de mapas contido no tutorial do SPRING, no qual foram 

modificadas as categorias, planos de informação e demais dados necessários para obtenção das 

informações desejadas. Foram criadas classes, as quais correspondem a integração das classes de uso 

e cobertura da terra (áreas florestais, solo exposto, campo e culturas) com as classes clinográficas 

(entre 5 – 15% e superior a 15%), a partir das quais resultou o mapa de síntese.  
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3. Resultados e discussões  

 

No ano de 2007 o mapa de uso da terra (Imagem 2) mostrou um predomínio da classe 

temática campo, com uma área de aproximadamente 36,90%, presente em toda a área de captação do 

reservatório Passo Real. Esta classe apresentou as maiores concentrações devido ao período do ano 

analisado correspondente ao inverno, onde as culturas agrícolas (trigo, aveia e o utras) podem ser 

facilmente confundidas com as áreas classificadas como campo.  

 

A classe solo exposto corresponde a 30,56% da área total. Esta classe também se destaca em 

toda a ár ea. A classe cultura destaca-se na região centro-norte com 20,99%. Essa classe aparece 

pouco significativa, mas bem distribuída em conseqüência da data da imagem, onde as áreas 

destinadas à agricultura aparecem como solo exposto e ca mpo. Para a c lasse de áreas florestais, a 

área total é de 8,77%, sendo que as maiores concentrações ocorrem na porção leste da área. A classe 

corpos de água representa 2,78% da área total.  

 

 
 

Imagem 2: Mapa de Uso e Cobertura da Terra para o ano de 2007 
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O mapa clinográfico constitui-se em um importante instrumento de apoio a estudos de 

potencialidade de uso, quando correlacionado a outros fenômenos geográficos, como uso e ocupação 

da terra. As áreas com declives inferiores a 2% representam 9,66% da área total e estão localizadas 

próximas aos reservatórios e cursos de água. Esta classe compreende as áreas favoráveis ao uso e 

ocupação.  

 

A classe entre 2 e 5% (28,39%), aparece nas áreas localizadas ao centro-norte e o este, e 

compreende áreas com pequenas restrições em relação ao uso e ocupação. A classe 5-15% é a que 

possui maior representatividade com 59,56% e p resente em toda a bacia de captação, 

compreendendo as áreas que devem ser evitadas para o uso e o cupação. A classe clinográfica 

superior a 15% representa cerca de 2,38% da área e está distribuída principalmente na porção leste e 

norte (Imagem 3). Nesta classe, é necessária a ad oção de medidas preventivas de riscos 

geoambientais. 

 

 
 

Imagem 3: Mapa clinográfico da bacia de captação do reservatório Passo Real/RS 
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Os resultados demonstraram a partir do mapa síntese que a classe clinográfica entre 5 – 15% 

é mais expressiva para a classe de uso correspondente a ca mpo com 36,62% da área, enquanto a 

classe clinográfica superior a 15% tem maior representatividade das classes de uso de áreas florestais 

(1,30%) e campo (1,26%), a classe menos representativa corresponde a superior a 15% com uso solo 

exposto (0,37%) e cultura (0,90%). Na área de captação do Rio Jacuí a classe clinográfica entre 5 e 

15% apresenta atividades agrícolas localizadas próximas a drenagem permitindo que sedimentos 

sejam carregados para a d renagem. Na área de drenagem correspondente ao rio Jacuí Mirim 

predomina a classe clinográfica entre 5 e 15% com cobertura de campo, solo exposto e agricultura.  

 

Na área de captação do rio Ingaí destacam-se declives entre 5 e 15% sendo as classes de uso 

predominante solo exposto, agricultura e c ampo (Tabela 1). Em todas as áreas a interferência 

antrópica é intensa podendo influenciar na qualidade da água que chega ao reservatório Passo Real. 

 

 

Tabela 1 – Classificação do mapa síntese: Clinográfico (5-15% e >15%) e Uso e Cobertura da Terra 

(2007) 

 

Classes % 

Áreas Florestais / 5-15% 12,67 

Áreas Florestais / >15% 1,30 

Campo / 5-15% 36,62 

Campo / >15% 1,26 

Culturas / 5-15% 16,77 

Culturas / >15% 0,37 

Solo Exposto / 5-15% 30,11 

Solo Exposto / >15% 0,90 

Total classificado 100,00 
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Com relação ao mapa síntese do ano de 2007 (Imagem 4) a classe clinográfica entre 5 – 15% 

é mais expressiva na classe de uso correspondente a ca mpo com 36,62% da área. Culturas 

apresentaram 16,77% e áreas florestais 12,67% nesta mesma classe clinográfica. A classe de solo 

exposto apresentou 30,11% de área na classe de declividade entre 5 - 15%, demonstrando a 

possibilidade de existência de conflito de uso, uma vez que nestas declividades recomenda-se evitar 

a ocupação, sendo passíveis de ocorrência de riscos geoambientais (IPT, 1981 apud Moreira e Pires 

Neto, 1998). 

 

A classe clinográfica superior a 15% tem maior representatividade das classes de uso de áreas 

florestais (1,30%) e ca mpo (1,26%), a cl asse menos representativa corresponde a s uperior a 1 5% 

com uso solo exposto (0,90%) e cultura (0,37%). 

 

Na área de drenagem correspondente ao rio Jacuí a classe clinográfica entre 5 e 15% destaca-

se na utilização da terra pelas atividades agrícolas localizadas próximas a drenagem permitindo que 

sedimentos sejam carregados para a d renagem. Nesta mesma área, a classe clinográfica superior a 

15% apresenta-se com mais intensidade nas classes se uso áreas florestais, campo e solo exposto. 

 

Na área de drenagem correspondente ao rio Jacuí Mirim as classes de uso e cobertura da terra 

de maior destaque são campo, solo exposto e agricultura, predominando na classe clinográfica entre 

5 e 15%, o que demonstra a utilização pelo homem para práticas agrícolas em áreas não adequadas 

para este tipo de atividade de acordo com o IPT (1981 apud Moreira e Pires Neto, 1998). Na área de 

captação do rio Ingaí destacam-se declives entre 5 e 15% sendo a classe de uso predominante solo 

exposto, apresentando ainda agricultura e ca mpo. Para todos os anos analisados, nesta área de 

drenagem a interferência antrópica é intensa podendo interferir na qualidade da água que chega ao 

reservatório Passo Real. 
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Imagem 4: Mapa Síntese - Clinográfico (>5%) e Uso e Cobertura da Terra (2007) 
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4. Considerações finais 

 

Assim, a partir da integração e análise dos mapas de uso e cobertura da terra e clinográfico foi 

possível destacar algumas considerações: 

 

 As classes de uso e co bertura da terra que se mantiveram em destaque foram: cultura, solo 

exposto e campo, para todas as classes clinográficas; 

 

 Na classe clinográfica superior a 15% as áreas florestais ocuparam uma área maior, 

mostrando que de certa forma estas declividades ainda são preservadas. No entanto foram observadas 

muitas áreas ocupadas de forma irregular; 

 

O objetivo proposto foi alcançado destacando principalmente o uso das aplicações de 

Geoprocessamento e d a álgebra de mapas, as quais proporcionaram condições básicas para a 

realização de diagnóstico ambiental da área, permitindo identificar usos potenciais da terra e 

conflitos ambientais. 
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1. Introdução 

 

A partir da década de 1960 o sensoriamento remoto (SR) aparece nas pesquisas científicas e 

seu conceito se restringia a aquisição de informações de um objeto sem contato físico com ele. A 

partir da evolução da tecnologia de aquisição de dados essa técnica passou a ser conceituada como a 

utilização de modernos sensores para a aq uisição, processamento e transmissão de dados com 

objetivo de estudar o ambiente terrestre por meio do registro e análise das interações entre a radiação 

eletromagnética e os alvos da superfície (Novo, 2008; Jensen, 2009).  

 

Caracterizado como uma técnica essencial para a coleta de dados espaciais e atividades de 

mapeamento, o SR proporciona, a intervalos regulares no tempo e no espaço, imagens da superfície 

terrestre em diferentes resoluções espaciais e espectrais e informações indiretas sobre as coberturas 

terrestres que podem ser derivadas a partir destas imagens. As informações transmitidas pelo objeto 

ao sensor ocorre por meio da radiação eletromagnética (REM), a q ual é emitida em diferentes 

magnitudes e composições espectrais (Lillesand e Kiefer, 1994). A intensidade do sinal registrado 

por determinado sensor depende, das características do alvo, da configuração do sensor e da altitude 

em que este está sendo utilizado (Novo, 2008).  
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Em estudos que utilizam o SR, os dados podem ser obtidos por meio de sensores orbitais, 

aerotransportados ou terrestres. A partir dessa diferença é que se determinam as formas de análise 

dos dados e o nível de informação a ser obtida. As variadas resoluções espaciais de sensores a bordo 

de satélites ou aeronaves permitem a aquisição de produtos capazes de dar suporte à d efinição de 

estratégia amostral em campo (imagens de alta resolução espacial), assim como na espacialização de 

fenômenos observados localmente (imagens de média resolução espacial). Quanto à r esolução 

espectral, ou o intervalo do espectro eletromagnético ao qual o sensor remoto é sensível, os dados 

remotos podem ser multiespectrais (em faixas/bandas) ou hiperespectrais (intervalos contínuos), 

possibilitando análises diferenciadas que podem auxiliar na compreensão da fenologia da paisagem, 

especialmente na dinâmica sazonal da vegetação (Liang e Schwartz, 2009).  

 

As técnicas de sensoriamento remoto estão em constante aperfeiçoamento, uma vez que o 

aumento da disponibilidade de produtos nesse setor facilita a obtenção de dados capazes de fornecer 

informações relevantes a estudos sobre a vegetação cada vez mais detalhados. Porém, um dos fatores 

importantes que restringe a u tilização e a q ualidade dos dados de sensoriamento remoto são as 

características dos sensores disponíveis para aplicações em estudo da vegetação. Dados orbitais 

disponíveis gratuitamente como os do satélite Landsat apresentam restrições no estudo de áreas em 

que se utiliza escala grande em função da sua resolução espacial (30 metros). Nesse sentido, as 

relações entre os dados de campo e o s dados remotos muitas vezes não são diretas, dada a 

complexidade das interações da REM com dosséis vegetais. 

 

Comparando-se com outras tipologias vegetais, ainda são raros os relatos de monitoramentos 

de vegetação campestre com dados remotos. Em geral, dados temporais (até 18 anos) de resolução 

espacial média ou baixa (de 30m a 8km), na forma de índices de vegetação, são utilizados em 

abordagens regionais (Paruelo et al. 2001; Guerschman et al. 2003; Anderson e Shimabukuro 2007; 

Alcaraz-Segura et al. 2009). A escala de observação, expressa pela resolução espacial dos dados 

remotos, deve ser compatível com o objetivo de estudo, sendo que este aspecto, em pesquisas com 

vegetação campestre parece se revestir de importância ainda maior, dado o fator limitante da 

pequena oferta de produtos de alta resolução espacial e espectral gratuitos. Além de sensores orbitais 

com alta resolução espacial, a caracterização da vegetação campestre, também pode ser obtida em 

nível terrestre por meio da utilização de espectrorradiômetro de campo, uma vez que estes 

equipamentos permitem a a nálise da reflectância em faixas estreitas de comprimento de onda e de 

forma detalhada (Fonseca et al. 2002). 
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Estudos pioneiros, com uso de sensores remotos mostraram os mecanismos e organismos 

vegetais determinantes do comportamento espectral da vegetação em dados adquiridos na faixa ótica 

do espectro eletromagnético. O estudo da vegetação através de dados remotos pode ser agrupado em 

função de seus objetivos principais: (i) discriminação das formações vegetais, (ii) verificação da 

extensão das formações vegetais e (iii) estimativas de propriedades biofísicas e bioquímicas dos tipos 

vegetais. O conhecimento destas informações permite o mapeamento, monitoramento e manejo das 

formações vegetais, incluindo áreas agrícolas. Os itens (i) e ( ii) estão interligados, já que o produto 

principal dos estudos com estes objetivos será um mapa da vegetação, que pode ou não ser 

atualizado regularmente (mapeamento e monitoramento). Para o item (iii), os estudos visam estimar, 

principalmente, variáveis biofísicas ligadas à e strutura do indivíduo ou comunidade vegetal, e s ão 

baseados no estabelecimento de relações entre dados de campo que representam estas variáveis com 

os dados de sensoriamento remoto. 

 

Nesse sentido, por apresentarem grande biodiversidade e espécies vegetais de alto valor 

forrageiro (Fonseca et al. 2006), os campos sulinos, passaram a ser estudados em diferentes escalas e 

favorecendo-se de variados instrumentos. O conhecimento acerca dos atributos funcionais 

(produtividade primária, evapotranspiração, etc) e estruturais (composição florística, fisionomia, etc) 

da vegetação campestre permite a car acterização e m onitoramento desta vegetação, tanto em 

ecossistemas naturais como nos que sofreram ação antrópica (Baeza et al. 2006). Técnicas de 

manejo, como o pastoreio e o  fogo, aparecem como essenciais para a manutenção dos campos 

(Quadros e Pillar, 2002), e sua inclusão em esquemas de conservação apresentam-se como um dos 

principais modos de manejo utilizado nos campos sulinos.  

 

Por sua vez, quando a v egetação campestre está submetida a modificações no regime de 

pastejo é importante identificar e q uantificar os processos envolvidos na sua dinâmica. Sua 

complexidade aumenta com a seletividade do pastejo, que por sua vez é influenciada por fatores que 

atuam hierarquicamente no espaço (Stuth, 1991), onde os atributos individuais das plantas são 

determinantes da seleção (Briske e Richards, 1995). O pastejo, portanto, corresponde a um fator de 

seleção sobre a comunidade vegetal campestre com efeitos diretos sobre a vegetação, ou indiretos, 

mediante alteração das condições de ambiente e da ciclagem de nutrientes.  
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Assim, em função das diferentes formas de manejo utilizadas nos campos sulinos e d ada a 

variedade de espécies, com fisionomia e morfologia que atribuem ao Bioma Pampa características 

próprias, tem-se como objetivo de estudo avaliar a r esposta espectral da vegetação campestre, em 

diferentes resoluções, com base na análise de imagem LANDSAT 5 - TM e espectrorradiometria de 

campo.  
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1.1. Área de Estudo 

 

A vegetação campestre do Rio Grande do Sul possui grande biodiversidade e e spécies 

vegetais (Fonseca et al. 2006). A estimativa dessa diversidade campestre é d e 2.200 espécies 

(Boldrini, 2009), sendo característica a co -existência de espécies C3 e C4 (Quadros e Pillar, 2002; 

Overbeck et al. 2007). Esta vegetação está inserida em dois biomas (IBGE, 2004): o Bioma Pampa – 

que se concentra na porção sul e oeste do estado e o cupa cerca de 63% do território formado por 

áreas naturais onde predomina a vegetação herbácea; e o  Bioma Mata Atlântica – concentrado nas 

maiores altitudes do Planalto Riograndense formado por extensões de áreas campestres associadas 

com a floresta de araucária (Valls et. al. 2009). 

 

Os fatores que determinam a atual fisionomia dos campos e a distribuição florística e espacial 

das diferentes comunidades campestres ainda não são suficientemente conhecidos (Overbeck et al. 

2007). A manutenção de um determinado regime de distúrbios como o pastoreio e o fogo parece ser 

essencial para a manutenção da diversidade florística e fisionômica dos campos (Quadros e Pillar, 

2002). 

 

A área de estudo considerada para a r ealização deste trabalho compreende três parcelas de 

campo nativo (até 1 ha) destinada a estudos desenvolvidos pelo Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Santa Maria (Imagem 1). A área total possui em torno de 24ha e se localiza 

na região fisiográfica denominada Depressão Central do Rio Grande do Sul com altitude de 95m 

acima do nível do mar, inserida nos campos do Bioma Pampa.  

 

O local é manejado desde os anos 1970 c omo invernada do rebanho de cria e recria de 

bovinos de corte, sob pastejo leve (Quadros e Pillar, 2001). Nos últimos anos, com a diminuição do 

rebanho de cria da universidade, a área passou a ter pastejos menos intensos o que lhe confere uma 

fisionomia de campo com predomínio de espécies cespitosas.  
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Imagem 1: Mapa de localização das parcelas de estudo. Estado do Rio Grande do Sul (Fonte: 

Hasenack, H.; Weber, E., 2010); Município de Santa Maria – Imagem LISS (Linear Imaging Self-

Scanning Sensor) 3, composição colorida R5G4R3; Parcelas de estudo do Departamento de 

Zootecnia da UFSM. 
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2. Metodologia  

 

A metodologia do trabalho correspondeu a d uas etapas distintas: trabalho de campo e 

processamento de dados em laboratório. 

 

O trabalho de campo foi realizado no dia 19 de outubro de 2010 em três parcelas (p1, p2 e p3) 

localizadas na área descrita. Os espectros de reflectância foram determinados pela razão entre a 

radiância do dossel e a r adiância de uma placa lambertiana de referência. Utilizou-se o 

espectrorradiômetro portátil de campo FieldSpec® HandHeld, que produziu dados entre as faixas de 

325 e 1075nm, no entanto para a representação dos espectros de vegetação campestre in situ utilizou-

se a faixa entre 400 e  900nm devido a presença de ruídos nas demais regiões. Coletou-se a 

reflectância em 20 pontos escolhidos aleatoriamente em cada uma das parcelas, com o 

espectrorradiômetro posicionado perpendicular ao alvo aproximadamente 1 metro acima do topo da 

vegetação, o que permite um campo de visada de aproximadamente 30 cm. Com os dados de 

reflectância elaborou-se o gráfico da resposta espectral da vegetação campestre in situ nas três 

parcelas de estudo. 

 

Para a observação da resposta espectral da vegetação a p artir de imagem remota, foi 

selecionada uma cena do satélite Landsat 5 TM, bandas 2 (B), 3(R) e 4(G), datada de 18 de 

novembro de 2008. A escolha da imagem esteve relacionada à ausência de cobertura de nuvens sobre 

a área de estudo e ao período do ano que foram realizadas as medidas de campo. Inicialmente fez-se 

o georreferenciamento da cena escolhida e a co rreção atmosférica pelo método de remoção do pixel 

escuro, ambas as etapas no sistema SPRING 4.3.3. Em seguida, as três parcelas onde se realizou o 

trabalho de campo foram localizadas e a partir delas selecionaram-se os polígonos para a extração de 

números digitais (ND) com a opção estatística de imagem por polígono. Assim elaborou-se o gráfico 

da resposta espectral da vegetação campestre baseado na imagem TM. 
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3. Resultados e discussões 

 

Os dados coletados em campo mostraram as diferenças na quantidade de radiação refletida 

em relação às faixas do espectro eletromagnético existentes entre as três parcelas avaliadas neste 

estudo. Considerando a ép oca do ano em que as medidas espectrais foram coletadas (outubro), a 

vegetação do local estudado ainda apresentava aspecto de inverno, quando a maior parte das espécies 

está na fase de senescência.  

 

Sendo o local escolhido manejado de forma diferenciada, a resposta espectral permitiu 

demonstrar a s ensibilidade do sensor para as características de cada parcela. Em uma vegetação 

verde, na porção da faixa visível do espectro ocorre a absorção da radiação nos comprimentos de 

onda azul e vermelho para a r ealização da fotossíntese, enquanto no verde ocorre a r eflectância. 

Devido à aparência senescente da vegetação nas parcelas monitoradas a resposta espectral na faixa 

visível foi alterada principalmente nos comprimentos de onda correspondentes ao vermelho, nos 

quais a reflectância se manteve semelhante aos comprimentos de onda da porção verde. Na porção 

do infravermelho próximo ocorrem as maiores diferenças na quantidade de energia refletida pelas 

três parcelas. 

 

A parcela excluída de manejo (03), com vegetação composta em maioria por cespitosas e 

presença de capoeirões, apresentou menor reflectância. Este resultado refere-se a alta disponibilidade 

de biomassa senescente e p rovavelmente influência de sombreamento pela própria vegetação. Para 

Fonseca et. al. (2007) a ocorrência de déficit hídrico promove as mudanças na resposta espectral, 

deslocando o pico de reflectância para o vermelho em função da degradação da clorofila e 

diminuindo a reflectância no infravermelho próximo devido à degeneração das membranas celulares 

do mesófilo. A parcela 02 demonstrou reflectância intermediária, porém na região do vermelho 

obteve a maior absorção. Esta parcela se caracterizou pelo predomínio de gramíneas prostradas de 

porte baixo com pouca matéria seca. Na parcela 01 a vegetação composta por diferentes espécies, 

variando entre prostradas e cespitosas, no entanto obteve a maior reflectância em comparação com as 

demais (Imagem 2). 

 

Avaliando a r esposta espectral da vegetação na Imagem 2 foi possível caracterizá-la em 

faixas muito estreitas do espectro, garantindo uma alta resolução espectral capaz de auxiliar no 

entendimento do período fenológico da vegetação.  
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Além disso, a r esolução espacial permitiu o detalhamento de cada uma das parcelas, não 

restringindo a observação. 

 

 
Imagem 2: Resposta espectral da vegetação campestre coletada em nível de campo. 

 

Por meio da análise da resposta espectral da vegetação campestre coletada na imagem TM 

(Imagem 3), observou-se que a parcela em exclusão obteve comportamento contrário nas faixas do 

verde e infravermelho próximo em relação aos dados adquiridos em campo. As parcelas 01 e  02 

mantiveram a mesma tendência dos dados de campo, com maior resposta espectral da parcela 01.  

 

Nas três bandas do sensor TM os números digitais encontrados para as três parcelas se 

mantiveram muito semelhantes, não demonstrando as diferenças na reflectância como encontrado 

principalmente na porção do infravermelho próximo nos dados de campo. Essa configuração pode 

estar relacionada a d iferença de dois anos entre a data da imagem e o trabalho de campo, mesmo 

sendo no mesmo período do ano. 
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Imagem 3: Resposta espectral da vegetação campestre coletada na imagem TM. 

 

As diferenças nas características espaciais e es pectrais visualizadas por meio da resposta 

espectral da vegetação campestre demonstraram que a co leta de espectros em campo favorece a 

avaliação dos dados em função do detalhamento de feições de absorção ou picos de reflectância, 

diferentemente dos dados coletados na imagem TM. O nível de detalhamento entre os dados de 

campo e os dados provenientes da imagem (Imagem 4) se referem tanto a escala de visão do sensor, 

bem como as faixas de comprimento de onda. Enquanto a resolução espacial do espectrorradiômetro 

é de aproximadamente 30 cm, os dados coletados na imagem apresentam resolução de 30m. Além 

disso, a r esposta espectral da imagem apresentada somente três comprimentos de onda centrais, 

enquanto a faixa de comprimento de onda em dados de campo é contínua.  

A B 

Imagem 4: Nível de detalhamento do espectrorradiômetro (A) e na imagem TM (B) nas parcelas 
selecionadas para estudo. 
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4. Considerações finais 

 

A partir dos dados de espectrorradiometria coletados em campo e d os valores digitais 

adquiridos da imagem, observou-se que: 

 

 A resolução espacial observada na imagem é de 30 m, enquanto em campo esta passa a ser de 

aproximadamente 30 cm permitindo melhor detalhamento. Nesse sentido, os dados referentes a 

escala de observação e a  resolução espacial devem ser compatíveis com o tamanho da área a ser 

estudada. 

 

 A resposta espectral adquirida em campo demonstrou maior eficiência quanto ao 

apontamento de diferenças na vegetação, uma vez que possui maior resolução espectral (em faixas 

contínuas do espectro) em comparação à imagem, a qual utiliza apenas três bandas; 

 

 Em função da composição florística da área, o estudo da resposta espectral necessita do uso 

de equipamentos com alta resolução espacial e es pectral (como espectrorradiômetro), com 

capacidade de distinguir a intensidade da radiação proveniente de regiões com vegetação homogênea 

como a exemplo de áreas compostas por espécies vegetais campestres. 

 

Desta forma, o uso de dados de sensoriamento remoto obtido em campo é uma técnica que 

permite um refinamento das informações espectrais e espaciais para fins de correlações com dados 

biofísicos da vegetação. Estudos mais aprofundados, com acompanhamento prolongado e associação 

de dados oriundos de outros sensores poderão ser utilizados para identificar variações no padrão 

fenológico da vegetação campestre, contribuindo para o monitoramento das formas de manejo e uso. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Cartografia é u ma ciência que utiliza a r epresentação gráfica para atingir o seu principal 

objetivo: a representação da superfície curva da Terra em uma superfície plana. E essa representação 

plana é expressa por meio de mapas. Os mapas podem ser utilizados como recursos didáticos que 

traduzem representações planas, esquemáticas e g eneralizadas da superfície terrestre (Oliveira, 

1977). Podem ainda ser utilizados como instrumento de localização e identificação e, principalmente, 

como forma de comunicação e expressão.  

 

Para as pessoas que enxergam é co mum verem mapas não só nas salas de aula e livros 

didáticos, mas também nos meios de comunicação como em jornais, revistas, na televisão, na rede 

mundial de computadores, etc. Mesmo que não os usem diretamente, são muitas vezes estimulados a 

localizarem algum lugar específico ou fenômenos específicos como os climáticos, portanto, para elas 

os mapas já não são novidade.  

 

Concorda-se com Almeida e P assini (2002) quando afirmam que a r epresentação do espaço 

expressa pelos mapas permite ao educando atingir uma nova organização estrutural de sua atividade 

prática e da concepção de espaço.  
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Da mesma forma que para as pessoas que enxergam, os mapas são de grande utilidade também 

para as pessoas cegas. Os mapas táteis são acessórios que facilitam a compreensão do espaço 

geográfico, a apreensão de conteúdos escolares e no próprio dia-a-dia do estudante cego.  

 

Como instrumentos de orientação espacial, além de necessários para o aprendizado escolar, 

auxiliam na locomoção, na autoconfiança, no aumento da auto-estima trazendo independência para o 

cego. 

 

Dentre os recursos cartográficos utilizados por professores e estudantes cegos em sala de aula, 

no que diz respeito ao ensino de geografia, o mapa tátil é o mais usual entre eles. Esse tipo de mapa é 

elaborado em relevo e texturas, com o objetivo de auxiliar pessoas cegas e com baixa visão quanto à 

orientação, localização e análises geográficas. Nesse sentido, os mapas táteis, ao representar o espaço 

geográfico, reproduzem para os cegos, uma “saliência perceptiva semelhante à da cor” para as 

pessoas que enxergam (Ochaita e Rosa, 1995, p. 185).  

 

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência cartográfica de 

estudantes com cegueira e, mais especificamente, no que tange ao ensino de Geografia. Para tanto se 

delineou três objetivos específicos: a) conhecer as noções espaciais dos estudantes cegos a partir de 

sua compreensão cartográfica na leitura do mapa tátil; b) apontar como estes estudantes conseguem 

ler um mapa tátil e compreender o que este representava; e c) identificar as dificuldades dos 

estudantes em compreender o conteúdo geográfico e estudar com mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º. Cartogeo                                                                                                                                                                  0057    



     
 

1. A CARTOGRAFIA ESCOLAR E A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO 

     

Construir um “mapa” para ilustrar um percurso, abrir um guia de ruas para traçar o melhor 

caminho e assistir a previsão do tempo na televisão são ações que fazem parte do cotidiano de grande 

parte da sociedade. Porém, muitas vezes, estas tarefas tornam-se árduas, exigindo uma maior 

desenvoltura que envolve uma série de conhecimentos que só são adquiridos num processo de 

alfabetização diferenciado.  

 

Sendo o mapa uma representação da realidade expressa através de símbolos, para que se possa 

ler e compreender suas informações é preciso conhecer o significado de sua simbologia. A 

familiaridade com estas representações auxiliará o observador a obter uma melhor clareza na leitura 

e compreensão das informações que os mapas trazem. 

 

Em sala de aula o mapa é um dos recursos didáticos mais utilizados por professores ao ensinar 

geografia. Mesmo que não os usem diretamente, na grande parte das escolas, há sempre um mapa do 

Brasil ou um Planisfério fixado na parede das salas de aula. 

 

Embora os professores freqüentemente recorram aos mapas para localizar e identificar lugares, 

o uso deste recurso vai além, o mapa oferece possibilidades para que professores e es tudantes 

realizem análises, relações, correlações e s ínteses das informações por ele transmitidas. Contudo, é 

preciso ensinar os estudantes a lerem e a compreenderem esta linguagem. 

 

Dessa maneira, a cartografia escolar aparece como uma opção metodológica que pode ser utilizada 

a todo o momento nas aulas de geografia. De acordo com Almeida (2001) esta metodologia de trabalho 

fundamenta-se em teorias sobre a representação espacial e em estudos sobre o ensino de mapas.  

 

É preciso deixar claro que a i déia que se tem de trabalhar as noções de cartografia 

isoladamente do ensino de geografia é uma visão antagônica ou equivocada da proposta 

metodológica da cartografia escolar. Os estudiosos da cartografia escolar não objetivam torná-la uma 

disciplina, mas sim que ela configure como suporte metodológico à c iência geográfica na 

interpretação e compreensão da realidade.   
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Diante da possibilidade da cartografia escolar permear todo o ensino de geografia, a professora 

Maria Elena Simielli (2004) apresentou uma proposta de ensino do mapa, e co m o mapa, para o 

ensino fundamental e médio. A professora sugere que durante as séries iniciais, 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental, seja realizada a alfabetização cartográfica, pois acredita ser o “momento em que 

o aluno tem que iniciar-se nos elementos da representação gráfica para que possa posteriormente 

trabalhar com a r epresentação cartográfica” (Simielli, 2004, p. 95). A alfabetização cartográfica se 

estenderia até o 6º ano e ev entualmente no 7º ano. A partir de então, nos anos subseqüentes, o 

estudante já teria condições de estar realizando análises e correlações das informações presentes no 

mapa. No ensino médio, teoricamente, o estudante já alcançaria mais um nível de entendimento do 

mapa e, além de trabalhar com a localização, a análise e a correlação, teria também condições para 

realizar sínteses.  

 

Dessa maneira, a autora apregoa que o estudante do ensino fundamental seria considerado um 

mapeador crítico, que trabalha com o produto cartográfico já elaborado, enquanto que no ensino 

médio, pretende-se que este estudante possa ser um mapeador consciente, ou seja, o estudante é 

participante efetivo do processo (Simielli, 2004, p. 99). Portanto, para que os estudantes alcancem 

este nível de abstração e interpretação da realidade por meio dos mapas, é de suma importância que 

sejam alfabetizados cartograficamente.    

 

Ao analisar a p rodução científica brasileira a r espeito da cartografia escolar, encontram-se 

diversos autores que afirmam a necessidade de práticas de alfabetização cartográfica nas séries 

iniciais do ensino fundamental. Os trabalhos de Oliveira (1977), Paganelli (1985, 1993, 1996), 

Almeida (2001, 2002, 2007), Passini et al (2002, 2007), Castellar (2006), Simielli (1991, 1993), 

Castrogiovanni (1995, 2001a, 2007), Costella (2001) e Nogueira (2009b) são alguns exemplos. 

 

A significativa importância da introdução da alfabetização cartográfica nas séries iniciais pode 

ser vislumbrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia de 1ª a 4ª série (Brasil, 1997) 

que preconizam que ao final do primeiro e s egundo ciclos, o estudante deve ser capaz de ler, 

interpretar e representar o espaço por meio de mapas simples.  
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Isso engloba entender os mapas como constituídos de uma linguagem própria a p artir de 

símbolos que têm seu significado, e s ão concebidos com funções específicas como orientação, 

localização e representação. O que significa que cada estudante pode representar o espaço geográfico 

em diferentes mapas, os quais contarão com características específicas e peculiares de acordo com o 

assunto em foco e a intenção de representação de seu elaborador.  

 

Para introduzir a alfabetização cartográfica em sala de aula para crianças de séries iniciais, o 

professor dispõe de diversas atividades, descritas hoje em variadas bibliografias. O professor pode, 

inclusive, contar com a possibilidade de trabalhar o desenho infantil na elaboração de croquis dos 

espaços onde se inserem as escolas, ou seja, uma representação esquemática de um recorte da 

paisagem, e em seguida, na criação de um mapa de um percurso realizado no entorno da escola ou do 

caminho que o estudante percorre de casa até a escola.  

 

Para Simielli (2004), o desenvolvimento da capacidade de leitura e d e comunicação oral e 

escrita por meio de desenhos, plantas, fotos, maquetes e mapas, permite a percepção do domínio do 

espaço e é co nsiderado importante para o estudo do espaço concreto dos estudantes do 1º ao 5º ano. 

Seja este espaço mais próximo dele, como o espaço da sala de aula, da escola, e d o bairro, para 

depois nos dois últimos anos se falar em espaços maiores, como município, estado, país e planisfério.  

 

Com estes conteúdos interiorizados, a criança terá facilidade de assimilar conceitos essenciais em 

séries subseqüentes: escala, projeção, simbologia e coordenadas geográficas, os quais são vistos hoje 

como um “bicho-de-sete-cabeças” por grande parte dos estudantes do ensino fundamental e médio.  

 

Cabe ressaltar que estes conceitos devem ser trabalhados gradualmente desde as séries iniciais 

até o ensino médio, e com o cuidado de transpô-los para a linguagem do estudante. Desta forma, os 

conhecimentos e habilidades cartográficas são desenvolvidos e aprofundados desde o 1º ano até o 3º 

ano do ensino médio, para então possibilitar ao estudante a realização de análises geográficas. 

Almeida (2001, p.11) afirma que 

conhecer como as crianças percebem e representam o espaço pode auxiliar muito o 

trabalho docente. Especialmente na preparação de atividades de ensino que 

contribuam para a aquisição gradativa de diferentes modos de representação 

espacial, cada vez mais próximos daqueles dos adultos.   
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A maneira como as crianças percebem e r epresentam o espaço é a mplamente discutida nos 

estudos da escola de Genebra por Piaget e seus colaboradores (Piaget e Inhelder, 1993; Piaget, 1983).  

 

Os estudos de Piaget sobre o conhecimento do espaço estão centrados no desenvolvimento 

cognitivo. As análises quanto à aquisição de conceitos espaciais são realizadas a partir dos estágios 

de desenvolvimento, ou seja, o período sensório-motor, o período pré-operatório, o período das 

operações concretas e o período das operações formais.  

 

No período sensório-motor, do nascimento até os dois anos de idade, e durante o período pré-

operatório, de dois anos até os sete anos de idade, a representação do espaço pela criança elabora-se 

apoiada em objetos fixos que ela toma como referencial, antes mesmo da constituição de um 

esquema corporal dissociado do próprio corpo e da representação global do espaço. São as chamadas 

Relações Topológicas elementares, que são estabelecidas desde o nascimento até por volta dos sete 

anos de idade. Envolvem relações de proximidade, de separação, de ordem, de envolvimento e de 

continuidade, como noções de dentro e fora, em cima e embaixo, direita e esquerda, perto e longe, 

frente e atrás. 

 

Entre os sete e o s onze anos de idade, aproximadamente, durante o período das operações 

concretas, a cr iança passará a perceber a dissociação entre os objetos que observa. A representação 

do espaço tridimensional é dada a partir de oito e nove anos de idade e a criança passa a utilizar esses 

referenciais para determinar perspectivas.  

 

São as chamadas Relações Projetivas, que consistem em coordenar os dados segundo relações de 

reciprocidade, ou seja, a criança passa a conservar a posição dos objetos e alterar o seu ponto de vista. 

 

Já a partir dos nove anos de idade, as Relações Euclidianas passam a se desenvolver. A criança 

situa objetos um em relação ao outro, obtendo uma noção de coordenadas, além de englobar o lugar 

do objeto e seu deslocamento em uma mesma estrutura (Almeida e Passini, 2002).  

 

Somente a partir dos 11 a nos de idade, o início do período das operações formais, é que a 

criança terá condições plenas de compreender as relações espaciais a p artir de um sistema de 

coordenadas (Ochaita e Huertas, 1988). 
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2. A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO POR ESTUDANTES CEGOS   

 

Com base na teoria piagetiana da evolução do conhecimento espacial em crianças que 

enxergam, os estudos de Ochaita e Rosa (1995) sobre desenvolvimento cognitivo de crianças cegas 

trazem informações valiosas para compreensão da cegueira e suas implicações no ensino do espaço 

para estes estudantes. 

 

Os autores apontam que o desenvolvimento psicológico de um bebê cego é semelhante ao de 

um bebê que enxerga durante os primeiros quatro meses de vida, quando, então, as crianças que 

enxergam são estimuladas pela visão a s egurarem e irem em busca de objetos, enquanto que a 

criança cega só toma conhecimento do objeto se o objeto emitir sons. Assim, na primeira infância de 

uma criança cega, há um atraso de cerca de seis meses em relação à coordenação visual-manual. No 

que se refere ao desenvolvimento motor, as crianças cegas na maioria das vezes não engatinham e só 

começam a andar sozinhas por volta dos 19 meses.  

 

Quanto ao reconhecimento do espaço no período das operações concretas, que compreende a 

etapa escolar de crianças entre os sete e os onze anos de idade, em geral, os cegos apresentam um 

atraso de três a s ete anos nas pesquisas de caráter figurativo ou espacial (tarefas espaciais, 

compreensão de imagens, etc.). No entanto, no período de operações formais, este atraso é anulado 

entre os 11 e 15 anos de idade.  

 

Na adolescência, os autores asseveram que  

 

os cegos são capazes de resolver problemas de forma hipotética dedutiva na mesma 

medida que os estudantes que enxergam, e que esse tipo de pensamento permite-lhes 

solucionar, não somente as tarefas que têm um formato verbal, mas também aquelas 

com material manipulativo ou espacial (Ochaita e Rosa, 1995, p. 191). 
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Quanto à representação espacial em crianças cegas de diferentes idades e em diferentes ambientes, 

relacionado ao trabalho de Piaget, Ochaita, Huertas e Espinosa (1991, p. 66) concluíram que  

las pautas o etapas de desarrollo de la representación espacial en los ciegos son 

semejantes a las obtenidas en videntes [...], aunque con un retraso de 2 ó 3 años 

respecto a éstos, retraso que empieza a superarse, precisamente, sobre los 13 años.  

 

De acordo com Ochaita e Huertas (1988), enquanto o estudante que enxerga compreende as 

relações topológicas, em geral, por volta dos 7 anos de idade, o estudante cego de nascimento é 

capaz de conceber essas relações próximo aos 11 anos. Quanto às relações projetivas e euclidianas, 

que em estudantes que enxergam são desenvolvidas a partir dos 8, 9 anos de idade, em estudantes 

cegos seriam compreendidas a partir dos 14 anos. 

 

Aprofundando um pouco mais a questão espacial, além dos estudos baseados na psicologia 

evolutiva de Piaget, Ochaita e Huertas (1989) apresentam outra vertente quanto ao desenvolvimento 

e aprendizagem do espaço que consideram relevantes para o ensino de geografia. Neste caso, as 

abordagens estariam voltadas ao estudo do espaço geográfico e e stariam baseadas na psicologia 

ambiental.  

 

Diferentemente da primeira abordagem, onde os estudos para a compreensão do espaço se 

dariam pelo que se consideram relações espaciais básicas: topológicas, projetivas e eu clidianas, a 

psicologia ambiental pauta-se nas investigações que utilizam os mapas cognitivos e a percepção do 

ambiente.  

 

Os autores assinalam que  

 

en este tipo de investigaciones suele estudiarse no solo cómo se desarrollan en los niños 

los componentes espaciales o localizacionales implicados en la representación de un 

entorno, sino también los llamados componentes atributivos o de significado, como el 

valor y función que se atribuye a esos lugares. (Ochaita e Huertas, 1989, p. 14) 
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Nesta abordagem metodológica as pessoas podem realizar diferentes representações diante de 

espaços e ambientes distintos (um bairro, uma cidade, um país, etc.). Essas representações podem ser 

expressas através de desenhos, da construção de maquetes, por descrições verbais, etc.  

 

De acordo com Hart (1979 citado por Ochaita e Huertas, 1989) esta abordagem estaria 

estabelecida em três etapas na evolução dos mapas cognitivos.  

 

Na primeira etapa, entre os quatro e o s sete anos de idade, aproximadamente, as crianças 

construiriam seus mapas de acordo com o que o autor chama de sistemas de referência egocêntricos. 

A criança, centrada em seu próprio corpo, representaria lugares que lhe são familiares como sua casa, 

sua escola, dando conta simplesmente das relações topológicas. 

 

Na segunda etapa, a p artir dos sete anos de idade, as crianças organizariam seus mapas de 

acordo com sistemas de referência parcialmente coordenados em grupos fixos. Estes grupos seriam 

grupos familiares, escolares, etc., que internamente apresentariam relações espaciais projetivas e 

euclidianas, porém, ao relacionarem os grupos entre si, as crianças apresentariam relações espaciais 

de caráter primitivo ou topológico. 

 

Por último, a terceira etapa, por volta dos onze anos de idade – período das relações concretas e 

início dos pensamentos abstratos – a criança seria capaz de organizar seus mapas em sistemas de 

referência coordenados de forma abstrata, que supõe uma organização projetiva e eu clidiana dos 

diferentes grupos representados no mapa.   

 

É a p artir deste momento que as crianças estariam aptas a co mpreenderem as informações 

transmitidas pelos mapas geográficos.  

 

Mediante o conhecimento das abordagens pautadas na psicologia evolutiva e na psicologia 

ambiental, os autores sugerem três proposições para o ensino do espaço geográfico: atividades que 

avaliem e identifiquem o nível de desenvolvimento espacial dos estudantes, atividades que utilizem 

mapas cognitivos para apontar o conhecimento dos estudantes sobre distintos lugares, e p or fim, 

atividades relacionadas à geografia e ao conhecimento cartográfico¹. 
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Dessa maneira, as pesquisas realizadas sobre o conhecimento espacial de crianças, que 

enxergam e q ue não enxergam, oferecem aos professores de geografia importantes subsídios que 

podem servir de orientação sobre como e q uando ensinar determinados conteúdos para estes 

escolares. 

 

Ao expor como se dá a co mpreensão do espaço por estudantes cegos, não se deve tomar o 

conhecimento por acabado e inalterável. Pelo contrário, as relações entre a psicologia e o ensino de 

geografia devem-se dar, principalmente, a partir de um processo educativo construtivo e interativo. 

Nesse sentido, o c onceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotski é um caminho que 

precisa ser experienciado por professores e estudantes em sala de aula. 

 

As comparações entre como se dá o desenvolvimento espacial de estudantes cegos e dos que 

enxergam não devem ser encaradas como uma forma negativa de reafirmar a incapacidade do cego, 

mas demonstrar que apesar dos atrasos nas relações espaciais apontados em estudantes cegos, eles 

são capazes de compreender as tarefas espaciais que tanto são solicitadas em sala de aula ao utilizar 

um mapa. 

 

Portanto, é p ossível perceber que a e xperiência visual não é a ú nica condicionante na 

compreensão espacial de crianças em idade escolar, contudo, a transposição de imagens visuais para 

percepção háptica ou por meio da elaboração de mapas cognitivos é uma proposta metodológica que 

carece de aprofundamento por parte dos professores de geografia. 
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3. O MÉTODO ADOTADO NA PESQUISA 

 

A região da Grande Florianópolis, composta por 22 municípios, é a região mais representativa 

do estado de Santa Catarina quanto ao número de pessoas cegas e com deficiência visual. Em 

decorrência dessa peculiaridade, ela foi escolhida para realizar a pesquisa sobre a co mpreensão de 

mapas por estudantes cegos. O município de Florianópolis é procurado por essa população por 

diversos motivos. Além de ser a cap ital do estado e oferecer maiores oportunidades de emprego, 

saúde e educação, Florianópolis é p rincipalmente procurada por sediar a Associação Catarinense 

para a I ntegração do Cego (ACIC), que é u ma fundação de apoio ao deficiente visual que 

proporciona gratuitamente cursos de várias modalidades a esse grupo social. Dentre os municípios da 

região da Grande Florianópolis que participaram da pesquisa, foram selecionados aqueles que 

recebem matrículas de estudantes cegos no ensino regular, nesse caso os municípios de Florianópolis 

e de São José.  

 

Foram identificadas as instituições de ensino que possuem estudantes cegos matriculados no 

ensino regular, e a s eguir realizadas entrevistas com os estudantes cegos do ensino fundamental (6º 

ao 9º ano) e ensino médio. Dessa maneira, a p esquisa contou com o total de cinco instituições e 

dezesseis estudantes. Dentre estes dezesseis estudantes, oito cursavam o ensino fundamental e oito o 

ensino médio. As entrevistas realizadas foram conduzidas por um roteiro semi-estruturado sobre a 

leitura e compreensão de mapas e o uso de mapas nos estudos. 

 

 A fim de preservar a identidade dos participantes da pesquisa foi criado um conjunto de 

códigos, sendo a letra E seguida de um número, utilizada como identificador para cada um dos 

sujeitos participantes. Os códigos foram utilizados, quando necessário, para discutir e a nalisar as 

informações obtidas nas entrevistas. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO: A CAR TOGRAFIA ESCOLAR E TÁTIL COMO RECURSO 

DIDÁTICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Para conhecer as noções espaciais do estudante a p artir de sua compreensão cartográfica na 

leitura do mapa tátil, os estudantes foram questionados se conseguiam entender um mapa tátil, se 

compreendiam o que o mapa quer informar, se tinham alguma dificuldade em compreender e estudar 

pelo mapa, se os mapas os ajudavam nos estudos e se os ajudam a entender conceitos e conteúdos de 

geografia. Na medida do possível, as perguntas buscavam, ainda, identificar se o estudante usava o 

mapa somente para localizar e identificar lugares, ou se estabeleciam relações de análises, 

interpretações e correlações.  

 

Na tentativa de contribuir com as respostas, após a entrevista era apresentado um mapa tátil do 

município de Florianópolis e, em seguida, um mapa das Regiões brasileiras para averiguação dos 

estudantes.  

 

O mapa das Regiões brasileiras salientava as cinco regiões estabelecidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE mais o D istrito Federal. O mapa do município de 

Florianópolis, além do limite municipal, trazia em evidência a p onte Hercílio Luz, a L agoa da 

Conceição e a Lagoa do Peri, pois acreditávamos que estes pontos seriam familiares aos estudantes. 

A escolha dos dois mapas levou em consideração os apontamentos de Castrogiovanni (2001b, p. 82-

83) ao afirmar que “o ensino de geografia deve priorizar a análise do espaço vivido e as práticas do 

espaço percebido, transpondo-as para as representações do espaço concebido”.  

 

As expectativas geradas em poder identificar as noções espaciais associadas ao mapa tátil pelos 

estudantes foram desanimadoras em um primeiro momento. Dos dezesseis estudantes que 

participaram da pesquisa, quatro nunca haviam “visto” um mapa em suas mãos e somente nove 

estudantes afirmaram com veemência que conheciam um mapa. Destes nove estudantes, apenas 

cinco faziam uso do recurso no dia-a-dia da sala de aula. Tal situação fez com que toda a estratégia 

de entrevista fosse remodelada, as perguntas antes mencionadas foram substituídas por um único 

questionamento. A pergunta se referia à capacidade de compreensão do mapa tátil pelo estudante.  
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É importante assinalar que após a resposta dada a pergunta “Você consegue entender um mapa 

tátil?”, o mapa era entregue ao estudante e p or alguns instantes esperávamos para saber suas 

colocações e o piniões a respeito do que estava sendo apresentado. Apenas 19% dos estudantes 

afirmaram entender um mapa tátil, 13% disseram que nem sempre compreendem, e 68% dos 

estudantes responderam que entendem parcialmente o que um mapa tátil quer informar. 

 

Apesar de apenas 19% dos estudantes afirmarem conseguirem compreender o mapa tátil, foi 

observado durante a apresentação do mapa que somente um estudante tinha segurança ao informar o 

que lia e compreendia do mapa. O estudante E15 tinha pleno domínio da simbologia do mapa: 

compreendia o conceito de escala, norte geográfico e legenda, além de percorrer com facilidade as 

informações e decifrá-las sem muitas dificuldades.  

 

Dois estudantes ao tocarem o mapa percorreram-no rapidamente com as mãos e e m seguida 

afastaram-no. Supõem-se que tal comportamento ocorreu pelo desconhecimento da linguagem tátil 

apontada no mapa, e co nseqüentemente, ao procurar evitar maiores perguntas por parte da 

pesquisadora, os estudantes acharam mais conveniente rejeitá-lo. 

 

Os demais estudantes demonstraram grande interesse em investigar o que o mapa trazia. 

Alguns estudantes movimentavam e cheiravam o mapa em busca de outras percepções. No intuito de 

explorar as informações, os estudantes tateavam de um lado a outro à procura do Braille para auxiliar 

na leitura do mapa. Ao identificar o título e ler o que transmitia, todos os estudantes se concentravam 

nas mãos em busca de maiores detalhes da representação.  

 

A partir desse primeiro reconhecimento, era realizada a mediação entre o recurso didático e o 

estudante. Na medida em que ia sendo apresentado oralmente ao estudante o significado do mapa, 

suas mãos eram conduzidas a explorar o que lhe estava sendo transmitido pela fala. Ao 

reconhecerem o que o mapa queria lhes informar, os estudantes ficavam surpresos.  

 

E4 dizia que nunca tinha visto um mapa do município e exclamava: “sabe que isso é uma boa 

pra gente entender melhor? Um material assim facilitaria muito o estudo.” 
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No entanto, enquanto o mapa ia sendo apresentado aos estudantes, era possível observar que 

além do desconhecimento de conteúdos cartográficos, alguns estudantes cegos também 

desconheciam conceitos geográficos, como os conceitos de município, ilha e baía. 

 

Em todas as situações, com exceção da experiência do estudante E15, foi necessário realizar 

mediações do conhecimento cartográfico e geográfico aos estudantes. O reconhecimento do mapa, 

para a maioria dos estudantes, se dava através do título, contudo, não compreendiam os elementos 

cartográficos e as abstrações representadas no mapa. De fato, a incompreensão do mapa pelos 

estudantes certamente se dá pela inexistência em seu processo educativo de uma alfabetização do 

espaço, uma alfabetização cartográfica que evidenciasse atividades para o desenvolvimento das 

relações topológicas, projetivas e euclidianas, bem como a compreensão dos conceitos de orientação, 

escala, simbologia e p rojeção. E ainda mais, para que estes estudantes alcançassem a abstração do 

espaço representado pelo mapa, seria oportuno que também tivessem familiaridade com os mapas. 

As orientações de Ochaita e Huertas (1989, p.17) são válidas neste propósito pois afirmam que  

 

los primeros niveles de enseñanza del entorno puede ser útil la utilización de 

maquetas en lugar de dibujos, ya que eliminan la incidência de muchos factores 

como la bidimensionalidad, las destezas gráficas o la utilización de ciertas 

convenciones.     

 

 Além das dificuldades cartográficas e geográficas demonstradas na apresentação dos mapas 

aos estudantes, também ficou evidente a importância na produção e q ualidade do mapa. As 

dificuldades apontadas na leitura do mapa também alertavam para uma melhor generalização de 

informações, ou seja, os estudantes diziam que se o mapa trouxesse muitos detalhes teriam 

dificuldades na leitura, outros apontaram que nem sempre o Braille dos mapas nos livros didáticos 

está legível, outro estudante salienta que se na legenda as informações são muito espaçadas acabam 

dificultando a leitura e se a representação é muito extensa também gera dificuldade de compreensão. 

Nas experiências de Chaves (2007a, 2007b, 2009) e Nogueira (2008a, 2008b, 2009a) a produção de 

um mapa tátil e o rientações quanto à g eneralização cartográfica são amplamente discutidas. O 

cuidado na escolha das texturas, formas e tamanhos que representam as feições é fundamental para a 

elaboração dos mapas, pois os mesmos devem ser claros e objetivos na transmissão das informações.  
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Nos trabalhos referenciados é p ossível encontrar orientações quanto à metodologia de 

produção e aplicação de um mapa tátil.  

 

A partir das vivências apresentadas, nota-se que o ensino de geografia para estudantes com 

cegueira contribui significativamente na compreensão da realidade do estudante. As metodologias de 

ensino que trabalham com o concreto e es tabelecem relações com o espaço vivido dos estudantes 

traz mudanças qualitativas no processo educativo, bem como a u tilização de recursos didáticos 

adaptados, dentre eles o livro didático e os mapas.  

 

Os livros didáticos e os mapas são os recursos mais acessíveis para os estudantes que 

participaram da pesquisa, portanto, é de suma importância que sejam trabalhados e utilizados em sala 

de aula para explicações do e sobre o espaço geográfico. Nesse sentido, concorda-se com Almeida e 

Passini (2002) quando afirmam que o estudo do espaço por meio dos mapas permite ao estudante 

atingir uma nova organização estrutural de sua atividade prática e da concepção de espaço. Essa nova 

organização da concepção do espaço, apontada pelas autoras, pôde ser observada em diversos 

momentos nas experiências com os estudantes ao lerem os mapas táteis apresentados na pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A linguagem cartográfica e seus múltiplos símbolos são de difícil compreensão para expressiva 

parcela da população, e p ara as pessoas cegas não é d iferente. A leitura e co mpreensão da 

representação cartográfica utilizada nos mapas exigem um conhecimento prévio de extrema 

importância, tais como orientação espacial, escala, coordenadas geográficas e s imbologia. A 

familiaridade com estes conceitos auxilia o observador - que pode ser uma pessoa que enxerga ou 

com cegueira - a obter uma melhor clareza na leitura e compreensão do espaço geográfico traduzido 

pelos mapas. 

 

A pesquisa demonstrou que o reconhecimento do mapa para a maioria dos estudantes cegos se 

dava através do título, contudo, não compreendiam os elementos cartográficos e as abstrações 

representadas no mapa. Estes estudantes utilizavam o mapa somente para localizar e identificar 

lugares, e praticamente não estabeleciam relações de análises, interpretações e correlações. 

 

Tomando o estudo de caso como apoio, pode-se inferir que noutros lugares do país a realidade 

não deve ser muito diferente dessa com relação à co mpreensão cartográfica de estudantes cegos. 

Dessa maneira, ao considerar a incompreensão do mapa pelos estudantes, pode-se concluir que 

certamente a alfabetização do espaço foi inexistente em seu processo educativo, ou seja, não houve 

uma alfabetização cartográfica que evidenciasse atividades para o desenvolvimento das relações 

topológicas, projetivas e eu clidianas as quais acontecem de maneira diferenciada para esses 

estudantes devido a ausência do sentido da visão.  

 

A partir das experiências vivenciadas, percebeu-se que o ensino de geografia e da cartografia 

para estudantes cegos pode contribuir significativamente na compreensão da realidade de mundo 

destes estudantes. Portanto, é de suma importância que a escola propicie ao estudante cego a 

alfabetização cartográfica nos anos iniciais e o uso do mapa na disciplina de Geografia. O ensino do 

mapa na escola deve e pode ser feito na perspectiva inclusiva possibilitando que todos os estudantes 

se apropriem de conceitos cartográficos como orientação, escala, simbologia e projeção. Igualmente 

importante é que os mapas táteis estejam presentes para subsidiar o ensino do espaço geográfico para 

estudantes cegos, pois eles facilitam a compreensão do espaço e a apreensão de conteúdos escolares. 

Além disso, os mapas táteis são facilitadores de orientação espacial que auxiliam na locomoção e 

trazem autoconfiança e autonomia para o cego colaborando para o aumento da sua auto-estima.  
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NOTAS 

 

¹Embora a psicologia evolutiva de Piaget permeie grande parte dos trabalhos de cartografia escolar 

apresentados nas últimas décadas, os trabalhos de Vygotski quanto o papel da interação social na formação do 

psiquismo tem levantado importantes experiências quanto ao desenvolvimento do estudante cego. Para mais 

informações ver trabalhos de Bianchetti, Da Ros e Deitos (2000), Cavalcanti (2005), Ventorini (2007) e 

Nuernberg (2008).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução do conhecimento geográfico até meados do século XX nos permitia uma análise 

positivista do espaço geográfico, assim como o estudo da Terra nos seus aspectos físicos, culturais, 

econômicos e políticos. Com o avanço da ciência, a Cartografia também procurou evoluir em termos 

de concepção, competência e tecnologia.  

 

No princípio, os homens, por meio da história, usaram o espaço para a sua sobrevivência 

quando a t ecnologia ainda era algo distante. Sujeitavam-se a ca minhar longas horas em busca de 

melhores lugares, caminhadas descritas por muitos deles através de símbolos e sinais, que 

compunham para imitar o espaço de vida. Conforme destaca Duarte (1994, p.16), desde épocas 

bastante remotas, o homem vem se utilizando da confecção de mapas como meio de armazenamento 

de conhecimento sobre a s uperfície terrestre, que nos permite afirmar que as representações do 

espaço não são obras da atualidade e estão sempre em constante aperfeiçoamento. 

 

No Brasil, os indígenas, primitivos habitantes, nos fins do século XIX, já traçavam cartas dos 

rios e seus afluentes. Essas cartas orientaram as primeiras expedições dos portugueses pelo território 

brasileiro. Atualmente, a car tografia está inserida no dia a d ia da sociedade de forma expressiva, 

obtendo destaque especial nos aspectos de representação ligados às questões ambientais. 

 

 
 
2º. Cartogeo                                                                                                                                                                  0077  

mailto:andrealemos_geo@hotmail.com
mailto:spironello@gmail.com


     
 

No entanto, na escola ainda percebe-se uma carência de conteúdo e importância quanto ao 

seu significado na formação dos nossos alunos e professores. Aí surgem alguns questionamentos de 

como e p orque os mapas e o utras representações cartográficas têm sido um problema para os 

professores e alunos? Lacoste (1988) questiona o descompromisso da escola em relação à educação 

cartográfica, enfatizando que se vai à escola para aprender a ler, a escrever e a contar. Por que não 

para aprender a ler uma carta ou um mapa? 

 

Segundo Macagnam: 

 

“O desafio de hoje, no Brasil, é, de um lado, habilitar 

professores (principalmente os de Geografia) a introduzir no 

Ensino Fundamental os conceitos básicos utilizados em 

Geoprocessamento e, de outro, capacitar os estudantes dos 

diversos cursos universitários a utilizá-lo nas suas atividades 

de pesquisa e prática”. (MACAGNAM, 2001). 

 

 Ressalta-se com isso, que a dificuldade de se obter uma formação de qualidade em relação ao 

conhecimento cartográfico, está diretamente ligada a d eficiência física e e strutural do ambiente 

escolar, onde faltam recursos didáticos, como livros, mapas, globos e at las atualizados, sem falar da 

carência de laboratórios com computadores que comportem um software de mapeamento.  

 

Essa carência, contudo, acaba refletindo no ambiente de formação acadêmica na área de 

conhecimento da Geografia. 

 

Durante a graduação alunos do Curso de Licenciatura em Geografia, cursam disciplinas como 

geologia, geomorfologia, biogeografia, cartografia, entre outras correspondentes à geografia física.  
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Porém, frente ao período de estágio a ap licação destes conteúdos torna-se cada vez mais 

difícil, visto que a r elação conteúdo x localização geográfica, com o auxílio do mapa ainda se faz 

cada vez mais ausente, tanto na rede pública e particular de ensino médio e fundamental, como na 

própria universidade.  

No sistema de ensino fundamental e m édio ocorre certa 

dificuldade para o professor recém formado realizar uma 

transposição didática, ou seja, reconstruir o saber geográfico 

sobre bases parcialmente diferentes, pois as finalidades, os 

objetivos e a prática de geografia não são os mesmos na 

universidade e no e nsino fundamental e médio. (Simielli, 

2000, pg. 92) 

 

Em período de estágio o graduando licenciado se depara com um problema que persiste a 

cada ano, os professores titulares se recusam a lecionar cartografia, repassando assim este conteúdo 

para os estagiários. Diante de tamanha negação aos estudos referentes à localização do espaço por 

parte de alguns profissionais, como relacionar a cartografia com os demais conteúdos? Segundo 

Passini (1998), “os mapas podem ser utilizados como ponto de partida e de chegada dos estudos e 

pesquisas do lugar.”  

 

Assim, o presente trabalho pretende demonstrar como é p ossível elaborar um material 

didático, para o auxílio na dinâmica das aulas de geologia, antes e posterior ao trabalho de campo. 

Vale reforçar que os recursos didáticos elaborados, tendo a car tografia como instrumento é d e 

fundamental importância para incorporar o saber no processo de ensino e aprendizagem, nos 

diferentes níveis de ensino.  

 

Este recurso foi desenvolvido na perspectiva de auxiliar as disciplinas de geologia I e I I e 

geomorfologia ministradas na universidade, bem como, contribuir como recurso para professores em 

estágio ou em atuação como fonte de pesquisa e orientação de atividades em campo. 
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A elaboração do recurso didático embasado em pesquisa de campo justifica-se pela 

necessidade de incorporar aos estudos na área da geografia/cartografia, formas de planejamento e 

organização dos conteúdos para que estes possam ser melhor  desenvolvidos, contribuindo para uma 

formação clara dos acadêmicos na universidade, mas sobretudo, dos alunos das escolas nos 

diferentes níveis de ensino.  

 

Cabe ressaltar a importância de um mapa temático, pois este permitirá que o a luno possa 

fazer uma síntese dos fenômenos que ocorrem em um determinado espaço, e relacioná-los com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Um mapa pode trazer diversas informações para diferentes 

finalidades.  

 

A proposta deste trabalho é a elaboração de um mapa didático com os diferentes pontos visitados 

em campo correspondentes a formação geológica do Estado do Rio Grande do Sul. Pretende-se trabalhar 

com as representações cartográficas e se estabelecer articulação entre conteúdo e forma, utilizando a 

linguagem cartográfica para que se construam conhecimentos, conceitos e v alores, destacando a 

importância da leitura dos elementos geológicos e cartográficos em campo. Posteriormente, objetiva-se 

disponibilizar o mapa como um recurso didático para o meio acadêmico e p ara a comunidade, como 

forma de auxiliar na formação na área do conhecimento, tendo como referência as atividades do trabalho 

de campo desenvolvido na disciplina de Geologia.  Enfim, este recurso didático aliado a cartografia com 

o conteúdo de geologia, busca auxiliar no avanço do conhecimento na área e na localização das 

diferentes litologias que compõem o Estado Rio Grande do Sul.  
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2 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O conhecimento geográfico está diretamente ligado ao conhecimento cartográfico. A 

cartografia surge somente no século XIX como ciência, mas sua história antecede a própria escrita.  

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que os mapas são o resultado de uma cultura, os quais 

procuram expressar fatos reais de uma sociedade, num determinado momento histórico, sejam estes 

fatos relacionados aos aspectos econômicos, sociais políticos ou ambientais.   

 

A relação existente entre a G eografia e a c artografia é e xtremamente importante para a 

apreensão do conhecimento. Em suas colocações Castrogiovanni diz que:  

 

“O espaço geográfico é constituído por formas materiais, visíveis, 

naturais e construídas pelos homens através das relações que se 

estabelecem. Essas relações caracterizam um lugar em certo tempo 

histórico e são objetivos de estudo da geografia.” 

(CASTROGIOVANNI, 1998) 

 

 

Assim, a cartografia contribui no sentido de concretizar e localizar os fatos estudados em sala 

de aula, ampliando o h orizonte do conhecimento. Pode-se dizer que a utilização de informações 

geográficas em conjunto com as relações entre os homens e os fenômenos naturais de uma região, 

tem a capacidade para tornar um local próprio ou não para a vida.  

 

Nesse contexto destaca-se um instrumento cartográfico que contribui na perspectiva de 

conhecer e ‘ controlar’ um determinado espaço geográfico ou território conhecido como carta 

topográfica. Este produto pode se definido como:  

Toda representação da superfície terrestre em escalas geralmente 
grandes, portanto com algum detalhe. Essas representações possuem 
como limites, a maior parte das vezes, as coordenadas geográficas, e 
raramente terminam em limites políticos administrativos. As 
observações e informações como: titulo, escala, fonte, etc. aparecem 
fora das linhas que fecham o quadro de representação, ou seja, aquela 
linha preta que circunscreve a área objeto de representação espacial. 
(Sanchez, 1973) 
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Tal produto exige do leitor certo domínio político e matemático do espaço. Ela fornece dados 

precisos com informações estratégicas, as quais até alguns anos atrás, era de uso exclusivo dos 

militares.  

 

Entende-se com isso que a Cartografia hoje, está presente no cotidiano da sociedade, levando 

soluções para problemas urbanos, de segurança, saúde pública, turismo e auxiliando as navegações. 

Seu uso é abrangente, servindo de suporte a diversas ciências e t ecnologias. A Cartografia constrói 

seu produto conforme as necessidades apresentadas e o  entrega na forma de mapas, único 

instrumento capaz de representar em escala, com o grau de exatidão requerido, informações 

qualitativas, quantitativas e temáticas necessárias ao planejamento.  

 

Nesse preâmbulo, entende-se que o produto cartográfico está associado a uma necessidade de 

apresentação e ex pressão de resultados. Este produto, elaborado com o objetivo de expressar um 

conjunto de informações, deve ser ajustado às necessidades de apresentação impostas por essas 

informações, por meio de procedimentos e n ormas técnicas capazes de assegurar que o mapa 

elaborado satisfaça as exigências de um projeto.  

 

Em outras palavras, pode-se afirmar que no momento atual, com o avanço do conhecimento 

nas mais variadas áreas, a cartografia ganha agilidade e incorpora as tecnologias de informação para 

disponibilizar seus produtos de forma mais rápida e precisa. 

 

Nos Parâmetros curriculares Nacionais - PCNs de 5ª a 8 ª séries, um dos objetivos é saber 

utilizar diferentes fontes de informação e r ecursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos. Nesses parâmetros, que vem desde a d écada de 90, não se verificou qualquer 

modificação nas escolas com relação a introdução dessas novas tecnologias. Principalmente nas 

escolas públicas, onde alguns computadores são para uso nas secretarias. Além disso, muitos 

professores não possuem computador em casa, o que provoca uma lacuna imensa no processo de 

interação professor x informática. A evolução tecnológica na cartografia tem sido muito rápida. A 

cada dia surgem novos produtos cartográficos, e essa rapidez amplia cada vez mais a distância entre 

a formação e atualização, daí a grande problemática enfrentada por nossos professores que tem como 

conseqüência a seguinte afirmação: O professor torna-se um mero observador e não participante no 

processo tecnológico de ensino.  
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É necessário que se encontrem atividades diversificadas para conseguir chamar a at enção e 

fazer com que todos participassem.  

 

Superar a monotonia e gerar mudanças profundas requer uma maior dedicação do educador, 

no entanto, o que se percebe são profissionais atarefados, com uma imensa carga horária, sem 

condições de modificar e produzir alguma transformação que seja significativa na aprendizagem da 

Geografia na escola. 

 

O professor não deve esquecer que a p ercepção espacial de cada sujeito ou sociedade é 

resultado, também, das relações afetivas e d e referências socioculturais. Despertar e m anter a 

curiosidade dos alunos deve ser sempre a primeira tarefa da escola e um desafio constante para os 

professores cujo trabalho é prazeroso, mas os resultados nem sempre são imediatos. A maior vitória 

do professor é a v itória interna, aquela de alcançar a satisfação em ser professor no dia-a-dia. 

(CASTROGIOVANNI, 2007, p. 46). Dessa forma, buscar meios para tornar o estudo dos conteúdos 

relacionados com a cartografia mais aprazível para os alunos e para os próprios educadores é um dos 

objetivos desse estudo.  

 

Mas por outro lado, se questiona se a escola, os professores e o s alunos acompanham a 

evolução desta ciência? Como se encontra a e scola em termos de espaço físico, formação de 

docentes para trabalhar a cartografia com nossos alunos?  
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3- A CARTOGRÁFIA TEMÁTICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.  

 

O objetivo da cartografia temática é representar, utilizando-se símbolos qualitativos e/ou 

quantitativos, fenômenos localizáveis de qualquer natureza sobre uma base de referencia, geralmente 

um mapa topográfico, em quaisquer escala, em que sobre um fundo geográfico básico, são 

representados os fenômenos geográficos, geológicos, demográficos, econômicos, agrícolas etc., 

visando ao estudo, à análise e a p esquisa dos temas, no seu aspecto espacial, desta forma, torna-se 

difícil realizar uma classificação de todos os mapas temáticos possíveis. 

 

Há três tipos de mapa temático segundo o tipo de figura cartográfica:  

 

1. Mapas propriamente dito, constituídos sobre uma quadricula geométrica numa dada escala, 

segundo regras de localização (x, y) e de qualificação (z). 

 

2. Cartogramas que realizam a representação de fenômenos geográficos mensuráveis sob a 

forma de figuras proporcionais localizadas num fundo cartográfico eventualmente adaptado. 

 

3. Cartodiagramas representação detalhada de fenômenos geográficos mensuráveis na forma de 

conjunto de diagramas, constituídos por elementos comparáveis, localizados num fundo 

cartográfico.  

 

Para que uma região possa ser mapeada, faz-se necessário que o interessado conheça os 

elementos de um mapa e dos processos utilizados na sua elaboração de forma a poder encontrar a 

melhor solução para a necessidade apresentada.  

 

Os mapas são divididos em três tipos de documentos: topográficos; temáticos e especiais. O 

mapa topográfico é considerado básico, pois nele assentam-se informações de temas específicos, tais 

como vegetação, geologia, sistemas ferroviários, etc.  
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Os mapas temáticos abordam conjugadamente um mesmo território, considerando-o em 

diferentes escalas. Segundo MARTINELLI (1991, p.37), um mapa temático reportaria certo número 

de conjuntos espaciais resultantes da classificação dos fenômenos que integram o objeto de estudo de 

determinado ramo especifico, fruto da divisão do trabalho científico. Indo mais além, o mapa 

temático procura representar um tema específico na sua apresentação, como por exemplo, mapa 

geológico,o qual vai demonstrar as diversas litologias presentes em dada região.  

 

Já os mapas especiais, são mapas que visam representar temas específicos, normalmente em 

escalas grandes, destinados a determinado grupo de pessoas, podendo-se citar, os mapas políticos e 

cartas náuticas. Vale ressaltar que a ciência Cartográfica está diretamente ligada à comunicação 

visual, portanto os elementos nele contidos devem estar precisos, de qualidade, legíveis e claros.  

 

Segundo Rossette (s/d) quando se determina o que será representado no mapa, que deve ser 

expresso no título, é de suma importância que se escolha a escala de representação, pois elementos 

existentes no espaço podem ser representados não pelo seu formato na paisagem, mas por símbolos, 

ou seja, deve-se observar a p roporcionalidade da representação. E para Martinelli (2007) estes 

símbolos são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado (o que pensa 

o autor do mapa), tem-se então a legenda, que traduz estas concepções, o tornando assim um 

elemento fundamental na elaboração do mapa. Outro elemento existente no mapa que deve ser 

referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o mapa de forma correta. Os 

elementos: título, legenda, escala indicação do norte, fonte, autor e data são imprescindíveis para a 

fidelização da representação cartográfica. Vale ressalta que ter estes elementos em um mapa não 

garante o seu entendimento, mas mapas sem eles as informações ficam comprometidas. Uma vez que 

as representações cartográficas se valem de muitos símbolos para transmitir informações aos 

usuários, é importante salientar que “a escola deve criar oportunidades para que os alunos construam 

conhecimentos sobre essa linguagem nos dois sentidos: como pessoas que representam e codificam o 

espaço e como leitores das informações expressas por ela''. (PCN, 1991:87). 
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4. METODOLOGIA (Materiais e Métodos) 

  

 O trabalho consta em uma primeira etapa de levantamento e pesquisa bibliográfica referente 

ao tema iniciado na disciplina de Geologia, nos cursos de geografia licenciatura e bacharelado. A 

pesquisa foi realizada através de fontes bibliográficas obtidas na biblioteca da Universidade Federal 

de Pelotas e acervo pessoal dos docentes da mesma.  

 

Em uma segunda etapa, foi possível realizar um estudo de campo onde se buscou diagnosticar 

as diferentes litologias que compõe o E stado do Rio Grande do Sul. Efetuou-se tomadas de 

fotografias, registrando as coordenadas das diferentes litologias através do GPS (Global Position 

System,), para posterior distribuição das informações no mapa. Foram também descritos os locais 

onde as rochas afloram e procurou-se com base na bibliografia, compreender quais foram os eventos 

que ocorreram para formar determinadas estruturas, além de interpretar as relações entre uma 

formação e outra, o que foi possível através das litologias semelhantes e d ireções de deslocamento 

das rochas, dados estes obtidos através da bússola.  

 

Em uma terceira etapa, já em laboratório, foi dado início a e laboração do mapa didático 

(Figura – 1), com a base de dados do mapa geomorfológico do IBGE. Os pontos coletados com GPS 

em campo foram plotados no sistema, utilizando-se do software Spring localizando de forma clara a 

trajetória realizada. A edição do mapa foi realizada pelo programa Corel Draw x5.  

Na quarta etapa após toda revisão bibliográfica, estudo de campo e concluído o mapa, este foi 

impresso e exposto no Laboratório de Geografia Física na Universidade Federal de Pelotas. Onde os 

alunos em aula tiveram o material didático a d isposição para auxilio em estudos referentes à 

formação geológica do Estado do Rio Grande Do Sul. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao longo da pesquisa, iniciada na disciplina de Geologia, foi possível compreender que:  

O Rio Grande do Sul possui uma evolução geológica 

que remonta processos ocorridos desde cerca de 800 

milhões de anos, quando houve a colisão das placas 

tectônicas representando antigos continentes até o 

período Quaternário que provocou intemperismo dos 

derrames basálticos e d as formações já existentes. 

(PETRI, 1983)  

 

No primeiro afloramento foi possível ver granitos formados a cerca de 300 milhões de anos 

em profundidade de aproximadamente 20 metros. Hoje estes granitos estão expostos na superfície 

devido ao processo de intemperismo que ocorreu sobre a r ocha. No segundo afloramento foram 

estudados os xenólitos de anortosito, caulin e argila de coloração avermelhada, esta formação 

litológica é pontual, pois este anortosito se formou a partir da fusão mantélica a partir de um magma 

basáltico composto por plagioclásio cálcico, piroxênio e olivina. Este magma intrude a crosta inferior 

de alta pressão. Por ser menos denso o plagioclásio cálcico é separado dos outros minerais desse 

magma formando assim, o anortosito. Já nesta fase do mapeamento, com as localizações dos pontos 

coletados com GPS, foi possível dar início a interpretação da evolução geológica.  

 

Mais à frente, no terceiro ponto, identificou-se basaltos com disjunções colunares (rocha com 

fraturas ocasionadas por alívio de pressão). No quarto ponto, também foram encontrados basaltos 

com fraturas em X e veios de quartzo. Já no quinto ponto nos deparamos com rochas de um período 

mais recente, sua localização fica na região leste do estado, na cidade de São Leopoldo, neste 

afloramento foi possível ver arenitos, paleovales e diques de diabásio. No sexto ponto de observação 

e coleta de dados, tem-se o encontro dos arenitos do antigo deserto do Botucatu com basaltos 

amigdaloidais, a mistura destas rochas forma o peperito.  

 

Após a o bservação e a nálise in loco destes afloramentos, e no retorno a c idade de Pelotas 

pode-se visualizar o produto do intemperismo e erosão de todos os demais afloramentos, as areias 

recentes do quaternário que estão presentes no litoral do estado, incluindo a cidade de Pelotas-RS. 
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Antes do trabalho de campo foram estudados mapas geológicos, políticos e d e relevo para 

que fosse possível compreender o que foi visto em campo, daí a importância da utilização do mapa 

antes e d epois de um trabalho de campo. Após a s aída de campo com posse de dados, como 

coordenadas, direções, e amostras, o banco de rochas do conjunto didático para estudo geológico foi 

concluído. 

  

O mapa didático de identificação dos afloramentos litológicos do Rio Grande do Sul (Figura -

1) e o banco de rochas auxiliam no desenvolvimento das aulas de geologia, bem como, possibilita 

aos estagiários do curso de licenciatura em geografia, utilizar este recurso para levar até as escolas 

um conhecimento com um caráter mais prático e claro, dinamizando as aulas e contribuindo para a 

melhor compreensão da dinâmica geológica do Estado.  

 
 

 

 

Figura – 1: Mapa didático de identificação dos afloramentos litológicos do Rio Grande do Sul. 
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5. CONCLUSÕES FINAIS 

 

No ensino de Geografia, bem como de outras áreas, as atuais formas produtivas exigem 

domínio de conhecimentos científicos e técnicos veiculados amplamente pelos meios de informação. 

O indivíduo que não domina as variadas formas de representação desses conhecimentos está, de certa 

forma, impedido de pensar sobre aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. 

Então, uma das funções da escola consiste em preparar e instruir o aluno para compreender a atual 

organização da sociedade, dando-lhe acesso às novas formas de representação da informação 

espacial: mapas, fotografias aéreas, imagens de satélites. 

 

“Existe um consenso entre os especialistas de que não é p ossível ensinar a a lguém os 

conceitos relativos à noção de espaço e a  sua representação” (ALMEIDA, 2002), porém, esses 

conceitos podem ser construídos por meio de um processo de orientação e formação, evitando assim 

um ensino único e ex clusivamente baseado em uma leitura de um texto ou na realização de um 

questionário. Não basta colocar no papel as informações, deve-se saber interpretá-las e entender seus 

significados.  N os textos de Martinelli é p ossível notar a ên fase que há no que diz respeito a 

importância da cartografia no avanço do conhecimento e desenvolvimento sócio-economico. Como 

em toda a p rodução do saber, também a Cartografia teria seus grandes avanços nas inovações em 

estreita consonância com as mais significativas transformações da vida material da sociedade. Este 

desenvolvimento, portanto, não pode ser entendido nem explicado fora do contexto do processo de 

desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção. (MARTINELLI, 1999, p. 224). Essas 

transformações no campo dos conhecimentos geográficos representam desafios para a formação não 

apenas do Bacharel em Geografia, como também no Licenciado.  

 

Ler e compreender mapas e movimentar-se no espaço requer uma dimensão da percepção e 

consciência da própria corporeidade que não pode ser simplesmente decorada em um ponto do livro. 

Esta construção precisa ser cuidadosamente estruturada, avaliando a p ercepção individual de cada 

um em relação ao seu espaço, para posteriormente, inserir elementos da cartografia, passo a passo. 

Simielli (2008, p. 78), nos diz que: “o mapa sendo um meio de comunicação, deve ser elaborado 

levando em consideração uma linguagem cartográfica “... realmente eficiente”, para que este atinja 

os objetivos aos quais se propõe.”   
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Pode-se acrescentar ainda que, é através desta contextualização e relação da cartografia com 

as demais disciplinas que este trabalho procura chamar a atenção para a importância de analisá-la e 

praticá-la, levando em consideração às várias tendências teórico-metodológicas, a f im de se dar 

maior eficiência à r epresentação e interpretação das informações cartográficas que podem ser 

utilizadas na tentativa e refletir sobre o espaço geográfico. Este recurso também se faz importante em 

aulas de cartografia onde será permitida uma leitura dos elementos cartográficos, entre outros, 

facilitando assim, a compreensão das litologias estudadas em aula e posteriormente em campo. 
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1. Introdução 

 

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado flavivirus, e transmitida ao 

homem principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Esta doença está presente em mais de cem 

países do mundo, localizados no Sudeste Asiático, na África e nas Américas. Na América Latina, a 

dengue pode ser encontrada em todos os países, menos no Chile (Ministério da Saúde, 2009). Entre 

as doenças reincidentes, atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública em todo o mundo. Em função de mudanças demográficas ocorridas nos países 

subdesenvolvidos, como a exemplo do Brasil a partir dos anos de 1960, geradas pelo intenso fluxo 

migratório rural-urbano que resultaram em crescimento desordenado das cidades, com carência de 

acesso a serviços como habitação e saneamento básico que associados à ineficácia das políticas de 

saúde, favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti. 

 

Com o objetivo de controlar e erradicar o vetor da dengue em território brasileiro, em 1996 

foi elaborado o Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), o qual passou a ser executado em 

março de 1997. Através do Decreto nº 1.934, de 18/06/96 criou-se a Comissão Executiva Nacional e 

a Portaria Ministerial nº 1.298, de 27/06/96 e a Secretaria Executiva do Plano, vinculada ao Gabinete 

do Ministro da Saúde.  
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O PEAa incorporou novas práticas e conceitos da erradicação e, também princípios do 

Sistema Único de Saúde, como a descentralização da política e das ações de controle do vetor para os 

Estados e M unicípios alterando o modelo atual vigente de gestão centralizada e verticalizada, de 

prestação de serviço segmentada por procedimentos e equipes específicas para cada doença.  

 

Ainda, no intuito de intensificar as ações voltadas ao controle da dengue, o Ministério da 

Saúde implantou em 2002 o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) (Fundação 

Nacional de Saúde, 2001). 

 

O município de Santa Maria, localizado na região central do estado do Rio Grande do Sul, 

entre as coordenadas geográficas de 29°38’ e 29°43’ de latitude sul e 53°42’ e 53°52’ de longitude 

oeste do Meridiano de Greenwich e sua respectiva área urbana, conforme pode ser observado na 

Imagem 1, com população de 268.969 habitantes e área territorial de 1.780 Km², não possui na 

atualidade, registros da presença do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti). Isto se deve ao 

trabalho educativo da equipe de prevenção e co ntrole da dengue junto à população. Este trabalho 

segue a Nota Técnica nº 39/2006 do Ministério da Saúde, na qual o Município que estiver livre da 

presença do Aedes aegypti, como é o caso de Santa Maria, deverá realizar inspeções em Pontos 

Estratégicos (PE), como depósitos de sucatas, cemitérios, borracharias, entre outros e instalar Pontos 

de Armadilha2 (PAR) nas principais vias de acesso ao Município.  
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  Imagem 1- Mapa de localização do município e da área urbana de Santa Maria, RS. 
             Fonte - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Malha Municipal, 2007;  
             Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS, 2010. 
 

 

Para melhor entendimento, define-se PAR como: Armadilhas de oviposição que são 

depósitos com água estrategicamente colocados em localidades sem a presença do Aedes aegypti, 

com o objetivo de atrair as fêmeas do mosquito para a postura dos ovos. As armadilhas são divididas 

em ovitrampas e larvitrampas. Em Santa Maria utilizam-se armadilhas do tipo larvitrampas3, 

dispostos em locais considerados porta de entrada do vetor adulto, tais como aeroportos, terminais 

rodoviários ferroviários e terminais de carga, etc. Não devem ser instaladas em locais onde existam 

outras opções para a d esova do Aedes aegypti, como é o caso dos pontos estratégicos4, e sim em 

sítios preferenciais para o vetor na fase adulta. A finalidade básica é a detecção precoce de 

infestações importadas (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2009). 
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A realização dos trabalhos de prevenção e co ntrole da dengue, com uso de PE e P AR, no 

município de Santa Maria conta com uma equipe de 16 agentes, além de seis funcionários da 

Fundação Nacional da Saúde, cedidos para o Município, os quais assessoram e p restam apoio 

técnico, sendo um Coordenador Técnico, um Coordenador de Campo e um Biólogo, que desde a 

formação da equipe faz o acompanhamento das atividades executadas pelos agentes em campo, 

como prevenção, educação, capacitação e avaliação de riscos.  

 

No Município a p resença de larvas do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti) foi 

registrada em quatro momentos: em 2000 ( na BR 392, em uma borracharia), 2003 (na Estação 

Rodoviária), 2006 (em uma Empresa de transporte) e em 2007 (na Estação Rodoviária), sendo que 

estes focos foram todos eliminados com uso de larvicida e t ratadas todas as residências em um raio 

de 300 metros de onde se encontrou as larvas. Para os anos de 2008, 2009 e 2010 não se registrou a 

presença de larvas do mosquito.  

 

Visando contribuir com o trabalho realizado pela Vigilância Sanitária municipal a presente 

pesquisa objetivou implantar um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que possa contribuir para 

o controle da dengue no Município de Santa Maria, georreferenciando os pontos de armadilha (PAR) 

e disponibilizando os dados coletados via Internet para a p opulação em geral, através do site da 

Prefeitura Municipal. Especificamente buscou-se: Criar um banco de dados geográficos das 

informações coletadas em campo (PAR) com uso de Sistema de Posicionamento Global (GPS) e 

Espacializar os locais de PAR do vetor da dengue, subsidiando ações que priorizem as áreas para 

intervenção, numa perspectiva espacial e temporal, evitando a transmissão da doença. 

 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

 A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que 80 milhões de pessoas sejam infectadas anualmente. Cerca de 550 mil doentes 

necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Mesmo não havendo 

registros de casos da doença em Santa Maria, torna-se importante a identificação e mapeamento do 

habitat dos vetores transmissores, permitindo que ações sejam tomadas de forma preventiva, 

proporcionando a diminuição dos gastos públicos com o tratamento dessa doença no futuro. 
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 No Brasil, as condições socioambientais são favoráveis à e xpansão do Aedes aegypti, 

mosquito transmissor da doença, o que possibilita a dispersão desse vetor. Além disso, os métodos 

tradicionalmente empregados no combate às doenças transmitidas por vetores, essencialmente 

centrados no combate químico, sem participação da comunidade, sem integração intersetorial e com 

pequena utilização do instrumental epidemiológico mostraram-se incapazes de conter o vetor. 

 

 A elaboração de programas permanentes, o desenvolvimento de campanhas de informação e 

de mobilização das pessoas e o  fortalecimento da vigilância epidemiológica e en tomológica para 

ampliar a cap acidade de predição e d e detecção precoce de surtos da doença são algumas das 

estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde no controle a doença. 

 

 O mapeamento das doenças e seus vetores são fundamentais quando se considera a 

necessidade de vigilância diante de uma epidemia, pois o conhecimento do padrão geográfico das 

doenças pode fornecer informações sobre etiologia e fisiopatologia de determinados eventos 

mórbidos. Muitas doenças possuem um padrão geográfico bem definido, o que facilita sua 

espacialização por meio de mapas. O ato de explorar o potencial das informações veiculadas pelos 

mapas em um processo de busca do entendimento do dinamismo espacial das doenças é uma prática 

bastante antiga, aliando, assim, a medicina à cartografia. 

 

 Uma das maneiras de se conhecer mais detalhadamente as condições de saúde da população é 

através de mapas que permitam observar a d istribuição espacial de situações de risco e d os 

problemas de saúde.  

 

No caso específico, possibilita-se localizar os locais onde estão instaladas as armadilhas e 

pontos estratégicos para captura do vetor da dengue, por meio de uma abordagem espacial que 

comporta a integração de dados e o interrelacionamento de informações de diversos bancos de dados, 

a partir da elaboração de um SIG (Souza et al. 1996). As bases de dados em saúde pública podem ser 

utilizadas como meio de análise, mas devem ser georreferenciadas, integrando-as a dados ambientais 

e socioeconômicos, e submetendo-as a procedimentos de avaliação de sua distribuição espacial. 
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Com intuito de criar um SIG voltado para o levantamento dos locais onde estão instaladas as 

PAR para monitoramento do vetor da dengue tem-se a informação que o Aedes aegypti se reproduz 

em reservatórios de águas limpas, estritamente no ambiente domiciliar, distanciando-se poucos 

metros das habitações humanas, razão pela qual geralmente não é en contrado em áreas rurais 

brasileiras, onde as casas aparecem isoladas (Varejão et al. 2005). 

 

O município de Santa Maria já registrou alguns casos de presença do vetor da dengue captado 

nas armadilhas. O Aedes aegypti, além de responsável pela transmissão da dengue, representa sério 

risco de reurbanização da febre amarela, no caso da eventual introdução do vírus em ambientes 

urbanos. O setor do Programa da Dengue no Município desenvolve as atividades operacionais de 

campo com visitas as armadilhas, pontos estratégicos e domicílios, centrando esforços nas ações de 

vigilância do vetor. 

  

Os métodos de vigilância são importantes instrumentos para identificar doenças emergentes, 

o comportamento de determinadas doenças que surgem em situações inusitadas, monitorar e avaliar 

riscos a saúde e intervenções (Waldman, 1998). Segundo normas do PNCD, as atividades 

operacionais de campo devem ser desenvolvidas em uma área de abrangência restrita, denominada 

zona (área de zoneamento), que deve corresponder à ár ea de atuação e responsabilidade de um 

agente de saúde. Cada zona deverá ter de 800 a 1.000 imóveis (Fundação Nacional de Saúde, 2001). 

  

Considerando-se que, até o presente momento, não existe tratamento específico para dengue, 

apenas tratamentos que aliviam os sintomas, a solução mais plausível para a doença é a prevenção e 

o controle da proliferação de vetores. Nesse contexto, aliando o conhecimento humano e o trabalho 

já desenvolvido pelos agentes e pela Vigilância Sanitária às tecnologias de informação geográfica, 

como os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) propõem-se mapear as armadilhas (PAR), no 

intuito de espacializar estes dados, contribuindo assim, de forma rápida e ef icaz no controle da 

doença, caso esta venha a se estabelecer no Município. 

 

Os SIG’s são sistemas baseados em computador, usados para armazenar, manipular, analisar, 

recuperar, modelar e v isualizar informações geográficas (Burrough e Mcdonnel, 1998). Também, 

permitem reunir uma grande quantidade de dados espaciais, estruturando-os adequadamente, de 

modo a otimizar o tratamento integrado de seus três componentes: posição, topologia e atributos, na 

execução de análises e aplicações gráficas. 
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A tecnologia de SIG integra operações convencionais de bases de dados, como captura, 

armazenamento, manipulação, análise e ap resentação de dados através da seleção, busca de 

informações e a nálise estatística, conjuntamente com a possibilidade de visualização e a nálise 

geográfica oferecida pelos mapas. Esta capacidade distingue os SIG’s dos demais Sistemas de 

Informação e t orna-os úteis para a organização no processo de entendimento da ocorrência de 

eventos, predição, simulação de situações e p lanejamento de estratégias. Os SIG’s permitem a 

realização de análises espaciais complexas através da rápida formação e alternação de cenários que 

propiciam a planejadores e administradores em geral, subsídios para a tomada de decisões. A opção 

por esta tecnologia, busca melhorar a eficiência operacional e permitir uma boa administração das 

informações estratégicas, tanto para minimizar os custos operacionais como para agilizar o processo 

decisório (Carvalho e Pina e Santos, 2000). 

 

Unindo-se aos SIG’s tem-se o Sensoriamento Remoto (SR), o qual permite a identificação, 

medição e interpretação de objetos na superfície terrestre, em função de sua constituição e 

composição, absorve e r eflete a r adiação eletromagnética incidente sobre a s uperfície. O 

Sensoriamento Remoto agrega tecnologia de sensores não imageadores e i mageadores. Sensores 

portáteis não imageadores são importantes para o sucesso das aplicações que envolvem a 

caracterização espectral in situ e, os sensores imageadores possuem cobertura global que estão 

instalados em satélites, produzindo imagens das quais podem ser extraídas informações da superfície 

terrestre, técnica que pode ser aplicada em mapeamentos de localização, como é o caso, dos pontos 

de armadilha do vetor da dengue (Souza Filho e Crósta, 2003). 

 

Assim, com o uso das tecnologias de informação geográfica visa-se contribuir no 

monitoramento dos pontos de PAR no município de Santa Maria, por meio, da elaboração de um 

banco de dados que auxiliará no controle do vetor da dengue. 

 

 

 

 

 

 

2º. Cartogeo                                                                                                                                                                       0098    



     
 

3. Materiais e Métodos 

 

A metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho, em primeiro momento, 

buscou realizar o levantamento bibliográfico para entendimento da temática em estudo. 

Posteriormente, realizou-se reunião com os responsáveis da Vigilância Sanitária e agentes para 

estabelecer a programação da coleta dos pontos (PAR) de controle do vetor. Em campo, auxiliados 

pelos agentes de controle do vetor da dengue dirigiu-se até os locais onde se encontram os pontos de 

controle, tomando-se as coordenadas geográficas com uso de receptor GPS Garmim Etrex, 

referenciando o datum WGS 84.  

  

No Município de Santa Maria, considerando-se a ár ea urbana, a d istribuição espacial e a  

relação do número de armadilhas em cada bairro configuram-se da seguinte maneira: 
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Bairro Número de Pontos 

Camobi 32 

Caturrita 02 

Chácara das Flores 02 

Centro 35 

Cerrito 08 

Itararé 03 

Juscelino Kubitschek 10 

Km Três 16 

Medianeira 42 

Minuano 02 

Nova Santa Marta 03 

Nossa Senhora das Dores 09 

Nossa Senhora de Lourdes 16 

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

05 

Passo D’Areia 07 

Patronato 11 

Parque Pinheiro Machado 16 

Pé de Plátano 11 

Passo da Ferreira 02 

Salgado Filho 05 

São José 07 

Tomazzetti 19 

Urlândia 11 

UFSM 06 

                          Quadro 1- Distribuição espacial e relação do número de (PAR)  

                          na área urbana do município de Santa Maria, RS. 
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No segundo momento da pesquisa, elaborou-se um sistema SIGWeb, desenvolvido por 

Bressan (2010) para a espacialização das informações, com uso do Application Programming 

Interface (API) Google Maps, o qual passou a ser alimentado pelos dados coletados em campo. O 

sistema utiliza como base a Malha Municipal Digital do Rio Grande do Sul, fornecida pelo IBGE 

(2007), que possui as informações: código geográfico, nome, coordenada geográfica para o 

município, e coordenadas geográfica dos polígonos. 

 

Para armazenar as informações provenientes da Malha Municipal Digital e dos dados à 

espacializar, foi utilizado um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) chamado 

PostgreSQL, utilizando as seguintes informações: código geográfico, nome do ponto amostrado, 

descrição, coordenada geográfica do Município e coordenadas geográfica dos pontos de armadilha 

(Bressan, 2010). 

 

Segundo Bressan (2010) o SGBD possui pontos relevantes como: Suporte a d iversas 

arquiteturas de sistemas operacionais e hardwares; Suporte a f unções avançadas como Triggers, 

Stored Procedures, Primary key, Foreign Keys; Avançada comunicação com diversas linguagens de 

programação, como PHP, C++, Java, .net, entre outras, e a p rincipal, suporte a ex tensão espacial 

PostGIS. Com o P ostGIS habilitado e configurado, foi possível armazenar objetos geográficos a 

serem usados no banco de dados para a criação do SIG. O atributo, coordenada geográfica é a 

principal coluna de relação entre o armazenamento dos dados geográficos e os polígonos dos bairros 

do Município em que se desenvolve o estudo. Esses atributos se relacionam pelo código geográfico, 

fornecido pelo IBGE (2007). 

  

Após a coleta dos pontos de armadilha, optou-se pela identificação dos mesmos em imagem 

de satélite Landsat TM que recobre a área de estudo e pela elaboração do mapa temático de pontos, 

sendo que estes materiais cartográficos também compõem o banco de dados. Assim, para a obtenção 

dos resultados pretendidos, as ferramentas de suporte utilizadas foram o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR). 
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4. Resultados e Discussão 

 

 Posterior à coleta dos pontos, com uso do aparelho GPS Garmin Etrex e a partir das 

observações feitas nos locais visitados, tem-se a descrição dos PAR. Em sua maioria, as armadilhas 

estão instaladas em locais cobertos, evitando-se assim, o acúmulo da água da chuva. A troca da água 

das armadilhas é r ealizada pelos agentes de controle do vetor durante a v isita realizada 

quinzenalmente para a v istoria do PAR. Para caracterizar os locais onde estão instaladas as 

armadilhas, elaborou-se o Quadro 2. 
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Ponto de monitoramento Características do local 

01 

Imagem 2, fotografia de área destinada ao estacionamento de 
veículos automotores para locação ou venda. A área encontra-se 
parcialmente ocupada. Possui parte do pátio livre e com aparência 
de abandono. 

23 e 24 

Imagem 3, fotografia de área pertencente à Basílica Medianeira. Os 
dois pontos estão localizados no pátio da Instituição Religiosa. 
Possui área verde considerável, com vegetação de pequeno, médio 
e grande porte. Visualmente o espaço apresenta-se bem cuidado, 
sem presença de entulhos e o utros materiais a serem utilizados 
como possível criadouro. 

25 
A armadilha está localizada em um posto de combustível. A área é 
toda impermeabilizada e fica próxima à rodovia com de intenso 
fluxo de veículos e pedestres. 

26 

Imagem 4, fotografia do espaço destinado à estocagem e 
comercialização de flores e p lantas ornamentais. O local é limpo, 
organizado e protegido da chuva. Porém, recebe embalagens com 
plantas provenientes de outras cidades. 

27 

A armadilha localiza-se em terreno ao lado de uma distribuidora de 
bebidas. A área é co berta, mas há grande acúmulo de garrafas de 
bebidas aguardando transporte. Todos os vasilhames estão de boca 
para cima e sem tampas. 

28 e 29 

Floricultura, na qual o pátio onde estão estacionados os veículos 
utilizados para o transporte e p ara a venda é limpo e bem 
organizado. Não há acúmulo de materiais e ao  lado funciona uma 
oficina/borracharia para manutenção dos veículos.  

30 
Condomínio familiar apresenta boas condições. Não há acúmulo 
visível de materiais. Porém, encontra-se próximo a t erreno baldio 
com vegetação em estado de regeneração (capoeira). 

31 
Imagem 5, empresa de transportes com ambiente limpo e 
organizado. Possui vegetação de médio e grande porte (árvores de 
sombra e para jardinagem) em torno. 

39 
Borracharia, destinada a recuperação e troca de pneus. Localizada 
junto à via de acesso de veículos, apresenta-se organizada, tendo os 
pneus tapados com lonas ou guardados em local coberto e seco. 

41 
Posto de gasolina, local com frequente entrada e saída de veículos 
oriundos de diferentes lugares. Não há presença de resíduos sólidos 
que possam acumular água. 

Quadro 2 - Descrição ambiental dos PAR. 
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Em linhas gerais, os locais visitados não apresentaram potencial de risco para a propagação 

do vetor da dengue. Possivelmente, isso se deve ao controle e o rientação dada pelos agentes, que 

visitam os locais quinzenalmente e orientam os proprietários/moradores quanto aos cuidados 

necessários para o armazenamento de materiais, instrumentos de trabalho, produtos para venda, entre 

outros que possam acumular água limpa, oferecendo condições para o desenvolvimento do mosquito 

da dengue. 

 

Como se pode observar no Quadro 2, com a d escrição de alguns pontos de coleta e nas 

Imagens 2, 3, 4 e 5, os locais onde as armadilhas estão instaladas são ambientes limpos, sem 

acúmulo de resíduos e em sua maioria cobertos, evitando o acúmulo de água da chuva, o que vem 

auxiliar no controle do vetor da dengue. 

 

                     
Imagem 2 - Revenda de automóveis.                      Imagem 3 - Basílica Medianeira. 
 

     
Imagem 4 - Floricultura.                                        Imagem 5 - Empresa de transportes. 
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Os locais de pontos PAR são áreas em que o tráfego de pessoas e veículos ocorre de modo 

intenso, este fator facilita que a descoberta e o  controle da existência do vetor da dengue ocorra 

rapidamente, uma vez que, estes locais oferecem potencial para uma possível contaminação. 

 

Com o intuito de contribuir na localização das armadilhas, visualização e gestão destas, após 

o trabalho de campo fez-se a espacialização dos pontos de coleta, como apresentado na Imagem 6, 

mapa da distribuição dos pontos de armadilha do vetor da dengue. Salienta-se que o trabalho está em 

desenvolvimento tendo sido georreferenciados até o momento 69 pontos. 

  

 
   Imagem 6 - Mapa da distribuição dos pontos de armadilha do vetor da dengue. 
   Fonte - Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2010; Trabalho de Campo, 2010. 

 
A pesquisa em desenvolvimento está voltada ao fato de que o município de Santa Maria 

situa-se em área endêmica da febre amarela (silvestre), o que requer vigilância ao mosquito Aedes 

aegypti, impedindo assim, que ocorra a urbanização dessa doença. Associando o t rabalho 

desenvolvido pela Vigilância Sanitária às tecnologias de informação geográfica, têm-se mais um 

subsídio de controle ao vetor da dengue e, também da febre amarela o que vem contribuir para a 

manutenção da qualidade de vida e saúde da população. 
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5. Considerações 

 

Com o trabalho realizado até o momento, pode-se destacar que o uso do SIG e d as 

tecnologias de informação geográfica, como por exemplo, o GPS e o SR, são materiais fundamentais 

para o controle do vetor da dengue. Utilizando-se destas tecnologias juntamente com a ferramenta da 

Web possibilita-se o desenvolvimento de um SIG eficiente no sentido de facilitar o acesso das 

informações a co munidade interessada e e fetivar o controle dos mais diversos programas de 

monitoramento, entre estes, o Plano de Erradicação do transmissor da dengue (Aedes aegypti). 

 

Os indicadores de risco para a p roliferação do vetor e transmissão da dengue partem do 

pressuposto de que a Vigilância em Saúde deve atuar com o risco da distribuição e densidade dos 

vetores (Souza-Santos e Carvalho, 2000). Dessa maneira, o presente trabalho contribuiu com os 

órgãos gestores, juntamente com os responsáveis pela Vigilância Sanitária, na identificação dos 

pontos de armadilha. O material desenvolvido, em caso de proliferação do Aedes aegypti otimizará o 

trabalho de controle do vetor, uma vez que, a localização dos pontos de armadilha dar-se-á de modo 

rápido, podendo ser criadas estratégias de controle e erradicação do vetor que irão contribuir para a 

diminuição dos casos da doença. 
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5. Notas 

 

1. Artigo desenvolvido na disciplina de Sensoriamento Remoto, ministrada pelo Professor Dr. 

Rudiney Soares Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Geomática, da Universidade Federal de 

Santa Maria, RS. 

 

2. Construída com uso de pneus usados, os quais são cortados ao meio e preenchidos com água até a 

metade. São instalados em local protegido da água da chuva e à sombra. 

 

3. Larvitrampas ou pneus-armadilhas: são depósitos feitos de pneus usados, contendo 

aproximadamente 2/3 de sua capacidade ocupada por água limpa e são instaladas a uma altura 

aproximada de 80 cm do solo, em locais considerados porta de entrada do vetor adulto do gênero 

Aedes, tais como portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários, de cargas e em pontos 

estratégicos (Ministério da Saúde, 2002). 

 

4. Pontos estratégicos: são locais vulneráveis à proliferação do vetor, devido ao acúmulo de materiais 

que servem de criadouros, como borracharias, ferros-velhos, rodoviárias, ferroviárias, logradouros 

públicos, cemitérios, locais com fins de lazer ou religiosos, piscinas de uso público, dentre outros. 

No município de Santa Maria há pontos considerados como de armadilhas e estratégicos em um 

mesmo local. No entanto, neste trabalho optou-se em georreferenciar apenas os pontos PAR por estes 

serem fixos o que vem a facilitar o monitoramento, uma vez que, os pontos estratégicos podem 

mudar constantemente de local conforme a disseminação do vetor da dengue. 
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1. Introdução 

 

As intervenções causadas pela sociedade no espaço geográfico, em especial, no meio físico, 

com objetivo de suprir as necessidades humanas e para, além disso, a obtenção de lucros tem criado 

diversos conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos naturais. As ações humanas, em sua 

diversidade, repercutem sobre o ambiente, criando alterações que podem refletir num quadro de 

degradação ambiental. Observa-se que a intervenção da sociedade nos ambientes naturais, de modo 

intenso, gera conflitos de uso que, posteriormente, irão implicar na qualidade de vida humana e 

ambiental.  

 

Mediante essa contextualização, no município de Barra Bonita, podem-se observar os 

reflexos espaciais criados a partir do uso e manejo inadequado das potencialidades oferecidas pelos 

recursos naturais presentes no local, tidos em problemas como: desmatamento, poluição e 

contaminação de nascentes e r ios, por dejetos de animais e ag rotóxicos, extinção de espécies da 

fauna e da flora, erosão e degradação dos solos, destino inadequado de resíduos sólidos e líquidos do 

espaço urbano e das indústrias, uso de sistemas agrícolas extensivos, entre outros. 

 

Dessa maneira, torna-se necessário e vigente a elaboração de projetos ambientais com intuito 

de planejar o espaço, através de ações de manejo voltadas ao uso adequado dos recursos naturais 

disponíveis e a recuperação de áreas degradadas, de modo a assegurar o bem-estar das comunidades 

humanas.  
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Para isso, o planejamento ambiental, constitui-se de uma importante ferramenta na tomada de 

decisões voltadas ao manejo correto e racional dos recursos naturais, bem como, proteção para áreas 

que ainda não passaram por nenhum tipo de intervenção antrópica, como desmatamento ou uso 

agrícola intensivo. 

 

A necessidade tida pela sociedade em pensar, planejar e/ou organizar o espaço em que está 

contida e se relaciona, busca apoio em diferentes técnicas e ár eas do conhecimento. Dessa forma, a 

ciência cartográfica, oferece, através de ferramentas disponibilizadas pelas tecnologias de informação 

geográfica, como o Sensoriamento Remoto, os Sistemas de Informação Geográfica e procedimentos de 

geoprocessamento, suporte para desenvolver materiais e ações possíveis para esse trabalho. 

 

Deduz-se que as tecnologias de informação geográfica são meios importantes para a tomada 

de decisões. Nessa perspectiva, o uso de recursos geotecnológicos, por parte de órgãos e empresas, 

públicos ou privados, tem crescido consideravelmente, principalmente, no subsídio em processos de 

planejamento, execução e m onitoramento de projetos. Isso se deve a f acilidade que os dados 

espacializados oferecem para a análise e síntese de fenômenos e processos, naturais ou antrópicos.  

 

Ao mesmo tempo, com o advento da Internet e as potencialidades ampliadas pela multimídia, 

as Geotecnologias popularizam-se, sendo cada vez mais utilizadas em diferentes setores da sociedade 

(Batistela e Carvalho e Pierozzi, 2006). 

 

Em síntese, o uso destas tecnologias, como técnicas de geoprocessamento, tem sido 

considerado de grande valia na coleta e análise de informações sobre determinado ambiente. Aliadas 

a Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sistema 

Global de Navegação por Satélite (GNSS), entre outros, destaca-se seu potencial no que se refere ao 

processo de aquisição de dados para a formação, atualização e manutenção de bases cartográficas, 

capazes de auxiliar no planejamento ambiental e no estudo do uso da terra, fornecendo informações 

de forma rápida e simples. 

 

Utilizando-se recursos geotecnológicos, torna-se possível gerar um banco de dados 

geográficos georreferenciados que produzirá informações importantes para o Município, através da 

agregação de dados sobre o meio físico e, também, socioeconômico.  
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Essa base de dados cartográficos possibilitará, futuramente, a e laboração de um sistema de 

informações mais amplo, com a adição de novos dados, gerados sobre o meio físico e socioeconômico, 

que contribuirão nas ações de planejamento territorial ambiental para a unidade em estudo. 

 

Salienta-se, que o uso da Cartografia pela sociedade se dá desde o início da formação das 

civilizações, tendo surgido, a partir, da necessidade que o homem possuía - e possui - em se 

comunicar, por meio, da representação dos elementos e d o espaço ao qual se insere. Essa ciência 

e/ou arte, permitiu o desenvolvimento e ap rimoramento de técnicas voltadas à e laboração de 

produtos cartográficos, que cada vez mais sofisticadas, e aco mpanhando o desenvolvimento 

tecnológico da sociedade, vem contribuir com a organização do espaço geográfico. 

 

Em meio a isso, diferentes definições são apresentadas à c iência cartográfica. Vista como a 

arte de conceber, levantar, redigir e d ivulgar mapas, Joly (1990), coloca que apesar de simples, tal 

definição aborda os três principais objetivos da Cartografia: levantamento de dados, representação da 

linguagem gráfica e impressão final dos mapas. 

 

Taylor (1991) complementa, abordando que a Cartografia corresponde à organização, 

apresentação, comunicação e u tilização de geoinformações nas formas gráfica, digital ou tátil, 

podendo incluir todas as etapas desde a apresentação dos dados até o uso final na criação de mapas e 

produtos relacionados à informação espacial. 

 

Pela análise de Guptill et al (1995) o foco principal da ciência cartográfica é a e laboração de 

mapas. Os autores destacam que os mapas exercem duas importantes funções. Eles servem como um 

meio de armazenamento de informação do qual a humanidade necessita, e provem um quadro do 

mundo para ajudar entender os padrões do espaço, as relações, e a complexidade do ambiente em que 

a sociedade vive. 

 

Para isso, procurando atingir os objetivos a que submete a ciência cartográfica, ressalta-se a 

necessidade na aquisição das informações sobre o espaço a ser mapeado como o iniciar do trabalho 

de elaboração de mapas. Os dados podem ser obtidos através de diversas metodologias, como: 

levantamento de campo, por meio de técnicas tradicionais de topografia ou utilização de aparelhos de 

GPS, aerofotogrametria, sensoriamento remoto, digitalização de dados, entre outros.  
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Assim, as análises que serão realizadas, a partir do processo cartográfico para o Município em 

estudo, envolvem diferentes ferramentas e t écnicas. Partindo do trabalho de coleta de informações, 

sistematização, análise, composição e representação das observações, de fatos, fenômenos e dados, 

destaca-se que o uso do Sensoriamento Remoto, aliados ao SIG e t écnicas de Geoprocessamento, 

compõem um conjunto de recursos geotecnológicos pertinentes a realização da pesquisa em que os 

elementos e fenômenos físicos e humanos através de sua interrelação e manifestação no espaço, 

refletem o processo de ocupação, organização e uso da terra. 
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2. Materiais e Métodos 

 

A presente pesquisa enfatiza o estudo do espaço local, tendo delimitado para o 

desenvolvimento do trabalho e análise, o recorte espacial do município de Barra Bonita, SC, com 

superfície de 95,13 Km2, localizado no extremo oeste do estado de Santa Catarina, entre as 

coordenadas geográficas de 26°35’30” e 26°45’40” de latitude sul e 53°21’20” e 53°30’30” de 

longitude oeste do Meridiano de Greenwich, conforme pode ser observado na Imagem 1. 

 

 
              Imagem 1- Mapa de localização do município de Barra Bonita, SC. 

 

A metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa dividiu-se em quatro momentos 

distintos de compilação, correlação, sistematização e n ormatização das informações adquiridas, 

baseada nos procedimentos elaborados por Libault (1971). 

 

Inicialmente, no nível Compilatório realizou-se a identificação e car acterização da unidade 

territorial em estudo. Em seguida, deu-se o levantamento do material bibliográfico específico, o qual 

contribuiu na fundamentação teórica e entendimento da temática que envolve a pesquisa.  
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A partir desses procedimentos definiram-se os produtos cartográficos a serem elaborados, 

partindo então, para o levantamento do material cartográfico, que compreende a carta topográfica de 

Anchieta, índice de nomenclatura SG-22-Y- A-V- 1, MI 2873/1, escala 1:50.000 e imagens de 

satélite SPOT 4, que recobrem a u nidade territorial em estudo.  Com base na análise da carta 

topográfica e imagens de satélite gerou-se os documentos cartográficos que caracterizam o 

Município quanto à geologia, geomorfologia, hidrologia e uso e cobertura da terra. 

 

A partir da aquisição das informações referentes ao Município, compreendendo as variáveis 

físicas e socioeconômicas, elaborou-se o banco de dados geográficos georreferenciados. Este contém 

as bases cartográficas, que compiladas e/ou produzidas por meio do aplicativo SPRING 4.3 

permitiram elaborar documentos cartográficos que constituem suporte indispensável para o 

planejamento, ordenamento e uso eficaz dos recursos naturais existentes.  

 

Assim, as bases cartográficas compiladas compreendem o Mapa Político Administrativo e as 

produzidas correspondem ao Mapa de Uso e Cobertura da Terra e o Mapa de Setores Censitários. 

Neste, espacializou-se, de acordo com o setor censitário, os dados referentes à P ecuária 2006, 

Culturas Permanentes 2006 e Culturas Temporárias 2006. 

 

O Mapa Político Administrativo do Município foi elaborado com base na malha digital, 

disponibilizada pelo IBGE, na escala 1: 250.000 e na carta topográfica índice de nomenclatura SG - 

22 - Y - A - V - 1, MI 2873/1, escala 1: 50.000. Os elementos referentes à r ede de drenagem e 

estradas foram obtidos junto à EPAGRI/CIRAM (2007), a qual possui um banco de dados 

geográficos dos Municípios do estado de Santa Catarina, com informações extraídas das cartas 

topográficas da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG) em escala 1: 100.000 e 1: 

50.000. 

 

Construída a base cartográfica, partiu-se, para o desenvolvimento dos demais mapas. Para a 

elaboração do Mapa de uso e cobertura da terra utilizaram-se imagens de satélite SPOT 4 (Système 

Pour l'Observation de la Terre), disponibilizadas pela FATMA (Fundação do Meio Ambiente). Para 

o recobrimento da unidade territorial em estudo foram necessárias duas imagens, a 704 - 403 datada 

de 03 de junho de 2006 e a 704 - 404 de 23 de junho de 2006. 
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Num primeiro momento, com uso do módulo Impima deu-se a transformação da banda 

monoespectral, para as duas imagens, do formato tiff para grib. Dado este processo, importou-se as 

bandas e inicialmente realizou-se a co rreção geométrica das imagens SPOT 4 utilizando como 

referência o mosaico GeoCover Landsat de 2000 da NASA. Para esse procedimento, adquiriram-se 

seis pontos de controle, os quais foram suficientes para georreferenciar a imagem, uma vez que, as 

cenas do SPOT 4 passam por tratamento com correção geométrica. Para a definição dos pontos de 

controle utilizou-se da confluência da rede de drenagem e estradas distribuídos aleatoriamente sobre 

a imagem, sendo considerado para a importação erro inferior a um pixel. 

 

 Em seguida, realizou-se a classificação digital supervisionada, a partir da coleta de amostras 

sobre a área a ser classificada, na qual se segue parâmetros estatísticos de máxima verossimilhança 

com classificação “pixel a pixel”. Após a c lassificação da imagem realizou-se o recorte da área em 

estudo e o mosaico das duas imagens, obtendo-se o r ecobrimento total do Município. Vencida a 

etapa de classificação das imagens de satélite, partiu-se para a ed ição (toponímia) dos mapas 

temáticos no módulo Scarta 4.2 e, posteriormente, no CorelDRAW X4. A definição das classes de 

uso objetivou identificar os principais usos e a co bertura da terra presentes no Município. Dentro da 

unidade simples de mapeamento, definiu-se cinco classes de uso da terra, sendo: Floresta, Campo, 

Cultura, Água e Área Urbana. 

  

A elaboração do Mapa de Setores Censitários realizou-se por meio da aquisição do arquivo 

em formato shapefile, disponível no site do IBGE, com a definição dos setores censitários para todo 

o estado de Santa Catarina. Posterior a aquisição do arquivo, no aplicativo Arcview 3.2 realizou-se o 

recorte, apenas, da área de estudo, a q ual compreende o Município, tendo definido o setor 01 

(urbano) e os setores 02, 03 e 04 (rurais). 

 

O setor censitário é definido pelo IBGE (2008) como unidade territorial de coleta, formada 

por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensões e número de 

domicílio ou de estabelecimentos agropecuários que permitam o levantamento das informações por 

um único agente credenciado. Seus limites e/ou perímetro devem respeitar os limites territoriais 

legalmente definidos e os estabelecidos pelo IBGE para fins estatísticos. 
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Definidos os setores censitários do Município, exportou-se este em formato shapefile, para, 

no aplicativo Spring 4.3 realizar o ajuste de escala, datum e a definição exata dos perímetros de cada 

setor dado pela rede de drenagem e e stradas. Assim, o datum foi modificado de SAD 69 para 

SIRGAS 2000. Ainda, na elaboração final dos mapas temáticos optou-se em utilizar a nomenclatura 

estabelecida pelo IBGE para a r epresentação de cada setor censitário, sendo, setor 01 

(420209905000001-0001), setor 02 ( 420209905000002), setor 03 ( 420209905000003) e setor 04 

(420209905000004). 

 

A aquisição dos dados socioeconômicos deu-se por meio da formulação e ap licação de 

entrevista estruturada1, baseada no questionário utilizado pelo IBGE para a r ealização do Censo 

Agropecuário 2006. Para os estabelecimentos rurais, localizados nos setores 02, 03 e 04, elaborou-se 

questões voltadas à realidade espacial local. Como por exemplo: condição legal da terra, produção 

agrícola e ag ropecuária, tipo de produção e q uantidade obtida por hectare plantado, condição 

econômica do proprietário, uso e manejo da terra, entre outros. No setor urbano 01, aplicou-se a 

mesma entrevista, modificando-se a primeira pergunta, contemplando assim, a definição da relação 

entre o habitante do setor urbano e seu entorno, caracteristicamente rural. 

 

Os dados obtidos, a partir da entrevista estruturada foram transformados em mapas temáticos, 

com a representação de informações referentes aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Nas 

análises finais, estes mapas temáticos, serão considerados, uma vez que, propôs-se desenvolver um 

estudo, com perspectiva sistêmica, dado que as interrelações entre os componentes do sistema 

ambiental e social são os principais elementos de transformação do espaço geográfico. 

 

Após realizadas todas as etapas descritas, no terceiro nível da pesquisa, Semântico, por meio 

da interpretação geral da análise integrada das informações, tidas nas correlações realizadas na fase 

anterior. Os dados obtidos em forma de síntese permitiram apresentar recomendações para o uso 

adequado do espaço geográfico nos setores censitários que compõe o Município. 

 

Por fim, no nível Normativo, a partir dos resultados obtidos possibilitou-se a a presentação de 

sugestões, com o objetivo de auxiliar no planejamento territorial ambiental do Município, dando ênfase 

ao uso e manejo racional da terra e dos recursos naturais, recuperação de áreas degradadas, recuperação e 

proteção de áreas de preservação permanente, conservação dos recursos hídricos, entre outros. 
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3. Resultados e Discussão 

 

A interrelação mantida entre os elementos sociais e ambientais presentes no espaço 

geográfico, inserem transformações ao ambiente, causando significativas modificações, que a curto, 

médio ou longo prazo irão repercutir de maneira positiva ou negativa. O processo de interação 

homem - ambiente é responsável em formar diferentes paisagens, que além de possuir características 

naturais, também é um produto histórico, o qual se desenvolve ao longo do tempo. 

 

Nesse sentido, estando em constante processo de alteração, o espaço geográfico do Município 

de Barra Bonita está sendo modificado de acordo com o desenvolvimento das diferentes relações 

sociais e naturais existentes. Observa-se que o modo de uso e manejo da terra no interior do 

Município é condicionado de acordo com os interesses e a capacidade de interação entre o potencial 

ecológico, a ex ploração biológica e a a ção antrópica formando um geossistema, o qual permite 

analisar a potencialidade dos recursos naturais, econômicos e sociais, bem como as problemáticas ou 

limitações existentes, advindas do processo de ocupação. 

 

O Mapa temático de cobertura e uso da terra para o ano de 2006, Imagem 2, de aspecto 

quantitativo, com o modo de implantação zonal e utilizada a variável visual cor para sua 

representação demonstra que as áreas compostas por florestas no Município ocupam 49,28%, os 

campos 35,75%, as áreas agrícolas 14,44%, a área urbana 0,18% e a o cupação por açudes, lagos e 

banhados 0,34%. 

 

No setor urbano 01, a classe temática área urbana compõem 0,12%. Os locais destinados ao 

desenvolvimento agrícola totalizam 0,08% e os campos 0,14%, representados por terrenos baldios, 

em maioria. O valor correspondente a classe temática água é 0,00002%, representado pelos cursos 

d’água que cortam o meio urbano.  
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Imagem 2 - Mapa de cobertura e uso da terra - 2006. 



 

No setor 02, as áreas com cobertura florestal estão presentes em um total de 13,75% e 

localizam-se, principalmente, ao centro do setor, próximo aos cursos d’água e ao Norte do mesmo. A 

classe temática campo corresponde a 9,16% enquanto as culturas totalizam 4,84%. As áreas com 

agricultura situam-se em maioria, ao longo do rio das Antas, nas áreas de planície e, também na 

microbacia do lajeado Progresso e Araçá. Os campos estão espacialmente distribuídos em todo o setor, 

mas destacam-se em torno da microbacia do lajeado Araçá, São Pedro e São José. 

 

No setor 03 os campos ocupam 12,68% do total da área municipal, a agricultura é desenvolvida 

em 4,93% e áreas com cobertura florestal encontram-se 19,03%. As áreas de florestas estão presentes, 

na parte central do setor, ao longo dos cursos d’água, na microbacia da sanga Cururu, em torno do 

lajeado Caçador e a Sudoeste da nascente em direção a foz da microbacia do lajeado Rabo de Galo. A 

agricultura encontra-se situada ao longo do rio das Antas, dadas as condições favoráveis de altitude e 

relevo da mesma maneira que no setor 02. É possível perceber, também área urbanizada na 

comunidade de Treze de Maio, 0,01% e a  formação de lagos e a çudes, somados aos rios, em maior 

quantidade do que em 1995, 0,17%. 

 

O setor 04 observa-se que localizada em torno das nascentes e ao longo dos cursos d’água ao 

Norte do setor, e p róximo ao lajeado Jataí, Tateto e ao Norte do lajeado Pomba Branca e P olaco, a 

cobertura por florestas abrange percentual de 16,47%. A agricultura desenvolve-se, de modo mais 

intensivo ao longo do rio das Antas, num total de 4,59%. Os campos são encontrados em todo o setor, 

somando 13,77%, dado o desenvolvimento da produção de bovinos de leite, da mesma maneira que no 

setor 03. A área urbana compreende 0,04% e a ocupação com açudes, lagos e rios totalizam 0,14%. 

 

Para melhor entender a d inâmica socioambiental estabelecida, aplicou-se junto aos indivíduos 

nos domicílios urbanos e nos estabelecimentos rurais entrevista estruturada, a q ual permitiu adquirir 

dados, que compilados resultaram em uma análise que tem no recorte espacial dos setores censitários 

criado pelo IBGE, o espaço geográfico para a realização do censo agropecuário e populacional. 
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Ao considerar os dados, referentes à produção agrícola e pecuária, destaca-se que a agricultura 

prevalece em maior número nos estabelecimentos rurais. Assim, a média de área das propriedades, 

juntamente a ár ea ocupada por culturas temporárias no setor 01, Imagem 3, com base nos resultados 

obtidos na entrevista, permite salientar que a cultura de milho e s oja são predominantes. Somadas, 

totalizam uma área de plantio de 246 ha, dos quais 71,54% são ocupadas por milho e 28,46% com 

plantação de soja. A produtividade de milho obtida em 176 ha é de 107 sacas. Para o soja, produzido 

em 70 ha tem-se média de 64 sacas por hectare. 

 

Estas informações podem ser visualizados no mapa temático coroplético, com representação 

quantitativa das informações referentes a média de área dos estabelecimentos rurais, modo de 

implantação zonal e variável visual cor, estando inserido no mesmo, os dados referentes a produção de 

culturas temporárias, por meio, de figuras geométricas, no modo de implantação pontual e a divisão dos 

círculos em setores de acordo com a porcentagem obtida nas respostas dos questionários representada 

pela Imagem 3.  

 

No mesmo mapa, têm-se os valores correspondentes ao setor 02, o qual, em uma área de 217 ha 

mantém produção de milho, com maior representatividade, assim como soja e fumo. A produção de 

milho ocupa 57,60% do total da área plantada, sendo que em 125 ha se obtém 95 sacas. A soja compõe 

área de 38,26%, o que significa que em 83 ha tem-se uma produção de 65 sacas por hectare. Quanto à 

produção de fumo, destaca-se que esta ocupa 4,14%, ou seja, 9 ha nos quais se obtém produtividade de 

60 arrobas. 

 

No setor 03, de acordo com o Mapa 11, demonstra-se que há produção de milho e fumo, as 

quais juntas ocupam área de 111 ha. Desta, em 88,28% implantou-se a p rodução de milho, com 

produtividade total de 110 sacas. Ainda, a produtividade de fumo desenvolve-se em 13 ha, que 

corresponde a 84 arrobas. 
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Imagem 3 - Média de área dos estabelecimentos rurais e produção de cultura temporária. 

 

 

Para o setor 04, destaca-se que a produção de milho, fumo e mandioca dá-se em uma área total 

de 112 ha. Desta, 72,32% destina-se a produção de milho, ou seja, 81 ha o qual produz 92 sacas. A área 

ocupada por fumo é de 24 ha ou 21,42% do total, com produtividade de 83 a rrobas. Também, há 

plantio de mandioca em 6,26% da área, o que corresponde a uma produtividade de 13.571 Kg/ha em 7 

ha. 

 

Além de culturas temporárias, é p ossível encontrar no Município plantações de culturas 

permanentes como, por exemplo: laranja, uva e pêssego. A produtividade destas, embora em pequena 

escala é desenvolvida no setor 02, 03 e 04.  
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Destaca-se o setor 03, no qual em uma área de 5 ha produz-se laranja, uva e pêssego. Destas, a 

produção de laranja ocupa 20% ou 2 ha, o que representa 25.000 Kg/ha.  

 

O plantio de uva e pêssego é produzido em 4 ha, ou seja, 2 ha  para cada cultura. Nesta área 

obtém-se produtividade de 2000 Kg/ha de uva e 1000 Kg/ha de pêssego ao ano.  

 

A baixa produção de culturas permanentes deve-se ao fato da falta de incentivos para o plantio, 

bem como a necessidade de cuidados específicos exigidos pelas espécies. A falta de treinamento dos 

produtores rurais em lidar com pragas e d oenças desenvolvidas nas lavouras de árvores frutíferas 

intimida o plantio. Também, com mercado consumidor não consolidado e a i ncerteza da venda 

comercial dificulta a produção de culturas permanentes, bem como acarreta o não plantio por parte dos 

produtores. 

 

Por outro lado, outro tema instigado e d e alta relevância no município de Barra Bonita é a  

produção pecuária, a qual se desenvolve de modo intensivo, assim como as atividades agrícolas. Isso 

pode ser visualizado na Imagem 4, mapa coroplético com informações quantitativas sobre a média de 

área dos estabelecimentos rurais, no modo de implantação zonal e variável visual cor.  

 

Neste mesmo mapa temático têm-se, também os dados referentes à p rodução pecuária 

representada por figuras geométricas, com modo de implantação pontual e a d ivisão dos círculos em 

setores de acordo com a porcentagem obtida nas respostas dos questionários.  
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Imagem 4 - Média de área dos estabelecimentos rurais e Produção pecuária. 

 

Dessa maneira, de acordo com a Imagem 4, neste segmento o setor 01 destaca-se pela 

produtividade de gado de corte, totalizando 100%. No setor 02, faz-se presente além da produção de 

gado de corte com 41,38%, a criação de suínos em 38% dos estabelecimentos entrevistados, de ovinos 

em 5,92% e o desenvolvimento de atividade leiteira em 14,7%. 
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O setor 03 apresenta elevado número na produção de aves, contudo, ressalta-se que para o 

cálculo dos valores referentes à p rodução pecuária utilizou-se do somatório da quantidade total de 

animais, o que não significa dizer, que a principal produção no setor 03 seja a da cultura avícola, uma 

vez que, mesmo com percentual de 99,22%, esta atividade é desenvolvida em apenas duas 

propriedades, num total de 15 entrevistadas, sendo que, também se desenvolve a atividade leiteira e a 

produtividade de bovinos para corte, contudo, estas culturas juntas não chegam a 1% do total produzido 

neste setor. 

 

Do mesmo modo, o setor 04 está voltado para a p rodução de aves, embora em menor 

quantidade que o setor 03. Em 93,69% dos estabelecimentos é possível encontrar a criação de aves para 

a venda comercial. Desenvolve-se também, a atividade leiteira em 3,81% das propriedades, produção 

de gado de corte em 2,29% e 0,21% de criação de ovinos. 

 

Observa-se para cada um dos setores investigados que além do potencial agropecuário cabe 

avaliar também os aspectos socioeconômicos e culturais que compõem o local. Dessa maneira, torna-se 

possível desenvolver projetos de planejamento coerentes com a r ealidade local, os quais indiquem a 

preservação dos recursos naturais e qualidade de vida às pessoas. 
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4. Considerações 

 

As ações humanas empreendidas sobre o ambiente têm provocado alterações constantes nas 

estruturas e processos biológicos que repercutem diretamente nos componentes físicos e químicos que 

compõem as paisagens naturais. Dado pelo processo de uso e o cupação de terras pelas atividades 

humanas, a d egradação ou as alterações causadas ao meio, estão diretamente ligadas à cap acidade 

produtiva da população e o potencial natural disponível nos diferentes espaços geográficos. 

 

Ao considerar os aspectos físicos e socioeconômicos, em nível regional, municipal e/ou local 

avaliados com apoio dos recursos disponibilizados pelas tecnologias de informação geográfica, 

observa-se que estes podem contribuir de modo significativo para o uso adequado e r acional dos 

recursos naturais, melhorando a q ualidade de vida humana e ambiental. Para isso, parte-se da 

necessidade de desenvolvimento de projetos voltados ao planejamento do espaço geográfico em nível 

regional e local. 
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5. Notas 

 

1. Entrevista padronizada ou estruturada é aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são pré-determinadas. Ela se realiza de acordo com um 

formulário elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano 

(Lakatos e Marconi, p. 199, 2007). 
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Introdução  

  

 A Educação Ambiental demanda a ap licação de diferentes estratégias metodológicas que 

facilitem o processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando desenvolvida com público 

heterogêneo. Dessa forma, o Programa de Educação Ambiental GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)1, 

desenvolvido na Região Hidrográfica da Baía, no estado do Rio de Janeiro, tem como público de 

interesse trabalhadores envolvidos no empreendimento (público interno) e comunidades circunvizinhas 

ao mesmo - pescadores, moradores e es tudantes – crianças e ad olescentes (público externo). 

Especificamente com o p úblico externo, o Programa adotou o modelo de encontros em formato de 

oficinas.  

  

A cada comunidade, foi oferecido um “cardápio de oficinas” com diferentes temáticas, onde o 

público de interesse poderia escolher a que melhor se adequasse à sua realidade, ou até mesmo, sugerir 

outros temas. Uma dessas foi a oficina “Aqui é o meu lugar”, desenvolvida em um período de 20 horas, 

com estudantes do quinto ano do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, do CIEP 250 Rosendo Rica 

Marco. A instituição localiza-se no bairro do Gradim, no município de São Gonçalo, onde foi 

concebida uma estratégia metodológica com base na cartografia para discutir conceitos como espaço, 

lugar e pertencimento. 
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Uma nova relação da humanidade com o ambiente surgiu a p artir das primeiras sociedades 

sedentárias, no Período Neolítico, baseada na agricultura rudimentar, o que tornou possível ao ser 

humano permanecer por mais tempo em um mesmo lugar, observando mais o ambiente, conhecendo-o 

e transformando-o. Isso se configurou em grandes conquistas para a qualidade de vida dessas 

populações e avanços tecnológicos significativos. 

  

Evolutivamente, a ex istência humana demanda uma crescente interação com o ambiente, de 

maneira que a forma de apropriação do espaço tem produzido profundas transformações neste ambiente 

e na própria espécie humana. Nem sempre essas transformações traduzem-se de modo positivo, 

suscitando a co nstrução de novos valores e at itudes. Neste cenário de diferentes abordagens e 

estratégias, surge a Educação Ambiental como proposta de uma nova ótica para uma nova ética das 

relações socioambientais. Isso porque, com o agravamento dos problemas socioambientais decorrentes 

da estrutura societária de desenvolvimento baseado na economia, no consumo e n o poder, 

intensificaram-se os questionamentos sobre o modelo de desenvolvimento adotado. A crise societária 

que advém desse modelo veio questionar a r acionalidade e o s paradigmas que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico baseado na negação da natureza, pela aprovação do seu uso 

indiscriminado (Rosa, 2001; Leff, 2001).  

 

 O termo Educação Ambiental tomou impulso a partir da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, realizada em Tbilisi2, quando surgiram os pressupostos dessa Educação, que, ao 

conceber seus objetivos, características, recomendações e es tratégias, tem como meta a melhoria da 

qualidade de vida entre os seres da Terra, através do entendimento da complexidade do meio ambiente. 

Essa Conferência foi convocada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) em 1973, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, configurando-se como marco referencial para o tema. 
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 As principais orientações da Educação Ambiental, a partir da Conferência de Tbilisi, são: 

 
a educação deve promover a compreensão da existência e a importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica entre as zonas 

urbanas e rurais; proporcionar a todos a possibilidade de adquirir 

conhecimentos, o sentido dos valores, as atitudes, o interesse e melhorar o 

meio ambiente; induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos 

grupos sociais e na sociedade em seu conjunto a respeito do meio 

ambiente (Dias, 1994, p.11). 

 

 No Brasil, a questão ambiental sofreu um grande avanço na década de 1990, com a realização 

em 1992, da Conferência das Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

popularmente conhecida como Rio-92. A partir de então, um conjunto de estratégias surgiu dentro de 

um processo em nível global, orientando para a reapropriação do mundo, proporcionando a percepção e 

compreensão a partir da inter-relação dos aspectos físicos, sociais, políticos, econômicos e culturais, à 

medida que passa a co mpreender a p roblemática ambiental como decorrência da relação sociedade-

natureza (Alves, 1991).   

 

 Assim, a Educação Ambiental toma força e se configura como uma práxis social e, portanto, 

uma prática educativa, cuja temática deve ser trabalhada transversalmente nos diferentes espaços 

pedagógicos. Compreende-se que a E ducação Ambiental deve ser contextualizada historicamente, a 

fim de favorecer a e xistência do cidadão consciente e capaz de agir em seu espaço vital, bem como 

entendê-lo em processos interativos e interdisciplinares (Loureiro, 2000). Somam-se a isso os estudos 

de Freire (1981, p. 9) ao afirmar “que os homens são concretos na relação ser humano/natureza, 

inseridos no contexto sócio-cultural-econômico e político, ou seja, no contexto histórico, num espaço e 

tempo determinado, daí a necessidade de uma formação continuada e comprometida a fim de provocar 

e favorecer a sustentabilidade do meio ambiente”. 

 

 

 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0130    



 

 Buscando dialogar com esses autores, a l inha de Educação Ambiental adotada para o 

desenvolvimento do presente trabalho segue, ainda, a Política Nacional de Educação Ambiental3, que 

orienta a Educação Ambiental como promotora do “desenvolvimento de uma compreensão integrada 

do meio ambiente em suas múltiplas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” (Artigo 5º, parágrafo I).     

 

 Neste sentido, diferentes estratégias metodológicas devem ser utilizadas a fim de tornar possível 

o reconhecimento do indivíduo enquanto ser natural e inserido nesta compreensão integrada. Entende-

se que o ser humano, desde que começou a movimentar-se pelo espaço tem a necessidade de conhecê-

lo, reconhecê-lo, conquistá-lo e dominá-lo, assim, necessitando, representá-lo. Tanto que, de acordo 

com Anderson (1982, p. 19), “o desenvolvimento da Cartografia desde épocas remotas até os dias 

atuais tem acompanhado o próprio progresso da civilização”. 

 

 Para Anderson (1982) os primeiros vestígios de que o ser humano registrava os caminhos os 

quais atravessava são os mapas itinerários feitos pelas populações nômades nas paredes das cavernas. 

Essa necessidade de registro só aumentou com o advento do comércio entre os povos e os primeiros 

exploradores e navegadores que, ao descobrirem novas terras e novas riquezas e ampliarem o horizonte 

geográfico conhecido, fizeram emergir a necessidade de se localizar sobre a superfície da Terra, sendo 

assim estabelecido o marco inicial da cartografia como ciência. A evolução da cartografia também está 

diretamente relacionada às guerras, às descobertas científicas e aos demais movimentos históricos, que 

exigiram cada vez mais precisão na representação cartográfica da superfície da Terra (Anderson, 1982). 
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 No âmbito do ensino escolar fundamental e médio, a cartografia e os mapas por ela produzidos, 

embora sejam importantes ferramentas para várias disciplinas do currículo, ganham destaque na 

Geografia, uma vez que o objeto de estudo desta é o  espaço e as  maneiras pelas quais o mesmo é 

apropriado, construído e permanentemente “re-construído” (Santos et al., 2005).  

 

Nesse sentido,  

 
o mapa é uma simplificação da realidade, confeccionada apartir da seleção 

de elementos representados por símbolos e sinais apropriados, 

favorecendo a conscientização do ser humano de seu papel enquanto 

sujeito que interage com o mundo em que vive (Santos et. al., 2005, p. 2). 

 

 Todavia, tal conscientização só acontecerá se ao educando for conferido papel ativo no processo 

de construção e r econstrução permanente do conhecimento, através da prática escolar devidamente 

orientada pelo educador (PasiniapudSantos, 2005). 

 

 Segundo Anderson (1982), os mapas são compostos por três atributos principais: escala, 

projeção e s imbolização. Entre estes elementos, o que mais interessa para o presente trabalho é a 

escala, que, no sentido utilizado pela cartografia é a “proporção entre uma medição feita no mapa e sua 

dimensão real correspondente no terreno” (Anderson, 1982, p. 52), sendo, por isso, o fator 

determinante na quantidade e na precisão dos detalhes e dos símbolos mostrados. Esta redução é feita 

de acordo com as finalidades a que os mapas se destinam. Dessa forma, caso a intenção seja representar 

um planisfério do planeta Terra, por exemplo, deve ser utilizada uma escala menor, capaz de 

representar grandes porções do espaço em superfícies menores. Assim, quanto menor a escala, menor 

será o grau de detalhamento do mapa. 

 

 Contudo, se para a car tografia o conceito de escala já está definido como um raciocínio 

matemático que contempla as necessidades desta ciência, o mesmo não se pode dizer para a Geografia.  
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De acordo com Castro (2005, p. 117), “o raciocínio analógico entre escalas cartográfica e geográfica 

dificultou a problematização do conceito, uma vez que a primeira satisfazia plenamente as necessidades 

das outra”. Nas últimas décadas, porém, diante de uma conjuntura de complexificação teórica e 

conceitual nos vários campos abarcados pela Geografia, tem emergido a importância em se discutir o 

conceito de escala para além da noção de proporção para a representação gráfica de uma determinada 

superfície, e assim, “ganhando novos contornos para expressar a representação dos diferentes modos de 

percepção e de concepção do real” (Castro, 2005, p. 118). 

 

 Uma das críticas de Castro (2005) com relação ao raciocínio matemático utilizado pela escala 

cartográfica na redução do real para sua representação, é que, em alguns casos, tamanha é a imposição 

deste raciocínio ao dar visibilidade ao espaço, que ele pode acabar por substituir o próprio fenômeno, o 

que é o  oposto da noção defendida por Castro (2005), para quem a e scala é a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno, e não o fenômeno em si.  

 

 A substituição do fenômeno pela própria escala pode acarretar na noção de que o espaço 

representado cartograficamente é imutável e mera figura geométrica, o que não dá conta das 

complexidades das relações estabelecidas entre grupos sociais e esta figura geométrica, onde cada 

indivíduo atua, simultaneamente, como agente transformador e t ransformado por ela. Desse modo, o 

uso atual da escala cartográfica, bem como da própria escala geográfica enquanto análoga ao primeiro, 

no contexto da Geografia Escolar, nem sempre considera e retrata a fluidez do espaço geográfico e a  

influência dos grupos sociais sobre o mesmo. 

 

 Conforme afirma Castro (2005, p. 138), 

 
a escala introduz o p roblema da polimorfia do espaço, sendo o j ogo de 
escalas um jogo de relações entre fenômenos de amplitude e naturezas 
diversas. A flexibilidade espacial institui, portanto, uma dupla questão: a 
da pertinência dasrelações como sendo também definida pela pertinência 
da medida na sua relação com o seu espaço de referência. Este é  um 
problema fundamental na busca de compreensão da articulação de 
fenômenos em diferentes escalas (…). 
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 Nesse sentido, Castro (2005, p. 139) atenta que “para o campo de pesquisa da geografia não há 

recortes territoriais sem significado explicativo, o que há, muitas vezes, são construtos teóricos que 

privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a determinadas escalas territoriais”.  

 

 

Uma vez que conceitos como “região” e “lugar” - um dos principais recortes espaciais 

considerado neste trabalho – têm se destacado na discussão de fenômenos que se manifestam no 

espaço, é essencial a p roblematização permanente com relação às múltiplas possibilidades oferecidas 

pela escala geográfica enquanto representativa de fenômenos e que como tal, comportam-se de maneira 

contínua e mutável. 

 

 A partir das discussões teóricas e co nceituais apresentadas anteriormente, foi desenvolvida e 

aplicada uma metodologia dentro da proposta de Educação Ambiental, que, associada à car tografia 

enquanto instrumental de representação do espaço e ao  conceito de lugar, suscitou questões 

relacionadas à percepção ambiental, por sua vez tratadas de forma a privilegiar a realidade 

socioambiental local, dialogando com as práticas e diferentes saberes. 

 

 Nesse sentido, foram apresentados mapas com diferentes escalas, partindo-se do local – 

município de São Gonçalo – para o global, entrepassando pela Região Hidrográfica da Bacia da 

Baía de Guanabara, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil e América do Sul. Especificamente 

no contexto da Região Hidrográfica da Bacia da Baía de Guanabara, foi apresentado um mapa 

lúdico, com destaque às comunidades contempladas pelo Programa e a d emais aspectos naturais e 

artificiais presentes na Região, representado na Imagem 1. Buscou-se, com essa atividade, que os 

estudantes percebessem que o local está dentro do global, e q ue todas as ações realizadas neste 

contexto também se refletem em diferentes proporções. E desta forma, compreender que pequenas 

ações cotidianas influenciam na qualidade ambiental local e q ue as relações ambientais não 

obedecem a d ivisões políticas do espaço enquanto território. Assim, os problemas ambientais são 

de responsabilidade de todos. 

 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0134    



 

 

 

 
Imagem 1: Mapa lúdico trabalhado com os estudantes. 

Autoria: Raphael Faria 

 

 Isto posto, buscou-se na estratégia metodológica aplicada e, apresentada neste trabalho, 

desenvolver diferentes habilidades em relação à percepção espacial do público de interesse. Partindo-se 

da utilização dos mapas anteriormente mencionados, os participantes foram estimulados a identificar 

onde eles se localizariam em diferentes escalas. Acrescenta-se que foi desenvolvido um trabalho de 

reconhecimento das diversas relações estabelecidas entre os mesmos e o espaço, solicitando especificar 

interações de interdependências e de pertencimento diante do espaço vivido/percebido, como pode ser 

visualizado nas Fotografias 1 e 2.  
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Fotografia 1: Participantes da oficina em interação com o  

material. 
Foto: Andressa Spata 

Fotografia 2: Mapas utilizados no momento da atividade. 
Foto: Andressa Spata 
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Resultados obtidos 

 

 Como em toda atividade educacional, a avaliação configura-se em um valioso instrumento de 

oportunidades de aprimoramento de metodologias e identificação de prioridades dentro do processo de 

ensino/aprendizagem. No caso da oficina “Aqui é o  meu lugar”, buscou-se diferentes estratégias 

avaliativas que proporcionassem um diagnóstico da percepção dos envolvidos na atividade em relação 

ao meio ambiente em que vivem. Desse modo, identificou-se uma relativa facilidade dos mesmos em 

se localizar nas diferentes escalas espaciais apresentadas, o que pode ser interpretado como uma 

facilidade em compreender o mapa enquanto figura geométrica de representação do espaço. Contudo, 

notou-se que, quando ocorre a superação da noção de escala e o espaço é apresentado como único, os 

estudantes não conseguem compreender como as suas ações a nível local podem influenciar no nível 

regional, quiçá global. 

 

 De acordo com Jacobi (2005, p. 6), “tradicionalmente, a abordagem da questão ambiental vem 

se caracterizando por enfoques ligados às ciências físicas e biológicas. Da mesma maneira, nos 

acostumamos a relacionar a natureza com elementos externos a nós, ignorando as complexas inter-

relações existentes entre a nossa existência e o meio ambiente.”. Esta abordagem segue o modelo da 

educação tradicional formal, onde o conhecimento está aprisionado e segmentado em disciplinas, sem 

que haja uma articulação entre as mesmas. Tal fato pôde ser comprovado diante da dificuldade dos 

estudantes em compreender a influência de suas ações locais nos diferentes níveis espaciais, como já 

descrito anteriormente. 

 

 Complementa-se a e ssa questão a e mergência de mudança radical nos sistemas de 

conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, o 

que, sem a qual, para Leff (2001) resulta na impossibilidade da resolução dos crescentes e complexos 

problemas ambientais.  
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Tal mudança deve estar inserida em um contexto do conhecimento a partir do qual “emergem as novas 

epistemologias socioambientais, plurais e diferenciadas” (Jacobi, 2005, p. 9) e sugeridas por autores 

como Capra, Morin e Leff.  

 
Capra (2003) representa a busca da unificação do conhecimento com a 

natureza e a sociedade, Morin (2003) pensa a complexidade como 

referencial principal para explicar os novos sentidos do mundo, e Leff 

(2001), uma nova racionalidade ambiental, capaz de subverter a ordem 

imperante entre as lógicas de vida e o  destino das sociedades (Floriani, 

Knechtel apud Jacobi, 2003, p. 9). 

  

 Nesse contexto, as práticas educativas devem apontar para o desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e p articipação dos educandos, de modo a g erar mudança de hábitos que se 

refletirão na prática social. Isso, para Jacobi (2005, p. 9), “desafia a s ociedade a e laborar novas 

epistemologias que possibilitem o que Morin (2003) denomina de ‘uma reforma do pensamento’ (apud 

Floriani, 2003, p. 116)”, uma vez que na realidade atual já foi iniciada uma mudança de escala na 

análise das questões ambientais, considerando a complexidade do mesmo, e, por isso, difíceis de serem 

previstos e assimilados como parte da realidade global. Por isso, essa realidade “exige uma reflexão 

cada vez menos linear, e isto se produz na inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que criam 

identidades e valores comuns e ações solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva 

que privilegia o diálogo entre saberes” (Jacobi, 2003, p. 3). 
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Conclusão 

 

 Percebeu-se que existe a n ecessidade por parte do processo educativo tradicional a ad otar 

metodologias capazes de levar o indivíduo a f ormular diferentes visões entre a relação indivíduo-

espaço, de modo que o espaço seja entendido como lugar/local e q ue suas ações influenciam  na 

qualidade do mesmo. De fato, a utilização da cartografia inserida no contexto da educação ambiental 

mostrou-se extremamente importante para representar a d inâmica do espaço e as  suas diferentes 

maneiras de organização social. Contudo, existe a necessidade da aplicação de outras metodologias em 

relação a esse instrumento e que extrapolem seu caráter meramente ilustrativo, de forma a maximizar 

seu uso e os seus atributos enquanto material didático. 
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Notas: 

1O Programa é desenvolvido desde novembro de 2009 pela HABTEC Engenharia Ambiental nos 

municípios de Magé, São Gonçalo e Rio de Janeiro, em função de uma condicionante de licenciamento 

para empreendimento da PETROBRAS Engenharia, e terá duração de dois anos. 

2Geórgia, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

3Instituída a partir da Lei 9.795, de 25 de abril de 1999. 
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1. Introdução 

 

O dinamismo do uso e ocupação das terras, a expansão urbana, a utilização dos recursos naturais, 

exigem que tanto a g estão pública, quanto a sociedade, estejam sempre atentos, ampliando 

constantemente seus conhecimentos, visando o armazenamento de um maior número de informações 

para orientar o manejo adequado destes recursos, bem como auxiliar na modelagem de cenários e na 

tomada de decisão (Carrieri e Bastos Filho, 1994). 

 

No sentido de integrar as diversas informações sobre o meio físico e s ocial de uma área, as 

técnicas de geoprocessamento, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), têm se mostrado 

eficientes no armazenamento e manipulação destes dados, permitindo um diagnóstico mais complexo, 

de forma compacta, com menor custo, e com análises sucessivas e processos interativos (Valério Filho, 

1994; Moraes, et al., 2000). 
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Os SIGs podem ser definidos como o c onjunto de procedimentos, manual ou automatizado, 

utilizados no sentido do armazenamento, e m anipulação de informação georreferenciada (Aronoff, 

1989), ou então como um sistema computacional, baseado em um banco de dados, onde as informações 

e elementos estão distribuídos espacialmente, onde um conjunto de procedimentos pode ser executado 

(Smith, et al., 1987).  

 

Dessa forma, o SIG é um sistema capaz de armazenar, manipular, transformar, analisar e exibir 

informações georreferenciadas, contidas em um mapa ou banco de dados, gerando novas informações 

(Burrough, 1986). 

 

Segundo Mota (1999), os SIGs são utilizados como instrumento de análise espacial, modelagem e 

simulação de cenários, subsidiando a g estão e e laboração de propostas para a d ecisão do uso e 

ocupação do solo, ordenamento territorial, equipamentos urbanos e monitoramento ambiental, entre 

outros fatores.  

 

Para isso, o SIG deve ser baseado em alguns sistemas que o compõem. Para Denègre (1994) apud 

Santos, et al. (1997), estes componentes são: o c onjunto de dados geográficos, sistema de 

gerenciamento de banco de dados e uma interface com o usuário. Para Silva (1998) apud Rocha (2006), 

os sistemas são: (1) Sistemas de entrada de dados- sistema de processamento digital de imagens; (2) 

Sistemas de armazenamento de dados (banco de dados espacial, mapas digitais e banco de dados de 

atributos- alfanuméricos); (3) Sistemas de análise de dados (sistema de análise geográfica - operações 

algébricas, sistema de análise estatística e sistema de gerenciamento de banco de dados); (4) Sistemas 

de saída de dados: sistema de exibição cartográfica (saída de mapas para a t ela, impressora, plotter e 

arquivos digitais). 

 

Por se basearem na coleta, armazenamento, recuperação, análise e t ratamento de dados espaciais, não 

espaciais e temporais, em diferentes escalas, os SIGs têm se apresentado como uma importante ferramenta de 

pesquisa com aplicações em diversas áreas de conhecimento, auxiliando as tomadas de decisões e dando suporte 

às atividades de gerenciamento, manutenção, operação, análise e planejamento (Celestino, et al., 1998).  
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Os SIGs podem atuar em todas as atividades que envolvem a coleta de dados sobre a superfície 

terrestre aumentando, por exemplo, a eficiência no manuseio de dados cartográficos e possibilitando a 

combinação de informações geográficas em uma grande variedade de formas (Valério Filho, 1994). 

 

Num SIG, dados da paisagem e da cobertura vegetal podem ser analisados juntamente com outros 

conjuntos de dados, para modelar cenários futuros e avaliar a efetividade de políticas de planejamento, 

em termos de mudanças na paisagem (Peccol, et al., 1994 apud Young, 2000). Ou seja, permite 

integrar informações de dados cartográficos cadastrais e variáveis ambientais (geologia, geomorfologia, 

pedologia, demografia, movimentos sociais, urbanismo, saneamento, ecologia) em um único banco de 

dados, o que reflete a multiplicidade de usos e a i nterdisciplinaridade, possibilitando uma abordagem 

ampla e completa (Pinheiro, et al., 2009). 

 

Dessa forma, os SIGs auxiliam nas tomadas de decisões que envolvem o gerenciamento, a 

manutenção, as operações, as análises, o planejamento de atividades ligadas aos recursos naturais, inclusive 

os recursos hídricos (Vilaça, et al, 2009). 

 

A gestão dos recursos hídricos tem nas bacias hidrográficas uma estratégia que visa proteger e 

restaurar a qualidade ambiental, tendo se constituído como uma unidade de gestão administrativa e de 

planejamento, sendo reconhecida como o espaço geográfico mais adequado para a discussão das questões 

ambientais (Pinheiro, et al., 2009; CBH-PCJ, 2000).  

 

A utilização do SIG vem se destacando com instrumento de apoio, articulador do processo de 

integração entre o planejamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos. Devido a t odas essas 

possibilidades e benefícios, o SIG está sendo aplicado no planejamento e gestão destes recursos, pois 

permitem as atualizações de dados de forma rápida e eficaz e a representação de alternativas e soluções 

para os mais diversos problemas encontrados em bacias hidrográficas, além de monitorar e s imular 

condições que poderiam ocorrer (Vilaça, et al, 2009). 
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O planejamento e g estão de bacias hidrográficas necessitam de uma abordagem baseada em 

múltiplos critérios e os SIGs oferecem um conjunto de potencialidades no que se refere à car tografia 

ambiental, uma vez que com a manipulação e i ntegração de diversas informações, possibilitam a 

elaboração de cartas temáticas, associando elementos característicos do meio físico com os elementos 

socio-econômicos da bacia hidrográfica (Faria e Pedrosa, 2005). 

 

Estes aspectos mostram o grande potencial da utilização do SIG pelos Comitês de Bacias 

Hidrográficas que, como órgãos coordenadores da gestão integrada destas bacias, devem concentrar, 

coordenar, manipular e d isponibilizar as informações, carecendo portanto, deste tipo de ferramenta 

computacional. 
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1. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a u tilização do Sistema de Informação Geográfica como 

ferramenta de integração, planejamento e g erenciamento de informações na gestão de bacias 

hidrográficas, por meio da análise de diferentes estudos de caso, identificados em literatura pertinente. 
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2. Resultados e Discussão 

 

Os trabalhos apresentados a seguir, ilustram como as ferramentas em SIG podem ser aplicadas 

em estudos sobre bacias hidrográficas, subsidiando a tomada de decisões nestas áreas. Estes estudos 

mostram a integração, por meio do SIG, de informações de diversas áreas, como hidrologia, geologia, 

pedologia, geomorfologia, saneamento, em um único banco de dados, com uma abordagem sistêmica, 

permitindo a modelagem e simulação de cenários. 

 

Pinheiro, et al. (2009) utilizou-se de SIG para gerar mapas temáticos com informações sobre 

qualidade da água (análises fisico-quimicas e bacteriológicas), usos da água e análise integrada da água 

com o u so e cobertura do solo na bacia do rio Macaé (RJ). Tais informações, como geologia, 

geomorfologia, sistema viário, áreas verdes, declividade, pedologia, zoneamentos foram 

georreferenciadas e espacializadas, por meio de cartograma, e portanto, diminuindo o número de 

referências cartográficas, a fim de facilitar a visualização das informações relevantes. 

 

Foram realizadas três coletas entre os períodos de março e agosto de 2008, ao longo do curso 

d’água principal da bacia. A identificação dos usos da água na área foi feita por meio de informações 

disponíveis no Cadastro Nacional de Usuários dos Recursos Hídricos (CNARH) referentes ao 

abastecimento humano, indústria, irrigação, etc. O mapa temático do uso do solo e ocupação da terra na 

bacia, produzido anteriormente em outro estudo, foi utilizado para identificar a v ocação das áreas, 

relacionar os usos da água e inferir fontes de degradação difusas e de pressões antrópicas (Pinheiro, et 

al., 2009). 

 

Os dados, então, foram manipulados no software ArcGis 9.2 – ESRI, com a r ealização da 

espacialização das informações da qualidade e do uso da água. Os autores optaram pela utilização de 

cartograma, extraindo as informações georreferenciadas do mapa temático (Pinheiro, et al., 2009) 
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Entre os materiais produzidos, estão os mapas de localização da bacia hidrográfica no contexto 

estadual, associado ao georreferenciamento dos pontos de coleta de amostras de água da análise 

físicoquímica e bacteriológica; cartograma dos resultados do Índice de Qualidade da Água; exemplo 

dos três níveis de contribuição do uso e ocupação do solo para qualidade da água, no ponto 

denominado MAC01 (localização da sub-bacia do p onto, uso e ocupação do solo na sub-bacia, 

contribuição das margens do rio principal na sub-bacia); e uso e ocupação nas margens do rio principal 

sub-bacia (Pinheiro, et al., 2009). 

 

Os resultados foram apresentados para os representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas 

(CBH) Macaé e das Ostras, e segundo os autores, são considerados de extrema importância para a área 

de estudo, uma vez que as informações eram fragmentadas e focadas no baixo curso da bacia. A partir 

do estudo foi possível discutir no Comitê a q ualidade dos recursos hídricos da bacia e r efletir sobre 

possíveis áreas prioritárias e t rechos com restrições ao uso, onde a qualidade da água não se encontra 

compatível com o uso atual (Pinheiro, et al., 2009). 

 

A estimativa da erosão numa bacia hidrográfica é e ssencial na determinação de práticas 

adequadas de conservação do solo e de impactos, antes mesmo da adoção na área por alguma cultura 

ou prática agrícola. Assim, Grilo e E nami (2008) objetivaram desenvolver uma pesquisa sobre as 

perdas de solo pela erosão, na microbacia hidrográfica do Rio da Cachoeira (SP), com a utilização de 

um modelo preditivo de perdas de solo, a Equação Universal de Perda do Solo (EUPS), associando ao 

uso de um SIG. 

 

A EUPS, que traduz a ação conjunta de fatores naturais (erosividade das chuvas, erodibilidade 

dos solos, topografia, fatores antrópicos - manejo, uso e p ráticas conservacionistas) foi aplicada e 

criou-se, no software Spring 4.2, um banco de dados geográfico, que corresponde fisicamente a u m 

diretório. Tal banco de dados permitiu a elaboração de mapas do Potencial Natural de Erosão do Solo e 

a Predisposição aos Riscos de Erosão do Solo (Grilo e Enami, 2008).  
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Os resultados obtidos, constataram que, na área de estudo, o solo tem um potencial natural de 

erosão de cerca de 81% e a predisposição da área aos riscos de erosão corresponde aproximadamente a 

47% da área total da microbacia. Estes valores permitem subsidiar estudos para o planejamento de 

ações futuras, em relação à o cupação e ao  manejo da microbacia, utilizando-se de práticas 

conservacionistas (Grilo e Enami, 2008).  Porém, estes resultados não foram apresentados no CBH da 

área de estudo. 

 

Amorim e Silva (2009) também aplicaram a equação do Potencial Natural de Erosão do Solo na 

microbacia do Riacho Passagem (RN), utilizando-se de modelagem ambiental em geoprocessamento. 

A primeira etapa do estudo compreendeu levantamento bibliográfico sobre a área, em seguida trabalhos 

de campo, e modelagem dos dados em ambiente SIG. 

 

Esta modelagem partiu de um banco de dados com informações sobre solo, geomorfologia, 

geologia, topografia e hidrografia da microbacia, permitindo a análise da vulnerabilidade de erosão na 

área (Amorim e Silva, 2009). 

 

Foram elaboradas cartas clinográficas com intervalos de classes de declives, carta de 

comprimento de rampa, carta de fator topográfico, de solos, de erosividade e erodibilidade e então foi 

possível elaborar o mapa de Potencial Natural à Erosão, que mostrou uma alta suscetibilidade à perda 

de solo na bacia (Amorim e Silva, 2009).  

 

Para Amorim e Silva (2009), que utilizaram como metodologia para o estudo o paradigma dos 

quatro universos, proposto por Câmara (1995), onde o processo compreende a concepção de quatro 

fases distinta - universo do mundo real, do mundo matemático, do mundo de representação e de 

implementação - o processo de modelagem mostrou-se de grande relevância na busca por explicações 

sobre as transformações dos processos naturais diante dos usos feitos pelo homem. Para os autores, o 

ambiente em SIG permitiu manipular as informações reais sobre a área de estudo, possibilitando uma 

compreensão da dinâmica dos processos naturais.  

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0150    



 

Faria e Pedrosa (2005) elaboraram cartografia temática de caracterização da bacia hidrográfica 

do rio Uíma, em Santa Maria da Feira (Portugal), por meio de SIG. Tal cartografia foi composta por 

mapas hispométricos, clinográficos, litológica, orientação das encostas, direções de escoamento, áreas 

de acumulação de água, delimitação das bacias hidrográficas, ocupação e u so do solo, evolução da 

mancha urbana e densidade populacional.  

 

O mapa hispométrico permite a identificação de áreas potencialmente inundáveis; o litológico 

fornece informações sobre o suporte físico existente, e sobre a capacidade de infiltração; o mapa com 

as direções de escoamento integram os valores das exposições com os dos declives, contribuindo assim 

para a av aliação da aptidão da vertente; o mapa clinográfico possibilita a co ntabilização do tipo de 

declives que predominam na área, e junto com a car ta hipsométrica demonstra a i ntersecção dos 

declives e das altitudes; o mapa de uso e ocupação do solo mostra a distribuição da população na área e 

as atividades existentes (Faria e Pedrosa, 2005).  

 

A estas variáveis aplicou-se ferramentas de SIG, com o uso do software SIG Geomedia® 

Professional 5.1 e o Geomedia® GRID 5.1 (Integraph® Corporation), e o cruzamento dos dados gerou 

a cartografia temática, que possibilitou a an álise de todo o conjunto, identificação da área com os 

pontos de conflito, potencial do risco de inundação e ár eas vulneráveis à o cupação (Faria e Pedrosa, 

2005). Dessa forma, a u tilização deste instrumento, possibilita o diagnóstico dos processos de 

degradação ambiental, principalmente quando aplicado em bacias hidrográficas. 

 

Roque, et al. (2009) objetivaram apresentar o uso de ferramentas de SIG corporativo no Programa 

Estadual de Microbacias Hidrográficas implantado no estado de São Paulo e como as informações podem 

ser disponibilizadas aos técnicos e ao público em geral via intranet e internet.  

 

Técnicos da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) de todo o Estado de São Paulo, 

delimitaram suas microbacias de atuação, bem como o levantamento dos agricultores inseridos em cada 

área e o diagnóstico ambiental destas (Roque, et al., 2009). 
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Os primeiros mapas gerados foram utilizados no planejamento estratégico das microbacias, com 

ações de educação ambiental, orientações sobre práticas agrícolas, seleção de áreas prioritárias para 

recuperação, entre outras (Roque, et al., 2009). 

 

O mapa de risco de erosão do estado, gerado por meio de informações sobre a qualidade da água, 

declividade, áreas de preservação permanente, presença de ecossistemas críticos ou de Unidades de 

Conservação, pressão decorrente de expansão urbana sobre os recursos naturais, serviu de base para 

priorização das microbacias a serem trabalhadas (Roque, et al., 2009). 

 

As ferramentas de SIG foram utilizadas para integrar as informações de todas as microbacias e de 

seus respectivos incentivos, cruzando os dados com as bases cartográficas, e com imagens de satélites 

disponíveis no mercado, resultando, por exemplo, no mapa de uso e ocupação do solo (Roque, et al., 2009). 

 

A disponibilização destes resultados aos técnicos da CATI, está sendo otimizada, para que os 

usuários utilizem diversas ferramentas e tenham liberdade para realizar suas análises, uma vez que o 

mbiente intranet é de fácil manipulação. Já o portal para disponibilização das informações ao público em 

geral, está em fase de finalização, e permitirá consultas rápidas, com a visualização da ação da instituição 

(Roque, et al., 2009).  

 

Segundo os autores, o uso de ferramentas de SIG integrou os dados gerados, porém também 

apresentou alguns problemas na delimitação dos níveis de acesso às informações, e portanto, sugerem que 

antes da aplicação seja realizado um planejamento (Roque, et al., 2009). 

 

Zibordi, et al. (2006), levantaram e analisaram dados socioeconômicos e tecnológicos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu (SP), objetivando fornecer subsídios para a gestão agropecuária da bacia, 

agrupando os municípios com características semelhantes, para os dados levantados (aspectos 

socioeconômicos, tecnológicos e de uso e ocupação do solo). 
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Os dados primários foram provenientes de questionário específico, e os secundários do 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo - LUPA 

(SAA/IEA/CATI, 1998), do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002) e  do Perfil 

Ambiental do Estado de São Paulo (SEMA/SEADE, 1999), d isponíveis para a elaboração das variáveis 

(período 1995-1996) (Zibordi, 2004; Zibordi, et al., 2006). 

 

Tais informações foram alocadas em um banco de dados, com a utilização de SIG no software 

MapInfo Professional. Primeiramente, foi introduzido no SIG o mapa com as divisas dos municípios da 

região e para cada município, foi gerado um identificador que vincula o mapa ao banco de dados, 

constituído anteriormente no software Excel. Foram geradas representações espaciais das variáveis 

estudadas, do resultado das análises, e da combinação de ambos, resultando em mapas temáticos e 

agrupamento dos municípios (Zibordi, et al., 2006). 

 

As principais características que contribuíram para o agrupamento dos municípios foram a área 

agrícola, presença efetiva de cultura semiperene nas unidades de produção agropecuária (upas), pecuária, 

concentração de upas com áreas de até 50 ha, número de tratores e valor total da produção agropecuária do 

município (Zibordi, et al., 2006). 

 

Dessa forma, com a constituição dos grupos relativamente homogêneos, segundo os autores, podem 

ser realizadas discussões com os municípios com características e problemáticas similares buscando 

alternativas participativas e conjuntas para o desenvolvimento regional (Zibordi, et al., 2006). 

 

Guirao e Teixeira Filho (2010) d iagnosticaram as regiões que apresentam riscos de impacto nos 

recursos hídricos em função dos sistemas de irrigação utilizados para demanda agrícola na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(UGRHI-PCJ).  
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Os planos de informação foram realizados com dados sobre irrigação disponibilizados pelo 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do E stado de São Paulo LUPA - 

2007/2008. Por meio do software ArcGis 9.2, foi possível elaborar cartas com a distribuição espacial dos 

sistemas de irrigação (convencional, autopropelido, pivot central e localizada) utilizados e o risco que estes 

apresentam aos recursos hídricos da região, em relação ao consumo de água e eficiência dos sistemas 

(Guirao e Teixeira Filho, 2010). 

 

Os autores concluíram, entre outras considerações, que o uso do SIG mostrou-se um instrumento 

eficiente para o diagnóstico das regiões que apresentam risco de impacto nos recursos hídricos da bacia, 

podendo auxiliar no planejamento de ações direcionadas e prioritárias em relação à agricultura irrigada 

(Guirao e Teixeira Filho, 2010).  

 

Weber, et al. (1998), objetivaram elaborar um diagnóstico por meio do levantamento dos principais usos 

do solo e da água na bacia do rio Caí (RS), abordando o uso de SIG como ferramenta de suporte no diagnóstico 

e no gerenciamento na bacia. A integração dos dados foi efetuada com o auxílio do software IDRISI.  

 

Os procedimentos metodológicos do e studo envolveram (1) levantamento bibliográfico; (2) 

fotointerpretação; (3) trabalhos de campo; (4) tabulação dos dados; (5) integração, análise dos dados e 

produção de mapas temáticos em SIG; (6) produção dos mapas e relatórios finais (Weber, et al., 1998).  

 

Os trabalhos de campo foram compostos por três etapas: visitas e aplicação de questionário às 

administrações municipais, escritórios de assistência técnica, extensão rural e companhia de saneamento 

responsável pelo abastecimento de água de cada cidade; verificação dos locais de ocorrência dos usos e 

análise das áreas a serem visitadas, com elaboração de cronogramas; e identificação e detalhamento das 

zonas de conflitos de uso da água e do solo em torno dos cursos d’água (Weber, et al., 1998). 
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Com os dados, foram elaboradas planilhas eletrônicas para estruturação dos dados cartográficos no 

SIG, de dados descritivos obtidos tanto no levantamento bibliográfico, quanto nos trabalhos de campo, além 

de informações disponíveis na forma cartográfica (Weber, et al., 1998).   

 

Realizou-se então, a integração e análise dos dados no SIG, com a quantificação de todas 

informações referentes à área da bacia, território, usos de superfície, o que permitiu a elaboração de nove 

planos de informação e de uma proposta de segmentação do curso principal da bacia,  visando seu 

enquadramento, e a identificação de conflitos de uso (Weber, et al., 1998). 

 

Segundo os autores, o SIG apresentou-se como uma tecnologia fundamental de apoio a qualquer 

projeto que tenha como objetivo resolver os problemas ambientais relacionados a bacias hidrográficas, 

devido à integração e manipulação de dados de forma rápida e eficaz, gerando informações que subsidiem o 

diagnostico e o gerenciamento, sem custos elevados (Weber, et al., 1998). 

 

Sarmento, et al. (2000), avaliaram o estado da cobertura florestal nas Áreas de Preservação 

Permanente ao longo dos cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Cadeia/Feitoria (RS) com relação à 

legislação ambiental, espacializando e integrando dados sobre o meio físico e antrópico, com o uso de SIG.  

 

A metodologia utilizada envolveu trabalhos de campo, elaboração de mapas e integração dos dados. 

A identificação dos principais tipos de cobertura do solo, obtida nos levantamentos em campo, foram 

georreferenciados com GPS (Global Positioning System) e os dados anotados (Sarmento, et al., 2000).  

 

Por meio do software IDRISI, foram elaborados, planos de informação referentes ao mapeamento 

das Áreas de Preservação Permanente, a partir da rede hidrográfica e do mapa clinográfico, e o mapeamento 

do uso e ocupação do solo (Sarmento, et al., 2000). 

 

O cruzamento dos mapas foi realizado, resultando em 4 planos de informação: (1) cobertura do solo 

e limite das bacias; (2) mapa resultante com áreas de preservação permanente; (3) mapa resultante com 

limites municipais.  
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O resultado final foi o mapa com as áreas de preservação permanente desprovidas de vegetação em 

cada município da bacia (Sarmento, et al., 2000). 

 

Para os autores, o estudo proporcionou a integração de diversos tipos de dados sobre a bacia 

hidrográfica, por intermédio das técnicas de geoprocessamento. Porém, é importante que órgãos 

responsáveis pelo gerenciamento das áreas de preservação permanente, como coordenadorias de 

assistências técnica e extensão rural, cooperativas e prefeituras tomem iniciativas e proponham 

intervenções, de modo a recuperar estas áreas (Sarmento, et al., 2000). 

 

Com os trabalhos apresentados acima, observa-se que o uso de SIG em estudos sobre bacias 

hidrográficas tiveram diferentes aplicações. O Quadro 1 sintetiza quais foram os principais objetivos destes 

estudos, materiais utilizados e produtos elaborados. 
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Autor/ Local Objetivo  Materiais Produtos 

*Pinheiro, et al. 
(2009) 

*Rio Macaé 
(RJ) 

Levantamento 
sobre a qualidade 

da água 

* Informações sobre os usuários 
de água na bacia, selecionadas no 
Cadastro Nacional de Usuários 
dos Recursos Hídricos                                                                           
* Mapa de uso e ocupação da 
terra 

* Mapa de localização da bacia                                                                                 
*Pontos de coleta de amostras de 
água para análise físicoquímica e 
bacteriológica                                                                                                                       
* Cartograma dos resultados do IQA 
na bacia do rio Macaé 

*Grilo e Enani 
(2008) 
*Rio da 

Cachoeira (SP) 

Estimativa de 
perdas de solo por 

erosão 

* Carta topográfica de Itirapina 
* Mapa pedológico 
* Carta de uso do solo 
* Carta base da bacia 

* Potencial Natural de Erosão do 
Solo                                                                      
* Predisposição aos Riscos de 
Erosão do Solo 

*Amorim e 
Silva (2009)                        

*Riacho 
Passagem (RN) 

Potencial perdas 
de solo por erosão 

* Informações topográficas e 
hidrográficas contidas nas cartas 
da SUDENE                                                                            
* Imagens de radar e de satélite 

* Cartas clinográficas 
* Carta de comprimento de rampa 
* Carta de fator topográfico 
* Carta de solos 
* Carta de erosividade e 
erodibilidade 
* Mapa de Potencial Natural à 
Erosão 

*Faria e Pedrosa 
(2005)                  

     *Rio Uima 
(Portugal) 

Cartografia 
temática de 

caracterização 

* Cartografia                                                                                                  
* Ortofotomapas                                             
* Carta militar                                                
* Carta de edificação 
* Rede viária  
* Carta geológica                                                                     
* Dados do censo 

* Carta hipsométrica 
* Cálculo das direcções de 
escoamento do terreno 
* Delimitação da área de estudo 
* Modelo digital do terreno 
* Carta de declives 
* Áreas pontencialmente inundáveis 
* Carta litológica 
* Carta com a evolução da mancha 
urbana 
* Carta com a ocupação do solo, por 
tipo de cobertura 
* Carta com a densidade 
populacional por subsecção 
* Simulação de subida do leito do 
rio de 1 a 5 metros 
* Esquema de estrangulamento do 
leito do rio 

*Zibordi, et al. 
(2006) 

*Zibordi (2004)                            
*Rio Mogi 
Guaçi (SP) 

Levantar e analisar 
dados 

socioeconômicos, 
tecnológicos e 

agropecuária da 
bacia 

*Dados primários: questionário                                                             
*Dados secundários: Censo de 
Unidades de Produção Agropecuária 
de SP; Relatório Zero da bacia e o 
Perfil Ambiental do Estado de São 
Paulo                                                                
* Variáveis: aspectos tecnológicos 
socioeconômicos, de uso e ocupação 
do solo da agropecuária 

* Mapas com agrupamento dos 
municípios (fatores para agrupamento: 
área agrícola, presença efetiva de cultura 
semiperene nas unidades de produção 
agropecuária, pecuária, concentração de 
upas com áreas de até 50 ha, número de 
tratores e valor total da produção 
agropecuária do município) 
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Autor/ Local Objetivo  Materiais Produtos 

*Guirao e 
Teixeira Filho 

(2010)                   
*Piracicaba, 
Capivari e 

Jundiaí (SP) 

Diagnosticar as 
regiões que 
apresentam riscos 
de impacto nos 
recursos hídricos 
em função dos 
sistemas de 
irrigação utilizados 
para demanda 
agrícola na bacia 

* Dados sobre irrigação 
disponibilizados pelo 
Levantamento Censitário das 
Unidades de Produção 
Agropecuária do Estado de São 
Paulo LUPA - 2007/2008 

* Planos de informação (PI)  da 
distribuição espacial dos 
equipamentos convencionais, 
localizada, autopropelido, e pivot 
central de irrigação por município da 
bacia 
* PI da perspectiva do risco de 
impacto aos recursos hídricos em 
relação ao consumo e eficiência dos 
sistemas de irrigação utilizados na 
bacia 
* PI da perspectiva de risco de 
impacto aos recursos hídricos em 
relação aos sistemas de irrigação 
utilizados na bacia 

* Weber, et al. 
(1998)                                      

* Rio Caí (RS) 

Elaborar um 
diagnóstico por 
meio do 
levantamento dos 
principais usos do 
solo e da água na 
bacia, abordando o 
uso de SIG como 
ferramenta de 
suporte no 
diagnóstico e no 
gerenciamento na 
bacia 

* Fotografias aéreas                                            
* Cartas planialtimétricas                               
* Mapa rodoviário                                                                              
* Imagens de satélite    
* Malha municipal digital do 
Estado 

* PI  da localização de balneários e 
cascatas 
* PI dos pontos com barramento dos 
cursos d'água e com potencial para 
futuro barramento 
* PI captações superficiais 
* PI dos locais com deposição de 
resíduos sólidos 
* PI com pontos de lancámento de 
efluentes 
* PI com as áreas de mineração 
* PI com usinas hidrelétricas 
* PI das unidades de conservação 

*Sarmento, et al. 
(2000)                                
*Rio  

Cadeia/Feitoria  
(RS) 

Avaliar o estado da 
cobertura florestal 
nas margens dos 
cursos d´água da 
bacia, com relação 
á legislação 
ambiental, 
espacializando e 
integrando um 
conjunto de 
informações sobre 
o meio físico e 
antrópico, por 
meio de SIG 

* Cartas planialtimétricas    
* Imagens de satélite        
* Malha municipal digital do 
Estado 

* Modelo digital do terreno 
* Mapa de declividade 
* Mapa de hidrografia 
* Mapa das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) 
* Mapa de uso e cobertura do solo 
* Mapa com as APPs desprovidas de 
vegetação 

Quadro 1: Síntese de estudos realizados em bacias hidrográficas que utilizaram ferramentas de Sistema de 
Informação Geográfica: autores, local, objetivo, materiais e produtos.  
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Observa-se que o SIG proporcionou a manipulação e integração dos dados, permitindo uma análise 

consistente, rápida e precisa, entre os elementos de diversos campos (características do meio físico e 

socioeconômicos) das bacias hidrográficas. Estes dados, quando analisados isoladamente, são apenas 

determinadas características da área, porém é necessário que haja uma apreciação conjunta dos elementos.  

 

Na realidade das bacias hidrográficas, o uso de SIG é importante para sintetizar, organizar e 

formatar um grande volume de informações, possibilitando análises relacionadas ao risco sobre os recursos 

hídricos referentes à irrigação, qualidade da água, perdas de solo por erosão, áreas de preservação 

permanente em conformidade com a legislação ambiental, e aspectos socioeconômicos e tecnológicos nas 

áreas de agricultura destas áreas. Estas são, apenas, algumas das utilizações do SIG na caracterização 

socioambiental de bacias hidrográficas, e que possuem um papel relevante no subsídio ao planejamento e 

ações de recuperação e restrição de usos nestas áreas.   

 

Para isso, no entanto, o SIG depende da interação entre analista/técnico e o tomador de decisão/ 

gestor, cuja interpretação das informações, deve ser baseada na experiência em gestão e nas possibilidades 

de uma análise complexa sobre estratégias de uso e ocupação do solo, do ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, agrícola, industrial, recuperação ambiental, respeitando os recursos naturais das 

bacias hidrográficas. Para os órgãos que pretendem dar transparência e visibilidade às suas ações e possuem 

distância física entre os técnicos, como é o caso da CATI, o uso das ferramentas web se torna uma 

alternativa viável.  

 

É importante também atentar-se ao fato de que, embora os dados sejam manipulados de forma a 

reduzir a quantidade de informações, a análise não deve ser feita de forma reducionista, devido, 

principalmente à complexidade dos fatores relacionados ao planejamento e gestão das bacias hidrográficas. 
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Conclusão  
 

A partir do levantamento e análise de diferentes aplicações do Sistema de Informação Geográfica 

em bacias hidrográficas, concluiu-se que esta ferramenta possui inúmeras aplicações, que auxiliaram no 

diagnóstico, tanto ambiental quanto social destas áreas, e que de modo geral, todos os trabalhos objetivaram 

organizar os dados específicos das áreas de estudo, de forma a subsidiarem a tomada de decisão para 

intervenções eficazes e planejadas. A questão, no entanto, é verificar se de fato, estes estudos estão sendo 

utilizados na gestão das bacias.  
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1. Introdução 

 

O município de Campinas (SP) ocupa uma área de 797,6km², com população superior a 1 milhão 

de habitantes, e índice de aproximadamente 6m² de áreas verde/hab. Devido ao histórico de uso e 

ocupação das terras no município, a vegetação que originalmente cobria o município foi fragmentada 

em pequenas áreas de mata nativas isoladas ou foi substituída pela urbanização, impermeabilização do 

solo e por cultivos agrícolas, apresentando-se como umas das áreas mais devastadas do Estado de São 

Paulo (Kronka, et al., 2005). 

 

Considerando, então a necessidade de ampliar a área verde e visando melhorias ambientais e de qualidade 

de vida da população, a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SMMA), constituiu o Grupo de Acompanhamento para criação de novas Unidades de Conservação 

Ambiental (UCs) no Município (GAUCA), conforme decreto nº 16.713 de 2009. 
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O GAUCA, composto por representantes das Secretarias de Serviços Públicos, Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Assuntos Jurídicos, Urbanismo, Habitação, Infra-estrutura 

e da Fundação José Pedro de Oliveira, tem como atribuições, a e laboração de estudos técnicos, 

definição de limites, objetivos e diretrizes das futuras UCs. 

 

Dentre as UCs que estão sendo estudadas, está a ampliação dos limites da Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra (MSG), e a al teração de sua atual categoria, do 

grupo de Uso Sustentável, para a categoria Refúgio de Vida Silvestre, do grupo de Proteção Integral, 

conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Decreto 9.985 de 2000).  

 

A ARIE MSG é o maior fragmento florestal do município, com 251 hectares, e possui altos 

índices de diversidade de espécies animais e vegetais, além de grande importância para a qualidade de 

vida dos habitantes de Campinas.  

 

Porém toda esta diversidade está fragmentada e isolada, sem conexão a o utros remanescentes 

florestais. Em um processo de fragmentação, a perda de habitats e o isolamento são seguidos de uma 

perturbação interna do fragmento, alteração da fisionomia da mata, aumento da complexidade 

ambiental em nível local, efeito de borda, mudanças nos padrões de dispersão e migração, erosão do 

solo, limitação de fluxo gênico e consequentemente extinção de espécies (Primack e Rodrigues, 2001).  

 

Desta forma, visando minimizar os efeitos resultante do isolamento e fragmentação destas áreas, 

e consequentemente garantir a manutenção da biodiversidade, a conexão destes fragmentos se torna 

essencial. Os corredores ecológicos têm como objetivo interligar os fragmentos florestais, permitindo a 

dispersão de plantas e a nimais, aumentando a taxa de imigração, e facilitando o f luxo de genes e a 

colonização (Primack e Rodrigues, 2001).  
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No caso da MSG, é i mportante que não só corredores ecológicos sejam implantados, mas 

também que outros ecossistemas remanescentes sejam protegidos e conectados entre si, possibilitando 

a mobilização, dispersão, reprodução e conservação de diversas espécies residentes e migratórias, hoje 

reduzidas ao perímetro da ARIE.  

 

Assim, como forma de subsidiar os trabalhos do GAUCA, foram utilizadas técnicas de 

geoprocessamento, para sintetizar a grande quantidade de informações levantadas e p ossibilitar uma 

análise complexa.  

 

Dentre as técnicas de geoprocessamento, a modelagem cartográfica, apresenta-se hoje como uma 

importante ferramenta de análise espacial geográfica (Carvalho e S ilva, 2008).  S egundo Tomlin 

(1990), é um processo formado por operações algébricas que podem ser aplicadas sobre um conjunto 

de mapas organizados, segundo camadas de informações pertencentes a u ma mesma delimitação de 

lugar, possibilitando uma análise passível de ser efetuada sobre dados digitais geográficos. 

 

Para o autor, a modelagem é desenvolvida em uma estrutura de dados matricial, e as operações 

são processadas pixel a pixel, sobre duas ou mais camadas. Ou seja, é possível visualizar um conjunto 

de matrizes ou imagens flutuantes a um registro comum, onde cada camada de informação representa 

uma variável espacial, descrevendo um aspecto real (Burrough, 1991; Berry, 1993).  

 

Estas camadas podem ser mapas, títulos, resoluções, orientações, zonas e localizações com 

coordenadas e rótulos ou valores, que contém apenas uma característica da área geográfica (Tomlin, 

1990). Assim, a capacidade computacional da modelagem cartográfica permite técnicas avançadas de 

análise espacial, possibilitando que a análise sobre a camada resultante seja complexa.  
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2. Objetivo 

 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar como a modelagem cartográfica pode auxiliar o 

trabalho do G rupo de Acompanhamento das Novas Unidades de Conservação no município de 

Campinas, na proposta de ampliação dos limites e a  alteração da atual categoria Área de Relevante 

Interesse Ecológico da Mata de Santa Genebra. 
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3. Material e métodos 

3.1 Área de estudo 

 

A ARIE MSG está localizada ao norte do município de Campinas, no Distrito de Barão Geraldo, 

entre as coordenadas geográficas 22°44’45’’S e 47°06’33’’W. Embora completamente localizada em 

Campinas, uma de suas faces faz divisa com o município de Paulínia (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localização da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra e fragmentos de 

vegetação nativa próximos.  

 

A MSG é co nsiderada uma Floresta Estacional Semidecidual (cerca de 85% de sua área), com 

alguns trechos ocupados por Floresta Higrófila (aproximadamente 10ha), que ocorre nas áreas mais 

baixas e d e solo permanentemente encharcado em função do nível freático, com vegetação 

predominantemente arbórea (Leitão-Filho e Morellato, 1995; FJPO, 2010). 
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As formas predominantes do relevo da MSG são convexas, porém muito suavizadas e co m 

rampas extensas, com três regiões mais baixas e mais úmidas (decorrentes da incisão da rede de 

drenagem) e duas discretas elevações, apresentando altitudes entre 580 e 630m (FJPO, 2010).  

 

O clima, segundo a classificação de Köppen é do tipo CWA, mesotérmico de inverno seco, com uma 

estação quente e chuvosa (entre os meses de outubro e março, cuja temperatura média varia entre 22 e 24ºC) e 

inverno seco (entre os meses de abril e setembro, cuja temperatura média varia entre 18 e 22ºC). A temperatura 

média anual é de 21,6ºC e a precipitação média anual é de 1381,2mm (FJPO, 2010). 

 

Foram identificados cinco tipos de solos na floresta: (1) Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico 

típico, A moderado, textura média/argilosa; (2) Latossolo Vermelho distroférrico típico, A moderado e 

proeminente, textura argilosa e muito argilosa; (3) Latossolo Vermelho, eutroférrico e d istoférrico 

típico, A moderado, textura muito argilosa e argilosa; (4) Latossolo Vermelho distroférrico e distrófico 

típico, A moderado, textura argilosa e muito argilosa; (5) Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

típico, A moderado, textura argilosa (Coelho, et al., 2008).  

 

A geologia está representada através da presença de rochas do Pré-Cambriano (embasamento 

cristalino), do Carbonífero-Permiano (Grupo Tubarão), do Permiano (Formação Irati), das intrusões 

diabásicas do Mesozóico e ainda de materiais do Cenozóico. O nível altimétrico de 600 - 620m assinala 

o limite entre os sedimentos da Formação Itararé, situados abaixo (sedimentos clásticos grosseiros, 

arenitos, aglomerados e s iltitos) e o s depósitos argilosos “modernos”, situados acima, que são os 

referidos materiais do Cenozóico (FJPO, 2010).  
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Segundo o art. 16 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Lei nº. 9.985, de 

18 de julho de 2000), as ARIE pertencem ao grupo de unidades de conservação de uso sustentável e 

são em geral, áreas de pequena extensão, com pouca ou nenhuma intervenção humana, com 

características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como 

objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível 

dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.  

 

A ARIE MSG, apesar de ser o maior remanescente de vegetação do município de Campinas, 

numa curta escala de tempo teve uma área significante de seu entorno totalmente ocupada por bairros 

residenciais e áreas de plantio de monoculturas de cana-de-açúcar e milho. Mas, ainda assim, a MSG 

possui altos índices de diversidade de espécies vegetais e animais, e funciona como uma área modelo 

para pesquisas biológicas e diversos estudos.  

 

No processo de preservação da MSG, se pode destacar alguns momentos importantes, que 

incluem a invenção e oficialização dessa floresta como reserva ecológica (Serrão, 2002).  

 

A MSG localizada no Distrito de Barão Geraldo, pertencia à fazenda Santa Genebra, de 

propriedade, no final do século XIX, do Barão Geraldo de Rezende, e era reconhecida como uma 

fazenda modelo na plantação de café. No final de sua vida, por dificuldades financeiras, o Barão teve 

sua fazenda leiloada pelo governo. A propriedade passou então a ser do Comendador Luiz de Oliveira 

Lins de Vasconcelos, que a manteve como produtora de café até vendê-la para Cristiano Osório em 

1914. A fazenda foi administrada por um de seus filhos, José Pedro de Oliveira que manteve 

preservada a ár ea florestal, denominando-a Mata de Santa Genebra (Leitão-Filho e Morellato, 1995; 

Smith e Fonseca, 1993).  
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Na década de 1970, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) mostrou interesse em 

transformar a M SG em reserva florestal para fins de pesquisa biológica, porém não dispunha de 

recursos financeiros necessários para desapropriar a ár ea. Assim, pesquisadores da UNICAMP, do 

Instituto Agronômico de São Paulo e personalidades da cidade se organizaram e começaram a divulgar 

a importância da criação de áreas de preservação florestal para o município. Dentro deste grupo, a 

comissão “Sociedade de Amigos da Cidade”, encaminhou um memorial ao governador do Estado, 

ressaltando a importância da conservação da MSG, sugerindo sua desapropriação e t ransformação em 

Reserva (FJPO, 2010). 

 

Assim, em 1981 foi doada a sombra da MSG para PMC e cr iada a Fundação José Pedro de 

Oliveira (FJPO), responsável pela administração, preservação e co nservação da floresta. Em 1983, a 

área da mata foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), por meio da Resolução 03/1983. Em 1985, a 

MSG foi declarada Área de Relevante Interesse Ecológico, através do decreto 91885/85 e em 1992, a 

área foi tombada Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico Cultural de Campinas (CONDEPACC), 

pela Resolução 11/1992, retificada pela Resolução nº 65/2006. 

 

O CONDEPACC também reconheceu como sendo importante a preservação de dois fragmentos 

de floresta de brejo, denominados Bem Natural “C”, Bem Natural “D”, e d e uma área de várzea 

localizados no entorno imediato da MSG.  A inda próximo à ARIE, há a p resença de um pequeno 

fragmento de floresta estacional semidecidual, denominados Bem Natural “B”, uma grande área de 

várzea do ribeirão Quilombo e um significativo fragmento de cerrado (São Marcos), conforme figura 1. 
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3.2 Procedimentos metodológicos 

  

A sequência metodológica, materiais e p rocedimentos utilizados para a e laboração do mapa 

síntese, estão apresentados no fluxograma abaixo (Figura 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma metodológico. 

 

 

A primeira etapa foi identificar quais materiais disponíveis seriam relevantes para o estudo. 

Definiu-se que os Mapas das Áreas Verdes, Hidrografia, Áreas de Preservação Permanente, Malha 

Urbana, elaborados para composição da cartografia temática ambiental dos cadernos de subsídios dos 

Planos Locais de Gestão das Macrozonas 03 e 09, pela SMMA, seriam utilizados.  
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Os Planos Locais de Gestão são uma ferramenta complementar de ordenamento do território a 

ser desenvolvido pelo Executivo para as nove macrozonas do município de Campinas com a 

participação da sociedade organizada em conformidade com o que estabelece a Lei do Plano Diretor de 

Campinas (Lei Complementar Nº 15/06). 

 

Os Planos Locais de Gestão são compostos por um caderno de subsídios, com o d iagnóstico 

socioambiental da região e co m propostas de diretrizes. A partir de então, são definidas as normas 

urbanísticas, discriminando-se os usos permitidos, intensidades de ocupação do solo, restrições sobre 

edificações e atividades, orientando a revisão das leis de estruturação urbana, localização de 

equipamentos, indicação de medidas para a r ecuperação de espaços públicos de saneamento, infra-

estrutura e drenagem, e do patrimônio cultural e ambiental.  

 

A segunda etapa foram os trabalhos de campo em toda a ár ea de estudo, com registro 

fotográfico, de modo a co nfirmar as informações da cartografia temática elaborada para os trabalhos 

dos Planos Locais de Gestão. 
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O levantamento bibliográfico, a leitura e interpretação da legislação referente e relevante à área 

de estudo, compreendeu a terceira etapa. O Quadro 1 relaciona as resoluções específicas a cada objeto 

da área de estudo, bem como a legislação federal pertinente: 

 

Área Legislação 

ARIE MSG 

 

- Plano de Manejo, portaria nº 64 de 27 de agosto de 2010  

- Ordem de Serviço nº 02 de 1994, do CONDEPHAT 

- Resolução nº 65 de 04 de agosto de 2006 

Bem Natural “C” - Resolução nº 47 de 21 de outubro de 2004, do CONDEPACC 

Bem Natural “D” - Resolução nº 47 de 21 de outubro de 2004, do CONDEPACC 

Várzea próxima à MSG - Resolução nº 83 de 21 de janeiro de 2009, do CONDEPACC 

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de 18 de julho de 2000 

- Código Florestal: Lei Federal n° 4.771/65, alterada pelas Leis n° 7.803/89 e n° 7.875/89- Áreas 
de Preservação Permanente (APP) 

Quadro 1: Resoluções específicas a Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra e aos bens 
naturais tombados, bem como a legislação federal pertinente. 
 

 

O recente Plano de Manejo da MSG, delimitou sua Zona de Amortecimento (ZA), incluindo as 

áreas rurais, remanescentes florestais, várzeas e ár eas naturais protegidas, com potencial de 

conectividade, como os bens naturais “B”, “C”, “D” e o cerrado do São Marcos, totalizando uma área 

de 1418,7ha, conforme figura 3 (FJPO, 2010). Segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, Zona de Amortecimento é o entorno de uma UC, onde as atividades humanas estão 

sujeitas as normas e restrições específicas e deve ser delimitada pelo Plano de Manejo. 
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Foram determinadas na Zona de Amortecimento, normas quanto à aplicação de defensivos agrícolas, 

uso da terra e espaço aéreo, licenciamento ambiental, estradas e transporte de cargas, recuperação de áreas de 

preservação permanente e fragmentos, e fiscalização e monitoramento (FJPO, 2010). 

 

 

Figura 3: Zona de Amortecimento da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra 

estabelecida pelo Plano de Manejo. 

 

Como a M SG é u ma área tombada pelo CONDEPHAAT e C ONDEPACC, há duas outras 

legislações que também determinam orientações e delimitam áreas envoltórias.  

 

Segundo o artigo 137 do decreto estadual 13.426 de 16 de  março de 1979 da  Resolução de 

Tombamento, nenhuma obra pode ser executada na área compreendida num raio de 300 metros em 

torno de qualquer edificação ou sítio tombado, sem que o respectivo projeto seja previamente aprovado 

pelo Conselho, para evitar prejuízo à visibilidade ou destaque do referido objeto tombado.  
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Este texto foi alterado pelo decreto nº 48.137, de 7 de outubro de 2003, que determina que no 

entorno do bem imóvel tombado, edificação ou sítio, as restrições de ocupação e de uso e as dimensões 

da área envoltória, devem ser definidas, caso a caso. 

 

A Ordem de Serviço nº 02 de 1994 também do CONDEPHAAT, dispõe sobre a regulamentação 

da área envoltória da MSG, para o setor leste onde estabelece restrições de usos e atividades, entre elas, 

o limite da área permeável nos lotes, especificações quanto à destinação da área permeável nos projetos 

urbanísticos, gabarito máximo permitido nas quadras adjacentes à A RIE, proibição da abertura de 

poços, de intervenções no subsolo e de abertura de novos loteamentos na área e/ou demais projetos de 

ocupação do solo que impliquem em adensamento urbano. A Resolução nº 65 de 04 de agosto de 2006, 

determina uma área envoltória de 300 metros no entorno da MSG, e discrimina os usos. 

 

O Bem Natural “C”, tombado pela Resolução nº 47 de  21 de outubro de 2004 do CONDEPACC, 

regulamenta a área envoltória do fragmento em 300 metros (Figura 4) e especifica o seguinte:  

 0 a 30 metros, a partir do limite da várzea (área alagada): APP com revegetação ciliar - Área 

“non aedificandi”; 

 30 a 100 metros: Área de recomposição vegetal com implantação de reflorestamento 

heterogêneo, com espécies autóctones; 

 100 a 110 metros: Faixa destinada ao aceiro que atuará como barreira física, possibilitando 

medidas preventivas de proteção e fiscalização da região, podendo também ser utilizada como 

caminho para práticas de lazer; 

 110 a 150 metros: Área reservada para o uso institucional, área verde e lazer; 

 150 a 300 metros: área na qual, caso o zoneamento vigente permita a urbanização, deverão ser 

respeitadas algumas diretrizes;  
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Caso a área envoltória seja utilizada para exploração agropecuária fica regulamentada como segue: 

 0 a 3 0 metros: a p artir do limite da várzea (área alagada): Área de Preservação Permanente 

(APP) com revegetação ciliar. Área “non aedificandi”; 

 30 a 40 metros: faixa destinada ao aceiro de proteção, fiscalização e circulação; 

 40 a 110 metros: área “non aedificandi”, em que será permitido apenas o uso agropecuário; 

 110 a 300 metros: serão permitidas novas construções, desde que respeitados o gabarito de 

altura de 9 metros, a taxa de permeabilidade mínima de 25% da área do lote e demais restrições. 

 

O Bem Natural “D”, tombado pela Resolução nº 47 de  21 de  outubro de 2004, também dispõe 

sobre a limitação e regulamentação de sua área envoltória (Figura 4), do seguinte modo: 

 0 a 30 metros: destinado à APP; 

 30 a 60 metros: Faixa “non aedificandi” destinada a revegetação ciliar; 

 60 a 100 metros: Faixa “non aedificandi”, destinada a recomposição vegetal; 

 100 a 110 metros: Faixa destinada ao aceiro de proteção, fiscalização e circulação; 

 110 a 300 metros: Faixa destinada à urbanização com restrições.  

 

A área de “Várzea próxima à Mata Santa Genebra”, tombada pela Resolução nº 83 de 21 de janeiro 

de 2009, estabelece os limites e sua área envoltória (Figura 4). Segundo a resolução, a área envoltória 

fica delimitada e regulamentada, da seguinte maneira:  

 0 a 30 metros: Faixa de APP, “non aedificandi” destinada a revegetação ciliar com espécies 

nativas adaptadas a estas condições; 

 30 a 40 metros: Faixa destinada ao aceiro de proteção, fiscalização e circulação; 

 40 a 300 metros: Faixa destinada à urbanização com as restrições; 

 Faixa de 100 metros de largura “non aedificandi”, destinado a recomposição vegetal para 

interligação com o bem Natural “D”. 
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Figura 4: Áreas tombadas pelo CONDEPACC, denominada Bens Naturais “C”, “D”, e Área de Várzea próxima 

à Mata de Santa Genebra. 

 

 

As Áreas de Preservação Permanente foram definidas pelo Código Florestal (Lei Federal n° 

4.771/65, alterada pelas Leis n° 7.803/89 e n° 7.875/89), sendo regulamentado pela Resolução 

CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno e; Resolução 

CONAMA n° 303, de 20 de  março de 2002, que revogou a Resolução CONAMA n° 004, de 18 de 

setembro de 1985, as quais, também, dispõem sobre parâmetros, definições e limites. 

 

A Medida Provisória n° 2166-67, de 24 de agosto de 2001, alterou e inseriu algumas definições 

ao texto do Código Florestal, destacando a definição de que a APP é a área protegida nos termos dos 

Artigos 2° e 3° desta lei, coberta ou não por vegetação nativa (o texto original considerava não a área, 

mas sim as florestas e demais formas de vegetação nativa), com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a e stabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Frangeto e Lima, 2003 apud 

Fasina Neto, 2007). 
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Aplicando-se o disposto no Código Florestal na área de estudo, em função de suas condições 

físico-geográficas, consideram-se de preservação permanente as áreas situadas ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será de 30 

metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, e ao  redor das nascentes, ainda que 

intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 

mínimo de 50 metros de largura; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 

artificiais, em faixa com metragem mínima de 30 metros, para os que estejam situados em áreas 

urbanas consolidadas e 15 metros em áreas rurais. 

 

Na área do Refúgio de Vida Silvestre proposto, por conta de suas características físico-

geográficas, a o corrência de APPs associadas aos cursos d’água, que compreendem faixas marginais 

devem ser medidas a p artir do leito maior sazonal. Essas áreas são destinadas a p reservação da 

vegetação ciliar e co ntribuem para a e stabilidade do sistema hídrico, representando importantes 

corredores de fluxo gênico de espécies animais e vegetais.  

 

A Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, instituiu o SNUC, e estabeleceu critérios e normas 

para a cr iação, implantação e g estão das unidades de conservação. Segundo SNUC, as UCs estão 

divididas em dois grupos: Uso Sustentável e Proteção Integral. O primeiro grupo tem o objetivo básico 

de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. O segundo grupo tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei.  

 

Dentre as unidades de Proteção Integral está a cat egoria Refúgio de Vida Silvestre (RVS), que 

tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.  
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Os RVSs podem ser constituídos por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os 

objetivos da unidade com a u tilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários; a 

visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade; e a 

pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. 

 

Analisando as características que a c ategoria Refúgio de Vida Silvestre apresenta em relação à 

visitação, pesquisas científicas, domínio das terras (tanto particular quanto público), observou que esta 

categoria seria compatível com as peculiaridades que o mosaico de ecossistemas da região proposta 

apresenta, bem como os usos e atividade de manejo da Mata de Santa Genebra. 

 

Para tanto, sugere-se a alteração de categoria da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de 

Santa Genebra, para Refúgio de Vida Silvestre Quilombo/Santa Genebra, uma vez que categoria de 

Proteção Integral é mais restritiva, e t ambém pela incorporação de novos habitats à UC. Além disso, 

devido ao envolvimento da comunidade em sua transformação como reserva, das regras estipuladas em 

sua escritura de doação e também pelo regimento da Fundação José Pedro de Oliveira, a MSG sempre 

se apresentou como uma UC de Proteção Integral.  

 

A quarta e ú ltima etapa, compreendeu a interpretação da legislação especificada acima e 

operações de álgebra de modelagem cartográfica, até elaboração do mapa síntese.  
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4. Resultados 

 

Os procedimentos metodológicos possibilitaram a análise integrada do objeto de estudo e seu 

entorno, auxiliando na definição de critérios e parâmetros para a ampliação da referida UC. O resultado 

foi a construção de um mapa síntese. 

 

Foi realizada a interpretação das resoluções e leis e aplicação destas a cada objeto (área), por 

meio do software ArcGis 9.2: 

 Sobre o mapeamento das áreas verdes realizado previamente em outro estudo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, fez-se a leitura das resoluções de tombamento destes fragmentos, 

da legislação pertinente às Áreas de Preservação Permanente (cursos d’água, áreas de várzea e 

nascentes) e do Plano de Manejo da MSG; 

 Foram criadas camadas, a partir do comando buffer (ArcToolbox, Analysis tool, Proximity)  

com as áreas envoltórias, determinadas por cada legislação/resolução (Figura 5); 

 Em seguida, aplicou-se um Union (ArcToolbox, Analysis tool, Overlay), agrupando todas as 

camadas das áreas de envoltórias delimitadas; 

 A camada resultante com a delimtação de todas as envoltórias agrupadas foi sobreposta com o 

layer da malha urbana e viário, a fim de verificar a p ossibilidade de manter todas as áreas 

incluídas no Refúgio de Vida Silvestre Quilombo/Santa Genebra, uma vez que esta categoria de 

UC possui como objetivo proteger os ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e d a fauna residente ou 

migratória. Dessa forma, entendeu-se que áreas urbanizadas no interior das envoltórias 

devessem ser excluídas, já que não é possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 

utilização da terra e dos recursos naturais da região pelos proprietários. A exclusão das áreas 

urbanizadas foi realizada por meio da ferramenta Clip (ArcToolbox, Analysis tool, Extract); 

 O layer resultante foi confrontado com o material iconográfico (fotografia aérea), com o intuito 

de confirmar o limite final da UC; 
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 A última etapa foi a edição do mapa, com a escolha dos elementos que o comporia, elaboração 

da legenda e inserção da escala gráfica e rosa dos ventos, conforme Figura 6. 

 

 
 

 

Figura 5: Leitura e aplicação das resoluções e legislação pertinentes às áreas tombadas pelo CONDEPACC, 

denominada Bens Naturais “C”, “D”, Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra e Área de 

Várzea próxima à Mata de Santa Genebra. 
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Figura 6: Limites do Refúgio de Vida Silvestre Quilombo/Santa Genebra.  

 

 

Tais limites foram propostos, em função da necessidade de conservação e preservação da ARIE 

Mata de Santa Genebra, e de sua conectividade com outros remanescentes de vegetação nativa, como 

as áreas de floresta brejosas denominados Maciços “C” e “D”, um fragmento de cerrado, várzea e áreas 

de preservação permanente do Ribeirão Quilombo, utilizando-se sempre, barreiras físicas como 

fronteira (ferrovia, rodovia ou ruas).  

 

É importante ressaltar também, que o limite da UC, restringiu-se apenas ao perímetro do 

município de Campinas, não abrangendo a região de Paulínia.  
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A área proposta irá integrar diferentes habitats, formando um mosaico de ecossistemas de 

elevada importância ecológica para a região, a saber: 

 Floresta Estacional Semidecidual: Fragmento de 251ha, protegido pela categoria de  Área de 

Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra desde 1985; e fragmento denominado 

Bem Natural “B”, com 1,42ha; 

 Cerrado: fragmento com 32,15ha, denominado Cerrado São Marcos, localizado à margem 

direita do Ribeirão Quilombo, próximo aos bairros Recanto Fortuna e Jd. Campineiro; 

 Floresta brejosa: dois fragmentos adjacentes à ARIE Mata de Santa Genebra, tombados pelo 

CONDEPACC, denominados Bens Tombados “C” e “ D”, com área de 46,51 e 5 2,3ha, 

respectivamente, além de um trecho desta fisionomia dentro da Mata de Santa Genebra; 

 Várzea: significativo fragmento de várzea do ribeirão Quilombo, com área de 24,02ha e a 

várzea denominada Várzea próxima à MSG, tombada pelo CONDEPACC com 25,13ha. 

 

Estes ecossistemas, bem como suas envoltórias, e ár eas especialmente protegidas pela 

legislação vigente foram incorporados ao Refúgio de Vida Silvestre Quilombo/Santa Genebra, que 

deverá garantir a p roteção e o controle da bacia hidrográfica do Ribeirão Quilombo, potencializar as 

condições de reserva da biodiversidade e a conexão das Áreas de Preservação Permanente, 

remanescentes importantes para a região e a Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa 

Genebra, totalizando 755,46ha.  

  

O mapa síntese deverá ser apresentado ao Grupo de Acompanhamento das Novas Unidades de 

Conservação do município de Campinas, a fim de aprimorar e au xiliar a d iscussão, na decisão da 

ampliação e recategorização da Unidade de Conservação.  
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5. Conclusão  

 

A integração da elaboração da cartografia temática à leitura e interpretação da legislação 

pertinente ao tema, possibilitaram a realização do mapa síntese com a delimitação do Refúgio de Vida 

Silvestre Mata de Santa Genebra/Quilombo. 

 

Também pode-se confirmar a u tilidade da modelagem cartográfica, como ferramenta capaz de 

gerar mapas síntese a partir da sobreposição de camadas de diversas informações, de forma eficaz e 

rápida.  

 

A elaboração do mapa síntese servirá de subsídios ao trabalho do Grupo de Acompanhamento 

das Novas Unidades de Conservação do município de Campinas, podendo, o modelo utilizado neste 

estudo, ser aplicado em outras unidades de conservação em debate no município.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0185    



 

6. Referências bibliográficas 

 

Berry, J. K. «Cartographic modeling: the analyticl capabilities of GIS». In: Goodchild, M.; Parks, B.O.; 

Steyaert, L.T. Environmental modelling with GIS. New York: Oxford University Press, 488p., 1993.  

 

Burrough, P. A. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. 

Oxford: Claredon Press, 3º ed., 1991.   

Carvalho, S. S. de; Silva, B. C. N. «Modelagem cartográfica para identificação de níveis de 

desenvolvimento: o exemplo de Salvador-Bahia e de sua Região Metropolitana»  Diez años de cambios 

en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio 

Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.  

Coelho, R.M.; Valladares, G.S.; Chiba, M.K.  «Mapa pedológico semidetalhado do m unicípio de 

Campinas, SP». Campinas: Embrapa. 2008. Disponível em:   

<http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/cot24_mapapedolog.pdf>. [08 de julho de 2009]. 

 

Fasina Neto, J. Estudo da distribuição espacial da vegetação natural em Áreas de Preservação 

Permanente: subsídios à gestão da APA Municipal de Campinas (SP). 2007. Dissertação de Mestrado 

(Mestrado em Geografia). Universidade Estadual de Campinas.  

 

FJPO. Fundação José Pedro de Oliveira. Prefeitura Municipal de Campinas. «Plano de Manejo da Área 

de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra». Campinas, 2010. 

 

Kronka, F.J.N.; et al. «Monitoramento da vegetação natural e d o reflorestamento no Estado de São 

Paulo». Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, INPE, 16-21 abril 2005, p. 

1569-1576. 

 

Leitão-filho, H.F.; Morellato, P.C. (Orgs) Ecologia e preservação de uma floresta tropical urbana: 

Reserva de Santa Genebra. Campinas: Editora da Unicamp, 136p.,1995.  

 

Primack, R. B.; Rodrigues, E. Biologia da Conservação. Londrina: Editora Planta, 328p., 2001. 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0186    

http://www.cnpm.embrapa.br/publica/download/cot24_mapapedolog.pdf


 

 

 

Serrão, S.M. Para Além dos Limites da Mata. Uma Discussão sobre o Processo de Preservação da 

Reserva da Mata de Santa Genebra, 2002. Tese de Doutorado (Doutorado em Educação). Universidade 

Estadual de Campinas.  

 

Smith, W.; Fonseca, S. «Morte de Jandyra deixa tristezas e dúvidas». Jornal de Barão. Barão Geraldo, 

Campinas, 1ª Quinzena de março, 1993, p. 1. 

 

Tomlin, C. D. Geographic Information Systems and Cartographic Modelling. Prentice-Hall, Inc. New 

Jersey, 249p., 1990.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0187    



 

ATLAS ELETRÔNICO E SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL: UMA PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

ANGÉLICA CIROLINI          Índice 
acirolini@gmail.com 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
 
ROBERTO CASSOL 
rtocassol@gmail.com 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 
 
 
Introdução 

 

A evolução humana e da cartografia fez do mapa um veículo de comunicação e, posteriormente, 

um meio de visualização científica. Porém, para atingir esses objetivos apreende-se de uma linguagem 

cartográfica eficiente e capaz de comunicar a partir da semiótica, ciência geral de todas as linguagens, 

especificamente atreladas às representações de signos. Dessa forma, a car tografia utiliza a linguagem 

gráfica para representar a r ealidade e q uanto mais eficaz for essa abordagem, circunstanciada nos 

símbolos cartográficos, melhor será a representação, análise e interpretação do espaço geográfico em 

suas particularidades. 

 

Nesta linha de pensamento, o ensino de Geografia, sob a ó tica dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN’s (1998), orienta uma mediação pedagógica que visa a ampliação das capacidades dos 

alunos, do Ensino Fundamental, de observar, conhecer, explicar, comparar e representar as 

características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços geográficos. 
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Desse modo, são produzidos e elaborados materiais didáticos em meio analógico, eletrônico, 

digital ou nas mais diversas mídias, que facilitam o ensino das noções e d e conceitos geográficos e 

venham subsidiar a co mpreensão deste espaço, os quais devem ser adequados às novas linguagens e 

instrumentos que contribuem para redefinir novas situações levantadas no âmbito educacional previstas 

pelas novas concepções pedagógicas, que abordam a interação entre a prática, a tecnologia e a didática 

de ensino da Cartografia Escolar. 

 

Na esfera educacional, há a necessidade que o aluno compreenda primeiramente o espaço 

vivido, para que, de modo gradual, amplie seus conhecimentos a nível global. Para entender o espaço 

vivido, os alunos das séries iniciais têm os seus primeiros contatos com a cartografia escolar por meio 

dos mapas municipais, que é a área onde se desenvolvem as relações sociais, físicas e econômicas 

próximas a sua realidade, e, neste momento, inicia-se o processo de alfabetização cartográfica, o qual 

possibilitará a a lfabetização para a leitura de mapas. Muitas vezes o ensino da Cartografia é 

negligenciado, por razões inexplicáveis dos professores.  

 

Os Atlas Eletrônicos Municipais, por sua vez possuem uma proposta inovadora, motivam e 

convidam discentes e d ocentes à p rática de observar, analisar, interpretar, criticar e u tilizar a 

Cartografia de modo a r elacionar as representações espaciais. Além disso, os Atlas Municipais 

possibilitam não apenas o estudo teórico, mas também o prático, oportunizando estudar o espaço 

vivido, ora construindo-o, ora desconstruindo-o, através da observação dos elementos físicos e 

humanos. Isso faz com que o aluno desperte maior interesse pelo estudo do espaço geográfico. 

 

No caso de Atlas digitais, estes provocam mudanças no método de ensino da cartografia 

escolar, pois foram concebidos com recursos de multimídias que estimulam o aluno a desenvolver suas 

atividades de forma diferenciada. Além dessas inovações tecnológicas, os Atlas digitais municipais 

sintetizam os conhecimentos sobre os fenômenos físicos, econômicos e sociais e fornecem uma coleção 

de mapas em ambiente digital representando os temas próximos a realidade do aluno. 
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Na construção das noções espaciais, tem-se o Altas como um instrumento facilitador do ensino 

e aprendizagem. Esse fato, somado à necessidade e ausência de mapas do município de Restinga Sêca, 

com representação cartográfica em escala de maior detalhe, e p ara que a c omunidade escolar possa 

manusear recursos que facilitem a leitura espacial e o conhecimento deste território, é que se pensou na 

hipótese de elaborar o Atlas Eletrônico e S ocioeconômico Municipal na perspectiva da Cartografia 

Escolar. 

 

O Município em destaque para o presente trabalho, cartograficamente, localiza-se na porção 

central do Estado do Rio Grande do Sul. A localização (do global para local) do Município pode ser 

visualizada em mapas e imagens na Figura 01. 

 

 

 

 
Figura 1 – Localização do município de Restinga Sêca no Mundo, na América Latina, no País e no Estado 
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Delineamento Metodológico 

 

 

Durante a p esquisa, inicialmente, realizou-se um levantamento teórico-metodológico da 

temática em estudo, abordando as bases históricas para a formação do município de Restinga Sêca, a 

contextualização histórica da Cartografia e Geografia, as noções de espaço pela criança e a interação 

com a Cartografia, o mapa na perspectiva da Cartografia Analógica e Digital, a cartografia dos Atlas e 

o geoprocessamento e a coleta de dados junto a órgãos oficiais, como o IBGE, Instituto Rio-Grandense 

do Arroz (IRGA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Secretarias da 

Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, Cartório de Registro de Imóveis e B ibliotecas Públicas. Por 

fim, a fundamentação teórica propiciou o e mbasamento e delineou os procedimentos metodológicos 

para a elaboração do Atlas.  

 

Caracteriza-se a presente pesquisa pela natureza qualitativa, cujo método adotado é o indutivo, 

no qual parte-se de um determinado caso particular, obtendo-se como produto final a generalização dos 

resultados obtidos, permitindo, assim, a partir de observações, levantamentos de determinados dados, 

inferir hipóteses de condições e s ituações gerais. No método indutivo, ocorre, de forma gradativa, a 

observação, registro, análise, comparação e c lassificação dos fenômenos, de modo que através da 

amostragem e probabilidades são encontradas algumas relações que podem ser generalizadas e 

aplicadas aos fenômenos de mesma espécie.  

 

Com base no método indutivo, realizou-se a abordagem parcial do estudo dos aspectos sociais, 

econômicos e culturais do município de Restinga Sêca, através da elaboração do Atlas Eletrônico e 

Socioeconômico Municipal, com o auxílio do Sistema de Informações Geográficas. Realizou-se, 

também, um levantamento e posterior mapeamento referente a estas características com a finalidade de 

levar ao conhecimento da rede escolar e d a comunidade em geral a r ealidade municipal, ou seja, 

direcionou-se à rede escolar, mas contendo informação de interesse da comunidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0191    



 

Após, houve a identificação do acervo de mapas presentes no município a s er trabalhado, no 

qual se buscou o contexto atual de seus mapas com suas diferentes informações. Dada as modificações 

da espacialidade dos limites dos municípios e o surgimento de novos municípios no Rio Grande do Sul, 

principalmente, nas últimas décadas, faz-se necessário o c onhecimento dos limites do município, a 

partir das leis de criação e atualização dos limites municipais, para assim dirimir efeitos relacionados 

com os custos e de responsabilidade do mesmo. 

 

Para a elaboração da base cartográfica do município de Restinga Sêca, com o objetivo precípuo 

de delimitá-lo, visitou-se a Primeira Divisão de Levantamento do Exército Brasileiro (1ªDL), que cedeu 

a cobertura aerofotográmétrica do Município e disponibilizou as cartas topográficas em meio analógico 

e digital com a escala 1:50.000 que compila o Município.  
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Resultados 

 

 

A educação encontra-se em constantes transformações devido a evolução tecnológica 

computacional e a inserção de mídias ao processo de ensino e ap rendizagem, o que levou a 

significativas mudanças no pensamento geográfico e, consequentemente, na Geografia, pois representa 

o mundo real em modelo digital, o qual possibilita atualizações e manejo da informação geográfica. 

 

O estudo do mapa no sistema educacional torna-se um recurso eficiente, pois ajuda o aluno a 

compreender melhor o espaço local, facilitando o entendimento do regional ao global. 

 

No processo de comunicação cartográfica, o mapa é visto como uma linguagem que expressa e 

representa a realidade, com o intuito de proporcionar ao indivíduo a construção de uma análise espacial 

mais ampla. 

 

O mapa procura transmitir uma mensagem espacial advinda de fenômenos quantitativos e 

qualitativos e, para que este cumpra sua função de comunicador, os alunos devem aprender a sua 

leitura. Para isso, é necessária a freqüente utilização, pois este deve ser bem explorado para a sua 

compreensão. O mapa no meio digital é u ma nova opção para a disseminação da informação e a 

sistematização, e o conjunto destes mapas resulta nos Atlas Geográficos. 

 

A nível municipal, os Atlas Geográficos, quando utilizados nas escolas, oferecem oportunidades 

para que os professores realizem um trabalho interdisciplinar envolvendo a teoria e a p rática 

pedagógica, levando o aluno à compreensão crítica e reflexiva acerca da realidade local. 
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O Atlas Socioeconômico do Município de Restinga Sêca facilita o entendimento dos alunos no 

que diz respeito às informações a cerca da realidade municipal por meio de um produto cartográfico. O 

Atlas, primeiramente, introduz a criança à cartografia através do estudo do espaço vivido, neste caso o 

município, e d o conhecimento de alguns elementos do mapa como legenda, coordenadas, escala, 

orientação, dentre outros, sendo estes acompanhados de forma gradual, por meio de representações e 

textos explicativos. Logo após as noções de representação e o entendimento de um mapa base, inicia-se 

o estudo dos mapas temáticos, primeiramente pela evolução histórica e es pacial do Estado do Rio 

Grande do Sul até a criação e emancipação do município de Restinga Sêca, para, em seguida, iniciar a 

abordagem das características socioeconômicas municipais, estas expressas através de representações 

cartográficas, textos explicativos, cartogramas e fotografias. 

 

O Atlas supracitado é um material didático que trabalha com o espaço local e faz referência ao 

município de Restinga Sêca com suas características socioeconômicas, em que os dados foram 

oriundos do Censo Demográfico realizado pelo IBGE.  

 

Para a co mpreensão da organização espacial destes dados para o Município, utilizou-se da 

tecnologia proporcionada pelo geoprocessamento. Tal técnica contribuiu na elaboração dos mapas que 

demonstram a realidade socioeconômica municipal, pressuposto básico do Atlas para o entendimento 

com enfoque para o Ensino Fundamental. Neste contexto, os sistemas de informação geográfica 

(Spring, ArcView) permitiram gerar dois bancos de dados, geográfico e socioeconômico, possibilitando 

o armazenamento, manipulação e análise dos dados sob um banco de dados georreferenciado 

digitalmente. 

 

Desta maneira, salienta-se que o Atlas é um produto inédito para o Município e busca atender 

aos alunos do Ensino Fundamental, sendo que para verificar seu entendimento perante os mapas que 

compõem o Atlas Eletrônico, realizou-se testes piloto dos mapas em três escolas, contemplando a rede 

municipal. 
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Os testes piloto foram necessários, pois ao se utilizar a variável visual cor, modo de 

implantação, método de representação e s ímbolos, deve-se considerar o entendimento e compreensão 

do público alvo, neste caso os alunos de 5ª série. 

 

A aplicação dos questionários foi realizada a partir de módulos de mapas temáticos. O primeiro 

e segundo módulo verifica o e ntendimento dos alunos quanto a variável de localização em que se 

chegou ao índice médio de acertos de 43 alunos, do total de 50 submetidos ao questionário, para o 

primeiro módulo que continha os mapas do Planisfério, América do Sul, Brasil, Rio Grande do Sul e 

Restinga Sêca. Pelos baixos índices de respostas obtidas em relação ao reconhecimento das imagens de 

satélite da América do Sul e Restinga Sêca, interpreta-se que provavelmente estes recursos não foram 

trabalhados em sala de aula. 

 

Os módulos três e quatro referem-se à área urbana e rural do município de Restinga Sêca, no 

qual buscou-se verificar a p referência dos alunos perante o modo de apresentação destes mapas, em 

relação a variável visual cor e o número de informações contidas. Na área urbana resultou em 72% de 

preferência dos alunos ao mapa que possui maior número de informações e utiliza a variável visual cor, 

a qual proporciona melhor visualização e r essalta, por exemplo, as formas das quadras. O mesmo 

ocorreu com os mapas da área rural, com a preferência pela utilização da variável cor. Neste módulo, 

os alunos foram indagados sobre o reconhecimento dos temas representados e com praticamente 100% 

de acerto a r ede de drenagem é o elemento mais conhecido pelos alunos, provavelmente pela 

associação à variável visual cor, utilizada internacionalmente. 

 

No quinto módulo, questionou-se sobre os setores censitários, os quais são incomuns em sala de 

aula. Em vista disso, as questões foram elaboradas com múltipla escolha, e os baixos índices de acerto 

(entre 27 e 29 alunos) comprovam essa assertiva, pois os documentos cartográficos com as subdivisões 

em setores censitários não são difundidos no âmbito escolar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0195    



 

Em relação ao modo de implantação pontual, organizou-se o sexto e sétimo módulos, para a 

área rural contendo as localidades, igrejas, cemitérios e escolas, e para a área urbana, com as escolas, 

igrejas, consultórios de odontologia e serviços de segurança, respectivamente. Nestes módulos, 

observou-se que os alunos reconheceram os símbolos apresentados, porém acusaram dificuldades em 

termos de visualização devido ao tamanho dos símbolos. 

 

Por conseguinte, nos módulos oito e nove, abordou-se a variável população e domicílios com a 

utilização do método de representação coroplético, nos quais as dificuldades dos alunos em interpretar 

as informações contidas nos mapas podem ser justificadas pela não difusão de documentos 

cartográficos expondo os setores censitários ou pelo reduzido trabalho em sala de aula com as formas 

de interpretação dos mapas.  

 

Em contrapartida, nos mapas temáticos da variável socioeconômica agricultura, módulo dez, os 

alunos não obtiveram dificuldades em interpretá-los, visto que o método de representação da figuras 

geométricas é mais acessível ao entendimento devido sua interdisciplinaridade. 

 

Desta forma, observa-se que o mapa é um dos recursos visual ou gráfico mais utilizado pelos 

professores de Geografia, tornando-se necessária a co rreta alfabetização cartográfica, a q ual deve 

começar nas séries iniciais, assim como a interpretação da documentação cartográfica. 
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Considerações Finais 

 

 

O trabalho nos leva a concluir que o uso das novas tecnologias educacionais pode transformar o 

ensino, mas para sua efetivação é necessário a dedicação e esforço no sentido de capacitar e fornecer 

subsídios teóricos aos docentes para a utilização e melhor exploração de tais recursos.  

 

A utilização de mapas e atlas no ensino é um recurso importante, pois auxilia no aprendizado da 

geografia local por meio da descrição do cotidiano, uma vez que as crianças possuem suas primeiras 

relações ou contatos espaciais com seu entorno. 

 

Atualmente, a informatização insere-se na educação e possibilita ao educando a u tilização de 

diferentes linguagens de comunicação o que resulta na descoberta de novas formas de entender, 

interpretar, sintetizar e explicar o mundo real. Assim, a cartografia como uma linguagem de 

comunicação visual é de fundamental importância para a compreensão do espaço geográfico.  

 

Para o desenvolvimento do estudo do espaço local, ou seja, do Município, deve-se ter em mão a 

representação do lugar, para que se possa explorar suas características e, a p artir de um material 

didático interativo, caso do Atlas Eletrônico e Socioeconômico na perspectiva da Cartografia Escolar, 

no município de Restinga Sêca, RS, tornar-se mais prazeroso o seu estudo. 
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Notas: 

 
1Departamento de Geografia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

 
2Projeto da Coordenadoria de Serviços e Assistência Social/ COSEAS da Universidade de São Paulo. 

 
3Programa da Pró-Reitoria de Graduação da mesma universidade. 

 
4Como é o caso de recursos computacionais como o software Google Earth. 

 
5A porcelana fria, ou biscuí, pode ser feita com farinha de trigo e cola branca.  

 
6A oficina foi por nós realizada no dia 20 de agosto de 2010, em São Vicente- SP, em uma reunião de coordenação de área, 

a convite do coordenador de geografia Prof. Lucas Lamosa.   
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Introduction 
 
Dans cet article, nous nous intéressons plus spécifiquement à ce croisement défini par A. Lobben comme une 

« Process Animation » dans laquelle ces trois composantes deviennent dynamiques et agissent en interaction 

(Lobben, 2003). Ce processus a été implémenté dans le cadre d’une recherche sur la migration des joueurs de 

football, à la fois pour sa force pédagogique, mais aussi afin d’être en accord avec l’approche circulatoire, au 

centre de notre problématique. Il s’agit de représenter dans sa totalité un phénomène complexe que la 

cartographie statique n’exploite pas entièrement. L’animation a donc été développée pour l’analyse des 

trajectoires individuelles et complète en cela les cartographies classiques de stocks et de flux. 

 

Dans un premier temps, nous reviendrons rapidement sur le contexte de recherche de l’Observatoire des 

Footballeurs Professionnels. Avec une base de données spatio-temporelle de près 20 000 joueurs, il rend 

possible l’étude précise des trajectoires de carrières de ces migrants hautement qualifiés. Dans une 

seconde partie, nous analyserons l’intérêt, mais aussi les limites de la cartographie statique des 

trajectoires avant d’exposer, dans une troisième partie, la formalisation dynamique choisie.  

 

 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0201    

mailto:loic.ravenel@univ-fcomte.fr
mailto:florian.litot@univ-fcomte.fr
mailto:raffaele.poli@unil.ch


 

Elle utilise les bases de la sémiologie graphique, mais ces dernières sont adaptées au caractère 

résolument dynamique de l’application. Enfin nous présentons les évolutions que nous proposons 

donner à ces travaux, notamment avec l’utilisation de la plateforme GoogleEarth. 
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1. L’Observatoire des Footballeurs Professionnels2 

1.1. Une structure de recherche originale 

 
Le PFPO peut être défini comme un groupe de recherche articulé autour de trois institutions que sont le 

Centre International d’Etude du Sport (Université de Neuchâtel, Suisse), le laboratoire ThéMA 

(Université de Franche-Comté) et l’Institut des sciences du sport (Université de Lausanne, Suisse). Le 

PFPO gère une base de données sur un grand nombre de joueurs de football évoluant dans des clubs 

professionnels européens et utilise cette information pour la réalisation d’études et de prestations. Ses 

principaux partenaires sont les institutions sportives internationales (FIFA, UEFA…), les clubs 

professionnels et les médias. Le PFPO participe à la fois à la constitution d’une information pertinente 

et originale sur le marché des joueurs de football et assure sa diffusion par l’intermédiaire de différents 

canaux de communications. 

 

Le PFPO est un observatoire : défini comme un ensemble d’indicateurs stables et comparables dans le 

temps et l’espace, ce concept rend possible le suivi de l’évolution du marché du travail des footballeurs. 

La base de données gère une information spatio-temporelle sur les joueurs évoluant dans les cinq 

championnats majeurs européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, France et Italie). Chaque joueur est 

recensé selon l’intégralité de son parcours en tant que professionnel, depuis ses clubs de formation 

jusqu’à son employeur actuel. Il est donc possible de suivre dans le temps et l’espace la trajectoire des 

individus et de produire différents types d’indicateurs concernant la démographie, la formation, le 

recrutement international ou la mobilité. L’information du PFPO est disponible sur un site internet 

(www.eurofootplayers.org), dans les publications annuelles3  et dans divers articles réalisées par les 

chercheurs impliqués dans ce projet (par exemple : Poli et Ravenel, 2005 ; Poli, Besson et Ravenel, 

2010). 
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1.2. Une population migrante hautement qualifiée 

 
Au-delà des aspects techniques et institutionnels, le PFPO s’inscrit dans le cadre d’une recherche 

débutée sur les migrations des footballeurs africains en Europe (Poli, 2008). En observant cette 

population migrante, nous nous sommes heurtés au manque de références chiffrées pour comparer, 

évaluer, comprendre sa mobilité spécifique. Si les statistiques sur le football et les joueurs étaient 

nombreuses, aucune ne s’intéressait d’une manière scientifique aux questionnements posés par la 

recherche sur les populations migrantes : la validité du concept de division internationale du travail ; 

l’existence, la forme et la dynamique des réseaux migratoires ; le questionnement plus général sur la 

globalisation du sport, etc. Le champ de recherche ouvrait de nouvelles perspectives pour appréhender 

la mondialisation et comprendre les mécanismes qui la sous-tendent.  

 

Cette interrogation scientifique rejoignait aussi des enjeux de régulation. Depuis 1995, suite à u ne 

plainte déposée par le footballeur belge Jean-Marc Bosman, la Cour de justice des communautés 

européennes avait décrété la libre circulation pour les sportifs communautaires dans les pays faisant 

alors partie de l’Union européenne. Par l’arrêt « Bosman » (puis « Malaja » et « Kolpak »), les quotas 

limitant jusque-là la présence de joueurs possédant le passeport d’un pays membre de l’Union dans les 

clubs européens avaient été abolis, jetant ainsi les bases d’un accroissement des flux internationaux. 

Face à ces multiples changements minant les principes sur lesquels la régulation internationale avait été 

construite, de nombreuses interrogations ont surgis. Se sont notamment posées les problématiques 

concernant l’internationalisation des effectifs, la protection de la formation des joueurs, la préservation 

des sélections nationales et, plus généralement, la place d’une spécificité sportive dans la régulation 

européenne et mondiale. Depuis dix ans, le marché des sportifs professionnels avait été dérégulé et l’on 

s’interrogeait sur les conséquences et les mesures susceptibles d’en limiter les effets.  
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Pour cette raison, les principaux partenaires du P FPO appartiennent désormais à la sphère 

institutionnelle qui recherche l’information produite et l’expertise associée afin d’orienter les décisions 

concernant la régulation de ce marché, ainsi que leurs répercussions économiques et symboliques. 
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2. Des migrations à l’approche circulatoire 

 
Parmi les choix de représentation disponibles, la cartographie tient une place importante. Le site du 

PFPO dispose d’un module interactif permettant à l’utilisateur de spatialiser et d’identifier les joueurs 

expatriés en Europe4. La carte propose une lecture originale et pertinente d’une information qui est 

rarement traitée sur le plan géographique. Entre les fédérations de naissance ou d’origine, les clubs de 

formation ou de travail, la mise en relation des différents espaces est permanente et constitue un 

élément du système des transferts. Utilisée par un public de non géographes, la carte joue aussi un rôle 

pédagogique fort, présente clairement les enjeux spatiaux et assure la spécificité du PFPO dans un 

domaine très concurrentiel. Néanmoins, la cartographie se heurte au type de représentation. Si un 

certain nombre de choix conceptuels et sémiologiques sont habituellement utilisés, ils restent limités 

car ils n’exploitent pas toutes les possibilités d’une base de données spatio-temporelles. 
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2.1. Une cartographie des stocks 

 
La première représentation est une cartographie des stocks (fig. 1). Les joueurs sont cartographiés selon 

leurs pays d’origine, c'est-à-dire en fonction du lieu où ils ont appris à jouer au football. La migration 

est perçue à t ravers l’origine, la destination étant l’un des cinq championnats analysés. Le lecteur 

perçoit aisément les grandes zones de « production » que sont l’Europe, l’Amérique latine ou bien 

l’Afrique de l’Ouest. Il est possible de segmenter l’information selon le championnat de destination et 

voir apparaître des spécialisations géographiques, comme le recrutement préférentiel des clubs français 

dans les anciennes colonies africaines. Néanmoins, la carte ne possède aucune dynamique, reste figée 

dans l’inscription spatiale des stocks. Les flux reliant les espaces n’apparaissent pas. 

 

Figure 1 – Pays d’origine des joueurs expatriés (2009) 
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2.2. Une cartographie origine et destination 

 
La cartographie des stocks peut être complétée par l’ajout de la destination. La migration est alors 

représentée par une relation entre deux lieux. La sémiologie indique l’idée de flux, mais se heurte 

rapidement à une limite visuelle en raison de la superposition des flèches. Il faut alors réduire les lieux 

de destination, ce q ui rend la carte des stocks tout aussi efficace. Selon le même procédé 

cartographique, nous pouvons représenter une synthèse des étapes (fig. 2). Une agrégation de joueurs 

est ici réalisée à partir de tous les transferts observés pendant une période donnée. Cet exemple permet 

de montrer le rôle clé de l’Angleterre qui apparaît comme le moteur des migrations entre les grands 

championnats européens. Néanmoins, la trajectoire du joueur est réduite, dans le premier cas, à u ne 

origine et une destination, sans que n’apparaissent les étapes intermédiaires. Un joueur brésilien, 

évoluant dans le championnat français, a par exemple pu passer d’abord plusieurs saisons au Portugal. 

Dans le deuxième cas, la synthèse des flux observés entre des lieux fait disparaître la dimension spatio-

temporelle de la trajectoire. 
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Figure 2 – Flux internationaux de joueurs entre clubs des cinq grandes ligues (2009) 
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2.3. Une cartographie des trajectoires 

 
Malgré les critiques émises, les cartes précédentes remplissent leurs objectifs. Elles décrivent le 

phénomène étudié en mettant en exergue la géographie des zones de production des joueurs et 

l’organisation des principaux flux entre grandes ligues européennes. De part leur caractère agrégé, elles 

envisagent le marché des joueurs d’un point de vue structurel. Bien que pertinente, cette perspective 

demeure limitée. En effet, les représentations cartographiques ne donnent pas à v oir la dimension 

circulatoire de l’approche migratoire (Arab, 2008), pourtant essentielle dans l’appréhension du marché 

du travail des footballeurs. Cette ambition implique de décrire le migrant non seulement par une origine 

et une destination, mais aussi par un déplacement avec des étapes de durée variables. Le mouvement 

s’organise selon des itinéraires dans lesquels les migrants se déplacent. Cette circulation se recompose 

très rapidement en fonction des opportunités, des réglementations et des relations qui s’établissent entre 

les acteurs. Dans le football, le rôle des agents est ainsi particulièrement révélateur de la mise en 

circulation des individus, qui ne maîtrisent par ailleurs pas toujours ce processus (Poli, 2010).  

 

D’un point de vue cartographique, la prise en compte de la circulation nous oblige à p ercevoir 

l’ensemble de la trajectoire d’un joueur avec son lieu de formation, de travail ainsi que toutes les étapes 

intermédiaires qui l’ont conduit de cette origine vers cette destination. Cet objectif peut être réalisé 

selon un niveau agrégé ou individuel. L’agrégation d’individus facilite le repérage d’une organisation 

de la migration, à co ndition de définir une sélection pertinente des populations sous une même 

problématique, comme par exemple celle des joueurs africains rejoignant l’Angleterre (fig. 3). Chacune 

des trajectoires est matérialisée par une origine (un pays africain) et une destination finale 

(l’Angleterre) avec la prise en compte des pays de transit. On remarque ainsi facilement le rôle que 

joue la France comme pays relais pour atteindre l’Angleterre (Poli, 2007).  
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Figure 3 – Destinations de joueurs africains 
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La trajectoire individuelle est complémentaire en identifiant le parcours précis des joueurs (fig. 4). 

Outre les lieux d’origine et de destination, elle décrit les étapes, leur durée, soit la circulation de 

l’individu durant l’ensemble du pa rcours étudié. Néanmoins, cette représentation individuelle atteint 

rapidement ses limites car elle peut aboutir à u ne superposition de l’information qui rend illisible le 

document. Si l’une des solutions consiste à réaliser une collection de cartes (avec autant de cartes que 

de trajectoires), la dimension temporelle, pourtant essentielle, n’y est pas, ou peu, considérée. De plus, 

ce mode de représentation perd de sa lisibilité lorsque les parcours se complexifient, par exemple dans 

les cas de va-et-vient entre deux lieux, pourtant relativement fréquents dans le cas du football. 
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Figure 4 – Trajectoires de deux joueurs brésiliens 

 

 
 
À partir de ce constat, appuyé par la réalisation de documents n’assumant pas toute la problématique du 

phénomène concerné, la cartographie animée des trajectoires individuelles apparaît comme une 

solution. Ce choix ne remplace pas la démarche synthétique entreprise jusque là, mais la complète par 

un mode de visualisation que nous détaillons désormais. 
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3. La représentation des trajectoires par l’animation  

 
Alors qu’une représentation statique empêche une bonne appréhension du temps, à moins de surcharger 

la cartographie d’indications à lire, l’animation la facilite. Elle permet de limiter le nombre de signes et 

d’influer directement sur la perception du lecteur pour aboutir à u ne compréhension correcte du 

phénomène. Nous proposons dans cette troisième partie plusieurs pistes pour adapter la sémiologie 

graphique communément utilisée sur des supports statiques (Josselin et Fabricant, 2003 ; Kaddouri, 

2008). Pour cela, nous utiliserons des exemples de phases d’animations (http://thema.univ-fcomte.fr/L-

animation-cartographique) ainsi que deux applications concernant les migrations des footballeurs 

africains et brésiliens évoluant en Angleterre (http://thema.univ-fcomte.fr/Essais-de-cartographie-

animee)5. 
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3.1. La représentation du déplacement 

 
Un déplacement est un mouvement qui fait passer un individu ou un objet d’un endroit à un a utre 

(Klein et Cauvin, 2009). Un trajet peut être constitué de plusieurs déplacements ponctués d’étapes 

intermédiaires, de retours en arrière, de zones de transit et de rebonds plus ou moins longs (Arab, 

2008). Sur des cartes statiques, l’origine, la destination et les étapes intermédiaires sont reliées par un 

segment dont une flèche placée à l’une des extrémités informe sur le sens. L’animation supprime 

l’usage de la flèche puisque la ligne qui figure le déplacement se déroule sous les yeux du lecteur 

(fig. 5). L’œil suit l’extrémité du trait en mouvement et l’observateur reçoit instantanément les 

informations de direction et de sens.  

 

L’animation renforce la perception de la réalité car l’individu se déplace entre deux lieux comme il est 

censé le faire d’un point de vue empirique. L’observateur constate une adéquation entre ce qu’il voit 

sur la carte et le phénomène représenté. Néanmoins, cette « réalité » n’est qu’une modélisation car, 

dans le cas des joueurs de football, le déplacement n’est pas réel : le trait indique un changement de 

club dans la carrière du footballeur et non l’exacte reproduction du voyage entre ces deux lieux. En 

terme plus clair, quand Claudio Caçapa est transféré de l’Atletico Mineiro (Brésil) à l’Olympique 

lyonnais (fig. 5), nous ne savons pas exactement si le voyage a été direct ou si d’autres étapes 

intermédiaires se sont déroulées pendant cette période (transit, vacances, …). 

Figure 5 – La représentation du déplacement 
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Cette représentation est particulièrement efficace pour appréhender les aller-retours entre deux espaces 

(Fabrikant, 2009). Devenant rapidement illisible dans le cadre d’une cartographie statique, ce 

phénomène important traduit une forte connexion qui se révèle par la fréquence des mouvements. 

Ainsi, dans le cas des footballeurs sud-américains, ces trajectoires alternantes entre l’Amérique du sud 

et l’Europe sont constitutives de leur type de circulation (Ravenel, Besson, Poli, 2009). Le déplacement 

d’un individu peut être également signifié sans faire apparaître de ligne (Caquart, 2001). Cette méthode 

est sans conteste très efficace dès que la carte doit montrer des mouvements sur un itinéraire fixé à 

l’avance : un figuré ponctuel évolue le long d’une ligne. Elle l’est moins quand les tracés possibles sont 

démultipliés comme dans le cas des réseaux de migrations. 
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3.2. Les étapes et leur durée 

 

Dans une approche circulatoire, les étapes doivent être traitées de façon prioritaire dans la 

représentation cartographique. Les clubs dans lesquels évoluent les joueurs sont des étapes de leur 

carrière, où ils exercent leur activité professionnelle avec plus ou moins de succès. Ils sont des lieux 

d’acquisition d’expériences professionnelles et personnelles, des lieux de contact qui vont influencer le 

choix des destinations suivantes. De par les relations personnelles entre dirigeants, entraîneurs, agents 

et joueurs, les clubs apparaissent comme des nœuds des réseaux assurant la circulation des individus. 

(Poli, 2010). 

 

Sur le plan cartographique, la durée des étapes est assimilée à une quantité, « naturellement » exprimée 

par des cercles proportionnels. Plus un joueur passe de temps dans un club, plus le cercle est grand. Ce 

procédé s’adapte parfaitement à l’animation car il rend compte du temps qui passe : le cercle s’accroît 

alors même que le temps défile. La durée est symbolisée par l’augmentation d’une surface qui cumule 

le temps passé dans le club (fig. 6).  

Figure 6 – représentation de la durée des étapes 
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Une fois l’étape terminée, le cercle disparaît rapidement avant le début d’une nouvelle étape dans un 

autre lieu. Cette disparition permet aussi de résoudre le problème de superposition dans les espaces 

restreints, en fonction de l’échelle du document. En effet, certaines étapes peuvent se succéder sur de 

très petites distances qu’il est impossible de visualiser. Pour signifier à l’observateur que l’individu 

change de lieu, un cercle s’accroit et disparaît pour laisser la place à u n autre cercle situé au même 

endroit. Ce procédé est utilisé dans l’animation des joueurs brésiliens car beaucoup d’entre-eux, avant 

de partir pour l’Europe, sont recrutés par les clubs concurrents des grandes métropoles (São Paulo, Rio 

de Janeiro). A l’échelle continentale, l’animation remplace la création de plusieurs cartons sur ces 

espaces de très forte densité footballistique comme le montre la trajectoire de Mineiro, footballeur 

brésilien (http://thema.univ-fcomte.fr/Essais-de-cartographie-animee). 
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3.3. Les décalages temporels 

 
Si les trajectoires se différencient dans l’espace, elles se distinguent également par leur double décalage 

temporel. Tout d’abord, la durée totale du parcours est indiquée par le temps que met le joueur pour 

arriver à s a destination finale. Pour certains, l’arrivée en Angleterre se fait très rapidement ; pour 

d’autres, le parcours est plus long, sans qu’il y ait nécessairement plus d’étapes. Ainsi, deux joueurs 

partant en même temps depuis leurs pays d’origine présentent un décalage lors du franchissement de la 

dernière frontière. 

 

À l’autre bout de la chaîne, les trajectoires peuvent débuter de façon décalée. Sur une carte statique, 

cette différence temporelle est indiquée par une date figurant au lieu de départ et la comparaison 

s’effectue par une lecture des chiffres positionnés. Ici encore, l’animation simplifie la représentation 

dans la mesure où il suffit de faire apparaître la première étape de chacun des individus les unes après 

les autres en fonction de la date de référence. La réalité des départs décalés et des durées variables des 

parcours des joueurs sont prises en compte par la représentation cartographique animée.  
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3.4 L’interactivite 

 

Si les structures élémentaires de la cartographie statique (ici le trait et le cercle) sont facilement 

transposables dans l’animation, donner la possibilité à l’observateur d’intervenir sur le déroulement du 

scénario est indéniablement un plus. Comme le rappelle Colette Cauvin, « le grand défi est d’associer à 

des demandes intuitives, émises par l’utilisateur, qui n’est pas nécessairement un spécialiste des 

réponse cartographiques visuelles efficaces, reposant sur une application informatique très structurée et 

intégrant toutes les règles de la cartographie » (Cauvin et al., 2008, p. 47). Parmi les éléments de 

l’interactivité spécifique à l’animation, la gestion du temps par l’utilisateur s’ajoute à la représentation 

collective ou individuelle des joueurs. 

 

L’animation réalisée sur les trajectoires des joueurs brésiliens donne la possibilité d’arrêter le processus 

à n’importe quel moment. L’utilisateur a la capacité d’observer posément des instants clefs qu’il peut 

lui-même choisir. L’interactivité autorise donc une analyse supplémentaire de la carte et, pourquoi pas, 

une décomposition image par image. Elle permet une désagrégation spatio-temporelle de l’information. 

L’interaction s’établit avec des outils spécifiques dans la légende (le « stop » ; les boutons de 

lancement des joueurs) mais aussi avec la barre de défilement temporel (sélection d’une année 

spécifique pour la représentation). 

 

Toujours dans cet exemple, nous proposons des séquences à s cenarii préconstruits (Cauvin et ali., 

2008) : l’utilisateur peut afficher l’ensemble des individus ou seulement l’un d’entre eux, afin de mettre 

en évidence le mouvement général des trajectoires ou, au contraire, examiner l’une d’entre elle de 

façon plus pointue. Le choix de représentation est différent. Dans le premier cas, les traits et cercles qui 

figurent la durée des étapes disparaissent au fur et à mesure du déroulement de l’animation, sinon, à la 

fin du scénario, la carte deviendrait illisible, à l’instar d’une carte statique. Dans le second cas, 

l’ensemble des figurés reste apparent pour une meilleure mémorisation du trajet réalisé. 
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Enfin, rappelons que toute cette interactivité doit être pensée d’une manière ergonomique face à 

l’utilisateur. Il doit pouvoir se repérer dans le temps comme il doit aussi se situer dans l’espace et le 

mesurer grâce à une échelle temporelle présentée sous des formes variées comme une horloge, un 

compteur, un curseur qui se déplace sur une ligne (Cauvin et ali., 2008). Ici le choix du curseur, avec 

une mise en surbrillance des années, est en adéquation avec la linéarité du temps. Toutefois, il 

mériterait d’être agrémenté d’un signal sonore (passage d’une année, date en cours) afin que 

l’utilisateur puisse se concentrer sur la trajectoire du joueur sans avoir à s uivre en même temps le 

défilement temporel. 
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4. Vers une génération automatisée de la représentation des 

trajectoires 

 
L'objectif atteint grâce à la méthode et aux outils utilisés est bien celui d'une « image qui informe 

clairement le public » (Cauvin et alii., 2008). Cependant, il ne s'agit que d'un dessin animé sur un fond 

cartographique. L'animation ne dispose d'aucune propriété de référencement spatial ou de 

géolocalisation, en dehors de son propre système de géoréférencement. Tout le processus doit être 

réalisé manuellement (image par image) et, si les résultats expriment nos attentes en matière de 

représentation, la mise en œuvre lourde empêche toute automatisation. 

 

Pour palier ces manques, nous nous sommes tournés vers la plateforme internet GoogleEarth qui 

détient plusieurs avantages : les informations sont directement géolocalisées sur un fond de carte 

planétaire ; l'interface de navigation associée apporte un confort d'utilisation indéniable (fonctions de 

zoom, déplacement du point de vue) ; le faible poids des fichiers kml/kmz (formats lus et interprété par 

GoogleEarth) favorise un p lus grand partage de l'information. A cela s'ajoute la simplicité logicielle 

puisqu’il suffit de disposer d'une connexion internet et d’installer la plateforme au préalable pour 

visualiser les fichiers. Nous reprenons en ce s ens les travaux initiés par Peterson sur les transports 

aériens en complexifiant la notion de trajectoire (Peterson et Wendel, 2006). 
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Figure 7 – Exemples de trajectoires avec GoogleEarth 

 
Une première phase s’est concrétisée par la réalisation « manuelle » d’animation à l’aide de 

programmes écrits en langage kml (fig. 7). Si la reproduction des mouvements est encore perfectible et 

moins fluide que sous AdobeFlash, l’utilisateur gagne en confort d’utilisation et en interactivité. La 

trajectoire d’un ou plusieurs joueurs est suivie, comparée, affichée selon une échelle de référence 

variable, en utilisant ou non la toponymie. Mais, surtout, la gestion du fond de carte et de la navigation 

est externalisée, résolvant par là-même toute une série de problèmes complexes. Toutefois la procédure 

est complexe car l’animation ne dispose pas de fonctions spécifiques en langage kml. Tous les 

mouvements ont donc été reconstitués par une suite (parfois très longue) d’instructions. 

 

Cette limite nous a co nduit vers une deuxième phase : automatiser le processus à p artir des données 

directement issues de la base spatio-temporelles du PFPO. Il s’agit alors de concevoir une interface 

permettant de générer automatiquement ces trajectoires à partir d’une sélection de joueur (fig. 8). 
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Figure 8 – La démarche utilisée pour l’automatisation 
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Conclusion et perspectives 
 
L’automatisation du pr ocessus donne en effet une nouvelle dimension à l’animation. Jusque là, la 

segmentation opérée sur la population des joueurs résultait d’une appréhension antérieure, par d’autres 

méthodes, que la carte animée venait illustrer à l’aide d’exemples-types. Elle était davantage envisagée 

comme une représentation plus qu’un outil de la réflexion. Avec son intégration dans la base de 

données s’ouvre pour la carte animée la perspective d’une analyse exploratoire. La visualisation de la 

trajectoire d’un ou plusieurs joueurs, sélectionnés selon de nombreux paramètres disponibles (ex : les 

footballeurs ayant évolué dans un club x) serait un élément participant à la réflexion et à la mise en 

œuvre de modèle de compréhension. 

 

L’automatisation joue aussi un rôle dans la communication des travaux du PFPO. Les institutions 

sportives (fédérations, ligues), les clubs professionnels, les médias (presse, internet, télévision) et les 

nombreuses sociétés travaillant dans le data mining sportif (paris en ligne, scout, …) en sont 

aujourd’hui les principaux partenaires. Hors du monde académique, ils sont très sensibles à la 

pertinence et à l’inventivité de la communication. Il est ainsi envisageable de penser cette cartographie 

comme un service complémentaire aux indicateurs développés par le PFPO pouvant être fourni à la 

demande du client, directement depuis la base de données. 

 

Au-delà des nombreux problèmes techniques, la sémiologie graphique de l’animation est perfectible, 

notamment par l’ajout d’éléments supplémentaires pour la compréhension des trajectoires. Au concept 

de migration circulatoire, nous souhaitons ajouter celui de migration ascendante (ou descendante). En 

effet, la carrière d’un joueur peut se modéliser par trois composantes dont seules le temps et l’espace 

sont traités dans cette application. Il manque la dimension induite par le niveau du club. Le joueur est 

attiré par la rémunération, le défi sportif, la capacité à rebondir vers d’autres destinations qui sont des 

éléments participant à la création de ce niveau.  
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La carrière est alors envisagée comme la capacité d’un joueur à progresser (migrations ascendante) ou, 

au contraire, à s tagner ou régresser dans la hiérarchie des équipes (Poli et ali., 2010). Plusieurs 

solutions sémiologiques sont offertes, de la variation de l’intensité d’une trame à l’intégration de la 3D 

(Klein, 2007 ; http://www.geogra.uah.es/carto-thematique-hermes/images/V5Ch2_28_jpg.jpg). En 

complémentarité, la dimension sonore nous paraît une importante piste à cr euser, notamment pour la 

simplification de la légende (Müller et Scharlach, 2001). 

 

Enfin, bien qu’appliquée ici à une problématique particulière, la méthode proposée est transférable vers 

d’autres thématiques qui mettent des objets ou des hommes en mouvement. Pensons à la représentation 

individuelle de tout processus migratoire, de quelque échelle que ce soit associé, à une base de données 

spatio-temporelles dont les étapes peuvent être visualisées, comparées et analysées. Les perspectives 

sont en ce domaine particulièrement nombreuses et fertiles. 

 
 
Notes: 
 
1R. Roncarelli donne d’ailleurs une définition très proche de l’animation en référence au procédé cinématographique : « L’animation peut-être définie 
comme un procédé de création d’une illusion de mouvement ou de changement grâce à l’affichage rapide d’une succession d’images comme dans un film 
ou une vidéo », cité par  Cauvin et alii, 2008, p. 54. 
2Dans ce texte, nous utiliserons l’acronyme anglais PFPO (Professional Football Players Observatory). 
3L’Annual Review of the European Football Players’ Labour Market est publié au mois de septembre depuis 2006. Cette publication propose un bilan de la 
saison pour les clubs des cinq grandes ligues européennes. La Demographic Study of Footballers in Europe analyse depuis janvier 2009 un marché plus 
vaste de trente-six ligues européennes. 
4http://carto-pfpo.iad-informatique.com/modules/carto/map.php?&lg=en 
5 Ces exemples sont consultables aux adresses indiquées. 
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Abstract:  

 

This paper is part of the Extension Project "Getting to Paraiba, registered in SigProj and aims to show 

the activities aimed at learning basic geography, giving participants (undergraduate students in several 

areas, teachers in primary and medium and the general community) the opportunity to learn, beyond 

the theoretical content, practical knowledge through the use of model experimental apparatus, craft and 

low cost in order to develop scientific skills through the use of geographical concepts based on the 

model. The Laboratory and Workshop of Geography of Paraiba (LOGEPA) was established in 1997 

and is part of the Department of Geosciences, Federal University of Paraíba through the commitment of 

the team of teachers and technicians linked to the department. This team worked for two years in 

construction project Model of Paraíba, the main educational tool that gave rise to the lab. The 

laboratory aims to provide support for strengthening the teaching of Geography of Paraiba at all levels 

of education, both fundamental and also serves as a medium of support to several other areas of 

academic knowledge. The first phase of the project to build the model of Paraíba, the longest lasted two 

years. The model has five meters long and 2 meters wide.  
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The model was constructed from a simple, inexpensive technique, using only styrofoam as the main 

material, white glue and sawdust. The first stage of the implementation of the model is the removal of 

contour lines on parchment paper to then be transported to a plate of polystyrene. 

After trimming the foam, the boards are glued together, with reference to the letter base. The ranges of 

the plates are filled with a mass produced from a mixture of glue and sawdust. Then, you use the 

sandpaper to give the finish. Finally, the surface of the model was painted in brown, and added to the 

map elements, such as hydrography in blue and the urban area, in red. Finally, after drying, the model 

receives a co at of varnish to give greater protection. The model contains information of the natural 

elements such as topography, hydrology, and also the socio-economic status, it was first presented to 

the public in October 1997 dur ing the IV meeting held in the Dean of Extended Campus I, in João 

Pessoa. The design of the model served as a pillar of support for the remaining phases of the 

development of the Laboratory. We can see that over the years and several visits to public and private 

schools, conducted by LOGEPA, note that the model has shown the power of communication regarding 

the transmission of information to the target audience. In the model, the potential increases the 

perception measure that compares to a m odel of two-dimensional representation as a map, but not 

letting you take into account the relevance of the map to map, since the model is built from a base map. 

The model also helps students to make an integrated analysis of the landscape, getting to know the 

natural elements of their state, on a smaller scale viewing reality and making good, in part, an immense 

need in regard to teaching material about the geography of Paraiba. 
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INTRODUÇÃO 
 

A cartografia se torna uma ferramenta muito importante no desenvolvimento e n a concretização do 

projeto conhecendo a Paraíba, quando inicialmente este projeto é apoiado pelo PROBEX (Programa de 

bolsas de extensão) através da PRAC (Pró Reitoria de Assuntos Comunitários) na UFPB (Universidade 

Federal da Paraíba) Campus I, no ano de 1995, onde tem como marco inicial a construção da maquete 

do estado da Paraíba. A construção da maquete é co locada em pauta, quando da necessidade de uma 

mudança nos paradigmas de metodologias de ensino-aprendizagem, para quebrar esta barreira que 

distanciava o estudante de ensino fundamental e médio da geografia. Onde esta proposta da construção 

da maquete do estado da Paraíba vem a contribuir com esta necessidade de mudança e renovação na 

geografia que é de buscar novas metodologias de ensino para aproximar os estudantes da rede básica de 

ensino da geografia, e mostrar o caráter que esta ciência tem em relação à r ealidade e d e sua 

importância na compreensão das relações existentes dentro do meio físico, como do meio físico em 

relação ao meio humano, mostrando que existe uma ligação intrínseca entre estes elementos, pois 

anteriormente era uma geografia tradicional onde somente serviria para memorizar nomes de cidades, 

países, rios enfim.  

 

O ensino de Geografia no Brasil passa por um momento de avaliação de suas concepções que se iniciou 

na década de 1980 do  século passado com a ruptura do pensamento tradicional, fudamentado no 

positivismo e neo-positivismo. A busca de superação desse modelo de ensino nos remete a um debate 

mais amplo cujos marcos são os anos de 1980. Vale destacar que o movimento de renovação da 

Geografia iniciou-se a partir de 1950, na França, com Pierre George articulado com os geógrafos R. 

Gugliano, B. Kaiser e Y ves Lacoste, que criticavam veementemente a p ostura positivista da ciência 

Geográfica e propunham politizar o discurso geográfico, ocasião em que publicaram o livro Geografia 

Ativa. 
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Em 1976 na França Yves Lacoste publica o livro – A Geografia serve antes de mais nada para se fazer 

a guerra, nessa obra o autor distingue duas geografias: A Geografia dos Estados Maiores e a Geografia 

dos Professores. A Geografia dos Estados Maiores era aquela utilizada pelo Estado a fim de conhecer o 

espaço com a finalidade de administrar e dominar; já a Geografia dos Professores era aquela usada nas 

escolas sendo decorativa e enfadonha, fazendo com que os alunos e professores não se interessassem 

pela disciplina. Segundo ANDRADE (1987, p. 95) “Pierre George quebra a velha tradição descritiva da 

geografia e a bre uma perspectiva mais politizada com uma preocupação com o social, apesar de 

conciliar os postulados marxistas com os lablachianos”. 

 

No Brasil a crise da Geografia Tradicional e o movimento a ela associado, assim como os debates que 

marcaram essa crise ocorreram na década de 1980. Uma dos objetivos principais desse debate era fazer 

com que a ciência geográfica perdesse o caráter decorativo, herança deixada pela geografia tradicional, 

em cujo modelo de ensino a capacidade mais valorizada era a da memorização de fatos e características 

fisiográficas da geografia como imensas listas de nomes de rios, picos, tipos de clima, elevações, 

países, capitais, ou seja, uma Geografia Nomotética. 

 

Além disso, os conteúdos eram fragmentados em áreas desarticuladas – físico, humano, e econômico, 

todos marcados pela mera descrição, e dicotomias. Vale salientar aqui que esse modelo era bem visto 

pelo Estado já que nesse período estávamos sob a tutela do Regime Militar. Com a abertura politica e o 

reconhecimento das liberdades democrática a ciencia geográfica tornou-se mais crítica em relação ao 

momento político tendo com a publicação do livro Por uma Geografia Nova de Milton Santos, um 

maior reconhecimento da sociedade pelas idéias do autor, devido ao fato do mesmo analisar  a história 

do pensamento geográfico e a ideologia do Estado. 
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A Geografia dita tradicional tinha como principal base a descrição e a generalidade dos conhecimentos 

geográficos como afirma Gonçalves, (1987, p.17) ao reportar-se a esses conhecimentos, “O saber 

geográfico dominante fala de clima, vegetação, relevo, hidrografia, população, principais atividades 

econômicas, etc. Ao pretender falar de todas as coisas se formam se produzem se estruturam e se 

constituem como totalidade”.  

 

Essa forma de elaboração do pensamento recebe críticas contundentes nos anos de 1980 a exemplo de 

artigo publicado por OLIVEIRA (1989, p.28) no qual afirma que “Os professores e os alunos são 

treinados a não pensar sobre o que é ensinado e, sim, a repetir pura e simplesmente o que é ensinado. O 

que significa dizer que eles não participam do processo de produção do conhecimento”. Numa análise 

da historia da ciência geográfica no Brasil e na Paraíba é possível marcar o final da década de 1970 

como o início de um período de mudanças significativas em consonância com o movimento de 

renovação da Geografia brasileira que ocorria em outras unidades da federação. 

 

No intuito de mudar esse quadro tomando como base este debate, o projeto de Extensão Universitária 

“Conhecendo a Paraíba” desenvolve uma proposta de trabalho rompendo com o ensino tradicional de 

Geografia e buscando renová-la e adicionar valores que possibilitem o entendimento da geografia para 

os estudantes do pr imário e segundário, onde possam pensar o espaço, que é o principal método de 

análise do geógrafo, que se concretiza através da carta topográfica, como do mapa enfim., para que 

possam compreender o local onde vivem como outros espaços.  

 

A cartografia sendo considerada como uma ciência e a ar te de expressar ou/e representar, por meio de 

mapas e c artas o conhecimento da superfície terrestre vem a colaborar neste projeto na criação da 

maquete, já que é e la que irá fornecer os dados, anteriormente levantados, para a co mposição da 

maquete como a escala, as curvas de nível, as representações ou localizações geográficas dos diversos 

espaços que darão uma conotação da realidade em miniatura do espaço geográfico, contribuindo para a 

mudança na concepção da importância da geografia. 
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METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de contribuir para a mudança de pensamento sobre a geografia e sua utilidade para os 

estudantes do primário e secundário que veio a t ornar-se necessário a criação de um projeto, 

direcionado a g eografia, para implementar os conhecimentos produzidos na universidade dessa 

mudança de pensamento da geografia e transportá-los para a sociedade, para tenham esse contado com 

o novo. O projeto propõe-se a contribuir para superar o ensino da Geografia alicerçados em conteúdos 

decorativos e fragmentados que expulsam e que dificultam a permanência dos alunos em sala de aula, 

ao mesmo tempo em que põe em execução uma proposta crítica de análise do espaço da ação social, 

buscando com isso subsidiar professores e alunos dos níveis fundamental e médio na ampliação de 

discussões sobre temas específicos da geografia a ex emplo daqueles que diz respeito à g estão do 

território e a i nternacionalização da economia; problemáticas sociais no campo e na cidade; utilização 

dos recursos naturais; a fim de contribuir para o desenvolvimento do senso crítico e ex ercício da 

cidadania tal como propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 

 

A partir desta proposta de renovação que foi implantado a construção da maquete do estado da Paraíba 

para que pudesse subsidiar os estudantes em sua aprendizagem. Para a construção da Maquete se faz 

necessário um conjunto de instrumentos para a sua confecção como o conhecimento necessário sobres 

as cartas topográficas para que se possa representar perfeitamente o espaço proposto. Sendo a criação 

da maquete do estado da Paraíba, dada a p artir do conhecimento adiquirido pela cartografia, onde 

dentro destes elementos a t ransformação possível do bidimensional para o tridimensional que é a 

maquete. Segundo Gisele Girard sobre a construção da maquete, ela diz que: 

 
A construção da base cartográfica e da maquete, ainda que demandem tempo, possibilitam a 

apreensão de um conjunto muito grande de informações. A comparação da maquete final com a 

base cartográfica original e com o mapa original sintetiza todo o processo de representação 

cartográfica do relevo e de passagem do bidimensional ao tridimensional e vice-versa, ou seja, a 

grande abstração que é a curva de nível ganha concretude. (Gisele Girard, 2003, p. 108) 
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Esta construção da maquete se faz importante como uma função de sintetizar informações do espaço 

geográfico, tendo as cartas uma quantidade enorme de informações, sendo necessário tempo para 

construir e desenvolver as representações, que passam do plano bidimensional para o tridimensional, 

ou seja, que a abstração representada na carta toma carater concreto da representação espacial.  

 

Sendo descritas as etapas da construção da maquete do estado da Paraíba. Inicialmente para a 

construção da maquete do estado da Paraíba, precisou denominar em qual escala ficará representada a 

maquete, tanto horizontal como vertical. A consepção de escala segundo Gisele Girard é “ Escala é um 

indicativo matemático para a q uantidade de vezes que uma determinada área foi reduzida para ser 

representada. Dito em outras palavras, é a r elação entre as dimensões da realidade e as dimensões da 

representação.” (Gisele Girard, 2003, p. 103) 

 

Após a denominação da escala a ser seguida, o próximo passo foi a retirada das curvas de nível, esse 

processo foi possível através do papel vegetal que possibilitou a passagem das formas das curvas de 

nível da carta para o mesmo, sendo que o papel vegetal fica em cima da carta topográfica ficando 

possível de passar as curvas de nível através de um lápis grafite. Após esse processo inicial de obtenção 

das curvas de nível em outro plano exterior a carta topográfica, dá-se inicio ao proximo passo que é de 

definir as curvas de nível no isopor ou a sua forma no isopor, sendo necessários um alfinete para que 

possa picotear o isopor, para ser possível saber a localização exata para o corte do isopor, assim 

pégasse o papel vegetal com as formas das curvas de nível coloca-o sobre o i sopor e começa o 

picoteamento do mesmo, então cada papel vegetal corresponde a uma curva de nível, dependendo do 

tamanho das curvas de nível será necessário mais de uma folha de papel vegetal, assim será feita várias 

curvas de nível passadas para um plano de isopor. O seguinte passo corresponde ao corte do isopor que 

será proporcionado pelo cortador de isopor para a configuração da maquete, e após essa etapa começa a 

ser montada a maquete, tendo um isopor espesso para ser a base da maquete, e depois começa a colocar 

as curvas de nível de menor valor para as de maior valor seguindo a d ireção de baixo para cima, e 

apregadas umas nas outras (curvas de nível) na posição correta para não ter deformidades, assim fora 

feito a primeira etapa do processo de construção da maquete do estado da Paraíba.  
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Agora tem-se o segundo momento que são as formas da maquete, mas esta precisa de uma 

caracterização quando ao seu relevo, sendo adotado nesta produção acadêmica uma tonalidade marrom 

para cobrir a s uperfície da maquete, onde os materiais usados foram o pó de serra, pó da madeira 

maçaranduba, e a cola, onde estes dois elementos misturados formam um composto utilizado para cobir 

a maquete, e es sa tendo uma tonalidade marrom de preferencia segundo quiz se representar como  

caracterizar a superfície terrestre, após cobrir toda a s uperfície da maquete com o composto, foi 

aplicado em seguida uma lixa para dar o acabamento e finalmente desencadendo-se o processo para a 

preservação da maquete, que fora utilizado o verniz, sendo aplicado em toda sua superfície a fim de 

preservar principalmente da poeira como o desgaste do tempo. Após este processo da aplicação do 

verniz, foi feito o terceiro e último passo que era a localização dos elementos geográficos, que foram os 

mais diversos como, as cidades que tinham uma placa com seu nome, o tipo de vegetação daquela 

região que era representado pelo principal arbusto ou árvore (da vegetação predominante) em toda a 

maquete que a co ntinha como característica, outro elemento foram os rios que são representados por 

uma linha de tonalidade azul, já os açudes são representados por uma área toda de azul ao qual elas 

ocupam,outro ponto são as principais estradas que cortam o estado da paraíba que são as PB’s e a BR 

101 que foram representadas por uma linha preta e sendo estas traçadas por todo o percurso dentro do 

do estado da Paraíba, com relação das principais atividades economicas da agricultura produtiva que as 

quais se destacam em nosso território sendo estas representadas pela forma destes produtos agrícolas 

que são as mais diversas como o abacaxi, o coco, a banana, o morango, o milho, o algodão enfim nos 

seus respectivos municípios os quais produzam ou também a car acterística de uma região 

(microrregião) representando como sua atividade economica. Tem também a r epresentação da 

produção agropecuário do estado da Paraíba, localizando as características de tais regiões. E por fim 

um elemento de representação histórica e científica que é o  caso do muncípio de Sousa com a 

representação dos dinossauros, como ficou conhecida após a descoberta dos fósseis. 
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Chegando a es te ponto a car acterização da maquete, que teve momentos distintos em sua confecção 

quando inicialmente ela foi elaborada a partir das cartas topográficas e de suas informações para que 

pudessem ser passadas do plano bidimensional para o pl ano tridimensional, onde tendo essa 

configuração elaborada e desenvolvida foi-se para a etapa do acabamento da maquete onde teve como 

preceito a escolha do tipo de material que iria revestir a maquete, para uma melhor caracterização, e 

tendo por final fazer a localização espacial das cidades e suas características, além  dos aspectos físicos 

e humanos existentes no espaço em estudo. Todo esse trabalho foi desenvolvido no Departamento de 

Geociências da Universidade Federal da Paraíba através do empenho da equipe de professores e de 

técnicos vinculados ao departamento. Tendo na época cinco equipes para desempenhar as atividades de 

acordo com o trabalho pré estabelecido, sendo divididos em Equipe responsável que era pela 

Professora Drª Emilia de Rodat Fernandes Moreira. Equipe técnica: Jailson Jales, Luciano da Silva 

Guedes, Francisco Borges. Colaboração técnica: Professora Vanda Régis, Professor José Augusto, 

Professor José bezena. Miniaturas: Ione Targino Moreira. Arte Final: Professora Drª Emilia de Rodat 

Fernandes Moreira. Sendo o trabalho desenvolvido durante dois anos, para chegar à conclusão deste 

trabalho, que é a maquete da Paraíba completa com sua representação espacial de altitudes e formas de 

relevos e d os demais aspectos físicos, como também caracterização dos aspectos humanos. Tendo a 

mesma um comprimento de 5(cinco) metros por 2(dois) metros de largura, sendo que seus aspectos de 

escala, a escala horizontal é de 1:100 000 e a escala vertical é de 1:10 000, correspondente a dimensão 

da representação real da Paraíba. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O uso da cartografia para a co nstrução da maquete se tornou um método muito importante para que 

pudesse desenvolver o projeto “Conhecendo a P araíba”, onde a maquete do estado da Paraíba é o 

principal elemento na aprendizagem dos estudantes. A maquete após estar pronta teve sua primeira 

aparição ao público em outubro de 1997, durante o IV encontro de Extensão realizado na Reitoria do 

Campus I, em João Pessoa. A maquete do estado da Paraíba (fotografia 1) foi o pilar para a construção 

do LOGEPA (Laboratório e Oficina de Geografia da Paraíba), onde puderam ser desenvolvidas 

atividades de caráter educativo na aprendizagem sobre geografia da Paraíba, sendo composta a equipa 

neste projeto de extensão universitária por Bolsistas e voluntários do curso de geografia (bacharelado e 

licenciatura) e p elos professores do departamento de Geociências, onde a busca de mudança na 

concepção da geografia dentro do ensino básico, que tende os alunos da rede básica de ensino achar 

uma disciplina chata e enfadonha aqui dentro do estudo acadêmico considerada como uma geografia 

tradicional, buscando-se os alunos a m emorização de nomes geográficos para fazer uma prova, e 

também mudar o pe nsamento dos professores quando a mudanças no ensino da geografia, buscando 

novos recursos que possam auxiliar em suas aulas e trazer a realidade para perto dos estudantes.  

 

Com a aplicação da maquete no ensino de geografia foi possível despertar o interesse dos estudantes 

que freqüentaram o espaço do LOGEPA (fotografia 2) sendo possível a aproximação destes com a 

realidade, sobre o nosso estado puderam conhecer os mais variados temas, como a c lassificação em 

mesorregiões e e m microrregiões, os tipos de vegetação predominante, a h idrografia, o relevo, a 

geologia, o clima, os aspectos sócio-econômicos, enfim, tendo a maquete como o principal instrumento 

de trabalho desenvolvido nas dependências do laboratório, onde as localizações espaciais destes temas 

se fazem presente durante as aulas como recurso didático. 
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FOTOGRAFIA 1: MAQUETE DO ESTADO DA PARAÍBA NAS DEPENDENCIAS DO  LOGEPA    

EM ATENDIMENTO A ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/10/2010, 
FONTE: BRUNNO GOMES   
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FOTOGRAFIA 2: ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JOÃO PESSOA REALIZADO NO DIA 
22/10/2010, FONTE: BRUNNO GOMES 
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Dentro deste contexto de mudança na concepção da utilidade da geografia, procuramos passar a idéia 

que a geografia vai além da simples memorização de nomes e passamos a mostrar que a geografia é 

muito mais e d e que a p artir dela, que se pode pensar o espaço e c ompreendê-lo. As análises que 

passamos são de que dentro do espaço paraibano os agentes do meio físico estão relacionados, como 

dizer da questão do clima em toda Paraíba que é dividida em três tipos: clima tropical quente e úmido 

(AS), o clima Semi-árido (BSH) e o clima Quente e Úmido (AW), e que estes recebem influência do 

relevo Paraibano que tem como Marca a altitude que é representada pelo planalto da Borborema, que é 

uma elevação que chega em torno de 600 a 750 metros de altitude, esta altitude  influencia e caracteriza 

o clima e o modifica quando a sua forma de relevo, fazendo com que as massa de ar vindas do oceano 

não sejam bem distribuídas por todo o território paraibano, assim explicando o por quê de algumas 

regiões serem tão secas (baixo índice pluviométrico) que são as que se encontram na mesorregião da 

Borborema e a que fica após esta se encontra a mesorregião do sertão.  

 

Então neste caso o relevo influencia diretamente no clima do estado, fazendo assim a explicação 

através da maquete onde tem a representação concreta do nosso estado na forma de miniatura e a partir 

desta explicação associada à maquete que fazem os alunos entendam as relações existentes entre os 

fatores físicos e s ua influência sobre outros fatores físicos como os fatores sócio-econômicos da 

população, pois a p ercepção alcança um nível mais elaborado que sai do abstrato para o concreto, 

percebendo-se as formas e características do relevo e s ituando sua influencia tanto no clima, como 

também desencadeará um tipo de vegetação específica influenciada por estes fatores físicos, fazendo 

com que os estudantes enxergam que todos estes fatores estão interligados e q ue um influencia na 

dinâmica do outro.  

 

Esse novo momento de percepção da realidade faz com que os estudantes entendam que a geografia 

ultrapassa a simples memorização de dados ou nomes, fazendo-os compreender que as relações estão ai 

presentes e pode ser conectadas através da geografia e tendo uma nova perspectiva.  
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A concepção por eles adquirida ao longo dos anos na rede básica de ensino é de que geografia não 

serve para nada além de fazer prova, mas que a geografia tradicional era algo enfadonha tanto para o 

aluno como para o professor, aonde o conteúdo ministrado se baseia somente no livro didático não indo 

além de buscar novas formas de representação do espaço como também de questionamento deste, a não 

serem as figuras do livro, procurando mudar este quadro que o projeto conhecendo a P araíba, vem 

desenvolvendo atividades de aproximação do estudante, a partir de novas metodologias de ensino de 

geografia com os seus recursos didáticos estabelecidos no LOGEPA (Laboratório e O ficina de 

Geografia da Paraíba), sendo o principal deles a maquete do estado da Paraíba. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A criação do projeto conhecendo a Paraíba vem a trazer a experiência que deu certo a partir da criação 

da maquete do estado da Paraíba que se tornou possível através dos conhecimentos da cartografia, que 

possibilitou a transformação de dados bidimensionais em tridimensionais, dentro do contexto da 

geografia na criação de novas metodologias de ensino para uma mudança de pensamento quando da 

real utilização da geografia para o entendimento do espaço. O LOGEPA (laboratório e O ficina de 

Geografia da Paraíba) tem sido um local que proporciona um aprendizado eficaz sobre a g eografia, 

sendo aqui abrigada a maquete do estado da Paraíba que é o principal recurso didático de ensino para 

os estudantes da rede pública de ensino, ensino Fundamental e Médio, preferencialmente como também 

são atendidos os alunos da rede privada de ensino, e d e instituições de ensino superior que vem a 

conhecer o projeto a f im de aprenderem sobre este recurso didático e d as novas metodologias de 

ensino-aprendizagem. Ao longo dos anos foi de fundamental importância este recurso didático que 

aproxima o estudante a conhecer um pouco mais da geografia do seu estado, com os seus mais diversos 

elementos naturais e humanos, que possibilitaram a interação destes fatores com a r epresentação 

cartográfica, hoje tridimensional que é a maquete. “O projeto conhecendo a Paraíba” tem uma enorme 

função quando de articular as produções científicas na universidade e levá-las para a sociedade, que 

esta dentro do contexto do PROBEX-PRAC (Programa de bolsas de extensão – Pro Reitoria de 

Assuntos Comunitários) que é de proporcionar essa ligação da universidade com a sociedade, levando 

até elas a p rodução acadêmica e t endo o retorno da sociedade, novas questões a s erem estudas e 

adaptadas para concretizar o objetivo que é de mudar o pensamento sobre a geografia pelos alunos e 

professores, para algo dotado de conteúdo e objetividade sobre o espaço. 
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Introdução: 
 
A ação antrópica no meio ambiente vem sendo discutida nas mais variadas esferas de nossa sociedade 

nos últimos anos. É fato que a intervenção humana vem causando sérios impactos ao ambiente natural, 

sendo necessárias medidas de contenção desses impactos e políticas de educação e conscientização na 

preservação dos recursos naturais ainda existentes. A Geografia como ciência que trata das relações 

existentes entre o meio natural e a s ociedade precisa assumir o seu papel na colaboração da formação 

escolar de jovens comprometidos com a t emática ambiental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) ressaltam a importância da abordagem geográfica no que diz respeito ao tratamento da questão 

ambiental Nesse contexto apresentamos aqui a e laboração de um protótipo de prancha para o atlas 

ambiental do estado de São Paulo, o objetivo do presente artigo é apresentar a metodologia utilizada 

para a el aboração do referido atlas, buscando reunir e integrar uma serie de mapas na temática 

ambiental que possa ser utilizado para o ensino de geografia e meio ambiente, disponibilizar sobre o 

tema uma múltipla leitura geográfica representando cartograficamente de diferentes maneiras o mesmo 

tema apresentado, por meio de mapas coropléticos, gráficos e mapas em anamorfose, e a inda utilizar 

programas gratuitos para tal elaboração ressaltando a sua utilização e facilidade de acesso e manuseio.  
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Entre os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração da prancha protótipo ressaltamos o 

levantamento de um mapa base para representação do tema, no caso o “Mapa das Unidades 

Hidrográficas de gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI” (I.G.C. Revisada em 1996), sua 

digitalização por meio do programa PHILDIGIT, o levantamento de temas ambientais, para o protótipo 

o tema representado foi “Taxa de cobertura vegetal nativa por UGRHI (%) – 2008”, a elaboração de 

um gráfico com esses dados com o auxílio do aplicativo PLANILHA do BrOffice.org, a elaboração de 

um mapa coroplético do tema representado pelo programa PHILCARTO, a elaboração de um mapa em 

anamorfose com o programa SCAPETOAD e a  edição e finalização dos mapas e d o gráfico com o 

aplicativo DESENHO do BrOffice.org. Foram ainda inseridos na prancha imagens representativas do 

tema, um texto explicativo com conteúdo didático e a inda informações para consultas adicionais da 

temática. Como resultado foi obtida a prancha protótipo do Atlas Ambiental do Estado de São Paulo, as 

representações cartográficas elaboradas disponibilizaram uma múltipla possibilidade da leitura do tema 

apresentado e ainda ressaltaram a possibilidade de elaboração de conteúdo didático com a utilização de 

programas gratuitos, posteriormente a prancha será testada com atividades práticas em salas de ensino 

fundamental. 

 

A ação antrópica no meio ambiente vem sendo discutida nas mais variadas esferas de nossa 

sociedade nos últimos anos. É fato que a i ntervenção humana vem causando sérios impactos ao 

ambiente natural, sendo necessárias medidas de contenção desses impactos e políticas de educação e 

conscientização na preservação dos recursos naturais ainda existentes. A Geografia como ciência que 

trata das relações existentes entre o meio natural e a s ociedade precisa assumir o seu papel na 

colaboração da formação escolar de jovens comprometidos com a temática ambiental. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de geografia destacam a 

importância do ensino de conteúdos relacionados a q uestão ambiental, considerando este como um 

tema transversal, que não precisa ser tratado em aulas destinadas especialmente a isso mas devem ser 

incluídos ao longo do ensino da disciplina, o mesmo PCN prevê ainda para o ensino do terceiro ciclo 

do ensino fundamental os seguintes temas (Brasil, 1998, p.53-54): 
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• Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e que o 

espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente definidas;[...] 

• Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar 

em diferentes escalas espaciais as representações locais e globais do espaço geográfico; 

• Perceber na paisagem local e no lugar em que vivem, as diferentes manifestações da 

natureza, sua apropriação e transformação pela ação coletiva, de seu grupo social;[...] 

• Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da linguagem gráfica 

utilizadas nas representações cartográficas;[...] 

• Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que 

vivem, evitando o desperdício e percebendo os cuidados que se devem ter na 

preservação e na conservação da natureza. 

 

Uma das maneiras de abordagem dos conteúdos referentes a d isciplina geográfica e os temas 

referentes ao meio ambiente proposto pelos temas transversais consiste na utilização de mapas e 

representações cartográficas. 

 

Dentre os diversos tipos de mapas e d e representações do espaço que são utilizados para o 

ensino destacamos os atlas, que para Raisz (1953) é uma coleção de mapas, formando geralmente um 

só tomo, publicado em um mesmo idioma, com simbolismo uniforme e idêntica projeção, mas não 

necessariamente em mesma escala. Martinelli (2008) enriquece tal definição ao considerar que o atlas 

não consiste apenas em uma coleção de mapas, mas sim, uma série de representações organizadas e 

sistematizadas, desempenhando uma finalidade específica. 
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Nesse contexto apresentamos aqui a e laboração de um protótipo de prancha para o atlas 

ambiental do estado de São Paulo, o objetivo do presente artigo é apresentar a metodologia utilizada 

para a el aboração do referido atlas, buscando reunir e integrar uma serie de mapas na temática 

ambiental que possa ser utilizado para o ensino de geografia e meio ambiente, disponibilizando sobre o 

tema, uma múltipla leitura geográfica na forma de diferentes representações espaciais do mesmo tema 

por meio de mapas coropléticos, gráficos e mapas em anamorfose, e ainda utilizar programas gratuitos 

para tal elaboração ressaltando a sua utilização e facilidade de acesso e manuseio. 

 

Para a elaboração do protótipo, foram utilizados os programas gratuitos, PHILDIGIT, 

PHILCARTO e SCAPE TOAD que auxiliaram na construção do mapa base, mapa coroplético e mapa 

em anamorfose respetivamente. 

 

Os atlas são meios de composição de mapas e c onteúdos de caráter geográfico que permitem 

uma consulta e abordagem de temas representados de maneira dinâmica. 

 

A primeira coleção de mapas de que se tem notícias ainda não concebida como atlas foi 

organizadas por Claudio Ptolomeu (87-150 D.C.), no entanto a primeira publicação denominada atlas 

diz respeito a obra “Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi” concebida por 

Gerhard Kremer “ Mercator”, que foi editada e organizada postumamente por seu filho no ano de 1559 

(Martinelli, 1984, p.13),  a popularização dos atlas ocorreu sobretudo durante o séculos XVII e XVIII  

com a invenção da imprensa e dos descobrimentos de novas terras (Santil, 2001, p.32), desde então os 

atlas vem sendo utilizados para representar sistematicamente os mais variados temas dentre os quais 

destacamos os atlas ambientais sobre o qual: 

 

Nesta última década [1980], nota-se também um crescente interesse pelos problemas 

que afetam o ambiente na temática dos atlas, em face do agravamento do processo de 

interação entre a natureza e a sociedade, fruto do rápido crescimento da população e do 

grande desenvolvimento científico e tecnológico da segunda metade do século XX 

(Martinelli, 1984, p.18). 
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Percebemos nos meios de publicação de caráter geográfico da atualidade uma crescente 

utilização e abordagem de representações cartográficas por meio dos atlas. Essa representação no caso 

abordado pelo presente artigo foi feita por meio de mapas coropléticos, gráficos e mapas em 

anamorfose. 

 

Com relação aos mapas coropléticos, este é definido por Girardi (2007, p.22) da seguinte 

maneira: 

 

A palavra coroplético vem do grego, “Choros” que significa área e “pletos” 

que significa “valor”. Como o próprio nome sugere, nesse método o valor está 

associado á área da unidade espacial. Este tipo de representação deve ser aplicado aos 

dados de porcentagem, índices e relações entre duas ou mais variáveis. 
 

 Para Martinelli (1998) os mapas coropléticos são representações qualitativas para manifestações 

em áreas que utilizam o método coromático qualitativo. Esse método estabelece para as cores 

representadas uma ordem que transmite em sua coloração um valor de ordem das manifestações menos 

intensas para as manifestações mais intensas conforme mostra a Figura 1: 

 

 

 
Figura 1: Ordenação das cores por ordem de intensidade de representação do fenômeno 

Fonte: Zucherato, B. (2010)  adaptado de Martinelli, M. (1998) 

 

A utilização da graduação de cores para a construção de mapas coropléticos referem esses 

mapas de duas dimensões transmitindo a esses três dimensões passando-se uma ideia visual de volume 

(Loch, 2006, p.228). 

 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0249   



 

Além dos mapas coropléticos, para a elaboração dos mapas propostos pelo protótipo de atlas 

ambiental do estado de São Paulo destaca-se também as representações em forma de gráficos: 

 

O gráfico consiste em uma representação visual de um determinado assunto, em espécie, 

espacial ou temporal que conserva propriedades perceptivas de proporção entre os fenômenos 

representados (ARKIN; COLTON, 1946, PASSINI, 2007). Graficamente só existe uma maneira de 

representar que um fenômeno apresenta o dobro da manifestação de outro: mostrando uma relação 

gráfica figurativa de um fenômeno sobre o outro, onde a manifestação do mais intenso terá o dobro do 

tamanho da manifestação menos intensa. 

 

De uma maneira geral os gráficos apresentam essa ideia quantitativa de maneira bem eficiente, 

mas não são capazes de apresentar a distribuição espacial do fenômeno que consiste em um ponto de 

muito interesse para a análise geográfica. 

 

Outro tipo de representação cartográfica temática de grande potencial de comunicação é o mapa 

em anamorfose. Esse tipo de mapa possui uma diferenciação das representações convencionais na 

medida em que o espaço euclidiano do fundo do mapa é distorcido em função da variável representada.  

 

Anamorfose [anamorphose] é um procedimento efetuado sobre uma base cartográfica 

– fundo de carta – permitindo estabelecer uma métrica diferente da euclidiana. Tal 

carta é considerada cartograma [cartogramme]. (Lévy, 2003 a pud Dutenkefer, 2010, 

p.3) 

  

Nas representações em anamorfose a base cartográfica é moldada de acordo com a quantidade 

representada pelo tema, fugindo do espaço euclidiano. Elucidadas algumas considerações a respeito das 

representações utilizados no protótipo do atlas ambiental do Estado de São Paulo, a seguir apresenta-se 

os materiais e métodos que nortearam a elaboração do mesmo. 
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Materiais e Métodos 

 

A apresentação da prancha relativa ao tema abordado no protótipo do atlas utilizou como base 

aquela estabelecida por Almeida (2003, p.154), conforme apresentada na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Layout proposto para pranchas do Atlas Ambiental. 

 

 Em sua concepção foi estabelecido para o tamanho da prncha o formato de uma folha A4 (29,7 

X 21,0 cm), na posição de paisagem, os conteúdos seriam apresentados em duas páginas, contendo na 

primeira o título, um texto explicativo dos mapas apresentados e d uas imagens representativas do 

assunto, na segunda página na mesma escala seriam apresentados dois mapas, sendo um coroplético e 

um em anamorfose, além de um gráfico referente ao assunto, informações adicionais sobre o assunto e 

referências de leituras e sites que possam complementar o tema apresentado. 

 

 Devido a alguns problemas no posicionamento da legenda, o layout concebido para o protótipo 

do atlas sofreu algumas modificações com relação ao posicionamento da representação gráfica, das 

informações adicionais e das referências, que foram colocados na mesma página do texto explicativo e 

das imagens. 

 

 A apresentação das pranchas do atlas procurou estabelecer uma adequada distribuição dos 

conteúdos apresentados visando a co municação do tema, apresentando diferentes formas de 

representação gráfica desses conteúdos e organizando esses conteúdos de maneira clara e objetiva. 
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Para a e laboração do protótipo da prancha do Atlas ambiental do Estado de São Paulo foi 

escolhido um tema de caráter ambiental denominado “Taxa de Cobertura Vegetal Nativa por Unidade 

de Gestão de Recursos Hídricos (URGHI) (%) – 2008”, os dados referentes as diferentes UGRHIs do 

estado de São Paulo com relação ao tema foram tomados do documento disponibilizado pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de São Paulo – Painel da Qualidade Ambiental – 2008 (São Paulo, 2009), 

os dados desses documento utilizados são apresentados pelo Quadro 1. 

 
ÍNDICE MÉDIO DE VEGETAÇÃO NATIVA POR UGRHI, 2008 
UGRHI (%) 
1 Mantiqueira 32,87 
2 Paraíba do Sul 20,58 
3 Litoral Norte 81,8 
4 Pardo 8,16 
5 Piracicaba, Capivari e Jundiaí 7,12 
6 Alto Tietê 27,21 
7 Baixada Santista 75,16 
8 Sapucaí / Grande 6,58 
9 Mogi-Guaçu 5,9 
10 Sorocaba / Médio Tietê 14,57 
11 Ribeira de Iguape/ Litoral Sul 66,53 
12 Baixo Pardo / Grande 5,97 
13 Tietê / Jacaré 7,11 
14 Alto Paranapanema 14,43 
15 Turvo / Grande 3,91 
16 Tietê / Batalha 6,11 
17 Médio Paranapanema 6,24 
18 São José dos Dourados 2,79 
19 Baixo Tietê 3,98 
20 Aguapeí 5,01 
21 Peixe 4,48 
22 Pontal do Paranapanema 7,04 
ESTADO DE SÃO PAULO 13,94 

Quadro 1: Dados referentes a cobertura vegetal nativa dos das diferentes UGRHIs do 
estado de São Paulo colhidos do Painel da Qualidade Amiental – 2008. 
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 Para a elaboração dos mapas do protótipo proposto, o Mapa das Unidades Hidrográficas de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI (IGC, 1996), foi digitalizado com o a uxílio do 

programa PHILDIGIT, a partir dessa digitalização foram exportados dois arquivos, um no formato 

“.ai” para ser utilizado na elaboração do mapa coropléticos do programa PHILCARTO1, e outro no 

formato “.shp” para a elaboração do mapa em anamorfose com o auxílio do programa SCAPE TOAD2. 

 

 O programa PHILDIGIT, permite a edição e construção de polígonos, linhas e pontos a partir de 

arquivos de imagens que podem ser exportados em diferentes formatos, inclusive aquele utilizado pelo 

programa PHILCARTO. 

 

 Desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe Waniez, o P HILCARTO é um programa de 

coremática, não permite o georreferenciamento de mapas, mas possui uma interface simples e de fácil 

acesso. 

 

 O programa permite a e laboração de mapas temáticos dentre os quais destacamos o que será 

utilizado pelo protótipo para a criação de mapas com temas ambientais da área de estudo em questão, 

os mapas coropléticos, já explicitados anteriormente. 

 

 O programa ainda permite a integração dos referidos mapas elaborados com uma base de dados, 

permitindo a edição e integração dos dados no formato texto “.txt”, nessa tabela á possível incluir até 

20 classes de um determinado tema representado pelo mapa correspondente. 

 

 Para a divisão das classes representadas no mapa coropléticos foi utilizado o método de divisão 

de quartis, que utiliza duas classes extremas para isolar o contorno da distribuição, sendo este, um dos 

diferentes métodos apresentado pelo próprio software: 

 

As seis classes são definidas com os seguintes limites: mínimo; 5º percentil; 1º quartil; 

média; 3º quartil; 95º percentil e máximo. Esta classificação permite separar os 5% das 

unidades espaciais que apresentam os menores valores, e os 5% que possuem os 

maiores valores (Girardi, 2007, p.22) 
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 O programa Scape Toad foi desenvolvido por Dominique Andrieu, Christian Kaiser e André 

Ouridinik, trata-se de um software livre que permite a elaboração de mapas em anamorfose, também 

denominados Cartogramas. 

 

 Para a cr iação desses mapas o software permite a en trada de camadas de representação no 

formato “.shp” com uma tabela de base de dados integrada, com a inserção dessa camada e a escolha 

do tema representado na tabela, o software cria uma rede de coordenadas que utiliza o algoritmo de 

Gastner, T.M. e Newman, M.E.J., atribuindo valores a essas áreas de acordo com os estabelecidos pela 

base de dados, assim as áreas são deformadas dando origem a figuras disformes com relações 

proporcionais ao tema representado, conservando as relações topológicas de vizinhança entre as áreas 

do mapa, dessa maneira o fundo do mapa deixa de ser o euclidiano convencional e passa a ser aquele 

estabelecido pelo tema representado. 

 

 Os gráficos foram gerados por meio do aplicativo de planilhas do pacote de programas 

BrOffice3, de disponibilização gratuita, a d iagramação das pranchas do atlas foram construídas e 

editadas, também por um aplicativo do BrOffice de desenho. 

 

  Foi ainda elaborado um texto didático explicativo com o conteúdo apresentado pela prancha 

protótipo, tendo como base as informações apresentadas pelo Painel da Qualidade Ambiental do estado 

em 2008 e foi selecionado um vídeo ilustrativo relativo a preservação da mata atlântica, cujo link foi 

apresentado nas informações adicionais da prancha. 

 

As Figuras 3 e 4 apresentam as duas páginas elaboradas referentes a prancha protótipo do Atlas 

Ambiental do Estado de São Paulo. 
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Figura 3: Apresentação da 1ª página da prancha protótipo do Atlas Ambiental do Estado de São Paulo 
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Figura 4: Apresentação da 2ª página da prancha protótipo do Atlas ambiental do Estado de São Paulo 
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Resultados 
 

Com relação a p roposta estabelecida pela pesquisa realizada como subsídio para o presente 

artigo cabe ressaltar alguns resultados no que tange a elaboração da prancha protótipo do Atlas 

ambiental do Estado de São Paulo. 

 

A utilização dos programas gratuitos foram satisfatórias com relação a e laboração, edição e 

apresentação tanto das representações gráficas e cartográficas propostas, quanto com relação aos textos 

e imagens de apoio apresentados na prancha. 

 

A representação de múltiplas formas de representação espacial do tema proposto obteve êxito, 

sendo que o teste da comunicação cartográfica dessas representações serão realizados futuramente em 

ambientes escolares de 6º e 7 º ano do ensino fundamental, com base nos resultados obtidos nesses 

testes a p rancha protótipo será editada e modificada de forma a s e adequar as necessidades 

apresentadas pelos usuários. 

 

O programa PHILDIGIT se mostrou satisfatório na edição e criação de representações em área, 

para a e laboração do mapa base para construção dos mapas coropléticos e e m anamorfose propostos 

pela prancha protótipo do Atlas Ambiental do Estado de São Paulo. 

 

O programa PHILCARTO apresentou algumas limitações com relação as representações 

elaboradas, como o programa é um programa de cartomática e não um Sistema de Informações 

Geográfico, o mapa elaborado não pode ser georreferenciado, sendo que a escala foi colocada no mapa 

manualmente. Outra limitação apresentada pelo programa foi com relação ao número de classes 

apresentados no mapa, o programa permite um limite máximo de 20 classes diferentes de 

representação, para o tema proposto pela prancha o programa foi satisfatório, mas uma representação 

de base de todas as UGRHIs do estado nominal não seria representável pelo programa. O programa 

SCAPE TOAD apresentou um bom resultado com relação ao mapa em anamorfose, sendo que a 

representação obtida pelo referido software foi satisfatória para os termos propostos pelo artigo. 
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Conclusões 

 

 Com base nos resultados obtidos pelo estudo elaborado para o presente artigo, chega-se a 

conclusão de que a u tilização de programas gratuitos para a el aboração de mapas em múltiplas 

representações, como gráficos, mapas coropléticos e mapas em anamorfose é p ossível e pode 

apresentar-se como uma alternativa importante para o desenvolvimento de materiais didáticos de 

ensino, assim como para representações técnicas. 

 

 O programa Utilizado para a el aboração das representações coropléticas apresentou algumas 

limitações nos resultados dos mapas elaborados, mas, dada a sua interface e simplicidade de manuseio, 

pode se apresentar como uma alternativa para a e laboração de mapas de diversas naturezas e 

utilizações. 

 

 A apresentou final do atlas, ainda que tenha sofrido algumas alterações para uma melhor 

apresentação das representações, bem como de sua legenda se mostrou adequada com relação a 

metodologia de paginação utilizada e posteriormente será testada com alunos do ensino fundamental. 
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Notas: 
 
1O programa PHILCARTO, assim como o seu auxiliar PHILDIGIT estão disponíveis para download no seguinte link: 
http://philcarto.free.fr/ (acesso em 21/11/2010). 
 
2O programa SCAPETOAD, está disponível para download no seguinte link: http://scapetoad.choros.ch/download.php (acesso em 
21/11/2010). 
 
3O pacote BrOffice, está disponível para download no seguinte link: http://www.broffice.org/download (acesso em 
21/11/2010). 
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1 - Objetivo 

 O referido trabalho objetiva a an álise da paisagem da bacia hidrográfica do bairro Vila 

Primavera, através da elaboração de representações de “Mapas Temáticos Ambientais” e construção de 

maquete. 

 

2 - Materiais e Método 

 Esse projeto pedagógico, com apoio financeiro de empresa privada, assessoria de um 

engenheiro agrônomo e uma pedagoga, teve início em junho de 2010 e vem sendo desenvolvido com 

alunos da 5ª ano do ensino fundamental da escola pública municipal EMEF professora Maria de 

Lourdes Negri de Oliveira, no bairro Vila Primavera, município de Jarinu-SP.  

 

2.1 - Capacitação dos professores e reconhecimento de campo 

 Nas primeiras reuniões foi identificado o interesse dos professores no detalhamento do entorno 

da escola e s eus recursos naturais. Como material de apoio foi utilizado as imagens de satélite 

adquiridas na web site do Google Earth (Imagem 1), carta topográfica do Instituto Geográfico e 

Cartográfico – (IGC) escala 1/10.000 (Imagem 2) e levantamento planialtimétrico do loteamento. Nas 

duas primeiras cartas foram delimitados os limites da bacia hidrográfica e a s Áreas de Preservação 

Permanente (Brasil, 2001), e identificadas os principais cursos d’água e seus afluentes. 
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Imagens 1 e 2 – Imagem de satélite obtidas na web site (Google Earth) e levantamento topográfico IGC 

– escala 1/10.000, ambas com limite das APP’s e bacia hidrográfica 

 

 Na visita de campo com os professores (Imagem 3) foi reforçados os conceitos a respeito das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e bacias hidrográficas, bem como a importância daquelas para 

proteção dos recursos hídricos. Os alunos, em outra oportunidade, também fizeram o reconhecimento 

da área de estudo e da respectiva paisagem (Imagem 4). 

 

 

 
Imagens 3 e 4 – Visita de campo realizadas pelos professores e alunos, respectivamente 
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2.2 - Confecção do “Mapa Temático Ambiental” 

 

 Depois de identificado o interesse de um dos professores no aprofundamento do assunto, 

iniciou-se a elaboração do “Mapa Temático Ambiental” do bairro com os respectivos alunos. Para 

confecção desse mapa foi explicado para os mesmos conceitos relativo à am pliação e r edução de 

desenho utilizando o método manual da quadrícula. Neste método, divide-se em partes iguais o papel 

em que a figura a s er ampliada ou reduzida se encontra (quadrículas) e d ividisse de igual maneira, 

porém o quadriculado maior ou menor. Neste caso a imagem de satélite obtida da web site do Google 

Earth (http://www.google.com/earth) foi ampliada duas vezes. Para exemplificar essa técnica, foi feito 

um desenho na lousa e solicitado para um dos alunos ampliar essa figura sem usar a técnica manual de 

ampliação e depois fazendo uso da mesma (Imagem 5). 

 

 Os alunos fizeram a releitura da imagem de satélite (Imagem 6), e identificaram os principais 

pontos de referência do bairro da Vila primavera, tais como: escola, lago, ribeirão maracanã e seu 

afluente (Córrego do Guaimbé), casas, mata ciliar, vegetação nativa e agricultura, e transferiram essas 

informações para o croqui de uso e o cupação do solo designado como “Mapa Temático Ambiental” 

(Imagens, 7, 8 e 9). 

 

 Os seguintes materiais foram utilizados para construção do mapa: papel, papelão, cola, tinta, 

serragem tingida, caixinhas de papelão reutilizáveis, bucha vegetal e espuma sintética. 

 

 
Imagens 5 e 6 – Aluno ampliando desenho utilizando a técnica manual do quadrante; professora 

auxiliando-os na interpretação da imagem de satélite obtida na web site (Google Earth). 
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Imagem 7 – Aluno transferindo as informações observadas na imagem de satélite, com pintura, para 

confecção do “Mapa Temático Ambiental” 

 

 
Imagens 8 e 9: Alunos preparando o “Mapa Temático Ambiental”. 

 

 

2.3 - Construção da maquete 

  

Para construção dessa maquete, na escala horizontal de 1/2000 e vertical de 1/500, foram 

utilizados os seguintes materiais: isopor, cola branca, papel carbono, cortador de isopor, estilete, e 

tesoura. 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                                  0265 



 

 Para facilitar à identificação e visualização das curvas de nível e dos cursos d’águas as mesmas 

foram contornadas com caneta ponta porosas colorida de diferentes cores (preta e az ul, 

respectivamente), conforme imagem 10. A transferência dessas curvas de nível para o isopor foi 

realizado utilizando papel carbono colocado sob o mapa (Imagem 11). No entanto, verificou-se que ao 

invés de utilizar o papel carbono para transferência, é mais prático cortar as curvas de nível do mapa 

IGC escala 1/2.000 subseqüente e circundá-las com caneta ponta porosa diretamente no isopor 

(Imagem 12). 

 

 Um carregador de bateria foi improvisado para cortar o isopor (Imagem 13). Na ponta do 

mesmo foi adaptado um fio de níquel-cromo, o mesmo utilizado em cortador de isopor convencional.  

 

 Após as curvas de níveis serem transferidas para o isopor as mesmas foram cortadas (Imagem 

13) e coladas (Imagens 14 e 15). 

 

 Pretende-se, ainda, fazer uma “máscara” com papel pardo (craft), de modo a deixar as curvas de 

nível aparente com a finalidade didática de evidenciar as eqüidistâncias entre elas de 5 em 5 metros. 

 

 
Imagens 10 e 11 – Alunos identificando as curvas de nível e cursos d’água, contornando-as com caneta 

ponta porosa preta e azul, respectivamente; e a transferência das curvas de nível para o isopor 

utilizando papel carbono 
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Imagens 12 e 13 – Transferência das curvas de nível para o isopor utilizando-se de outra técnica; corte 

do isopor empregando um carregador de bateria adaptado para tal função. 

 

 
Imagens 14 e 15 – Colagem das curvas de nível e montagem 

 

 A representação vertical de uma paisagem reproduzido através de mapas temáticos e maquetes, 

fazendo uso do sensoriamento remoto, têm sido empregadas por alguns educadores e p esquisadores 

como recurso didático. Como por exemplo, podemos citar SIMIELLI (1995) que utiliza fotos áreas 

para o aprendizado do ensino formal através da reprodução de croquis e maquetes e FLORENZANO 

(2002), ressalta a importância do uso dessas tecnologias para os novos parâmetros curriculares, como a 

do sensoriamento remoto que se destaca da maioria das ferramentas educacionais, pela possibilidade de 

se extraírem informações multidisciplinares. Ainda, segundo esse autor, a p artir da análise e 

interpretações de imagens de satélite ou fotos aéreas, os conceitos da geografia local e regional, a 

interação homem com seu meio ambiente, podem ser articulados. 
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3 - Resultados preliminares 

 

 Como produto final desse trabalho foi elaborado o “Mapa Temático Ambiental” do bairro 

(Imagem 16) com dimensões de 2,5 X 2,0 m e a construção parcial da maquete da bacia hidrográfica 

(Imagem 17), com 1,25 X 1,00 m. 

 

 Constatou-se que a at ividade desenvolvida pelos alunos visando à co nfecção desses materiais 

didáticos motivou-os a participarem ativamente e com interesse. Colaborou, também, no entendimento 

e compreensão da leitura cartográfica que é considerado um conteúdo difícil para os alunos, bem como, 

para transmissão desse assunto pelos professores. Observou-se que durante essas aulas práticas, as 

mesmas foram dinâmicas, desenvolvidas em equipe, fazendo com que alunos desmotivados por já 

terem sido retidos anos anteriores e rotulados como indisciplinados mostrassem interesse, dinamismo e 

habilidade para as atividades, trabalhando na realização do projeto com muita vontade e aguardando 

com ansiedade as aulas seguintes. Nesse período as presenças dos alunos na escola foram mais 

constantes. 

 

 A utilização da cartografia ambiental para interpretação da paisagem no contexto regional 

mostrou-se uma ferramenta pedagógica útil, pois foi possível verificar a p articipação, iniciativa e 

reflexão dos alunos em sala de aula e o  interesse dos mesmos na melhoria da qualidade de vida do 

bairro, inclusive em ações para recuperação das áreas desprovidas de vegetação nativa, arborização 

urbana e organização dos espaços. Nesse sentido, na imagem de satélite do bairro (Imagem 18) foram 

fixadas plaquetinhas de identificação com nome e rua de pessoas interessadas em arborizar a frente de 

suas calçadas. As mudas dessas árvores nativas serão doadas pela Prefeitura do município e plantadas 

pelos proprietários das referidas casas. Esse trabalho de arborização foi iniciado com a d ivulgação 

pelas crianças dos benefícios das mesmas para o bairro, mediante distribuição de folhetos para a 

população local. 
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Imagens 16 e 17 – “Mapa Temático Ambiental”; e maquete inacabada da bacia hidrográfica 

 

 
Imagem 18 – Imagem de satélite com identificação dos interessados na arborização urbana 
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4 - Conclusão 

 A utilização de ferramentas de sensoriamento remoto e l evantamentos topográficos oficiais 

objetivando a r eprodução de “Mapas Temáticos Ambientais” e maquetes mostraram ser um recurso 

didático eficaz e produtivo para o aprendizado de geografia nessa escola do ensino fundamental. 

  

O projeto ainda não foi concluído prevendo-se uma integração maior da escola com a população 

do bairro, levando até aos mesmos os resultados dos estudos ambientais desenvolvidos pelos alunos. 
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Introdução: 

 

As redes de monitoramento de qualidade de águas superficiais são instrumentos importantes na 

avaliação e gestão do estado da qualidade de água por sua serie histórica e pela distribuição geográfica. 

O trabalho faz uma avaliação correlacional entre a e volução espacial da rede de monitoramento de 

qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo através do número de pontos de amostragem e 

sua respectiva densidade espacial ao longo dos 30 anos de sua existência e o crescimento demográfico, 

através da densidade populacional média dos municípios inseridos nas 22 UGRHIs-Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. O índice proposto analisa se a quantidade de pontos monitorados 

a cada ano manteve a capacidade espacial de representar o status da qualidade da água em função da 

intensa pressão antrópica verificada em virtude do crescimento das áreas urbanizadas no Estado sobre 

os corpos hídricos, e a possível perda de sua integridade ecológica.  
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Através deste estudo resgataram-se informações sobre qualidade dos recursos hídricos do 

Estado de São Paulo, buscando a s ua sistematização dentro de um SIG (Sistema de Informações 

Geográficas) para mapear a d istribuição espacial destas informações com o propósito de entender os 

resultados de qualidade da água, e t er a cap acidade de relacioná-los futuramente com estudos de 

trechos críticos que sofrem impacto ambiental.  

 

Como a N atureza é a s oma de um grande número de variáveis ambientais, na tentativa de 

representá-la fielmente, vários dados são gerados todos os dias. Também são muitas as intervenções 

humanas cotidianas que interferem na qualidade do recurso hídrico, quer seja para o abastecimento 

humano ou industrial, geração de energia, agricultura, transporte, recreação ou principalmente quando 

estes são usados para o descarte de efluentes domésticos ou industriais.  

 

Esses usos e os reflexos de nossa vida em sociedade resultam nos chamados “impactos 

antrópicos ou antropogenicos”, que são gerados pelo Homem. Já as respostas naturais do meio físico, 

quando muito extremas são chamadas de desastres naturais. Estamos assim, expostos as transformações 

decorrentes de nossa intervenção em qualquer que seja a es cala: local, regional ou mesmo como 

estamos vendo mais recentemente, em amplitude global. 

 

A interpretação de um momento na natureza requer que sejam trabalhados praticamente ao 

mesmo tempo e d e modo integrado inúmeras facetas, que são fundamentais para compreender a 

dinâmica das relações entre o Homem e o Meio ambiente. Transportando-se estas mesmas relações 

para o ambiente fluvial de rios e reservatórios percebemos a presença de nossa existência através dos 

impactos produzidos no ambiente aquático. Os corpos hídricos são demandados de modo intermitente 

por múltiplos usuários a sua volta, e notamos que a vida de outros seres que ali habitam é relegada a 

um segundo plano ou praticamente esquecida. Portanto, a tarefa de monitorar estas alterações com 

sensibilidade para atender a tantos não é uma tarefa simples. 
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Segundo Zonneveld (1989), estas interações ocorrem dentro de um ambiente cósmico, regidos 

pelas relações existentes da ecologia da paisagem (ciência que investiga as relações entre as ciências 

naturais - meio biótico - com processos e enfoques analíticos das ciências humanas) onde os grandes 

atributos dividem-se em partes, por ele definidas como L.U. (Land Units)1, que se integram e interagem 

entre si, seguem hierarquias dentro da teoria holística, conforme figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 - Os fatores e as características da Terra.  

 

Fonte: ZONNEVELD, 1989, p.69. 

 
1The land unit, as an expression of landscape as a system, is a fundamental concept in landscape ecology. It is an ecologically 

homogeneous tract of land at the scale at issue. It provides a basis for studying topologic as well as chorologic landscape ecology 

relationships.” (ZONNEVELD, 1989, p.67) 
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Dentre suas principais contribuições, destaca-se que a E cologia da Paisagem ajuda a 

compreender a teoria holística: “Holism is based on the hypothesis that nature consists of a hierarchy 

of ‘wholes’ (holons): quarks - protons - atoms - molecules - minerals – living cells - tissues - organisms 

- population – society” (ZONNEVELD, 1989, p.70). Afinal, tenta descrever de forma hierárquica o 

papel da natureza e da sociedade dentro de um sistema total. 

 

Dentro da concepção de sistema, as formas e as paisagens, como se fossem parte de um ser, 

percebem e registram os fenômenos que ocorrem em seu entorno. É um processo que não tem fim e 

necessita constantemente de interpretações, quer sejam elas globais (agregadoras de vários 

componentes), ou segmentadas e detalhadas como em unidades de paisagem. 

 

O autor destaca ainda que cada pesquisador deve se sentir livre para tentar obter esta visão: 

“Within the land unit approach there is considerable freedom in the way in which the various land 

attribute data are ‘integrated’” (ZONNEVELD, 1989, p.67). No entanto, ressalta que o mesmo deve 

ater-se principalmente a tentar responder algumas perguntas: Qual é o  atributo dominante no seu 

estudo? Solo, água ou clima? Depois, tentar caracterizar os fatores que influenciam estes atributos em 

termos de hierarquia, e verificar as relações com os demais componentes analisados. Nas palavras do 

autor, temos: 

Which land attribute is dominant? The question of dominance has three aspects: 

1.Which attribute determines (in the first place) the character of the unit? 2. 

Which attribute determines its quality for a certain purpose? 3. Which attribute 

determines the map image, or the pattern? (ZONNEVELD, 1989, p.75) 

E ele mesmo nos responde: 

A land unit survey aims at mapping such land units. This is done by 

simultaneously using characteristics of the most obvious (mappable) land 

attributes: landform, soil and vegetation (including human alteration of these 

three). The land unit is the basis of the map legend but may be expressed via 

these three land attributes. The more dynamic land attributes, such as certain 

animal populations and water fluxes, are less suitable as diagnostic criteria, but 

often links units by characteristics information/energy fluxes. (ZONNEVELD, 

1989, p.67) 
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Neste estudo, as Land Units acima citadas serão as UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de 

Recurso Hídrico) paulista, que foram delimitadas artificialmente baseadas no conceito de bacia 

hidrográfica, ainda que não atendam exatamente o c onceito proposto por Zonnenveld, enquanto um 

sistema bem definido baseado principalmente em unidades naturais, mas que de certa forma se 

aproximam delas enquanto partes de uma bacia hidrográfica. Em 1994, a Lei 9.034 aprovou o 2º PERH 

(Plano Estadual de Recursos Hídricos) e dividiu o Estado de São Paulo em 22 UGRHIs (Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos).  

 

As UGRHIs constituem unidades territoriais “com dimensões e características 

que permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado dos recursos 

hídricos” (art.20 da Lei Estadual 7663 de 30/12/1991) e, em geral, são formadas 

por partes de bacias hidrográficas ou por um conjunto delas, que de forma 

alguma podem ser consideradas como bacias hidrográficas. (art.20 da Lei 

Estadual 7663, de 30/12/1991. (Cf.: SÃO PAULO, 2008a) 

 

As UGHRIs serão citadas vária vez quer seja pelo nome, ou pelo número e o quadro 1, a seguir,  

funcionará como um dicionário das mesmas. 
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Quadro 1 - Estado de São Paulo e suas 22 UGRHIs com atribuição e principais usos da Água. 

Núm. Nome da UGRHI 
Atribuição da 

UGRHI 
Principais Usos da Água 

ORG. MIDAGLIA, C. L., 

2009. 

01 Mantiqueira Conservação Abastecimento urb./industrial e turismo 

02 Paraíba do Sul Industrial Abastecimento urb./industrial, agricultura e mineração. 

03 Litoral Norte Conservação Abastecimento urb./industrial e turismo. 

04 Pardo Em industrialização Abastecimento urb./ind. e agricultura. 

05 Alto Tietê Industrial Abastecimento urb./ind. agricultura e energia. 

06 
Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí 
Industrial Abastecimento urb./ind. agricultura e energia. 

07 Baixada Santista Industrial Abastecimento urb./ind., turismo e geração de energia. 

08 Sapucaí /Grande Em industrialização Abastecimento urb./industrial. 

09 Mogi-Guaçu Em industrialização Abastecimento urb./industrial e agricultura 

10 Sorocaba / Médio Tietê Industrial 
Abastecimento urb./ind., agricultura, turismo e geração de 

energia. 

11 Ribeira de Iguape/Lit. Sul Conservação Abastecimento urb./ind., agricultura e turismo. 

12 Baixo Pardo /Grande Em industrialização Abastecimento urb./industrial. 

13 Tietê /Jacaré Em industrialização Abastecimento urb./ind., hidrovia e geração de energia. 

14 Alto Paranapanema Conservação Abastecimento urb./industrial. 

15 Turvo /Grande Agropecuária Abastecimento urb./industrial e energia 
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6 Tietê /Batalha Agropecuária 
Abastecimento urb./industrial, hidrovia, agroindústria, 

turismo e geração de energia. 

17 Médio Paranapanema Agropecuária Abastecimento urb./industrial e agroindústria 

18 São José dos Dourados Agropecuária Abastecimento urb./ind. e geração de energia. 

19 Baixo Tietê Agropecuária 
Abastecimento urb./industrial, hidrovia, geração de 

energia e agroindústria 

20 Aguapeí Agropecuária Abastecimento urb./industrial e mineração 

21 Peixe Agropecuária Abastecimento urb./industrial e agroindústria 

22 Pontal do Paranapanema Agropecuária 
Abastecimento urb./ind., agroindústria e geração de 

energia. 

  Fonte: MIDAGLIA, C. L., 2009. 

 

 

Portanto, do ponto de vista interativo, entre o espaço dominado pela natureza e o  espaço 

dominado pelo homem, o desenvolvimento desta análise está apoiada pela necessidade constante de 

aquisição, manipulação e co mpreensão dos fluxos de dados com importância espacial, tais como os 

monitoramentos, que acompanham e avaliam as interferências antrópicas sobre as múltiplas finalidades 

de uso dos recursos hídricos. É partir deste volume de dados, que nasce a necessidade de tradução da 

realidade, em forma de mapas sínteses.  

 

As redes de qualidade de águas superficiais têm como principal objetivo avaliar o estado da 

qualidade da mesma dentro de unidade territorial quer seja esta natural, por exemplo, bacias 

hidrográficas, ou por unidades territoriais criadas pelo homem que estão sujeitas a limites 

administrativos ou políticos, tal como um município, estados ou países.  
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Water quality management may be defined as the effort by society to obtain quantitative information 

on the physical, chemical, and biological characteristics of water via statistical sampling.” The type 

of information sought depends upon the objectives of the monitoring network. Objectives range 

from detecting stream standard violation to determining temporal water quality trends. (SANDERS, 

1983, p.1) 

 

Segundo o mesmo autor, dada a complexidade das idéias e verdades que consideramos quando 

imaginamos a tarefa de desenhar uma rede, ficaria fácil prever que cem (100) diferentes redes poderiam 

ser originadas de cem (100) diferentes propositores de rede. Todavia, quando bem elaborada, ela é 

capaz de identificar os locais prioritários para o controle de fontes de poluição e subsidiar ações de 

governo em planejamento. A figura 2 mostra um exemplo de rede de monitoramento de águas 

superficiais e subterrâneas para avaliações multi-finalitárias.  

 

Geralmente o monitoramento é executado por agências de governo, organismos mistos como 

comitês de bacias e o rganizações civis (ONGs). Pequenas redes de caráter investigatório podem ser 

encontradas em grandes complexos privados industriais, aterros e áreas de mineração. A dimensão e o 

foco principal dependem do propósito e uso dos rios e reservatórios de interesse. Portanto podem ter 

abrangência local, regional, estadual, federal ou transnacional. Além da importância de ter uma boa 

distribuição espacial, a rede de monitoramento tem, como outro aspecto importante, a freqüência, que é 

expressa em termos de tempo de duração e intensidade das coletas das amostras, e d emonstra aos 

interessados confiabilidade no conjunto de resultados apresentado. 
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Em 1996, o relatório da UNEP (“A Practical Guide to the Design and I mplementation of 

Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes”) destacou os tipos de monitoramento com 

relação ao tempo que devem durar: 

 

Monitoring is defined by the International Organization for Standardization 
(ISO) as: “the Programmed process of sampling, measurement and subsequent 
recording or signalling, or both, of various water characteristics, often with the 
aim of assessing conformity to specified objectives”. This general definition 
can be differentiated into three types of monitoring activities that distinguish 
between long-term, short-term and continuous monitoring programmes” as 
follows: Monitoring is the long-term, standardized measurement and 
observation of the aquatic environment in order to define status and trends;  
Surveys are finite duration, intensive programmes to measure and observe the 
quality of the aquatic environment for a specific purpose;  
Surveillance is continuous, specific measurement and observation for the 
purpose of water quality management and operational activities. (UNEP/WHO, 
1996, p.10) 
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Figura 2 - Exemplo de rede de amostragem para monitoramento para múltiplos fins. 

 

 
 Fonte: UNEP/WHO, 1996. 

 

O meio ecológico água compreende as águas continentais (superficiais e subterrâneas) e águas 

costeiras. Os rios e r eservatórios, conhecidos como águas doces, do ponto de vista da natureza 

enquanto águas de superfície, organizam-se, segundo Christofolletti (1974, p.81), por bacias 

hidrográficas, cuja drenagem fluvial é co mposta por um conjunto de canais de escoamento inter-

relacionados, que definem a área drenada por determinado rio. Segundo o mesmo autor, classificam-se 

basicamente em exorréicas, quando o fluxo das águas se dá de modo contínuo até o mar, e e m 

endorréicas, quando não possuem escoamento até o mar. Portanto, esta diferença de fluxo pode 

influenciar no desenho das redes de monitoramento. 
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Objetivo: 

 

O objetivo é ap resentar um índice que interprete e s intetize o histórico do monitoramento da 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo através da evolução da abrangência espacial 

da densidade da rede de monitoramento, e das respectivas médias do IQA - Índice de Qualidade das 

Águas estabelecendo uma correlação entre o crescimento populacional através da evolução da taxa de 

densidade populacional no Estado de São Paulo, e e m função do macro-uso do solo. O intuito é 

estabelecer um indicador que sintetize a ad equação e abrangência espacial da rede apoiado por uma 

plataforma de geoprocessamento desenvolvida no Sistema de Informação Geográfico ILWIS- 

Integrated Land and Water Information System. (ITC, 2009) 

  

O índice gerado deve analisar se a q uantidade de pontos monitorados a cad a ano manteve a 

capacidade espacial de representar o status da qualidade da água em função da intensa pressão 

antrópica, verificada em virtude do crescimento das áreas urbanizadas no Estado, sobre os corpos 

hídricos, e a possível perda de sua integridade ecológica. O estudo também poderá indicar se é 

necessário adensar a r ede em determinadas unidades de gerenciamento hídrico ou investir em 

recuperação ambiental. 
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Metodologia: 

 

Como atualmente estamos vivendo em um ambiente de fácil acesso à comunicação, o problema 

que se apresenta não é exatamente o de falta de dados ou de informação, mas sim ao contrário, uma 

grande profusão deles, vindo de várias fontes e em diversos formatos. Em função dos usos múltiplos da 

água e d e seus distintos usuários aparecem alguns conflitos de interesse sobre o seu real status de 

qualidade. Muitos julgam que para esclarecer tais questões necessita-se ter uma rede de monitoramento 

mais abrangente, mais completa, sugerindo-se a inclusão de mais pontos. Surge então a discussão sobre 

onde e quantos pontos deveriam existir, onde devem ser incluídos e qual o custo envolvido na 

ampliação para coletar, analisar as amostras, processar os dados, organizar a informação de forma cada 

vez mais objetiva e divulgá-la rapidamente em forma de índices. Sabe-se que quanto mais informação 

apresentada de forma isolada, maior a dificuldade de encontrar respostas para os problemas.  

 

A large amount of spatial data can only be handled by presenting a r educed 

amount of data to a decision maker. Options to do this are: selection, 

aggregation and visualization. 

In selection, only a part of the data is offered to a decision maker. Aggregation 

reduces the amount of information by combining parts of it. Then the data can 

be presented not only numerically, but also graphically. Visualization 

techniques are used to present the data in an accessible way. The techniques to 

handle a large amount of spatial data are described in Chapter 4 and applied in 

Chapters 6, 7 and 8. (HERWIJNEN, 1999) 

 

Para oferecer melhor possibilidade de compressão do status da qualidade ambiental frente aos 

tomadores de decisão em relação ao gerenciamento de água, às vezes basta tomar ações com as 

informações já existentes. Se o excesso de informação confunde e impossibilita a co mpreensão dos 

gestores e técnicos em geral, imagine como é difícil para o público compreender o que esta sendo feito, 

e ter confiança para opinar quando acionado para participar de comitês ou para fazer escolhas sobre 

prioridades para um determinado uso da água. 
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T. Sanders (1983, p.12) comenta este problema quando se refere aos dados de qualidade de 

água após o processo de armazenamento e consistência, quando estes precisavam ser convertidos em 

informação que atendesse as necessidades e expectativas dos tomadores de decisão: 

 

The small number of past studies in the area of data utilization for regulatory 

water quality management purposes is indicative of the difficulty in dealing 

with subjective nature of management decision making. In the data utilization 

portion of a monitoring system, objectives pieces of data are converted into 

information which is then used in a rather subjective manner to assist decision 

making. 

 

 Para auxiliar na comparação espacial destes dados foram gerados mapas dentro da plataforma 

do SIG do programa ILWIS, pelo banco de dados SP_WATERNET, onde os registros foram 

sistematizados e v isualizados por operações de análise espacial.  E ste sistema registrou e m apeou 

correlações importantes entre os efeitos do avanço da urbanização e a p ossibilidade de queda da 

qualidade de água, que remetem a hipótese da interferência da pressão antrópica sobre o 

monitoramento.  

 

Como a geração de um índice que possa ser utilizado para avaliar esta pressão antrópica é muito 

mais que a s imples visualização de informações geradas por sistemas de informação geográfica, 

entendeu-se que estas informações deveriam ser valoradas, ou seja, deveriam expressar o julgamento 

de quem esta propondo esta avaliação com maior envolvimento, que pode ser a de  uma pessoa ou de 

um grupo (visões ou opiniões). 

 

 Spatial Multiple Criteria Evaluation “SMCE” is based on multiple 

attribute decision analysis techniques (Sharifi et al. 2005), and combines multi-

criteria evaluation methods and spatio-temporal analysis performed in GIS 

environment.  
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The performance assessment of an option in one or more criteria at each time 

step can be described by a defined set of maps. Therefore, the spatial decision 

problem can be visualized as a “two or three dimensional table of maps”, or 

“map of tables” (Sharifi and Retsios, 2004), which has to be transformed into 

one final ranking of alternatives (Figure 2). Spatial multicriteria decision 

analysis is a process that combines and transforms geographical data (the input) 

into a decision (the output). This process consists of procedures that involve the 

utilization of geographical data, the decision maker’s preferences and the 

manipulation of data and preferences according to specified decision rules. In 

this process multidimensional geographical data and information at different 

time steps can be aggregated into one-dimensional values for the alternatives. 

(SHARIFI, A.; ZUCCA, A., 2007)  

 

 Para tanto se recorreu a u ma avaliação manual Multi-critério, AMC, ou ainda Multi-criteria 

evaluation. Este recurso está disponível dentro do programa ILWIS na função análise espacial 

denominada SCME (Spatial Multi-Criteria Evaluation) onde se elabora uma a árvore de decisão com 

critérios (criteria-tree) para fins de análise. Infelizmente por limitações de tempo e p elo fato da 

necessidade de conversão de praticamente todos os mapas para adequar-se a ex igência de 

processamento de entrada na árvore de decisão, optou-se por executá-la de forma manual (planilhas 

Excel) e depois registrar os dados em mapas. Mas, deve-se entender que a fase manual da SMCE, a 

MCE, multi-criteria evaluation, (AMC- avaliação multi-critério) é q uase uma pré-condição para o 

passo futuro, ou seja, a análise dentro do software, através da SCME. A fase manual corresponde à fase 

racional da equalização do problema e a forma de como proceder na hierarquização analítica (AHP), e 

como se estabelecer a combinação das diferentes informações, que vão pertencer a série de critérios 

selecionados para compor o novo indicador. Por fim, este deve ser capaz de sintetizar e subsidiar a 

resposta do problema estudado. 
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A Análise Multi-Critério e a geração do IAEM- Índice Abrangência Espacial do Monitoramento. 

 

A análise temporo-espacial comparativa ficou mais racional com o uso dos recursos das 

geotecnologias ,com a construção do banco SP_WATERNET e através do índice gerado pela matriz da 

AMC- Análise Multi-Critério aplicada pra fins de suporte ao planejamento de recursos hídricos. Esta 

análise prevê várias fases desde a estruturação do problema até a geração do índice avaliador. A figura 

3 mostra um exemplo da metodologia utilizada pelo ITC-Faculty of Geo-Information Science and 

Earth Observation no curso sobre análise espacial, Spatial  Decision Support Systems (ITC, 2008). 

 

Figura 3 - Fases da Análise Multi-critério. 

 
Fonte: ITC, 2008 - DESDSS\Lesson_4\L2\L2_files\4B1 i_files\4B1 introduction to multicriteria 

evaluation - structuring_files\Slide0372.htm. 
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No caso da proposta deste índice foram escolhidos os seguintes temas para serem avaliados: 

 

• Densidade Populacional: indicador estatístico obtido através da divisão da população total 

estimada levantada pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pela área em de 

cada UGHRI (segundo o PERH- Plano Estadual de Recursos Hídricos) expressa em hab./km²; 

• Macro Uso do Solo-Atribuição da UGRHI, segundo o anexo III da Lei 9034 de 1994 (PERH); 

• Número de Pontos operados por ano pela CETESB com IQA calculado por UGRHI; 

• Densidade da Rede de Monitoramento -Nº de pontos de água superficial/1.000 km². Segundo 

recomendação da Agência EEA-Agência Ambiental Européia para a C EE- Comunidade 

Econômica Européia, equivale a 1 ponto por 1.000 km². 

• Médias Anuais dos resultados do IQA por UGRHI divulgados pela CETESB- Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo. 

 

Os critérios utilizados para compor a análise AMC foram divididos enquanto custos: impactos 

antrópicos ou enquanto benefícios: ações de monitoramento e gestão. Além disto, receberam pesos para 

serem ponderados após a padronização.  

A síntese da fase racional e a divisão dos critérios esta representada no Quadro 2: 
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Quadro 2: Formulação do Ambiente operacional de Análise e Seleção das variáveis.  

 

  

Fonte: MIDAGLIA, 2009 

 

Durante esta fase pensou-se em incluir nesta analise outro critério do tipo benefício, que 

apresentasse a porcentagem de esgoto tratado. Mas como estes números são ainda bastante 

controversos, pois dependem da informação da porcentagem de coleta correta, isto é, se a rede coletora 

estaria realmente acompanhando o crescimento da cidade em sua região de periférica, ele poderia ser 

impreciso. Além disto, também dependeria da informação correta sobre a porcentagem de tratamento 

de esgoto coletado para os anos estudados e p or fim, do tipo de sistema de tratamento e d e sua 

eficiência operacional. Com isto, existia grande possibilidade do dado trazer mais incerteza do que 

contribuição de análise na avaliação multi-critério e por isto não foi incluído.  N essa fase lógica de 

seleção de variáveis, vale ressaltar que ainda que uma informação possa ser bastante interessante, 

recomenda-se que em caso de incertezas, que elas não sejam incluídas, pois na próxima fase, onde se 

atribuem os pesos, elas podem induzir a erros maiores e causar danos no resultado geral.  
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Assim, decidiu-se que a p resença ou não de esgoto na água vai ser inferida pelo critério da 

qualidade de água, ou seja, pelo índice do IQA, que será apresentado pela média anual. Por isso, após 

algumas considerações o grupo escolhido ficou restrito a estes cinco indicadores listados anteriormente. 

  

O uso de planilhas de cálculo Microsoft Excel para gerar a matriz de normatização dos dados da análise 

multi-critério foi um importante passo em direção a t radução de dados originais, com informações 

segmentadas, de comportamento espacial de fatores isolados e d e conhecimento de antigos cenários 

vistos dentro da lógica racional do ambiente operacional analisado onde os dados são correlacionados. 

Sintetizados, revelaram quais foram os padrões de desempenho do monitoramento frente ao 

crescimento populacional ocorrido neste intervalo de tempo. 

 

Os Tipos de padronização: 

 

Para o cálculo de cada um dos indicadores foi necessário padronizar as variáveis de forma a 

torná-las comparáveis entre si e p ermitir sua agregação. Como os critérios escolhidos apresentam-se 

através de valores expressos em diferentes unidades de medidas elas não são comparáveis entre si, 

portanto não existe a menor possibilidade de fazer uma comparação obvia entre elas, sendo necessário 

realizar a padronização entre eles, para que possam ser somados, multiplicados ou comparados entre si. 

Para apreender a importância relativa de cada fator no contexto da avaliação, a ponderação considera a 

técnica de avaliação aos pares (Analytical Hierarchy Process), desenvolvida por Saaty (1980), que 

orienta os seres humanos a desmembrar os problemas para poder solucioná-los. 

Neste estudo foram utilizados dois métodos de padronização: 

• Maximum Standardization  Padronização máxima 

• Interval Standardization     Padronização intervalada. 

 

Durante esta fase pode se perceber como cada informação escolhida é t ransformada em 

unidades comparáveis, e ver como se comportam uns em relação aos outros. Os dois tipos de 

padronização apresentam resultados diferentes que foram comparados para ver qual o é método mais 

indicado para a an álise. As seguintes equações que transformam os valores dentro de razão de 

proporção em uma escala que varia entre 0-1. 
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• Padronização máxima: Este método transforma os valores reais para um valor 

adimensional entre 0 e  1. Sendo que nas condições de benefício, por exemplo, quanto 

maior o valor melhor, o maior valor da serie estudada dessa variável será considerado 

igual a 1 e o  pior será considerado igual a 0. Quando existir na serie um valor igual a 

zero, caso do número de pontos para a UGRHI 1 no ano de 1980 o valor zero da tabela 

de padronização vai ficar igual ao seu número original.  

 

• Padronização Intervalada: Este método transforma os valores dentro de razão de 

proporção em uma da escala de propriedades intervalada que varia entre 0-1, conforme 

pode ser visto nas matrizes da AMC. Este método também transforma os valores reais 

para um valor adimensional entre 0 e 1. São regidas pelas seguintes equações, conforme 

tabela1. 

 

Tabela 1: Equações utilizadas Padronização dos dados 

 

Equação de Padronização Máxima para 

Custos: 

Equação de Padronização Máxima para 

Benefícios: 

  

Equação de Padronização Intervalada 

para Custos 

Equação da Padronização Intervalada para 

Benefícios 

  

Fonte: Fonte: MIDAGLIA,2009 apud ITC, 2008 - DESDSS 
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O produto gerado pelos dois métodos de padronização, resulta em 2 séries normatizadas, as  

quais foram posteriormente multiplicadas pelo viés de 2 pesos, duas visões ou opiniões, que devem ser 

analisados ao máximo. Comparando-se as 4 séries de índices gerados passou-se a interpretação dos 

resultados e tendo como base a realidade da época de cada ano, entendeu-se que o resultado que melhor 

representou o período de estudo foi o método da padronização intervalada. E dentre as duas visões ou 

pesos propostos, entendeu-se que era melhor considerar os resultados obtidos na segunda fase da AMC 

– sensibilização que é a multiplicação pelo peso 2. A visão 2 dá uma importância ligeiramente maior 

para a parte dos benefícios (0,55), ou seja para a gestão da água que englobou o número de pontos, sua 

densidade espacial e a média do IQA, pois é principalmente para evidenciar se esta condição, de boa 

gestão da qualidade,  que este estudo se atem, frente aos custos causados pelo uso antrópico (0,45). 

 

As tabelas 2, 3 e 3 apresentam  p lanilhas com os cálculos para os anos de 1980, 1996 e 2009 

para geração do índice IAEM. Visualizando-se estas matrizes nota-se que estas geraram valores 

normatizados aparentemente semelhantes, especialmente no critério da densidade populacional, onde 

somente após a quarta casa decimal, as diferenças aparecem. Isto é normal quando se compara em larga 

escala, ou seja, quando o número maior é muito diferente do menor. Desde os primeiros anos de estudo 

do IAEM já existiram números muito discrepantes dentro de um mesmo critério, como por exemplo, os 

dados originais referentes à d ensidade populacional na UGRHI 6-Alto Tietê, que sempre se 

apresentaram em destaque em relação às demais unidades. Cogitou-se que esta unidade poderia ser 

considerada um out-lier, ou seja, um valor muito discrepante em relação aos demais, e que poderia ser 

descartada, mas entendeu-se que não teria o menor sentido avaliar um espaço fechado como o Estado 

de São Paulo sem a área submetida á maior pressão ambiental.  

 

Portanto, como a padronização intervalada pode reduzir um pouco estas discrepâncias, ela foi 

escolhida para ser utilizada como geradora do índice que considera a abrangência do monitoramento 

dentro de um contexto geográfico indissolúvel, apesar das outras unidades apresentarem seus valores 

parciais puxados para baixo.  
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Todavia como esta proposta do índice IAEM é nova, somente após alguns testes na fase de 

sensibilização, têm-se os números finais. Aconselha-se inicialmente a não colocar muita diferença entre 

os pesos para não distorcer, influenciar ou dificultar a interpretação dos resultados, até que se tenha 

domínio do ajuste dos pesos nesta fase de sensibilização.  
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(Esta página foi propositalmente fixada em branco por motivos de Editoração Eletrônica)



 

Tabela 2-AMC-1980- Matriz da Análise Multicriterial para geração do IAEM- Índice de Abrangência Espacial de Monitoramento do Estado de São Paulo  
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Tabela 3– AMC-1996-Matriz da Análise Multicriterial para geração do IAEM- Índice de Abrangência Espacial de Monitoramento do Estado de São Paulo 
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Tabela 4– AMC-2009-Matriz da Análise Multicriterial para geração do IAEM- Índice de Abrangência Espacial de Monitoramento do Est. São Paulo 
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Resultados e Discussão: 

 

IQA sem normatizar: 

 

 As notas do IQA, utilizadas pela CETESB desde 1975, foram regulamentadas pelo decreto 

Estadual 8468, de 1976 com vistas a servir de informação básica de qualidade de água para o público 

em geral, bem como para o gerenciamento das águas superficiais. (CETESB, 1980).  Representam uma 

média ponderada de vários parâmetros (tabela 5) para expressar a q ualidade das águas, com maior 

facilidade de comunicação para público não especializado ou não. 

  

Tabela 5 – Tabela dos pesos dos parâmetros para cálculo do IQA. 

Tabela de Parâmetros do IQA (pesos) 

Rankin

g 

Variável de 

Qualidade 
Unidade 

Peso 

(weight) 

1 Oxigênio Dissolvido % saturação 0,17 

2 Coliformes Fecais NMP/100 mL 0,15 

3 pH - 0,12 

4 DBO5 mg O2/L 0,10 

5 Nitrogênio Total mg N/L 0,10 

6 Fósforo Total mg P/L 0,10 

7 
Temperatura de 

Desvio 
°C 0,10 

8 Turbidez uT 0,08 

9 Sólidos Totais mg/L 0,08 

 Somatória dos pesos 1 

   Fonte: CETESB, 2003 
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Ainda que tenha sido escolhido o método de padronização intervalada, a normatização do IQA 

foi questionada. Como esta nota já é resultado de um produtório cujo intervalo varia de 0 a 100, não 

haveria necessidade de submetê-la a nova normatização, que resultaria em uma avaliação equivocada, 

pois poderia subestimar ou superestimar os resultados da nota da qualidade da água (IQA). A sugestão 

foi entendida como uma contribuição positiva para a revisão da proposta inicial. Portanto, apresentam-

se aqui valores que já contemplam esta revisão, ainda que isto dificulte na avaliação da escolha da 

melhor performance por unidade por ano anual.Mas como este não é o objetivo principal, decidiu-se 

por aceitar esta sugestão. 

 
Para efeito de interpretação dos resultados gerados nas tabelas AMC o intervalo do índice 

IAEM foi dividido em 5 classes e 2 categorias,  que definem o grau de  abrangência espacial da rede e 

sua vulnerabilidade. (tabela 6) 

 

 

Tabela 6- Divisão do IAEM em classes e categorias 

 

IAEM- Índice de 
Abrangência Espacial do 

Monitoramento 
Intervalos 

 Pressão Antrópica 
sobre o Monitoramento 

C
la

ss
es

 

Insuficiente 0 0,355 
Vulnerável 

Pouco Abrangente 0,356 0,505 

Suficiente 0,506 0,605 

Não Vulnerável Abrangente  0,606 0,755 

Muito Abrangente 0,756 1 
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As classes do IAEM resultantes das tabelas padronizadas e sensibilizadas pela visão 2 para as 

diferentes UGRHIs apresentam de forma sintetizada quais unidades apresentaram maior ou menor 

susceptibilidade a face às pressões antrópicas (categorias: vulnerável ou não vulnerável) conforme cada 

ano de estudo. O quadro 3 mostra a evolução temporal, onde se percebe que a categoria vulnerável 

predominou em UGRHIs de vocação industrial, que concentra também a 75% da população estadual. 

Nestas UGHRIS (2, 5, 6, 7 e 10) o problema não é a falta/insuficiência de monitoramento, mas sim a 

existência de alguns trechos de rios com qualidade crítica (IQA péssimo: inferior a 19; ou ruim: IQA 

entre 20 e 36). Muitos dos trechos foram detectados pela rede de monitoramento já em seus anos 

iniciais, e que assim permaneceram, em função da pressão do desenvolvimento econômico.  

 

Quadro 3- Evolução temporal por UGHRI em classes e categorias do IAEM 

 

IAEM – Classes por UGHRIs Núm. de UGHRIs Vulneráveis a Pressão Antrópica 
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A leitura do IAEM verificou que a rede de monitoramento de águas interiores da CETESB, 

cresceu de modo a fazer-se presente em todas as unidades (o que se deu a partir de 2001), e que em 

termos de território, esteve adequada a maior parte do período avaliado.  

 

 Em 1980, primeiro ano para qual o IAEM foi calculado, verifica-se em função dos resultados 

sínteses da matriz AMC (tabela 2) nenhuma das unidades foi considerada como tendo monitoramento 

insuficiente nem muito abrangente, que são categorias situadas em extremos opostos do índice. Das 22 

UGRHIS, 12 UGRHIs foram classificadas com o IAEM pouco abrangente ou vulnerável. Foram elas: 

As UGRHIS 1 e 3  (conservação),  as UGRHIs 4, 8  e 9  (em industrialização), Todas as UGRHIs 

industriais (2, 5, 6, 7 e 10) e A UGRHI 17 (agropecuária). As UGRHIs onde não havia nenhum ponto 

neste ano, caso das unidades 1, 3 e 17, obtiveram valores do IAEM que as classificavam com o tipo de 

monitoramento pouco abrangente. Nesta categoria as UGRHIs industriais 05 e 10 foram incluídas pelos 

valores das médias do IQA, classificados como aceitáveis ou regulares (IQA entre 37 e 51).  

 

No ano de 1996, (tabela 3) 11 UGRHIs foram classificadas como IAEM suficiente. Os outros 

50% estaviram vulneráveis. São elas: As UGRHIS 1 e 3 (conservação),  as UGRHIs  4, 8,9  e 12 (em 

industrialização), todas as UGRHIs industriais (2, 5, 6, 7 e 10) e  nenhuma das unidades agropecuária. 

 

A rede de monitoramento estadual cresceu e passou de 84 para 343 pontos e atingiu a densidade 

ideal pelo critério da CEE em 2001. Entretanto, ainda apresenta-se vulnerável à grande pressão 

antrópica sobre os recursos hídricos causada principalmente pelo adensamento populacional, pelo 

múltiplo uso do recurso hídrico e p elas atividades econômicas existentes na região de maior 

desenvolvimento econômico do país. São estes os motivos que resultam na perda do status da qualidade 

das águas, principalmente nas UGRHIs de vocação industrial, ou em industrialização, cujo desempenho 

da rede quando avaliado pelo IAEM mostrou-se vulnerável, principalmente na UGRHI 6- Alto Tietê. 

 

Em 2009, apenas 8 unidades foram classificadas como vulneráveis (tabela 4), indicado uma 

melhoria conforme o IAEM, em número de unidades vulneráveis.  Dentre elas as vulneráveis, a 

UGRHI 6- Alto Tietê, onde esta localizada a RMSP- Região Metropolitana de São Paulo que obteve o 

pior índice, 0,29, insuficiente, frente às pressões antrópicas.   
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Como vimos tal classificação não se dá em razão da falta de pontos, mas sim em função da 

perda de qualidade, que demonstra grande vulnerabilidade. As outras 7 com o IAEM pouco abrangente 

foram: UGHRIS 2,7 e 10 (industriais) e 4,8,12 e 13 (em industrialização); 

 

As demais 14 u nidades foram classificadas com níveis do IAEM adequado, ou seja, não 

vulneráveis: São 10 com IAEM classificados com suficiente: 5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí, 9- Mogi-

Guaçu e t odas as unidades agropecuárias. Com IAEM abrangente, as UGHRIs: 1, 11 e  14 ( todas de 

vocação para conservação) e 1  como muito abrangente, UGHRI 3-Litoral Norte. Esta última, dada a 

característica de sua drenagem exorréica, apresentou-se com densidade de pontos muito elevada e tem 

bons índices, o que resultou em ótima classificação. Neste caso, talvez coubesse uma redução do 

monitoramento, pois a rede deve buscar ter a melhor cobertura no Estado como um todo.  

 

 Mapas sínteses, que formam um panorama síntese de cada ano podem ser visualizados para os 

anos de 1980, 1996 e 2009, nas figuras 4, 5, e 6. 
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Figura 4– Panorama segundo critérios selecionados para geração do IAEM-1980 
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Figura 5– Panorama segundo critérios selecionados para geração do IAEM-1996 
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Figura 6– Panorama segundo critérios selecionados para geração do IAEM-2009 
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Conclusões: 

 

Na gestão de recursos hídricos, é essencial concatenar respostas para poder entender e 

superar as intervenções antrópicas impostas às limitações do meio físico e ao mesmo tempo 

atender aos anseios de bem estar das populações. O planejamento ambiental quando bem 

executado, pode fornecer o equilíbrio necessário para tomadas de decisão mais sustentáveis 

sobre gerenciamento de bacias hidrográficas e os usos múltiplos preponderantes: manejo e 

irrigação da agricultura, aproveitamento energético dos recursos naturais, controle e 

prevenção de enchentes e o monitoramento da poluição das águas superficiais, subterrâneas e 

costeiras. Neste processo é preciso dispor de informações sintetizadas. 

 

Durante os 30 anos avaliados, a história do monitoramento das águas superficiais no 

Estado de São Paulo foi repassada através destas 5 classes e 2 categorias derivadas do índice 

resultante da matriz de combinação pareada entre fatores sociais e ambientais e conclui-se 

que: 

• O índice IAEM pode confrontar, considerando-se as dimensões territoriais, 
indicadores socioeconômicos e a mbientais no que diz respeito a s ua 
espacialização, e mostrou as desigualdades de cobertura na abrangência da 
rede de monitoramento, ano a ano. 

• Classificou as UGRHIs em categorias de vulnerabilidade sob o enfoque dos 
resultados gerados pelo monitoramento das águas superficiais. E pelos olhos 
do novo indicador pode-se ter uma idéia acerca da capacidade de suporte e 
sustentabilidade ambiental nas diversas unidades em seus respectivos usos 
preponderantes.  

• Pode proporcionar ao gestor de recurso hídrico uma visão sintetizada das 
influencias dos efeitos da urbanização desprovida de infra-estrutura básica 
ambiental, com a identificação e a localização espacial das áreas sensíveis 
onde habitam os segmentos populacionais mais vulneráveis, facilitando a 
definição de prioritárias no direcionamento de políticas públicas. Espera-se 
que estes cenários possam auxiliar em futuras tomada de decisões relacionadas 
ao tamanho ideal que a r ede de monitoramento deve em termos de 
abrangência, e quais seriam seus limites ideais frente às pressões geradas pela 
progressiva urbanização. Que uma vez detectada estas vulnerabilidades, que se 
produza respostas eficientes, ou seja, em resgate da sustentabilidade ambiental.  
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Resumindo, o novo índice, IAEM, proporcionou a g eração de cenários passados da 

história da rede de monitoramento da CETESB, mostrando a s ua evolução e s ua 

vulnerabilidade de abrangência no território na qual está inserida, em uma das regiões com 

maior pressão pelo uso múltiplo da água da América Latina. 
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Introdução  
 

A identificação da ocupação e uso da terra constitui-se em importante elemento para 

um estudo ligado à temática ambiental, pois o dado mais atualizado sobre uma determinada 

área auxiliará, dentre outros, identificar e localizar os agentes responsáveis pelas suas 

condições ambientais (MENDONÇA, 1997). 

 

 Segundo Mendonça 1997, a importância de se conhecer o uso e ocupação da terra, no 

caso da Bacia do Alto Sucuriú, consiste em fornecer subsídios ao planejamento para a 

ordenação do espaço físico e a previsão dos elementos relativos às necessidades humanas, de 

modo a garantir um meio ambiente que proporcione qualidade de vida a seus habitantes. 

 

O avanço da tecnologia espacial tornou disponíveis produtos de satélites imageadores 

da terra como marco de uma nova era dos estudos de Uso da Terra, pois ao mesmo tempo em 

que lhe dá uma nova metodologia de pesquisa, revela a concepção teórica que orienta a 

apreensão espacial e temporal do uso da terra no seu conjunto para a gestão da apropriação do 

espaço geográfico global ou local (IBGE, 2006). 
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O uso das geotecnologias é cr escente no âmbito da análise geográfica e suas 

atribuições, resultados e p rodutos tem sido de fundamental importância para a p esquisa 

científica e trabalhos técnicos na área de assessoria e consultoria ambiental. 

 

No caso desta pesquisa as geotecnologias contribuem com informações e d ados 

obtidos por meio de sensores orbitais que obtém imagens da superfície terrestre, 

Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

Para Câmara 2000, o termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para 

sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. Nessa perspectiva, a 

tecnologia dos Sistemas Geográficos de Informação e S ensoriamento Remoto, vem se 

impondo como uma importante ferramenta para visualização e a nálise da informação 

espacial. 

 

Atualmente os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), se faz presente nos estudos 

realizados em universidades aumentando os usuários deste segmento. Queiroz (2002) elucida 

que a “popularização” dos SIG’s em academias está consolidada.   

 

A evolução dos SIGs está atrelada à progressão dos recursos da 

informática. O aumento da capacidade de armazenamento e processamento, 

a diminuição dos custos de hardware e software e, particularmente, a 

melhoria da interface com o usuário foram responsáveis diretos pela 

incorporação da tecnologia nos segmentos de pesquisa e ensino (p.115). 

 

As imagens orbitais processadas em ambiente de SIG são geradas a partir de satélites 

de observação da superfície terrestre. Tais engenhos ou satélites possuem sensores de 

captação, que podem ser classificados como ativos ou passivos. Neste contexto, são passivos 

os sensores que não possuem fonte própria de radiação, estes geralmente utilizam a energia 

da radiação solar para imagear a s uperfície terrestre. Já os sensores ativos possuem fonte 

própria de radiação eletromagnética, estes possuem um mecanismo que emite e cap tura 

radiação eletromagnética. 
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Nessa perspectiva, a tecnologia dos Sistemas de Informação Geográfica e 

Sensoriamento Remoto vêm se impondo como uma importante ferramenta para visualização, 

manipulação e análise de dados espaciais podendo fornecer subsidio no sentido de nortear um 

planejamento para determinado espaço. 

 

O termo planejamento compreende vastas atividades, para Ab’sáber (1969, p. 11-12) 

planejamento significa: 

A grande prévia consiste em se saber o que é planejamento. Planejar 

significa elaborar planos de melhoria. Significa encontrar diretrizes para 

corrigir os espaços mal organizados e improdutivos. Significa encontrar 

meios e propiciar condições para interferir nos setores menos favoráveis de 

uma estrutura ou de uma conjuntura.  

Nesse contexto, o uso de geotecnologias para mapeamento do uso e ocupação da terra 

é um importante procedimento para o planejamento, o qual vem nos atender como um 

processo baseado em políticas, leis e ad ministração de uma determinada área, ou seja, 

ordenando o uso e ocupação da terra. 
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Localização da área de estudo 

 

A área de estudo deste trabalho, a Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú, está localizada 

na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul entre as coordenadas geográficas 

18º12’36.198’’ a 19º33’50.86’’ S e 51º54’33’’ a 53º31’27.96’’ W e possui uma área de 

aproximadamente 11.193 km², abrangendo partes dos municípios de Costa Rica, Chapadão 

do Sul e Água Clara, Cassilândia e Paranaíba.  O Rio Sucuriú é afluente da margem direita do 

Rio Paraná que é afluente do Rio da Prata (Figura1). 
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Objetivos  

 

Este trabalho tem como objetivo elaborar e analisar o mapeamento de uso e ocupação 

da terra da Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú (BHAS), para fins de Planejamento e 

Gerenciamento.  
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Materiais e Métodos  

 

Para a r ealização deste trabalho foi utilizado imagens do satélite LANDSAT 5 do 

sensor TM bandas 3, 4 e  5, do ano de 2010 órbita 223 e  ponto 073, 223 074 e  224 073 , 

imagens de radar SRTM (Shuttle Radar Topography) do ano de 2000 e imagens do satélite 

LANDSAT 7 do sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) georreferenciadas bandas 

3,4 e 5 no ano de 2000 órbitas 223 e ponto 073, 223 074 e 224 073. Os critérios utilizados 

para selecionar as imagens do sensor TM foram: disponibilidade, percentual de nuvens e 

proximidade das datas de saída de campo. 

 

A imagem do sensor ativo, no caso deste trabalho a SRTM, auxiliou a delimitação da 

área de estudo na observação dos divisores d’água da Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú. Já 

a imagem orbital do sensor passivo ETM+ do ano de 2000 serviu de apoio para o registro da 

imagem LANDSAT TM no ano de 2010.  

 

Além disso, utilizou-se um receptor Garmin Eletronic Map GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) para demarcar pontos de georreferenciamento e para auxilio na re-

classificação da imagem do sensor TM, câmera fotográfica digital para registros in loco e o 

software SPRING® 5.1 desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

Os procedimentos operacionais utilizados basearam-se na aquisição, armazenamento, 

manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados. A primeira etapa constituiu-

se na criação de um Banco de Dados e Projeto, identificando projeção cartográfica e 

delimitação do retângulo envolvente. Posteriormente foram aplicados alguns procedimentos 

de processamento nas imagens TM como: registro, elaboração de contraste, eliminação de 

ruídos, filtragem, segmentação e c lassificação supervisionada utilizando o classificador 

Bhattacharya.  

 

No processo de segmentação utilizou-se o método de crescimento de regiões, com 

similaridade 24 pixel e área 30 peixel. Para chegar nesse parâmetro de similaridade e área 

foram realizados testes, nos quais os alvos da superfície terrestres de interesse foram 

detectados em forma de regiões.  
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Depois da segmentação foi utilizado o classificador Bhattacharya com liminar de 

aceitação de 99,9% para o mapeamento do uso e ocupação da terra.  

 

O Classificador Bhattacharya trabalha com a distância denominada distância de 

Bhattacharyya, que é utilizada para medir a separabilidade estatística entre um par de classes 

espectrais, ou seja, mede a distância média entre as distribuições de probabilidades dessas 

classes (INPE, 2004; MATHER, 2004).  

 

Após esse primeiro mapeamento foi realizada uma saída de campo para (re) classificar 

a imagem a fim de sanar possíveis confusões da análise visual. 

 

Para a confecção mapa de uso e ocupação da terra, utilizou-se o método proposto pelo 

IBGE no Manual do Uso da Terra. O manual apresenta o desenho esquemático dos fluxos 

existentes no processo de levantamento e classificação da Cobertura e do Uso da Terra no 

IBGE (Figura 2). 

 

 

 
 

A nomenclatura para o levantamento do uso e ocupação da terra foi organizada 

segundo três níveis hierárquicos, comportando desdobramentos para níveis de maior detalhe 

dependendo da escala de trabalho. Para essa nomenclatura foi associada às da legenda do 

mapa de uso e ocupação da terra da BHAS (Quadro 1). 
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Quadro 1: Cores e classes do Uso e Ocupação da Terra 

 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

Nesta etapa de classificação foram adotadas as classes temáticas culturas permanentes 

culturas temporárias, áreas construídas, mata e água. 

 

Segundo Luchiari 2006, existem dois modos para produção de mapas, sendo um deles 

a interpretação visual de imagens onde o homem desempenha papel de extração de 

informações baseado na percepção do intérprete. O outro modo consiste no tratamento 

digital, que abrange um conjunto de rotinas computacionais. Apesar de distintos esses modos, 

apresentam inter-relações. No caso desse trabalho fez-se uso dessa inter-relação. 
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Resultados 

 

Por meio da chave de interpretação da imagem orbital do sensor TM da Bacia do Alto 

Sucuriú e das saídas de campo, foram confirmadas e quantificadas as cinco classes temáticas: 

culturas permanentes (pastagens e silviculturas), culturas temporárias (algodão. sorgo, milho, 

girassol e cana-de-açúcar) áreas construídas (áreas urbanas), mata (cerrado e campo sujo) e 

água. Segundo Luchiari 2006, “a chave de interpretação consiste num conjunto de descrições 

para reconhecer nas imagens as categorias de uso e cobertura da terra” (p.154). 

 

Na Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú predomina-se a c lasse culturas permanentes 

representada em sua maior parte pela pastagem com 52,45% da área total da BHAS, em 

seguida a classe Mata com 29,68% da área total. Essa porcentagem da classe Mata deve-se ao 

fato de Costa Rica possuir cerca de 70% da área total do município como áreas de proteção 

ambiental representadas por unidades de preservação como: Parque Natural Municipal do 

Alto Sucuriú, Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, Parque Nacional das Emas 

entre outros (Figura 3). 

 

 
 

 

É importante destacar que, a as sinatura espectral da pastagem em períodos de 

estiagem é similar com a d e solo exposto, a d iminuição de água no sistema ocasiona a 

“secagem” das gramíneas, deixando-as com aspectos amarelados e dispostos espaçadamente 

nos pastos (GONÇALVES, 2008). 
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Com 17.15% da área total da Bacia do Alto Sucuriú, a c lasse cultura temporária é 

representada principalmente por soja, algodão, sorgo e cana-de-açúcar e milho. Essa classe 

ocorre em sua maior parte no município de Chapadão do Sul, considerado um pólo agrícola 

no Estado de Mato Grosso do Sul (Figura 4).  

 

 
 

 

Entende-se que, os baixos valores da classe água ocorrem principalmente pela largura 

estreita em alguns trechos do canal principal e a densa mata ciliar cobrindo o rio devido às 

copas das árvores. Desta forma esses alvos muitas vezes não são imageados pelo sensor 

orbital utilizado devido sua resolução espacial de 30m, no entanto pode-se visualizar tal 

classe principalmente nos represamentos do canal principal, onde a classe água aparece em 

maior área (Figura 5). 

 

 
 

 

A classe urbano aparece com menor porcentagem, pois são áreas com pequena 

representatividade na imagem, ou seja, essa classe é r epresentada por pequenas malhas 

urbanas, tais como: Inocência, Paraíso, Chapadão do Sul e Costa Rica. Por meio da 

quantificação dos dados do mapa de uso e o cupação da terra elaborou-se um gráfico, para 

melhor compreensão das diferenças entre as classes temáticas (Gráfico 1).  
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No mapeamento de uso e ocupação da terra no ano de 2010, pode-se observar 

nitidamente a p redominância do uso da terra como cultura permanente, no caso pastagem. 

Além disso, percebeu-se que a porção leste e norte da área possuem forte presença de culturas 

temporárias (Mapa 1).  
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As culturas temporárias na região norte e leste são propicias em função do relevo ser 

extremamente plano facilitando o manejo e a mecanização das culturas, além de predominar 

latossolos vermelho escuro que são passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, 

pastagens e reflorestamento.  
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Conclusões 

 

Na Bacia do Alto Sucuriú ficou evidente a p resença em maior porcentagem das 

culturas permanentes representadas por pastagem e eucalipto. Nesse caso recomendam-se as 

práticas conservacionistas dos solos, pois o pisoteio do gado e as reduções de quantidade de 

água do lençol freático podem causar graves alterações no meio como: assoreamento, erosões 

e em alguns casos desertificação do solo principalmente na porção oeste da Bacia, 

predominada por solos arenosos. 

 

Na região leste da Bacia do Alto Sucuriú, percebeu-se a co ncentração de culturas 

temporárias numa região de relevos planos, nesse caso é importante o monitoramento e 

manutenção do escoamento superficial minimizando os problemas com os baixos fluxos de 

água. Além disso, a mecanização da produção agrícola nessa área deve ser avaliada conforme 

a compactação do solo evitando impactos como, erosões e baixa impermeabilização de água 

reduzindo a disponibilidade de água, de ar e de nutrientes no solo. 

 

A classe mata é e vidente na Bacia do Alto Sucuriú, devido a açõ es públicas de 

conservação e preservação do meio ambiente. Essas ações são representadas principalmente 

por Parques e Áreas de Proteção Ambiental (APA). Essa classe representa quase 30% da área 

total da Bacia do Alto Sucuriú. Recomenda-se que essas áreas já delimitadas como Parques e 

APA tenham sua devida manutenção e q ue novas áreas de proteção e conservação sejam 

criadas conforme sua necessidade. 

 

Outro aspecto importante na Bacia do Alto Sucuriú, esta relacionada com as culturas 

temporárias, no caso a ca na-de-açúcar. Com a p rodução desse cultivo, novas usinas para o 

processamento dessa matéria prima será locada nessa região. Espera-se que, sejam realizados 

trabalhos no sentido de zonear áreas propícias para essa produção e regulamentar a criação de 

Usinas, tendo em vista os recursos hídricos. 

 

Em relação ao método e procedimentos utilizados, ficou evidente sua eficácia, pois, a 

aquisição, manipulação e armazenamentos dos dados da área de estudo foram processados e 

transformados em informações que podem subsidiar o planejamento da área.  
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O mapa gerado com as áreas das classes temáticas permitiu quantificar e avaliar a 

situação atual do uso e ocupação da terra da BHRS no âmbito geográfico. 

 

Além disso, o m apeamento da cobertura da terra é um instrumento que reúne 

importantes informações para os gestores de recursos hídricos e t omadores de decisão, que 

podem ser utilizadas no gerenciamento de bacias hidrográficas. 

 

Por fim, os estudos e/ou a i nvestigação realizada demonstrou a i mportância de se 

conhecer prévia e detalhadamente o meio físico das áreas estudadas. Além disso, a aplicação 

da metodologia apresentada revelou-se importante para a elaboração de estudos ambientais e 

planejamento, para a Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

O avançado desenvolvimento das técnicas computacionais tem propiciado recursos 

cada vez mais potentes, permitindo que softwares específicos possam ser cada vez mais 

utilizados no desenvolvimento de mapas para tomada de decisões. O presente trabalho foi 

realizado na área da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé delimitada por quadrículas que 

representam um retângulo com as coordenadas geográficas 14º 37’ 40” S e 40º 52’ 32” W no 

canto inferior esquerdo, e 14º 37’ 40” S e 40º 05’ 44” W no canto superior direito. Assim, o 

desenvolvimento deste trabalho teve como base a utilização do SIG, (Sistema de Informação 

Geográfica). De acordo com Silva (2003, p.42), os Sistemas de Informações Geo-

referenciadas ou Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são uma tecnologia 

relativamente recente, nos últimos 30 anos, houve um crescimento muito rápido tanto teórico 

quanto tecnológico e organizacional da teoria da comunicação. Assim sendo, os Sistemas de 

Informações Geográficas aliado as geotecnologias são ferramentas eficazes, precisas e d e 

confiabilidade, capazes de gerar, com grandes velocidades, dados necessários à modelagem 

da realidade ambiental, tornando viável a manipulação de um universo de informações. 
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A utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) vem se disseminando 

rapidamente nos últimos anos, entre outras razões, porque os sistemas computacionais têm 

também evoluído rapidamente, tornando-se mais amigáveis a usuários não especialistas e por 

outro lado porque houve uma sensível diminuição dos custos dos programas e equipamentos 

necessários a seu uso em diversos segmentos da sociedade, principalmente no gerenciamento 

de recursos ambientais. 

 

Podemos citar, dentre as áreas que têm se beneficiado da utilização da tecnologia SIG, 

o mapeamento de áreas de risco, onde poderão ser apontadas as possíveis soluções e o  

manejo das bacias hidrográficas, para as quais surgem inúmeras perspectivas de inovação, 

tanto na busca de conhecimento sobre padrões e processos ecológicos, quanto no apoio a 

ações de manejo e gestão. Os benefícios trazidos pela aplicação de SIG à ecologia e manejo 

de bacias Hidrográficas relacionam-se a sua capacidade de armazenar, manipular e visualizar 

uma grande quantidade de dados em um contexto especializado. 
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2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Considerando que a pesquisa tem como objetivo de demonstrar o estado ambiental em 

que se encontra a S ub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé, ou seja, seu grau de fragilidade 

ambiental, aplicou-se a metodologia proposta por Ross (1990,1994) ao qual propõe a 

classificação dos graus de fragilidade ambiental, atribuindo valores a e les, de forma que 

quanto maior a classe de declividade, maior é o valor atribuído a ela. 

 

 
 

 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé. 

Fonte dos dados: Base Cartográfica Digital do Estado da Bahia – SEI 2000. 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 
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Dentre os parâmetros propostos por Ross estão o levantamento de alguns materiais 

cartográficos como: Mapa de uso do solo e cobertura vegetal, carta dos elementos das formas 

de relevo e marcas de processos erosivos alem da análise de dados pluviométricos. Para tanto, 

foram gerados mapas contendo unidades com curvas de nível e u m mapa com o MDE 

(Modelo Digital de Elevação). 

 

Para a confecção dos mesmos foram utilizadas alguns materiais cartográficos digitais e 

softwares, conforme descrito abaixo: 

 

• Bases cartográficas planialtimétricas em formato digital na escala 1:50.000, 

digitalizadas a p artir das folhas SD 24-Y-A-VI (Vitória da Conquista), SD 24-Y-C-III 

(Itambé), SD 24-Y-D-I (Itapetinga) e SD 24-Y-B-IV (Poções), (IBGE, 1979), contendo as 

áreas urbanas, estradas, hidrografia e curvas de nível; 

• Imagens digitais do satélite Landsat 5 TM da órbita 216/70 e 216/71, com resolução 

espacial de 30 m, espectral de 0,45-0,69 µm, discriminados nos seguintes intervalos 

espectrais (azul: 0,45 - 0,52 µm, verde: 0,52 - 0,60 µm, vermelho: 0,63 - 0,69 µm) e 

resolução radiométrica de 8 “bits” (256 níveis de cinza), obtidas em 25 de Janeiro de 2006; 

• Imagens (SRTM) com resolução espacial de 90 metros contendo os Modelos 

Numéricos de Elevação; 

• Software Global Mapper 10.0 para visualização das Imagens SRTM (GEOTIFF) e 

geração dos Modelos Tridimensionais; 

• Software ENVI 4.5 para realçar as qualidades visuais das imagens SRTM; 

• Software GIS AutoCAD MAP 2008, para montagem das Cartas e delimitação da Área 

de Estudo; 

• Software SPRING 4.5 (INPE) para geração do mapa de declividade 

• Software GIS MapViewer 7.0  - Golden Software, Inc., para delimitação dos limites 

da área de estudo e execução do layout final das figuras para impressão.. 

 

Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico, levando em consideração os 

diferentes pontos de vista dos autores e os critérios adotados em projetos com natureza 

similar ao estudo proposto.  
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Depois buscou-se fundamentações estatísticas e tecnológicas (softwares) para a 

elaboração dos mapas, ilustração quantitativa dos dados coletados e o btenção dos índices 

necessários à análise em questão. 

 

Visitas ao campo também foram feitas para tomada de algumas coordenadas 

geográficas, utilizando o GPS (Sistema de Posicionamento Global), além de fotografias da 

área.  

 

Para caracterização fisiográfica da sub-bacia empregaram-se os índices de compacidade 

da sub-bacia (kc), fator de forma (kf), índice de conformação (ic), classificação dos cursos de 

água segundo o método de Strahler, Densidade de Drenagem (Dd), Densidade da Rede de 

Drenagem (DR), Sinuosidade do Curso d’água principal (S), Declividade do Curso d’água 

principal (Álveo), conforme descrito por Tucci (2002) e Garcez (1988). 

 

A forma superficial da sub-bacia hidrográfica é importante pela influência que exerce 

no tempo de transformação da chuva em escoamento e sua constatação na seção de controle. 

Os índices utilizados são descritos pelas seguintes expressões matemáticas: 

 

a) Coeficiente de Compacidade (kc): É a relação entre o perímetro da sub-bacia    e a 

circunferência (perímetro) de um círculo de área igual à da sub-bacia, sendo, portanto, 

adimensional 

 
Em que, Ac é a área do círculo e igual à área da sub-bacia    (ABH), Pc é o perímetro do 

círculo, PBH, o perímetro da sub-bacia    hidrográfica e D, o diâmetro da circunferência de 

área igual à área da sub-bacia   .  Normalmente, PBH e ABH são dados em km e km2, 

respectivamente. 
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Quanto mais próximo da unidade for este coeficiente, mais a sub-bacia se assemelha a 

um círculo. Assim, pode-se resumi-lo da seguinte forma: Kc: 1,00 – 1,25 ⇒ sub-bacia    com 

alta propensão a grandes enchentes; kC 1,25 – 1,50 ⇒ sub-bacia    com tendência mediana a 

grandes enchentes; kc > 1,50 ⇒ sub-bacia    não sujeita a grandes enchentes 

 

b) Fator de forma – kf (Índice de Gravelius): Expressa a relação entre a largura 

média da sub-bacia e o seu comprimento axial. Assim, tem-se:  

                                               

em que,  é largura média e L ax é o comprimento axial da sub-bacia   .  O fator de 

forma pode assumir os seguintes valores: kf 1,00 – 0,75 = sujeito a enchentes; kf 0,75 – 0,50 

= tendência mediana; kf < 0,50 = não sujeito a enchentes 

 

c) Índice de conformação – Ic: Representa a relação entre a área da sub-bacia e u m 

quadrado de lado igual ao comprimento axial da sub-bacia. Este índice pode ser 

matematicamente expresso por: 

  

 

Observa-se que quanto maior o número de larguras e quanto mais próximo o polígono 

que envolve a sub-bacia se aproximar do formato desta, mais próximos serão o fator de forma 

e o índice de conformação. 

 

d) Densidade de Drenagem (Dd): Reflete as condições topográficas, pedológicas, 

hidrológicas e de vegetação da sub-bacia. É a relação entre o comprimento total dos drenos as 

sub-bacia ( ) e a área da Sub-bacia    Hidrográfica (ABH). 
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O valor obtido é muito dependente do material utilizado, ou seja, fotografia aérea ou 

carta topográfica. Podem variar de 0,93 km/km2 a 2,09 km/km2, quando se utiliza cartas 

topográficas, e 5 a 13 quando se utiliza fotografias aéreas. Pode-se classificar uma sub-bacia, 

com base neste índice, da seguinte forma: baixa densidade: 5 km km-2; média densidade: 5-13 

km km-2; alta densidade: > 13 km km-2. 

 

e) Sinuosidade do Curso d’água principal (S): Representa a r elação entre o 

comprimento do canal principal (L) e o comprimento de seu talvegue (Lt), medido em linha 

reta (maior comprimento da sub-bacia ). Observa-se que o fator é adimensional.  O talvegue 

representa a Linha sinuosa, no fundo de um vale, pela qual as águas correm, e que divide o 

canal (leito) mais profundo do leito de um curso de água em duas encostas. 

 

   

 

f) Declividade do Curso d’água principal (Álveo): Este parâmetro é d e suma 

importância para o manejo de bacias haja vista que influencia diretamente na velocidade de 

escoamento da água na calha da sub-bacia  e,  conseqüentemente, no tempo de concentração 

da mesma. O Cálculo é feito direto com base na diferença entre cotas da nascente e o da 

seção de controle (h1), sendo dado pela fórmula: 
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3-RESULTADOS 

 

O estudo da fragilidade ambiental foi realizado com base em softwares apropriados e 

com base nas recomendações de Tucci (2002) e G arcez (1988) para determinação das 

características físicas da sub-bacia hidrográfica. A caracterização física da sub-bacia foi 

obtida através da base digital, mensurada no software GIS AutoCAD MAP 2008, o qual foi 

dado a relação entre a área em km2 e o perímetro da sub-bacia em Km. A área e perímetro da 

sub-bacia foram obtidos a partir do polígono que delimita a sub-bacia hidrográfica. Os 

valores da área e perímetro foram de 3101 km2 e 286,317 km, respectivamente. Com base 

nestas duas variáveis foi obtido o índice de compacidade (kc) de 1,44, sendo enquadrada 

como uma sub-bacia    não sujeita a grandes enchentes. 

 

A Figura 2 apresenta a r ede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé 

contendo os rios perenes e os rios intermitentes. Observa-se que a grande parte dos tributários 

são intermitentes, dependendo muito do regime de chuvas durante as estações do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Rede de Drenagem da 

Sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Catolé. 

Fonte dos Dados:  MapViewer 7.0  

- Golden Software, Inc 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 
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Rio Intermitente

Área Total: 3.101Km2

Perímetro: 286,317Km



 

 

Encontrado a área e o perímetro, foi gerado um polígono a partir dos pontos extremos 

da sub-bacia, depois dividido a sub-bacia em 9 partes para obtenção do coeficiente de forma 

médio (kf), encontrando o valor de 0,40. Com base neste valor confirma-se que a sub-bacia 

não apresenta tendência a grandes enchentes. 

 

A Tabela 1 mostra os valores de largura de cada segmento da sub-bacia e o 

comprimento axial da mesma, empregando o software MapViewer 7.0. Os valores referentes 

às análises podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comprimentos e larguras da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Contorno da sub-bacia a 

partir das dimensões do comprimento 

e largura. 

Fonte dos Dados:  MapViewer 7.0  - 

Golden Software, Inc 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 
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Largura Valor Largura Valor 

L1(km)= 29,17 L6(km)= 41,88 

L2(km)= 60,96 L7(km)= 34,66 

L3(km)= 62,33 L8(km)= 7,92 

L4(km)= 53,98 L9(km)= 41,18 

L5(km)= 47,31 L medio(km)= 42,15 

L axial (km)= 106,275   

L - 1

L - 2

L - 3

L - 4

L - 5

L - 6

L - 7

L - 8

L - 9

L - A X =  1 0 6 , 2 7 5 K m



 

 

O cálculo do índice de conformação foi obtido com base na área da sub-bacia e 
comprimento axial. O índice de conformação foi de 0,27, bem baixo. Este índice expressa a 
capacidade da sub-bacia em gerar enchentes. Quanto mais próximo de 1, maior a propensão à 
enchentes, pois a sub-bacia    fica cada vez mais próxima de um quadrado; o que não ocorre 
na sub-bacia do rio Catolé. 

 

Com relação à densidade de drenagem (Dd), esta foi determinada pela relação entre o 

comprimento total dos drenos da sub-bacia ( ) e a área da Sub-bacia Hidrográfica (ABH). 

Com o auxílio do SIG Mapviewer e do Excel pôde-se calcular o comprimento de todos os 

cursos d’água integrantes da sub-bacia do Rio Catolé. 

 
 

Tabela 2 – Comprimentos dos cursos d’água da sub-bacia do Rio Catolé. 
Parâmetro Valor Densidade de drenagem 

(km/Km2) 

comprimento total curso de água 

(km)= 

1452,43 0,468375 

Comprimento perene (km)= 427,415 0,137831 

Comp. Intermitente (km)= 1024,911 0,33051 

 

No caso da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé, a d ensidade da rede de drenagem 

(DR) este possui uma área de 1.301 km2 e 238 canais de escoamento, assim, com esses dados 

temos o seguinte resultado: DR= 0,076749 canais/Km2. 

 

Outro elemento importante no estudo da fragilidade ambiental de uma sub-bacia 

hidrográfica é o estudo da sinuosidade do curso principal.  
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Com o uso do software AutocadMAP 2008, pôde-se chegar aos seguintes resultados: 

comprimento curvilíneo do curso d’água principal 167.622,61Km, comprimento retilíneo do 

∑L



 

 

curso d’água principal 78.050,15Km, obtendo um valor de sinuosidade (S) de 2,15, ou seja, o 

comprimento real do rio é mais de duas vezes o comprimento retilíneo. Isto pode ocasionar 

acumulo de sedimentos nas partes mais curvas e mais rasas do leito do rio, com tendência a 

reduzir a velocidade de escoamento médio do rio. Este fato aumenta o tempo de concentração 

da sub-bacia (Tc), que se refere ao tempo que leva para a água que cai no ponto mais distante 

da sub-bacia atingir a seção de controle da sub-bacia. O aumento do Tc reduz a propensão de 

enchentes na sub-bacia. 

 

A declividade do Curso d’água principal (Álveo) é um parâmetro de suma importância 

para o manejo de bacias haja vista que influencia diretamente na velocidade de escoamento 

da água na calha da sub-bacia e co nseqüentemente no tempo de concentração da mesma. 

Nesta pesquisa foi adotado o primeiro método baseado na diferença entre as cotas da nascente 

e da foz com rio Pardo. A cota de nascente obtida foi de 870 m e na seção de controle do rio 

Catolé de 215 m, permitindo obter um valor de declividade do curso de água principal a sub-

bacia de 0,84%, representando um valor muito baixo. No entanto, esse índice não leva em 

consideração as variações do terreno ao longo da sub-bacia, sendo recomendado a utilização 

do método que subdivide a sub-bacia em várias partes e s e determina a d eclividade por 

trecho. Esta técnica permite uma análise mais minuciosa da realidade da sub-bacia 

hidrográfica. A Figura 4 mostra um mapa contendo as classes de declividade da sub-bacia, 

com respectiva legenda. Observa-se que a parte de cabeceira da sub-bacia possui terreno mais 

acidentado, enquanto a p arte mais baixa (próximo a s eção de controle e à c idade de 

Itapetinga) com terreno mais ondulado e com mais planícies. 
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Figura 4 – Mapa de Declividade da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé. 

Fonte dos Dados: NASA imagens SRTM – SIG SPRING 4.5 INPE (para criação do mapa) 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 

 

A classificação dos cursos de água realizado pelo método de Strahler mostram que a 

sub-bacia possui 238 canais (tributários), sendo 188 de  primeira ordem, 38 de  segunda 

ordem, nove de terceira ordem, dois de quarta ordem e um de quinta ordem. Portanto, o rio é 

classificado como rio de quinta ordem. Vale destacar que a ordem da rede de drenagem 

fornece uma noção do grau de ramificação e permite inferir-se sobre o relevo da sub-bacia.  
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A parte de imagem com identificação de relação rId174 não foi encontrada no arquivo.



 

 

 

De modo geral, quanto mais ramificada for a rede de drenagem, mais acidentado deve 

ser o relevo. 

 

O mapeamento da fragilidade ambiental permite avaliar as potencialidades do meio 

ambiente de forma integrada, compatibilizando suas características naturais com suas 

restrições. 

 

A fragilidade potencial de uma área pode ser definida como a vulnerabilidade natural 

que um ambiente apresenta em função de suas características físicas como a declividade e o 

tipo de solo, já a fragilidade ambiental considera, além das características físicas, os graus de 

proteção que os diferentes tipos de uso, declividade do relevo, índice de pluviosidade, 

cobertura vegetal, entre outros, exercem sobre o ambiente (Kawakubo, 2005). 

 

Sendo assim, ao se analisar determinadas áreas sobre o prisma da fragilidade potencial, 

se consideram apenas aspectos naturais. A partir desta análise e d e acordo com (Tricart, 

1977), o meio natural, quanto ao seu equilíbrio dinâmico pode ser classificado em três 

unidades ecodinâmicas denominadas de: meios estáveis, meios integrados e meios fortemente 

instáveis. 

 

No caso específico da sub-bacia do Rio Catolé, a declividade do terreno se apresenta 

como um importante fator a ser analisado no mapeamento da fragilidade ambiental, uma vez 

que esta se encontra em uma área integrada por um conjunto de feições de modelados 

embutidos na superfície de aplainamento Sul-americano, (King, 1956), ao qual se insere na 

área de topo do Planalto dos Geraizinhos, com altitudes que variam entre 800 a 1.090m e a 

Zona de Modelados Planos, submetidas a p ediplanação, detendo altitudes que variam entre 

390 a 348m, interligados ao sopé da Serra do Marçal ao assoalho da depressão de Itambé a 

Itapetinga, dando ligação ao Rio Pardo. Este fator pode influenciar de forma direta sua 

fragilidade, pois os processos erosivos podem ser acelerados a partir do grau de inclinação de 

uma vertente.  
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Logicamente a declividade não se constitui como o único fator que interfere nos 

processos erosivos, visto que, o tipo de solo, comprimento de rampa, cobertura do solo, 

morfologia das vertentes, entre outros também tem importância na compreensão da ação 

erosiva. No entanto, a análise da declividade, fornece uma boa aproximação para as questões 

referentes à erosão que ocorre um determinado setor da sub-bacia hidrográfica. A partir do 

percentual de declividade, as águas das chuvas podem escoar mais rapidamente, atingindo o 

leito do rio em pouco tempo, esta aceleração aliada aos fatores acima mencionados, pode 

contribuir para a erosão rápida deste local. 

 

A maior parte da bacia de captação do Rio Catolé Grande encontra-se no planalto de 

Vitória da Conquista, que é recoberto por sedimentos recentes do Terciário-Quaternário. Esta 

cobertura varia entre 5 e 1 0 m de espessura, sobrepondo-se diretamente às rochas do 

Complexo Caraíba-Paramirim. A drenagem entalha os sedimentos secionando-os em toda a 

sua espessura, expondo, nos talvegues, as rochas do embasamento, ao mesmo tempo em que 

a monotonia do relevo é q uebrada pelas rampas resultantes da referida ação erosiva, 

formando vales em "V". (Projeto Radam Brasil, 1981). 

 

Na parte mais a montante, onde a s ub-bacia é at ravessada pela Rodovia BA-116, os 

solos são arenosos e l ixiviados, inclusive com rampas, onde ocorre o afloramento de 

sedimentos arenosos de cor branca, ao lado de depressões (lagoa João Gomes), que 

constituem exutórios naturais dos riachos do Saquinho, da Anta Podre e Guingó - os 

formadores do rio Catolé Grande. (Projeto Radam Brasil, 1981).  

 

Ocorrem ressurgências no contato entre os sedimentos de cobertura e as  rochas 

impermeáveis do embasamento por eles recobertos, que alimentam a drenagem superficial 

sendo, inclusive, sistematicamente utilizados pela população rural. 
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4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A metodologia adotada para a elaboração do presente trabalho mostrou-se adequada e 

eficiente, tendo em vista a at ualização das informações espaciais inerentes a cad a feição 

estudada para a determinação dos resultados. Através dos produtos de sensoriamento remoto 

(imagens de satélites) e a aplicação das técnicas de geoprocessamento e S istemas de 

Informações Geográficas, durante os cruzamentos das informações espaciais, através das 

restrições e d os critérios técnicos, definidos, pôde-se trabalhar de forma mais simples 

apresentando resultados consistentes. 

 

 

Pelos resultados obtidos no estudo, observou que a sub-bacia hidrográfica do rio 

Catolé, embora possua pouca vegetação de floresta e grandes áreas com ação antrópica, não 

apresenta grandes propensões a enchentes em função da configuração (formato) da sub-bacia. 

 

 

Por outro lado, a sub-bacia apresenta grandes áreas com altitude elevadas (como pode 

ser visto pelo mapa do modelo digital de elevação), embora a declividade do rio estimada no 

estudo não consiga evidenciar tal efeito. Tal fato mostra que a an álise de índices isolados 

pode levar a erros, fato que mostra que os mesmos devem ser corretamente interpretados. 

 

 

Em relação à r eestruturação da área da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé, faz-se 

necessário uma readequação da forma de uso do solo a qual deverá passar obrigatoriamente 

pela implantação de ações por parte do poder público no tocante a q uestão do adequado 

manejo ambiental. Para tanto, a u tilização da sub-bacia hidrográfica, como unidade a s er 

gerida enquanto área onde se encontram os recursos naturais e onde o ser humano desenvolve 

suas atividades, caracteriza-se como um fator importante no gerenciamento ambiental.  
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A utilização da sub-bacia hidrográfica como unidade territorial a ser gerenciada a partir 

de políticas públicas apresenta-se vantajosa na medida em que podem ser obtidos dados 

integrados da qualidade ambiental da mesma, conforme demonstrou a presente pesquisa. 

 

Assim sendo, as geotecnologias são ferramentas eficazes, precisas e de confiabilidade, 

capazes de gerar, com grandes velocidades, dados necessários à modelagem da realidade 

ambiental, tornando viável a manipulação de um universo de informações. 
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1-INTRODUÇÃO:  

 

O presente trabalho visa a apresentação de mapas detalhados de vegetação da Sub-

Bacia Hidrográfica do Rio Catolé, produzidos através do uso de imagens CBERS - Satélite 

Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, através das técnicas de Sensoriamento Remoto. De 

acordo com Florenzano (2002, p.9): sensoriamento Remoto é a t ecnologia que permite obter 

imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, através da captação e do registro de 

energia refletida ou emitida pela superfície. O termo sensoriamento refere-se à obtenção dos 

dados, e remoto, que significa distante, é utilizado porque a obtenção é feita à d istância, ou 

seja, sem o contato físico entre o sensor e a superfície terrestre.   
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2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os estudos foram realizados na área da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé delimitada 

por quadrículas que representam um retângulo com as coordenadas geográficas 14º 37’ 40” S 

e 40º 52’ 32” W no canto inferior esquerdo, e 14º 37’ 40” S e 40º 05’ 44” W no canto 

superior direito. A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé possui uma área de 3.101 km2, é 

composta pelos municípios de Vitória da Conquista, Itambé, Barra do Choça, Caatiba e 

Itapetinga, e s egue como um exemplo de uso não planejado de sub-bacia hidrográfica. 

Tradicionalmente, as regiões de Itapetinga, Itambé e C aatiba são ocupadas pela atividade 

agropastoril, enquanto nas regiões de Vitória da Conquista e Barra do Choça predominam a 

atividade cafeeira. 

 
 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica da sub-bacia hidrográfica do rio Catolé. 

Fonte dos dados: Base Cartográfica Digital do Estado da Bahia – SEI 2000. 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 
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Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas uma série de ferramentas como:  

 

• Imagens do CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, 

imageadas entre 2004 e 2008;  

• Software Global Mapper 10 para visualização das Imagens (GEOTIFF) e 

identificação das áreas a serem mapeadas;  

• Software ENVI 4.5 para realçar as qualidades visuais das imagens CBERS; 

• Software GIS MapViewer 7.0  para delimitação dos limites da área de estudo e 

execução do layout final das figuras para impressão.  
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3-RESULTADOS 

 

De acordo com o Projeto Radam Brasil, 1981, a v egetação natural da área da bacia 

transiciona-se, de montante para jusante, das formações xerófitas para as higrófitas, ou seja, 

Caatinga - Cerrado - Floresta Estacional - Floresta Ombrófila, seguindo o incremento dos 

totais pluviométricos, em direção à borda do planalto. Na análise do mapa pode-se perceber 

que a maior parte da área da bacia encontra-se antropizada 93,73%, No que cabe a cobertura 

vegetal natural, os elementos mapeados como Floresta Estacional Decidual e Semi-Decidual, 

vegetação integrante do bioma Mata Atlântica e p redominante na área da bacia apresentam 

apenas 4,82% da cobertura vegetal original, as áreas de Caatinga Arbórea, localizadas no 

extremo norte da bacia representam 0,21%, as de Cerrado “sensu strictu” 0,35%, localizadas 

no Parque da Serra do Periperi, as Áreas de Transição 0,25% e os remanescentes de Mata 

Ciliar 0,10%, observa-se que essa pequena quantidade de mata ciliar ao longo de toda a bacia 

hidrográfica encontra-se bem destruída devido, principalmente, à atividade agropecuária 

intensiva em toda área da bacia.  
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Figura 2 – Cobertura Vegetal atual da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé 

Fonte dos dados: INPE / CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. 

Elaboração: Cleilton Costa Ramos 
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Na análise do mapa pode-se perceber que a maior parte da área da Sub-bacia encontra-

se antropizada (pastagens, solo nu, agricultura, silvicultura). No que cabe a cobertura vegetal 

natural, os elementos mapeados foram: Floresta Estacional Decidual e S emi-Decidual, 

Floresta Ombrófila Densa, formações estas integrantes do bioma Mata Atlântica e 

predominante na área da sub-bacia. Também foram mapeadas as áreas de Caatinga Arbórea, 

localizadas no extremo norte da sub-bacia nas proximidades de Vitória da Conquista, Áreas 

de Cerrado “sensu strictu” localizadas no Parque da Serra do Periperi, as Áreas de Transição 

(tensão ecológica) contato entre diversos tipos de vegetação e o s remanescentes de Mata 

Ciliar.  
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4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia utilizada fundamentou-se no Geoprocessamento, este pode ser definido 

como um conjunto de tecnologias voltadas à co leta e tratamento de informações espaciais 

para um objetivo específico. Assim as atividades envolvendo geoprocessamento são 

executadas, em cada aplicação, por sistemas específicos. Estes sistemas são comumente 

tratados como Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O termo geoprocessamento denota 

uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e co mputacionais para o 

tratamento de informações geográficas. Assim a t ecnologia do geoprocessamento tem 

influenciado, de maneira crescente, as áreas da Cartografia, de análise de recursos naturais, 

de transportes, de comunicação, de energia e de planejamento urbano e regional (Câmara & 

Medeiros, 1998). 

 

Na realização deste trabalho o uso de imagens de satélite através da técnica do 

sensoriamento remoto mostrou-se bastante adequada nos estudos relacionados a v egetação, 

pois esta permite uma maior avaliação dos recursos naturais de forma mais rápida e eficiente 

que nos métodos tradicionais. Assim sendo, o sensoriamento remoto aliado as geotecnologias 

são ferramentas eficazes, precisas e d e confiabilidade, capazes de gerar, com grandes 

velocidades, dados necessários à modelagem da realidade ambiental, tornando viável a 

manipulação de um universo de informações e um melhor planejamento ambiental.  
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Figura 3 – Imagem CBERS de um trecho da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Catolé. Fonte 

dos dados: INPE  
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1.Introdução 

 

A inundação urbana é t ão antiga quanto às cidades ou qualquer aglomeramento 

urbano. As cidades se desenvolveram naturalmente as margens dos rios ou no litoral, pois 

tem-se clareza que geomorfologicamente as áreas próximas aos rios são geralmente planas e 

portanto propícias para os assentamentos humanos. O desenvolvimento histórico 

caracterizado pela cartografia em especial para representação das formas de relevo demonstra 

áreas livres explica antigos condicionamentos urbanos. É notório que os primeiros povos 

nômades tornaram-se sedentários a p artir do momento em que dominaram as técnicas de 

cultivo e d a agricultura. Portanto passaram de indivíduos coletores de seus alimentos para 

cultivadores com o domínio da agricultura. Para que essa mudança fosse possível a água é 

fator fundamental. A água é elemento básico para a sobrevivência humana.  

 

Desde as civilizações mais antigas como a mesopotâmia 3.000 A.C. o homem se 

estabelece as margens de rios. As outras civilizações da antiguidade também se 

estabeleceram a um grande rio, sejam os egípcios com o Rio Nilo ou os chineses com o Rio 

Amarelo. O rio representava a g arantia da água para consumo de humanos e a nimais, era 

importante para higienização de utensílios e d e pessoas bem como garantia nas épocas de 

secas à irrigação de plantações, e a inda eram usados como meio de navegação devido à 

grande dificuldade presente para o deslocamento no passado. 
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As inundações conforme TUCCI 2005 ocorrem quando as águas dos rios, riachos, 

galerias pluviais saem do leito de escoamento devido a falta de capacidade de transporte de 

um destes sistemas e o cupa áreas onde a p opulação utiliza para moradia, transporte (ruas, 

rodovias e p asseios), recreação, comércio, industria, entre outros. As inundações podem 

ocorrer devido ao comportamento natural dos rios ou ampliados pela alteração antrópica no 

processo de urbanização que impermeabiliza as superfícies e a canalização dos rios.  

 

A atividade antrópica provoca alterações e impactos significativos no ambiente, por 

isto existe a crescente necessidade de se apresentar soluções e estratégias que minimizem e 

revertam os efeitos da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos naturais. 

 

Segundo TUCCI 2005, a inundação das áreas urbanas é resultado das condições 

físicas da bacia hidrografica e do processo climático, que possui uma grande aleatoriedade no 

tempo, de difícil previsão com grande antecedência. As inundações são inevitáveis para quem 

ocupa a m argem dos rios. No entanto, é p ossível determinar seu risco e minimizar os 

impactos dos mesmos, reduzindo a vulnerabilidade a estes eventos.  

 

As cidades brasileiras abrigavam, há menos de um século, 10% da população 

nacional. Atualmente são 82% (Ministério das Cidades 2010). Essa expansão das cidades 

foram acompanhadas de mudanças demográficas e econômicas. A ocupação desorganizada e 

o alargamento do perímetro urbano traçam a nova dinâmica dessas cidades. Com a falta de 

planejamento adequado os riscos urbanos devido à ocupação irregular e ao mal uso de 

espaço, tornam-se iminentes. 

 

O problema das inundações em áreas urbanas existe em muitas cidades brasileiras e 

suas causas são tão variadas como assoreamento do leito dos rios, impermeabilização das 

áreas de infiltração na bacia de drenagem ou fatores climáticos.  

 

Para que ocorra o controle adequado desse evento, em primeiro lugar acredita-se que a 

regulamentação do solo é o primeiro passo a ser dado, limitando a ocupação de áreas 

inundáveis a usos que não impeçam o armazenamento natural da água pelo solo.  
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Esse zoneamento pode ser utilizado para promover usos produtivos e menos sujeitos a 

danos, permitindo a manutenção de áreas de uso social, como áreas livres no centro das 

cidades, reflorestamento, e certos tipos de uso recreacional.  

 

Para essa regulamentação a ad ministração pública representada pelo gestor público 

como o órgão de planejamento urbano necessita estar atenta ao processo de crescimento e 

ocupação do seu espaço físico, para que solucione de forma eficiente situações com essas 

características e que portanto minimizem o problema da falta de permeabilidade do solo, 

áreas verdes, etc. 

 

O Cadastro Técnico Municipal (CTM) constitui-se no registro ordenado dos 

elementos físicos, jurídicos e econômicos das propriedades sendo o instrumento de controle 

da Prefeitura para reodernamento territorial. O conceito do cadastro urbano é inovador para 

as prefeituras no auxilio do processo de planejamento e g estão urbana. E auxilia na 

necessidade urgente de mapear, bem como quantificar e q ualificar áreas suscetíveis a 

inundação cuja ação direta envolve o espaço urbano.  

 

Outro ponto importante abordado na perspectiva do CTM em seu viés econômico 

consiste na comparação do valor venal dos imóveis entre áreas de diferente status social. Ou 

seja, com o mapeamento pode-se identificar as áreas que possuem maior valor de depreciação 

em relação as parcelas atingidas por inundações. 

 

Para a e laboração de mapas de inundações além da base cartográfica da área de estudo é 

fundamental o modelo digital do terreno. Com os avanços tecnológicos referente a 

representação espacial, hoje o método mais eficiente de aquisição de dados altimétricos 

ocorre por meio d ouso da tecnologia dos dados Laser Scanner (LIDAR). 

 

A Tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) fornece de forma rápida e 

precisa, informação 3D de zonas urbanas. Estas informações, juntamente com a informação 

obtida a p artir de imagens aéreas de alta resolução, permitem obter modelos 3D urbanos 

imprescindíveis em várias aplicações, especialmente na simulação de áreas inundáveis.  
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Embora os dados obtidos pela varredura a laser sejam o resultado da reflexão do pulso 

pelas diferentes superfícies vistas como: telhados, árvores, entre outros é possível através do 

método de filtragem, derivar um modelo digital do terreno. 

 

Para FOWLER 2000 a T ecnologia LIDAR é ad equada para o mapeamento de 

inundação. O grande número de pontos gerados com precisão oferece uma riqueza de dados 

para modelagem da planície de inundação. Em muitas áreas planas, a diferença do nível das 

águas por poucos centímetros pode inundar milhares de quilômetros quadrados. Fowler pode 

concluir que Tecnologia LIDAR usada corretamente, é u ma ferramenta ideal para o 

mapeamento de risco de inundação e t ambém o método menos caro de cobrir uma grande 

área com dados detalhados em 3d. 

 

A Federal Emergency Management Agency – FEMA (Agência Federal de 

Gerenciamento de Emergência) utiliza o perfilamento a LASER para modelar e derivar uma 

série de produtos de apoio para o gerenciamento de inundações. Sendo possível identificar 

áreas de risco em potencial e planejar com antecedência qualquer movimento de remoção de 

aglomerados urbanos ou de alertas para Defesa Civil. Além de permitir o direcionamento de 

obras civis para contenção de pontos de alagamento, limpeza de córregos e r ios, 

posicionamento de tubulações de escoamento de águas pluviais, etc. 

 

O Engenheiro em SIG Mukesh Vyas afirma que a Tecnologia LiDAR se tornou uma 

ferramenta muito eficiente e ainda tem muito potencial de desenvolvimento. O Escaneamento 

a laser é hoje utilizado em uma ampla gama de aplicações e é complementar a outras técnicas 

em algumas aplicações. Para VYAS 2010 um modelo de elevação de confiança tem que ter 

uma alta densidade de pontos de medição para fornecer uma base sólida para as mais diversas 

aplicações. Os dados Lidar, se filtrados com acurácia podem gerar resultados mais precisos 

que qualquer outra técnica. 

 

Considerando os fatos acima a p esquisa visa gerar dentro do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) material cartográfico capaz de subsidiar análises espaciais com vistas 

a simulações de inundações na cidade de Joinville – SC. Pontuando espacialmente as parcelas 

mais suscetíveis a inundações, baseado no conceito do CTM.  
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2.Área de estudo 

 

O município de Joinville está localizado na região Sul do Brasil, no estado de Santa 

Catarina com extensão de 1.135,05 km². De acordo com o levantamento de dados do IPPUJ 

(Instituto de Pesquisa e P lanejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville) em 

2009 a população estimada é de 496.051 habitantes, por seu desenvolvimento industrial e 

econômico a cidade é considerada pólo da microrregião nordeste do Estado de Santa 

Catarina. Joinville é r esponsável por 20% das exportações do estado, e se caracteriza no 

terceiro pólo industrial da região Sul, com volume de receitas geradas aos cofres públicos 

inferior apenas às capitais Porto Alegre (RS) e Curititba (PR). Sendo assim, Joinville se 

configura entre as quinze maiores cidades arrecadadoras de tributos e taxas municipais, 

estaduais e federais, (IPPUJ, 2009).  

 

A ausência de um planejamento territorial efetivo e comprometido com a realidade na 

qual se insere, fez com que a malha urbana decorrente da explosão demográfica crescesse de 

forma desordenada em locais não apropriados ao assentamento humano, como margens de 

rios e encostas (Figura 1). Em Joinville, as inundações vêm sendo registradas desde a sua 

fundação, isto é, 9 de março de 1851 (IPPUJ 2009). 

 

 
Figura 1 – Estimativas IPPUJ 2009, com base no Censo IBGE 2000, Secretaria Municipal de 

Saúde/Cadastramento e acompanhamento de Usuários/SUS 2009. 

 

 

De acordo com Oliveira, 2007 a ausência de um Plano Diretor durante o processo de 

expansão das cidades reflete na ocupação indevida do território. Este fato acaba resultando na 

ocupação de áreas que deveriam ser protegidas devido à sua importância ecológica bem como 

a sua suscetibilidade ambiental, o que as classifica como áreas de risco.  
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A Bacia do Rio Cachoeira (Figura 2), foco da pesquisa, esta totalmente inserida na 

região urbana de Joinville. Drena uma área de 83,12 Km, que representa, 7,3% do município. 

A bacia ocupa uma região relativamente plana.  

 

As nascentes encontram-se a uma altitude de 40 metros, no entanto, a maior parte de 

seu curso, o canal principal, situa-se entre 5 e 15 metros de altitude. O processo de ocupação 

da cidade se deu ao longo do rio Cachoeira e seus afluentes, e hoje comporta 49% da 

população do município (242.575 hab.). As baixas altitudes junto à foz, associadas ao efeito 

das marés astronômicas e metrológicas, e d as precipitações, bem como o crescimento 

desordenado causam e intensificam freqüentes problemas de inundações na região. De acordo 

com SILVEIRA 2008 a pud HESSE-WARTEG os fatores informados acima ocorrem 

simultaneamente em uma média de 3 ou 4 anos, fazendo com que a c idade fique inundada 

tanto com a cheia do rio quanto pelo nível das marés. 
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Figura 2 – Localização da Bacia do Rio Cachoeira. 

Fonte: Elaborado pelo o autor. 

 

As inundações sempre estiveram presentes na cidade Joinville, ela faz parte de sua 

história e mesmo após 100 anos o problema das inundações ainda é presente nas margens do 

Rio Cachoeira nos períodos de chuva e maré alta, quando o aumento do volume da água no 

rio Cachoeira se soma aos bueiros e galerias entupidas. Assim, de acordo com Silveira et all 

(2009) em períodos de sizígia, segundo a história oral, o remanso provocado pelo ingresso da 

maré na bacia hidrográfica do rio Cachoeira chega a atingir mais da metade da extensão total 

do rio Cachoeira, que corresponde a 14 km desde ás suas nascentes até a foz na Lagoa de 

Saguaçú. 
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3. Inundações Urbanas 

 

O planejamento da ocupação do espaço urbano no Brasil não tem considerado 

aspectos fundamentais que trazem grandes transtornos e cu stos para a s ociedade e p ara o 

ambiente. Os impactos produzidos por uma ocupação desordenada favorecem a eventos de 

inundação, isto porque ao ocupar uma área sem prévio planejamento, a cobertura vegetal não 

é respeitada e fatalmente ocorre a i mpermebialização Este processo infelizmente não está 

sendo contido, mas está sendo ampliado à medida que os limites urbanos aumentam ou a 

densificação urbana no processo construtivo se intensifica. A gravidade desse processo ocorre 

principalmente nas médias e grandes cidades brasileiras. 

 

O potencial impacto de aplicação severas de regras de planejamento das cidades é 

fundamental para a minimização desses problemas. No entanto, conforme TUCCI, 1993 

observa-se hoje que nenhuma cidade brasileira possui um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana. As ações públicas atuais estão indevidamente voltadas para medidas estruturais 

como a canalização, no entanto esse tipo de obra somente transfere a enchente para jusante. O 

prejuízo público é dobrado, já que além de não resolver o problema os recursos são gastos de 

forma equivocada.  

 

No processo de crescimento do núcleo urbano de Joinville ocorreram ocupações 

urbanas inadequadas do ponto de vista do ambiente natural como pode ser observada na 

Figura 3. Além da ocupação da planície costeira (manguezais e r estinga, dentre outros), a 

ocupação dos morros urbanos, através de corte de platôs escalonados com a d estruição da 

camada de vegetação, ocasionou inúmeros problemas de erosões e o conseqüente 

assoreamento dos rios da planície da área de estudo. Esse método adotado para urbanização 

vem destruindo de forma bastante rápida os elementos marcantes da paisagem, o que amplia 

ainda mais os problemas de drenagem urbana, já agravada pela ocupação dos leitos 

secundários dos córregos, dos rios e das valas de drenagem. 
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Figura 3 - Evolução urbana de Joinville – IPPUJ 2009. 

 

De acordo com o apresentado, promover medidas de controle as inundações está na 

ordem do dia, pois sabe-se que, o atendimento a enchente somente é realizado depois de sua 

ocorrência. As medidas de controle de inundações podem ser classificadas em estruturais e 

em não-estruturais. As estruturais são através de obras hidráulicas, como barragens, diques e 

canalização. A tendência de controle das cheias urbanas devido à urbanização é que ele seja 

realizado, na maioria das vezes, através da canalização dos trechos críticos. Esse tipo de 

solução segue a visão particular de um trecho da bacia, sem que as conseqüências sejam 

previstas para o restante da mesma ou dentro de diferentes horizontes de ocupação urbana. A 

canalização dos pontos críticos acaba apenas transferindo a inundação de um lugar para outro 

na bacia. 
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 As não-estruturais são preventivas apresentam-se através do zoneamento de áreas de 

inundação. O zoneamento deve ser incorporado pelo Plano Diretor Urbano da cidade. Para as 

áreas já ocupadas, o zoneamento pode estabelecer um programa de transferência da 

população ou convivência com os eventos mais freqüentes. 
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4. Materiais e Métodos 

 

Os métodos utilizados neste projeto foram aplicados no município de Joinville – SC. 

A escolha da área de estudo deu-se principalmente por dois grandes motivos. Primeiro por ser 

um município em que a temática de inundação está presente, uma vez que Joinville por ser o 

pólo industrial do estado de Santa Catarina, teve seu processo de urbanização sdesordenada, o 

que propiciou a ocupação humana em áreas de riscos a inundação. O segundo motivo, é que o 

município de Joinville teve recobrimento de seu território inteiro pelo Laser Scanner, que 

dentro dos objetivos desta pesquisa prima por gerar um modelo digital do terreno através dos 

dados LIDAR (Laser Scanner). 

 

Para sistematizar a aplicação dos métodos no desenvolvimento desta pesquisa foi 

gerado um fluxograma (Figura 4) que apresenta as etapas propostas.. 

Todo o trabalho foi desenvolvido nas dependências do GeoLab – Laboratório de 

Geoprocessamento da UDESC por apresentar infra-estrutura suficiente para a execução  da 

pesquisa. Os softwares utilizados foram da plataforma ESRI com o ArcGIS 10 e s uas 

extensões (ArCHydroTools, Spatial Analyst, 3D Analyst).  
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Figura 4 - Fluxograma dos métodos aplicados na pesquisa. 

 

A seqüência das etapas do método aplicado estão indicadas em cada bloco do 

fluxograma representado pela figura 4. A primeira etapa compreendeu a aquisição de dados 

iniciais para geração dos primeiros subprodutos da pesquisa. Os dados provenientes do Laser 

Scanner (Figura 5) foram imprescindíveis para geração na segunda etapa do Modelo Digital 

do Terreno – MDT (Figura 6). A geração do MDT deu-se por meio do software de SIG 

ArcGIS. Após gerado o MDT adicionou-se no sistema o mosaico das aerofotografias do ano 

de 2007 (3 Etapa) cedidas pela Prefeitura de Joinville. Com as duas informações foi possível 

através do ArcSCENE (Software da plataforma ArcGIS) constituir modelo em 3D da bacia 

hidrográfica do Rio Cachoeira representada pela etapa de número quatro. (Figura 7) 
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Figura 5 – Dados LIDAR – Nuvem de Pontos 

 

                
Figura 6 – Modelo Digital do Terreno. 
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Figura 7 – Modelo 3D da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

 

A partir do primeiro subproduto gerado, o MDT, realizou-se a quinta etapa do método 

proposto onde as informações do modelo serviram de dados de entrada para obtenção das 

linhas de direção do fluxo que determinam o fluxo da drenagem sobre o terreno e das linhas de 

acumulação do fluxo da água onde são definidas as linhas da rede de drenagem no formato 

raster.  Esses subprodutos foram gerados através das ferramentas de análises hidrológicas 

AcrHydroTools - extensão do ArcGis, (Figuras 8 e 9). Com os subprodutos gerados nesta 

etapa mais o modelo 3D da bacia hidrográfica foi possível preparar o sistema para a 

elaboração dos mapas de inundação.  

          

 

 
Figura 8 – Linhas de direção de Fluxo de água. 
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Figura 9 – Linhas de acumulo de Fluxo de água. 

 

Com o sistema preparado para a geração dos mapa de inundação e somado ao Layer 

do cadastro urbano (Etapa 7) fornecido pela Prefeitura de Joinville foi possível identificar as 

parcelas suscetíveis a inundações (Etapa 8) de acordo com as cotas de simulação de 

inundação  ( Figura 10). Uma vez mapeadas, gerou-se como resultado uma cartografia 

cadastral urbana orientada por critérios de apoio à tomada de decisão que subsidia a 

definição, e classificação das áreas sujeitas à inundação.  Por meio deste mapa temático, que 

descreve e caracteriza as potenciais parcelas sujeitas a inundação permitiu-se o efetivo 

controle e visualização da real ocupação e u so do solo facilitando o ordenamento e o  

planejamento urbanístico a médio e longo prazo por parte dos gestores municipais.  

 

 
Figura 10 – Mapa de suscetibilidade a inundação na cota de 8 metros. 
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6.Resultados 

 

As margens do Rio Cachoeira apresentam altitudes não superiores a 2  metros em 

relação ao nível do mar como visto anteriormente nesse trabalho. Com a simulação das cotas 

de inundação percebe-se uma relevante mudança na área atingida após a cota de 6 metros. O 

conhecimento das cotas de inundação, além de auxiliar na ação de planejamento no que diz 

respeito à d efinição dos riscos de ocupação para as faixas e a t ipologia adequada das 

construções, também contribui para a atuação dos órgãos de Defesa Civil nos momentos de 

ocorrência destes eventos (SCHULT & PINHEIRO, 2003). 

 

Em estudos realizados para a c onstrução do PDDU (Plano Diretor de Drenagem 

Urbana) de Joinville foram apresentados dados referentes à população atingida pelas 

inundações na bacia do Rio Cachoeira (Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Quadro da população atingida por inundações das regionais pertencentes a bacia do Rio Cachoeira – 

PDDU Joinville 2010 

 

No quadro observa-se que atualmente cerca de 57 mil pessoas são atingidas pelas 

inundações somente na bacia do Rio Cachoeira. Isto somente reforça a n ecessidade de 

estudos voltados à prevenção desse evento.  

 

Com esse intuito foram geradas diversas simulações (Figura 12) em cotas de 

inundação visível que subsidie a tomada de decisão dos gestores municipais. 
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Figura 12 - Simulação das cotas de inundação. 
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7.Considerações 

 

Além dos fatores naturais que atuam no evento das inundações o homem interviu ao 

longo do crescimento urbano na Bacia do Rio Cachoeira, de forma a acentuar os fatores que 

contribuem para os processos de inundação. A análise temporal realizada pelos produtos 

cartográficos permitiu avaliar a o cupação espacial urbana indevida. A avaliação territorial 

baseada no aparato cartográfico explicitou que a ação antrópica planejada equivocadamente; 

maximizada pela impermeabilização do solo; desmatamento; terraplanagens indevidas; 

construção de novas moradias junto às margens dos rios e canalização da rede de drenagem 

da bacia hidrográfica, acentuaram os problemas das inundações. 

 

A utilização dos dados LIDAR mostrou-se eficiente neste trabalho uma vez que 

forneceu dados altimétricos precisos capazes de gerar modelos do terreno que refletem a 

realidade. Assim, os planejadores e gestores podem e deve fazer uso dessa tecnologia para 

simular a intervenção antrópica pautada nas questões de geologia, geomorfologia, declividade 

entre outras variáveis temáticas, as quais tornam possíveis em ambiente 

computacional/virtual definir regiões propícias à o cupação humana distante do risco a 

inundação. 

 

Por fim, a afirmativa de Carlos Tucci (2005) de que para se regulamentar o uso de 

áreas inundáveis, estabelecendo um zoneamento adequado, é necessário estabelecer o risco 

de inundação das diferentes cotas das áreas ribeirinhas reflete exatamente com o caso de 

Joinville - SC. Sendo assim a intervenção do poder público deve ser incisiva não permitindo a 

construção de habitações aas áreas de maior risco, porém podem ser utilizadas para a 

recreação, desde que o investimento necessário seja baixo e não se danifique, como parques e 

campos esportivos. Seguindo este mesmo raciocínio é coerente que para cotas com menor 

risco a inundação sejam permitidas construções com cuidados especiais, como exemplo pode 

citar: sistemas naturais (ação da gravidade) ou especiais de travamento de retorno de esgoto, 

e ainda drenos eficientes paralelos ao sistema viário. 
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Introdução 

A representação da organização dos objetos geográficos sempre esteve presa a métricas 

“rígidas”, tradicionalmente relacionadas ao espaço absoluto, também conhecido como 

euclidiano, isto é, ao espaço preexistente, que contém as coisas, que ocupam e estão no 

espaço e que tem origens na Física de Isaac Newton. 

Espaço euclidiano é a quele construído segundo uma métrica euclidiana... Esse 

espaço supõe a continuidade (nada de lacuna) e a contiguidade (nada de ruptura), 

mas também a uniformidade (métrica constante em todo ponto). É um caso 

particular do que em matemática denomina-se como "espaço métrico" (Lévy, 

2003e. p.351). 

Usar o conceito de espaço absoluto em Geografia leva a identificar o espaço como "palco dos 

acontecimentos e das intervenções humanas e também, da dinâmica natural. Como palco ele 

é externo à sociedade e da própria natureza e, portanto, dentro dessa lógica fica difícil falar 

em espaço produzido, espaço humano" (Fonseca, 2004, p.36). 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) se contrapõe ao conceito de espaço absoluto de 

Newton e nos oferece: 

Quanto a mim, deixei assentado mais de uma vez que, a meu ver, o espaço é algo 

puramente relativo, como o tempo; a saber, na ordem das coexistências, como o 

tempo na ordem das sucessões. De fato, o espaço assinala em termos de 

possibilidade uma ordem das coisas que existem ao mesmo tempo, enquanto 

existem junto, sem entrar em seu modo de existir. E quando se vêem muitas coisas 

junto, percebe-se essa ordem das coisas entre si (Leibniz, 1979. p.177 – grifos 

nossos). 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0374   

mailto:dutenkefer@gmail.com


 

 

O espaço assim não é um vazio que preexiste, mas sim constituído pelas coisas em relação, 

“uma estrutura de ordem de simultaneidade”. Na geografia o seu uso leva "a entender os 

objetos geográficos em relação como constitutivos do espaço geográfico. Portanto, uma 

cidade não está no espaço, ela é espaço geográfico" (Fonseca, 2004, p.36). 

 

O espaço geográfico é co mpreendido aqui como dimensão da sociedade. Dimensão 

estabelecida pelo conjunto de relações sociais que ocorrem simultaneamente e mediadas 

pela(s) distância(s) que aproximam ou afastam realidade(s) (Lévy, 2003d) diferentes ou 

“iguais”. O espaço como objeto social é definido por sua dimensão espacial caracterizada por 

três componentes: a métrica – que é o “modo de medir e de tratar a distância” (Lévy, 2003e, 

p.607) -, a escala – que define o tamanho do espaço [“define limiares de descontinuidades na 

medida das distâncias” (Poncet, 2004, p.8)] e a substância – “componente não espacial de 

uma configuração espacial” (Lévy, 2003h, p.880). A substância é “que decide o tipo de 

distância que corresponde a tal fenômeno” (Poncet, 2004, p.8) e que “pode ser os homens, os 

agricultores, as vacas, as televisões ou qualquer outra realidade.” (Beaude, 2008, p.19). 

Representar este espaço geográfico pode ser realizado por mapas ou cartas que são baseadas 

em uma linguagem construída a partir de uma imagem analógica do espaço.  

 

O que o mapa é  

Para Harley, o mapa é u ma linguagem visual universal e antiga e co mo um “saber” das 

diferentes culturas humanas e n ão como um mero produto técnico. “Os mapas sempre 

mostram mais que a soma inalterada de um conjunto de técnicas” (Harley, 2005, p. 61 – 

tradução nossa). 

 

Lévy (2003b e 2008), por sua vez, situa o mapa como meio termo entre uma linguagem 

simbólica – pintura abstrata, uma expressão matemática, por exemplo – e o “figurativo” – a 

fotografia, o cinema; por outro lado é oposto às linguagens sequenciais. O mapa é 

simultaneamente analógico e simbólico, não verbal e não seqüencial. Sendo uma linguagem 

não sequencial, o mapa está alinhado às figuras – que são opostas aos discursos – e 

pertencem ao mundo das imagens com uma leitura global e instantânea. Ele tem a 

possibilidade de apresentar simultaneamente ao “leitor”/visualizador o conjunto da 

informação representada.  
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Na figura 1 sintetizamos as principais reflexões que utilizamos sobre o que o mapa é a partir 

de Harley, Palsky, Lévy e Cauvin. 

 

 
 

Cauvin et al (2007, p. 69) nos apresenta uma imagem [a partir de Sylvie Rimbert2] onde o 

mapa é a intersecção de dois espaços – figura 2 – do espaço matemático/geométrico que 

contém os localizantes espaciais [XY] - o suporte, o fundo de referência, o fundo de mapa e o 

espaço temático [Z], que contém os “atributos”, a(s) variável(is) temática(s), o fenômeno que 

queremos representar, a s ubstância segundo Lévy. Nesta intersecção teremos o espaço 

cartográfico. Para Lévy (2003b e 2008) este espaço – o mapa – possui dupla espacialidade – 

o de referência e o da linguagem. Uma analogia com o esquema de Rimbert & Cauvin seria 

que o espaço de referência é o espaço dos localizantes espaciais; o espaço da linguagem seria 

o espaço “temático”, aquele onde os fenômenos são espacializados segundo uma “gramática” 

que toda linguagem possui.  
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O mapa não é o espaço geográfico, mas ele é u m espaço que permite uma leitura espacial, 

instantânea e global do fenômeno que representa. 

 

 
 

Lévy (2003) diferencia dois conjuntos de mapas (figura 3). Os “mapas à leitura não espacial” 

e os “mapas à leitura espacial”. Os mapas que não são adequados a u ma leitura espacial, 

podemos tratá-los como uma simples tabela de dados ou como um simples cruzamento de 

duas coordenadas com uma outra informação - topônimos, cotas hipsométricas, etc. Se o 

mapa privilegia uma leitura espacial, instantânea e global teremos de fato um modelo gráfico 

propício às análises da dimensão da sociedade. Neste sentido o mapa coroplético e 

dasimétrico que iremos apresentar se enquadrariam nesta vertente, isto é, são mapas que nos 

remetem a uma leitura espacial, possuem um fundo convencional, utilizam métricas 

euclidianas, portanto representativos do espaço geográfico absoluto, euclidiano. Já a 

anamorfose, que também é um mapa para uma leitura espacial, tem um fundo de mapa mais 

significativo, não convencional, com métricas outras que não a eu clidiana, portanto 

representativo do espaço geográfico no sentido relativo.  
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O mapa é fruto de transformações cartográficas espaciais, isto é, passa por uma sequência 

lógica de transformações. Transformação, no sentido de ir além da forma, dar outra forma. É 

uma mudança de forma pela qual o mapa passa, desde a primeira representação do terreno até 

o mapa final em seus mais variados formatos. É uma sucessão de transformações, de famílias 

de transformações - figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0378   



 

 

 

 
 

A transformação [T3] estabelece o modo que iremos representar o produto final e [T4] – a 

transformação semiótica – que propõe um sistema de signos que materializam o mapa e 

oferecem as chaves de leitura do mesmo. Ainda segundo Cauvin (2007) podemos 

desmembrar [T3] em duas grandes transformações cartográficas, a de estado e a de posição – 

figura 5. São duas diferentes formas de trabalhar com os localizantes espaciais [X, Y] e o  

“atributo” [Z]. Basicamente a transformação de estado, altera o “estado” do mapa, isto é, 

dependendo do [X,Y,Z] trabalhado, alteraremos a s ua mensagem, o seu significado. 

Aplicando por exemplo [Z] nos localizantes [X,Y] teremos mapas do tipo coropléticos e 

dasimétricos, por exemplo. Se, ao contrário o “atributo” [Z] for o “determinante” sobre os 

localizantes [X,Y] ou seja x=f[Z] e y=g[Z], teremos o que Cauvin nomeia de “transformação 

cartográfica de posição” [TCP], a nossa Anamorfose. 
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A modelização gráfica – coremática 

A modelização gráfica é apoiada em reflexões da coremática desenvolvida por Roger Brunet  

na década de 1980, quando cria o neologismo corema [chorème] e o define como o elemento 

estruturante primordial do espaço geográfico. Coremática, por sua vez, será a “gramática” 

dos Coremas, a ciência interpretativa das estruturas espaciais elementares (Brunet, 1987, 

1993).  

 

É importante salientar que a modelização gráfica a p artir de Coremas – figura 6 - é “uma 

escritura de modelos geográficos sob forma de figuras” estreitamente relacionada e próxima 

com a cartografia, mas que não se confundem.  
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Ela é geográfica, pois se refere às formas espaciais produzidas na apropriação do espaço pela 

sociedade. Brunet oferece com a coremática a possibilidade da representação gráfica de uma 

análise espacial. “Ele conseguiu descolar do simples mapa de ilustração para levar o mapa em 

direção a uma síntese reflexiva” (Fonseca, 2004, p.17) 

 

A modelização gráfica trabalhada aqui vai no sentido de uma pós-cartografia. Ela será um 

método que utilizará os diversos mapas produzidos nesta pesquisa para compor uma síntese 

gráfica final que expresse as estruturas e d inâmicas da metrópole paulista. É o m apa 

revelando estruturas, organizações de um território. Mesmo não sendo um mapa no sentido 

apontado por nós anteriormente - Figura 2 - é uma alternativa de representação do espaço 

geográfico que pode ser produto de mapas com fundo euclidiano ou não.  

 

 

Os coremas exprimem lógicas de base que estruturam os espaços das sociedades (Grataloup, 

2003), ou seja, lógicas que a distância entre objetos geográficos podem proporcionar mais ou 

menos interações sociais; coexistência com diversidades ou não de vitalidades urbanas; 

divisões, fragmentações e o posições espaciais; revelam hierarquias e d issimetrias sociais, 

econômicas; políticas e culturais; exprimem também expansões, retrações, tempos passados e 

perspectivas futuras de dinâmicas espaciais. Fortes candidatos para tornarem-se “mapas” à 

leitura espacial [mapas coremáticos ou mapas modelos?] sem um fundo de referência 

convencional – mapas auto-extensivos segundo o nosso esquema apresentado na figura 3? 

 

O urbano e a sua densidade 

Nossas argumentações são orientadas no sentido de que o espaço geográfico é uma dimensão 

da sociedade. Dimensionar esta sociedade usando o mapa e/ou a coremática pode ser em 

escala global, regional e/ou local. Realizamos aqui um recorte, um ajuste de escala, nesta 

dimensão social e focamos nosso olhar “cartogeográfico” no território da metrópole de São 

Paulo. Uma metrópole que revela o fenômeno urbano, evidenciando a cidade em particular. 

Um lugar, um espaço [no seu mais amplo sentido] que fascina e que pode oferecer fenômenos 

da simultaneidade, da acessibilidade, da mobilidade e fundamentalmente da densidade, que 

caracterizam uma cidade. 
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Lévy (2003) alerta que fenômenos densos foram e são mal representados em mapas. A cidade 

como o lugar de concentração de humanos, de equipamentos culturais, sociais, de densidades 

e diversidades de um modo de vida típico de nosso mundo social - o urbano. Densidades 

geralmente “submersas pelas extensões vazias” representadas em mapas topográficos. 

Representar este espaço urbano é um desafio que a Cartografia-Geográfica tem como tarefa 

contemporânea. Escolhemos este espaço para ser representado em mapas e modelos 

coremáticos por meio de uma característica fundamental que evidencia seu caráter urbano: a 

densidade.  

 

A definição de densidade em nossa língua deriva do latim – densitas – e como substantivo 

feminino dá o sentido da qualidade do que é denso, que por sua vez vem do latim densus - 

compacto, espesso - e também a idéia de “grau de concentração de pessoas num determinado 

espaço3”. São sentidos que nos remetem à c idade, ao lugar candidato das concentrações do 

gênero humano e de suas realizações, façanhas e desilusões. É um espaço qualificado como 

urbano que possibilita intensas relações sociais. Cidade como “conjunto de máxima 

concentração e d e máxima diversidade de objetos geográficos que favorece e aco moda 

grandes contingentes populacionais em distância mínima e atua como estimuladora de 

relações societais” (Oliva, 2003, p. 73).  

 

Na Geografia, a noção de densidade tradicionalmente sempre esteve associada à ideia de 

densidade de população, ou seja, como um cálculo de número de habitantes por unidade de 

superfície (Lévy, 2003c). Para Brunet a densidade para a Geografia é definida como sendo “a 

razão de um número de objetos a u ma superfície definida: habitantes por quilômetro 

quadrado, vacas por hectare” (BRUNET et all, 1993, p.148, tradução nossa). É um valor 

relativo em algum espaço considerado. É uma noção, um conceito que depende da superfície 

relacionada. Portanto, podemos ampliar o leque de objetos geográficos no numerador e no 

denominador desta relação.  

 

Densidade é a “razão entre a massa de uma substância localizada num espaço e a d imensão 

deste espaço” (Lévy, 2003c, p.237, tradução nossa).  
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Mais que uma simples razão aritmética de divisão de um numerador, com um número de 

habitantes, por um denominador, com um número, uma unidade de superfície, devemos 

apreendê-la como uma relação entre um componente não espacial de um espaço – uma 

substância – com uma extensão de um espaço considerado. 

 

Mapa dasimétrico 

Kamenetsky4  apud Petrov (2008) em 1930 escreve que foi Benjamin (Veniamin Petrovich) 

Semenov-Tian-Shansky  quem primeiro introduziu o conceito de dasimétrico em seu texto de 

1911 à “Russian Geographic Society”. Ele traduziu para o russo as palavras “medida” e 

“densidade” do grego, efetuando uma transliteração resultando - na Rússia - o termo 

“dazimetrichesky” e definindo o mapa dasimétrico como aquele em que a densidade de 

população, independentemente dos limites administrativos, é mostrada porque é distribuída 

na “realidade”, isto é, por pontos naturais de concentração e de rarefação. Petrov (2008) ainda 

coloca que a popularização do termo é devida à publicação, em 1923, da obra “Dasymetric 

Map of European Rússia” [Benjamin Semenov-Tian-Shansky, edit. Dazimetricheskaya Karta 

Evropeiskoi Rossii (Carte dasymétrique de la Russie d'Europe), 1:420.000. Inst. d'lttudes "Le 

Sol et le Sous-Sol," Leningrad, 1923.]. Segundo ainda Petrov (2008), de 1920 a  1930 os 

cartógrafos russos utilizaram este termo como sinônimo de mapas de densidade 

populacionais. Na década posterior o uso deste termo desaparece rapidamente devido ao 

cancelamento do projeto “Dasymetric Map of European Rússia” e da repressão a Benjamin 

Semenov-Tian-Shanski e sua escola, pelo regime stalinista em 1936. 

 

A elaboração do mapa dasimétrico parte dos mesmos dados que são usados para realizar um 

mapa coroplético. Esses dados são divididos segundo outros fatores relacionados com a 

variável que se quer mapear. Os próprios dados não indicam em que zonas eles sofrem uma 

mudança brusca ou suave, necessitando, para tanto, buscar informações em outros dados 

auxiliares que tenham relação estreita com a distribuição representada ou em outras variáveis 

geográficas. 
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Os fenômenos associados nesta técnica são de dois tipos: as chamadas variáveis limitativas e 

as variáveis relacionadas. As limitativas estabelecem um limite absoluto sobre a quantidade 

do fenômeno a s er cartografado e as  relacionadas são aqueles fenômenos geográficos que 

mostram variações espaciais possíveis sobre a variável que se queira mapear, mas não são 

consideradas limitativas. 

 

Para obter um mapa dasimétrico, primeiramente são delimitadas as áreas em que é seguro 

assegurar que a variável é nula – chamado de fatores de localização negativa, em seguida, 

delimita-se o restante das áreas em função de outras variáveis.  

 

Escolhemos como exemplo de aplicação da técnica dasimétrica o espaço da metrópole de São 

Paulo, composta por 39 municípios. Utilizamos os dados censitários do IBGE [população 

residente] e como variável auxiliar da técnica dasimétrica o “Mapa de Uso e Ocupação do 

Solo da Região Metropolitana de São Paulo” da EMPLASA (2005).  

 

Na figura 7 é apresentado sinteticamente o fluxo para a elaboração do mapa dasimétrico. Na 

sequência os 2 mapas que demonstram as fases de elaboração e por fim o mapa coroplético e 

dasimétrico. 
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Mapa 1 => Espaço geográfico produzido na metrópole de São Paulo. Fruto das 

classificações realizadas e segundo os métodos da EMPLASA (2005) que culminou no 

produto: “Mapa de uso e ocupação do solo da Região Metropolitana de São Paulo”. 

 

 
 

 

Mapa 2 => Espaço urbano, censitário e “virtual” da metrópole de São Paulo. Contém 

três [3] representações: 

• espaço urbano – [segundo classificação da EMPLASA como “Área urbanizada e 

favela” - e que adotamos aqui como a área com maior probabilidade de existência de 

população residente. Objetos geográficos fundamentais para serem relacionados com 

os setores censitários; 

• espaço censitário - unidades básicas operacionais utilizadas pelo IBGE para realizar o 

censo demográfico de 2.000 (IBGE, 2003); 
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• espaço da “intersecção” matemático/geométrica em ambiente virtual [aplicativo SIG5]  

do espaço urbano e censitário. São as áreas onde efetivamente se encontra população 

residente. É este espaço que será representado pelo mapa dasimétrico; 

 

 
 

 

Mapa 3 => Mapa coroplético da metrópole de São Paulo. Mapa utilizando o espaço 

censitário do IBGE para representar a densidade de população residente; 
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Mapa 4 => Mapa dasimétrico da metrópole de São Paulo. Representação fruto dos três 

primeiros mapas que contribuiu para formar uma imagem do urbano – no caso a metrópole de 

São Paulo. 
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A principal diferença entre o mapa coroplético e dasimétrico foi o princípio que norteou a 

transposição analógica do espaço referente para o espaço no mapa. Os setores censitários, ou 

seja, as unidades espaciais do mapa coroplético foram estabelecidas por necessidades 

operacionais do IBGE. Para o mapa dasimétrico são novas unidades espaciais. Utilizamos as 

unidades espaciais operacionais do IBGE e q ue foram relacionadas com uma fração do 

espaço produzido pela sociedade humana - espaço urbano. Os novos limites espaciais terão 

então a s ua população residente – a variável não espacial “Z” recalculada em função das 

novas áreas. 
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Esta transformação, com o tratamento de “Z”, forneceu o diferencial entre as duas imagens 

que os mapas revelam – a metrópole de São Paulo. O mapa dasimétrico melhor espacializou 

o fenômeno que estamos trabalhando. Como instrumento de comunicação ele apresentou e 

transmitiu informações de localizações e d istribuições de densidades populacionais mais 

relevantes que o coroplético. O dasimétrico deu um “peso” maior para as periferias e realçou 

também os espaços não habitados da metrópole. Mesmo sendo os dois mapas – coroplético e 

dasimétrico – “mapas à leitura espacial” o dasimétrico poderia ganhar alguns “pontos” extras.  

 

Transformações cartográficas espacias de posição: anamorfoses 

Os mapas em anamorfose chocam o nosso olhar adestrado, familiarizado a r epresentações 

“naturalizadas”, com o fundo de mapa convencional, euclidiano, onde as métricas são 

expressas em metros, quilômetros, hectares; onde a ex tensão do espaço geográfico 

representado limita a co municação visual que todo mapa deveria proporcionar. Limita 

tendências espaciais relevantes, de fenômenos como o urbano, por exemplo, que sobre um 

fundo euclidiano nada evidenciam ou, quando evidenciam, é a extensão territorial pouco 

densa, rarefeita de objetos geográficos que dão sentido ao fenômeno urbano. Evidenciar 

fenômenos onde a densidade é de fundamental importância, pelos mapas, é criar uma imagem 

onde a “ razão entre a massa de uma substância localizada num espaço e a d imensão deste 

espaço” (Lévy, 2003c, p.237) seja revelado. 

 

É justamente este o sentido da anamorfose. Ela cria imagens de densidades. É “uma relação 

entre uma substância e u ma extensão, está dotada de uma escala e de uma métrica” (Lévy, 

2003c, p.237).  

 

Anamorfose6 vem do grego anamórphosis – transformação – imagem disforme. Tobler  

(2004, p.59-60) nos oferece que em francês é “anamorphose” [anamorfose]; em inglês: 

“Cartogram” [cartograma7], ”variable scale maps” [mapas com escala varáveis] ou “value-

by-area cartograms” [cartogramas de valores de áreas] e em alemão: “verzerrte Karte” [carta 

distorcida, disforme]. 
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Para Jacques Lévy (2003, p.6 e 2003a, p.74) anamorfose é um procedimento efetuado sobre 

uma base cartográfica – fundo de carta – permitindo estabelecer uma métrica diferente da 

euclidiana. Tal carta é denominada cartograma [cartogramme]. Sendo um procedimento, uma 

técnica, Lévy distingue dois tipos de procedimento: a anamorfose temática ou anamorfose 

comparativa: quando o tema e o fundo se confundem e é impossível introduzir um novo tema 

[Fundo = Tema]; e a anamorfose de fundo ou cartograma: quando este fundo é passível de 

ser explorado [Fundo + T ema]. São mapas “à leitura espacial” com um fundo de mapa 

significativo, conforme apresentado na figura 3.  

 

Devido ao uso polissêmico, em português e em outras línguas, do termo “cartograma” 

adotamos neste trabalho o termo mapa em anamorfose quando expressar fundo=tema e 

cartograma em anamorfose quando for fundo+tema. 

Para Cauvin (1995, p.269) anamorfose [anamorphose] é u m caso particular de 

“transformação cartográfica espacial”. Em Cauvin (2008) classifica a anamorfose como uma 

Transformação Cartográfica de Posição [TCP], onde os localizantes espaciais [X,Y] serão 

função de [Z].  

Ainda segundo Cauvin (2008, p. 27-28) as Transformações Cartográficas de Posição [TCP] 

são classificadas em dois grandes grupos: 

 

• TCP temáticas – que são subdivididas em TCP temáticas de peso e ligação e 

• TCP diferenciais. 

 

Trabalhamos com as transformações cartográficas morfotemáticas de peso [quando a 

temática (Z) exerce um “peso” uma “força” sobre a superfície dilatando e/ou contraindo o 

espaço] ou, segundo a mesma Cauvin (2007 e 2008), com as Transformações cartográficas de 

posição temáticas de peso. Ambas têm o mesmo sentido.  

 

Realizamos, em 2007, as primeiras experiências com o script desenvolvido por Wolf8 (2007) 

no aplicativo da ESRI ArcGis 9.1. Testamos em 2008 outro script para ArcGis desenvolvido 

na linguagem C++ por Tom Gross9 – “Geoprocessing Tool to make Cartograms” baseado em 

algoritmos desenvolvidos pelos físicos - Michael T. Gastner e M. E. J. Newman (2004).  
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O mapa 5 foi elaborado com o script de Wolf. A substância escolhida foi a p opulação 

residente em cada distrito do município de São Paulo no ano de 2000.  

 

 
 

O fundo de mapa tradicional foi transformado. As áreas dos polígonos ficaram proporcionais 

ao “peso” de cada homem, mulher e criança residente nos distritos do município. A forma de 

medir a distância – a sua métrica - no mapa foi alterada: de km lineares ou km2 do mapa 

euclidiano representado ao lado da anamorfose, para um número proporcional aos seus 

habitantes residentes.  

 

No mapa 6 [A] a mesma substância foi utilizada - população residente – baseado no método 

de difusão, para testar o script de Tom Gross. Em 6 [B] o fundo de mapa é igual a renda 

média em unidades monetárias [Reais - R$] que cada homem/mulher residente recebe pelo 

seu trabalho. A métrica será então renda [o tema e o fundo se confundem]. 
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O mapa em anamorfose da metrópole de São Paulo [mapa7] foi elaborado com o aplicativo 

ScapeToad10. Também é b aseado no método de Gastner&Newman. O diferencial deste 

aplicativo é q ue permite a introdução de uma “escala” - no exemplo representado por 

quadrados que são proporcionais ao número de habitantes - e um “grid” [grade] que 

proporciona uma imagem impactante do fenômeno cartografado. 

 

No mapa 8 temos o exemplo do que denominamos de cartograma em anamorfose - quando 

este fundo é p ossível de ser explorado [Fundo + T ema]. O fundo de mapa não é mais o 

euclidiano tradicional e sim a p opulação residente na metrópole em 2008. Este fundo foi 

processado no “ScapeToad” e adequado ao aplicativo Philcarto11 para elaboração do tema 

Emprego. Temos aqui a relação de duas substâncias, de dois temas a serem explorados, o 

fundo de mapa é a população residente em cada município em 2008 e o tema representado 

sobre este fundo é o emprego por setor econômico.  
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Temos 3 relações: população – fundo de mapa, porcentagem do setor no total de emprego e o 

número absoluto de quantidade de mão de obra empregada em cada setor. A métrica é a 

população por município e s ua “escala cartográfica” pode ser aferida pelo número de 

habitantes por município da metrópole. Forma uma imagem alternativa do urbano. Revela o 

“peso” de seus habitantes e relaciona-os com quais setores econômicos que mais propiciam 

empregos.  
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A modelização da metrópole de São Paulo 

 

“Modelizar o espaço geográfico” urbano da metrópole partiu da investigação das estruturas e 

dinâmicas fundamentais por meio do “ver e/ou ler”, da interpretação e análise dos diversos 

mapas aqui apresentados. A questão que se levanta é que estruturas e que dinâmicas urbanas 

as representações dos mapas nos revelam? Correspondem a a lgum corema conhecido? A 

tabela dos 28 coremas de Brunet [fig.6], considerada de forma aberta, orienta outras 

possibilidades de modelização.  

 

O mapa, aqui, não é u m elemento figurativo, ilustrativo, auxiliar que sintetizaria um longo 

texto analítico. É, antes de tudo, um instrumento de pesquisa que pode revelar as estruturas 

mais profundas de um território (Théry, 2006). 

 

A síntese gráfica a seguir foi feita a partir dos mapas 1 ao 8. Acrescentamos o mapa 9 - Mapa 

em anamorfose e Cartograma em anamorfose do PIB e IDHM de 2000. 
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Como a lógica da modelização e d a representação coremática é g eométrica e ab strata, a 

primeira tarefa a que nos propusemos foi eleger uma superfície de trabalho a partir do mapa 7 

- anamorfose da população do ano de 2000. 

 

A sequência da síntese: 

 

A geometrização da síntese [figura 8] 

 

 
 

Um “novo fundo” 

 

“Maillage” - O limite metropolitano [figura 9] 
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“Gravitation” [gravitação]: A força de atração do centro da metrópole [Figura 10]. 
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“Hiérarquie” [hierarquia]: Centros secundários da metrópole [Figura 11]. 
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“Hiérarquie” e “Dynamique territoriale” [hierarquia, dinâmica territorial]: área do centro 

principal e secundário da metrópole => o “file”; área de extensão, expansão [Figura 12]. 
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“Treillage” [ligação]: rede principal de vias de comunicação – as rodovias [Figura 13].  
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“Contact” [contato]: interface urbano e ár eas de proteção ambiental – limites da expansão 

urbana [Figura 14].  
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“Dynamique territoriale”– área de “regressão” => área “problema” [Figura 15]. 
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A síntese gráfica final [Figura 16]. 
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A síntese gráfica final revela uma imagem incomum para o espaço urbano da metrópole. O 

espaço de referência sofreu uma mudança radical de sua aparência visual tradicional – de um 

fundo euclidiano => para um fundo em anamorfose => para um modelo em elipse.  

 

Não tem sentido medir em metros ou quilômetros a síntese gráfica. O nosso espaço referente 

sofreu diversas transformações cartográficas até culminarem em um produto, o mapa. A 

modelização começa a partir deste “final”. Sofre uma espécie de desconstrução, é a partir do 

que o[s] mapa[s] revela[m] que são elaborados os modelos elementares [coremas].  
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Para Lévy (2003d) a métrica é a forma com que medimos distâncias sociais e para Brunet 

(2001) a d istância é fundamental para relacionar estruturas. Os dois autores não possuem a 

mesma visão de espaço geográfico: Lévy estaria mais para um espaço geográfico do tipo 

Leibniziano, isto é, de simultaneidade, ”ordem de coexistência” do tipo “relativo e 

relacional... relacional como razão de realidades sociais” (Lévy, 2003f, p. 550, tradução 

nossa) e Brunet mais no sentido absoluto/relativo, em configurações espaciais, em estruturas 

diferenciadas no espaço. Esta diferença não impede de utilizarmos o conceito de métrica 

como fundamental para relacionar distâncias. É um avanço significativo que, na modelização 

gráfica, a métrica não é euclidiana. Em nossa síntese não é possível quantificá-la como num 

mapa em anamorfose que oferece uma “escala” do tipo número de habitantes, valor de PIB, 

etc, mas estão “embutidas” na modelização. 

 

“Temas”, substâncias contempladas. Diversos: homens, mulheres, crianças que nomeamos 

como número de habitantes; O produto interno bruto municipal; emprego em setores 

econômicos diversos, índices de desenvolvimento, que por sua vez expressam níveis de 

longevidade humana, educação e novamente a riqueza econômica, enfim, “componentes não 

espaciais de configurações espaciais”. Substâncias que ofereceram os modelos de estruturas 

elementares de hierarquia urbana, atração – a pujança do seu centro, áreas “file” e 

“problemas”, etc.  

 

A modelização gráfica segue as bases da semiologia gráfica de Bertin, contudo, a s íntese 

apresentada é bastante abstrata para a compreensão em uma única apreensão visual do tipo de 

mapas “para ver” de Bertin (1988). É necessário primeiro “ler” a sequência dos modelos para, 

posteriormente, ‘enxergar’ o todo expresso na síntese e relacioná-los. 

 

Quanto ao tipo de transformação cartográfica, já assinalamos que a modelização é uma pós-

transformação. Ela começa quando o produto mapa está finalizado. Neste sentido é uma pós-

cartografia. 

 

À questão de tratar a modelização como mapas “à leitura espacial” ou não, somos tentados a 

classificá-los como “mapas-modelos” “à leitura espacial”, com a r essalva de que seria um 

“mapa-modelo’ a “ler” e não “para ver”. Com um fundo nada convencional seriam do tipo de 

“mapas auto-extensivos”. 
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Ponderações finais 

 

Neste artigo apresentamos de forma sintética a produção de mapas de densidade urbana [em 

particular a d ensidade de população] da metrópole de São Paulo aplicando as técnicas 

coroplética e d asimétrica. O mapa dasimétrico apresentou e transmitiu informações de 

localizações e distribuições de densidades populacionais mais relevantes que o coroplético.  

 

Elaboramos, com as anamorfoses, alternativas significativas que focam nosso olhar em 

imagens que expressam densidades.  

 

Na modelização gráfica fizemos um exercício culminando com uma síntese gráfica revelando 

imagens incomuns para o espaço da metrópole de São Paulo. 

 

Cada representação testada por nós apresentou suas virtudes e insuficiências. O mapa 

dasimétrico é u m representante de uma concepção de espaço absoluto, mas que contribuiu 

para avaliar o urbano revelando os seus espaços densos, significativos, mesmo dentro da 

lógica de fundo de mapa euclidiano.  

 

Os mapas em anamorfose e cartograma em anamorfose são candidatos a se enquadrarem na 

concepção de espaço relativo/relacional, devido principalmente à possibilidade de estabelecer 

outras métricas além da euclidiana. 

 

A modelização gráfica, por sua vez, repousa em uma concepção de espaço absoluto/relativo. 

Contudo, usamos os dois tipos de mapas anteriores e, portanto, com duas concepções de 

espaço geográfico diferentes como orientadores na elaboração dos modelos elementares. É 

também um caminho válido e necessário. Devemos continuar desenvolvendo novas reflexões. 
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Notas 

 
(1)Este artigo é uma síntese baseada na dissertação de mestrado: Representações do espaço geográfico: mapas 

dasimétricos, anamorfoses e modelização gráfica, FFLCH/USP, 2010. 
 
(2)Rimbert, S.  et al., Cartographie informatisée et géographique humaine. ATP 3457 CNRS-LCT, tome 2, 

fascicule A: Expérimentations em cartographie transformationnelle, 76 . + annexes, 1979. 
 
(3)iDicionário  Aulete da língua portuguesa. Disponível em: 

<http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital> [28/06/2010] 
 
(4)Kamenetsk,Y,V. Dazimetricheskiye karty. In Bol’shaia Sovetskai Entsiklopedia, vol. 20, ed. O. Yu. Shmidit. 

Moscow: Dasymetric Maps. 176-78.1930 
 
(5)ARCGIS 9.1 – da ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE (ESRI) 
 
(6)Dicionário da Língua Portuguesa on-line da Porto Editora:<http://www.infopedia.pt> [10/9/2008] 
 
(7)Em seu Dicionário Cartográfico, Cêurio de Oliveira define “cartograma” como sendo um “mapa temático em 

qualquer escala, em que as intensidades de um fenômeno quantitativo nas diversas áreas são representadas 
mediante a intensidade do traço ou da cor” (Oliveira, 1993, p.86). Brunet et al, (1993, p.91) adverte em seu 
dicionário que o termo “cartogramme” deve ser evitado pela sua ambiguidade que designa tanto uma carta 
estatística, ou que possui uma série de diagramas e anamorfoses do tipo que Cauvin irá chamar de 
transformações morfotemáticas. 

 
(8)Disponível para download no site da ESRI: <http://arcscripts.esri.com> [9/04/2007] 
 
(9)Disponível para download no site da ESRI:<http://arcscripts.esri.com> [24/01/2008] 
 
(10)Desenvolvido por Dominique Andrieu (Maison des Sciences de l'Homme, Université François-Rabelais, 

Tours), Christian Kaiser (91nord, Basel, Lausanne) e André Ourednik (Chôros Laboratory, EPFL-ENAC-
INTER). Disponível em: <http://chorogram.choros.ch/scapetoad/index.php> [13/05/2008] 

 
(11)Programa de cartografia livre disponibilizado pelo prof. Philipe Waniez em: <http://philcarto.free.fr/> 
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INTRODUÇÃO  

 

A escolha da bacia hidrográfica do córrego do Cedro como área de estudo reflete a 

preocupação com a preservação e a conservação dos mananciais ali existentes, em especial a 

represa de abastecimento público, responsável por aproximadamente 30% do abastecimento 

de água da cidade de Presidente Prudente/SP.  

 

A bacia hidrográfica do córrego do Cedro, com área de 40,36 km2, localiza-se na 

área sul do município de Presidente Prudente, São Paulo, entre as coordenadas 22º 07' 58"S e 

22º 13' 33"S e 51º 22' 15"W e 51º 28' 56"W, está localizada na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema - UGRHI-22, no Oeste Paulista.  

 

A Bacia pertence à p rovíncia geomorfológica do Planalto Ocidental Paulista, o 

relevo é caracterizado por interflúvios em colinas onduladas; os espigões são suavemente 

convexos e mais curtos nas áreas dos córregos formadores. Predominam os Latossolos 

Vermelhos, Argissolos Vemelhos e Vermelho-Amarelos e Gleissolos (CARVALHO, 1997). 

A precipitação e a t emperatura média anual são respectivamente, de 1.277 mm e de 23° C, 

segundo dados (1968 – 2000), da estação meteorológica da Unesp de Presidente Prudente/SP. 
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Na bacia hidrográfica do córrego do Cedro, as áreas de pastagens constituem-se no 

uso e ocupação predominante da terra; porém, as áreas impermeabilizadas como a urbana, a 

industrial e a de prestação de serviços, mesmo ocupando 15,01% da área superficial da Bacia, 

provocam intensos problemas ambientais, devido, por exemplo, à co ncentração das águas 

superficiais e à d isposição irregular de resíduos nos mananciais. A bacia possui somente 

4,78% de cobertura vegetal nativa, 10,11% de área urbanizada e 77,48% de sua área total é 

recoberta por pastagens.   

 

A análise da distribuição espacial dos principais problemas ambientais na Bacia 

demonstra uma dinâmica de ocupação intensa e irregular, que exige ações de planejamento e 

de intervenção para disciplinar o uso e a o cupação da terra. Nesta perspectiva, essa pesquisa 

foi realizada com o objetivo geral de oferecer subsídios para a orientação do uso e ocupação 

da terra da bacia hidrográfica do córrego do Cedro - Presidente Prudente/SP, contribuindo 

com o planejamento ambiental destinado à recuperação, conservação e preservação ambiental 

desta bacia, visando à p rodução e r eserva da água, para uso no abastecimento público e 

melhoria da qualidade de vida da população local.   

 

De acordo com Leal (1995), para que o planejamento constitua-se em instrumento 

de melhoria de vida da população e d e estabelecimento de novas relações 

sociedade⇔natureza, torna-se necessário que ocorram algumas mudanças, entre elas: 

prevalência do interesse coletivo sobre o privado, das determinações sociais sobre as 

econômicas e ampla participação popular em todo o processo de planejamento. Nesta 

perspectiva, o planejamento baseado nas questões ambientais, surge como uma proposta de 

superação da inadequada utilização dos recursos naturais e da distribuição e organização da 

sociedade e das atividades econômicas sobre o território.  

 

O planejamento ambiental, segundo Almeida (1993, p. 16), “consiste em um grupo de 

metodologias e procedimentos para avaliar as conseqüências ambientais de uma ação proposta e 

identificar possíveis alternativas a esta ação, ou um conjunto de metodologias e procedimentos 

que avalia as contraposições entre as aptidões e usos dos territórios a serem planejados”.   
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O termo planejamento ambiental pode ser utilizado para definir “todo e qualquer 

projeto de planejamento de uma determinada área que leve em consideração fatores físico-

naturais e sócio-econômicos para a avaliação das possibilidades de uso do território e/ou dos 

recursos naturais [...]” (BOTELHO, 1999, p. 274).  

 

Para Rodriguez in Cavalcanti (1997, p. 37) “o planejamento ambiental é um 

instrumento dirigido a planejar e programar o uso do território, as atividades produtivas, o 

ordenamento dos assentamentos humanos e o desenvolvimento da sociedade, em congruência 

com a vocação natural da terra, o aproveitamento sustentável dos recursos e a proteção e 

qualidade do meio ambiente”.  

 

Dentre os métodos elencados, o que mais se aproxima da metodologia utilizada 

nesta pesquisa é o de sobreposição de cartas. De acordo com Santos (2004, p. 129), “um 

mapa não é uma simples representação espacial da informação. Sua produção é o resultado de 

um processo de construção de conhecimento”. Para (Giardi, 2008, pg. 43) “assim como um 

texto, o mapa transmite a visão de mundo de seu autor e é, por excelência, parte do discurso 

geográfico e instrumento da análise geográfica”. Neste contexto, cabe destacar o papel da 

modelização gráfica ou coremática, proposta pelo geógrafo francês Roger Brunet, nas 

pesquisas geográficas, destacando, por exemplo, o seu caráter didático ao explicitar os 

processos, as estruturas e formas espaciais.  

 

De acordo com Brunet (apud Martinuci, 2008, pg. 18), para se entender muitas 

coisas é p reciso usar modelos, pois sempre entendemos algo por comparação ao que já é 

conhecido. Aliás, toda ciência faz uso de modelos. O que é uma definição senão um modelo.  
O uso de modelos gráficos na geografia não é novidade. Menos ainda entre outras 
ciências. Em uma palestra proferida para a Societé de Geographie de Liège Roger 
Brunet (2007c) afirma que a ciência para avançar no entendimento do mundo faz 
freqüentemente uso de modelos, sejam eles gráficos ou não. O autor menciona que a 
palavra modelo vem do francês “moule” e tem ligação com a palavra “méd”. O 
primeiro termo evoca a idéia de uma figura que serve para reproduzir, enquanto que o 
segundo é tido como medida, a partir dos quais deduz que se trataria de “tomar 
medida de”, trazendo a noção de avaliação e ajustamento. Em termos mais claros, 
poderíamos entendê-los aqui como figuras usadas como referência para entender algo 
(BRUNET, 2007c apud MARTINUCI, 2008, pg. 18). 
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Sobre a i mportância da modelização gráfica na representação e an álise do espaço 

geográfico, Girardi (2008, p. 72), destaca: 
O que interessa à modelização gráfica não é estabelecer um modelo de espaço, mas 
sim identificar as suas estruturas e representá-las através de um modelo gráfico; uma 
forma sucinta que compreenda os fenômenos geográficos estruturais de interesse do 
autor. A partir das elaborações teóricas e práticas da modelização gráfica é possível 
lançar mão de argumentos para explicar o espaço geográfico e, ao mesmo tempo, 
elaborar questões com base nas configurações verificadas. Além de servir à análise 
regional, a modelização gráfica é destacadamente um instrumento de comunicação da 
informação espacial. A coremática constitui a etapa mais avançada da análise espacial 
por meio do mapa, pois, embora o r esultado final do exercício não seja um mapa, a 
elaboração dos modelos só é possível a partir do entendimento das estruturas 
verificadas em conjuntos de mapas anteriormente analisados pelo pesquisador. Para a 
elaboração dos modelos é necessário que o autor trabalhe com a semiologia gráfica e 
a visualização cartográfica. Modelos e mapas não substituem uns aos outros; eles são 
complementares. Subjetividade e intencionalidade são cruciais na elaboração dos 
modelos [...] (GIRARDI, 2008, p. 77). 

 

O modelo gráfico é uma abstração e representação da realidade. Para Théry (2004, p. 180), 

algumas distinções devem ser feitas, na elaboração de modelos gráficos, em termos gerais:  

A primeira, para dissipar uma confusão freqüente: estes modelos gráficos não são 
esquemas, à maneira do velho esquema regional de síntese. A semelhança superficial 
é enganosa, porque não se trata aqui de simplificar um mapa, mas de detectar as 
estruturas fundamentais do espaço em causa, de reconstruir as lógicas cruzadas que 
conduziram a sua constituição; o processo de análise e de síntese é, portanto dedutivo, 
indo das estruturas fortes às contingentes, construindo progressivamente um modelo 
teórico e complexo de maneira lógica e racional. Posteriormente, por interações 
sucessivas pode-se retornar à realidade representada sobre um mapa, este tão 
complexo e informativo quanto possível. Ou seja, faz-se uma confrontação entre o 
modelo e a realidade, o que é a base de qualquer método científico. Não se trata, 
portanto, de uma simplificação, mas de uma construção, um processo controlado de 
investigação. A pedra de toque do sucesso é a capacidade do modelo de dar conta das 
localizações, das configurações espaciais observadas, de justificar, pelo jogo das 
interações, combinações e de algumas contingências locais, todas as irregularidades e 
deformações que aparecem. A velha reivindicação da geografia, explicar e não 
descrever, está aqui muito próximo de ser satisfeita e cabe, finalmente, lembrar que a 
escala de trabalho é indiferente, como o demonstra a variedade dos espaços aos quais 
este método de investigação foi aplicado. É possível utilizá-lo tanto na escala do 
mundo como a dos quarteirões urbanos, com a ressalva que a mudança de escala fará 
aparecer e exprimir estruturas diferentes: a cada escala e cada tipo de espaço (rural ou 
urbano, no mundo desenvolvido, nos países emergentes, etc.) correspondem estruturas 
diferentes, combinadas diferentemente em cada espaço específico (THÉRY, 2004, 
p. 180). 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na realização desta pesquisa foram consideradas as propostas metodológicas de 

análise e de planejamento ambiental de bacias hidrográficas de diversos autores, tais como 

as apontadas em Almeida (1993), Rodriguez (1984, 1994 e 2001), Cunha e Guerra (1995, 

2000 e 2003), Christofoletti (1970 e 1980), Leal (1995), Mota (1995 e 1999), Santos 

(2004), entre outros.   

 

Foi utilizada, com as adequações necessárias, a m etodologia empregada e 

adaptada por Leal (1995), no estudo da microbacia do córrego Areia Branca em 

Campinas/SP, a qual consiste, em síntese, na elaboração de um plano ambiental, contendo 

as etapas de Inventário, Diagnóstico Ambiental, Prognóstico e P ropostas de melhoria do 

Estado Ambiental, visando proporcionar uma visão integrada das unidades do meio físico, 

unidades de uso e ocupação da terra e unidades ambientais da bacia hidrográfica em 

análise, a metodologia empregada por Leal (1995), foi baseada nos estudos e t rabalhos 

desenvolvidos pelo Prof. Dr. José Manuel Mateo Rodriguez, professor da Universidade de 

Havana e professor visitante em várias universidades brasileiras.  

 

Foi realizado um estudo detalhado de toda a bacia hidrográfica do córrego do Cedro, 

elaborando o inventário das características do meio físico (hidrografia, geologia, 

geomorfologia, declividade, pedologia e clima) e de uso e ocupação da terra (rural, urbana, 

sistema viário, indústrias, vegetação nativa, comércio e serviços). A partir destas 

informações, foram geradas as cartas que definiram as unidades do meio físico e d e uso e 

ocupação da terra. A integração dessas cartas gerou e d efiniu as principais unidades 

ambientais da bacia do Cedro.   

 

O diagnóstico sócio-ambiental da bacia do Cedro foi baseado na legislação 

ambiental municipal, no escoamento superficial da água, nas práticas de conservação do solo, 

nos impactos ambientais, no uso da água, na definição do estado ambiental e na qualidade de 

vida da população residente na área urbanizada da Bacia. Para melhoria do estado ambiental 

foram formuladas propostas por unidades ambientais e propostas para toda a Bacia.  
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0416   



 

 

As cartas da bacia do Cedro foram elaboradas na escala 1:25.000 e a lgumas cartas 

temáticas foram elaboradas e apresentadas na escala 1:50.000. Para elaboração das cartas 

foram utilizados os softwares Spring, AutoCad, Philcarto e Corel Draw, o que permitiu, 

através da sobreposição de mapas e v erificações de campo, a comparação e interseção das 

diferentes cartas temáticas. Na elaboração das cartas temáticas foram utilizados os diversos 

levantamentos disponíveis sobre a ár ea em questão, e, após sua composição, os mesmos 

serviram de base para os levantamentos de campo, que definiram maiores detalhes sobre as 

temáticas abordadas. Os levantamentos de campo tiveram como apoio fotografias aéreas de 

diferentes épocas, visando detalhar e caracterizar os diferentes condicionantes ambientais e 

sócio-econômicos da bacia do Cedro. A partir destes levantamentos foram elaborados os 

modelos gráficos. 

 

Após a e laboração das cartas temáticas, foi realizado a modelização gráfica da 

Bacia Hidrográfica em questão. Utilizando-se para isso as propostas de Brunet (1980, 

1986, 1987, 2001), Girardi (2008) e Thery (2004 e 2005), entre outros.   

 

A síntese das informações com base na cartografia “tradicional” não demonstrou 

bons resultados, pois os mapas gerados ficaram sobrecarregados de informações, 

restringindo os usuários do mapa e limitando a difusão do conhecimento. Nesta 

perspectiva, propomos um modelo gráfico para a Bacia, no qual obtivemos, de forma mais 

didática, uma melhor clareza na divulgação das informações desejadas. Além disso, 

conseguimos melhor expressar alguns processos não “mostrados” no mapa síntese. 

 

Diante dos objetivos do trabalho as análises realizadas estão focadas na dimensão 

ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cedro, destacando as suas principais 

características, para em seguida elaborar a modelização gráfica. 
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO 

CEDRO  

 

Apresentam-se, na seqüência, os principais resultados obtidos em cada etapa do 

planejamento ambiental da bacia do Cedro. 

 

A etapa de inventário consistiu em um levantamento detalhado das características 

ambientais da bacia do Cedro, considerando-se sua localização, o processo histórico de 

produção desse espaço e s eus aspectos naturais e s ociais, particularizados e inter-

relacionados, de forma a se obter unidades físicas, unidades de uso e o cupação da terra e 

unidades ambientais; para a definição dessas unidades, foram identificados os aspectos 

naturais e de uso e ocupação da terra através de levantamentos bibliográficos e t rabalhos de 

campo.  

 

Para definição das unidades físicas foram elaboradas e co mpiladas as cartas 

temáticas sobre a hidrografia, geologia, geomorfologia, solos e d eclividades e o s dados 

climáticos. Essas cartas foram analisadas separadamente e, posteriormente, integradas para a 

obtenção da carta síntese do meio físico; além da sobreposição das cartas, foram consideradas 

suas características individuais e sua expressividade para a determinação das unidades; são 

áreas que apresentam relativa homogeneidade nos seus fatores naturais, atributos, funções e 

capacidade de uso potencial da terra. 

 

 Para a definição das unidades de uso e o cupação da terra foram consideras várias 

classes: urbana e co mercial, industrial e de serviços, agrícola, pastagens e vegetação nativa. 

Essas unidades podem ser consideradas áreas que possuem características particulares e que 

permitem sua individualização e es pacialização como forma de expressão da 

(des)organização social e territorial presentes na produção da cidade.  

 

As unidades ambientais são o resultado da integração e d a relação entre as duas 

cartas anteriores (unidades do meio físico e unidades de uso e ocupação da terra); para isso, 

assim como para a definição das outras unidades, foi utilizado o método de sobreposição de 

mapas, trabalhos de campo e análise detalhada das suas características (Carta 1).  
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Carta 1 – Caracterização das Unidades e Subunidades Ambientais 
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Além das características do meio físico e d e uso e de ocupação da terra foram 

considerados os principais problemas ambientais da Bacia. Dentre os problemas ambientais 

destacamos aqueles relacionados aos processos erosivos, falta de infra-estrutura urbana e 

sanitária e emissão irregular de resíduos sólidos e líquidos. Os processos erosivos ocorrem de 

forma dispersa e generalizada na bacia, mas são mais expressivos nas unidades ambientais 

três, quatro e na área de transição, entre a unidade dois e quatro. 

 

Outro problema ambiental identificado na bacia está ligado às águas pluviais 

lançadas através de galerias. Estas águas contem impurezas provenientes da água de 

escoamento superficial, pois a ág ua que se precipita transporta a poluição do ar e do solo. 

Além disso, o lançamento dessa água sem um sistema adequado de dissipação de energia 

acelera os processos erosivos. 

 

De acordo com os moradores do Conjunto Habitacional Ana Jacinta e verificações 

de campo, foi identificada a e xistência de um ponto de vazamento de esgoto doméstico. 

Segundo os moradores do local, já houve problemas de retorno do esgoto da rede para dentro 

de algumas residências; atualmente, parece que este problema foi resolvido. 

 

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de 

matéria orgânica que contêm, o que causa redução do oxigênio 

dissolvido na água que os recebe, como resultado de sua estabilização 

pelas bactérias. Como os resíduos dos processos biológicos do 

homem estão contidos nos esgotos domésticos, normalmente os 

mesmos possuem microorganismos patogênicos. (MOTA, 1999, p. 

66). 

 

Outro problema que afeta gravemente a qualidade de vida e das águas da Bacia é a 

deposição irregular de resíduos.  
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As causas da poluição atmosférica ultrapassam os limites da Bacia. Como exemplo, 

podemos citar as poluições provenientes do Curtume Vitappeli, localizado próximo à represa 

de abastecimento público e a s das indústrias localizadas próximas à V ila Nova Prudente, 

sendo o mau cheiro a característica típica destas duas fontes de poluição. A empresa Encalso, 

localizada dentro dos limites da bacia, é outra fonte de poluição atmosférica. “O transporte e 

a dispersão dos poluentes dependem das características do meio (topografia, direção e 

velocidade do vento, estabilidade atmosférica, etc.), bem como da distância entre as fontes 

existentes e a área receptora” (MOTA, 1999, p. 195). 

 

Os carros, e principalmente os caminhões, que trafegam com mais intensidade nas 

Rodovias Raposo Tavares e Assis Chateaubriand, são outra fonte de poluição atmosférica; 

além do prejuízo à saúde, estes poluentes podem ser transportados pela chuva, contaminando, 

desta forma, as águas da Bacia.        

A poluição sonora constitui-se em outra forma de impacto ambiental na bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro. A zona aeroportuária e as rodovias que cortam a bacia são 

fontes permanentes de poluição sonora. Já o recinto de exposição de Presidente Prudente, 

local destinado à r ealização de festas e e ventos musicais, representa a p rincipal fonte 

temporária de poluição sonora, principalmente para os moradores da Vila Nova Prudente, que 

residem no local de maior concentração de poluição atmosférica e sonora.  

Além dos impactos já mencionados, cabe salientar que a maior parte das áreas de 

preservação permanente estão degradadas, demonstrando, desta forma, total desrespeito ao 

ambiente e à legislação. A legislação ambiental municipal como elemento institucional de 

planejamento (Lei Complementar Nº. 127 e 128/2003) está espacializada na Carta 2. 
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Carta 2 – Áreas com Restrições ao Parcelamento do Solo 
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A qualidade de vida na área urbanizada da bacia do Cedro foi definida a partir de 

indicadores sociais, econômicos e a mbientais. Como, por exemplo, renda (figura 01), 

escolaridade (figura 02), moradia, saneamento, etc. 

 

 

 

 
 

 

Figura 01- Renda dos responsáveis pelos domicílios (salário mínimo). 

(Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000). 
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Figura 02 – Escolaridade dos responsáveis pelos domicílios (curso mais elevado que 

freqüentou). 

(Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000). 

 

 

A figura 03 serve como referência para a definição das condições das habitações 

na Bacia. De um modo geral, quanto maior for à q uantidade de banheiros em um 

domicílio, melhor será o p adrão do imóvel, que varia principalmente de acordo com a 

renda do responsável pelo domicílio. 
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ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS (curso mais elevado que freqüentou) 

0 
25 
50 
75 

100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 
325 

153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 242 249 250 252 140 243 247 251 
Setor Censitário 

Resp. Pelos Domicílios 

Resp. Pelos Domicílios Alfabetização de Adultos Antigo Primário 
Antigo Ginásio Antigo Científico Ensino Fundamental 
Ensino Médio Superior Nenhum 



 

 

 

 

 
 

 

Figura 03 – Número de banheiro por domicílio. 

(Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000). 

 

 

Verificamos que a V ila Nova Prudente, o Jardim Rio Quatrocentos e o trecho da 

Vila Formosa pertencente à bacia possuem os piores indicadores referentes à q ualidade de 

vida, estando mais expostos aos impactos ambientais. Os conjuntos habitacionais Ana Jacinta 

e Mario Amato apresentam indicadores intermediários; o Jardim Alto da Boa Vista possui 

indicadores melhores que os anteriores e a Chácara do Macuco, o Parque Higienópolis e, 

principalmente, os Residenciais Damha I e II apresentam os melhores indicadores. 

 

Após realizadas as etapas anteriores, foram formuladas propostas para a alteração do 

atual estado ambiental da bacia do Cedro, através da aplicação de uma série de medidas, 

como, por exemplo, reabilitação e i nfra-estrutura, de proteção e c onservação, sociais e 

políticas. As propostas foram divididas por unidades ambientais e direcionadas para toda a 

Bacia.  
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MODELIZAÇÃO GRÁFICA DA B ACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO 

CEDRO.  

Dentre as principais características analisadas, para a el aboração da modelização 

gráfica da Bacia Hidrográfica do córrego do Cedro, destacam-se: as características do meio 

físico, o uso da terra, os problemas ambientais, a legislação municipal de parcelamento do 

solo e as características sócio-econômicas. 

 

A figura 04 define o modelo para a delimitação da bacia hidrográfica do córrego do 

Cedro – Presidente Prudente/SP. 

 
Figura 04 – Modelo para delimitação da bacia hidrográfica do córrego do Cedro 

 

 

A análise das unidades do meio físico poderá servir como parâmetro para o 

planejamento ambiental, pois, através dos resultados obtidos, podemos estabelecer níveis de 

restrição ao uso e ocupação da terra e, com isso, adequar os projetos de parcelamento e de 

uso e ocupação às características da área. Foram definidas cinco unidades do meio físico para 

a Bacia do Cedro (Figura 05). 
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 Unidade I – Localizada no setor sul, possui área total de 11,33 km2. 

Apesar do caráter abrúptico de seus solos (PEa4), a baixa densidade de drenagem, associada 

ao relevo de colinas suave ondulada e às declividades de 5 a 10%, favorecem a redução do 

escoamento das águas superficiais. 

 

 Unidade II – Localizada no setor norte, possui área total de 7,61 km2. 

Caracteriza-se por ser unidade intermediária. Possui relevo de colinas onduladas, solos com 

alta suscetibilidade à erosão (PVe6), e as declividades predominantes variam de 5 a 20%. 

 

 Unidade III – Localizada no setor noroeste, possui área total de 8,79 km2. 

Caracteriza-se por ser unidade intermediária, porém os dados morfométricos da drenagem são 

superiores aos dados da unidade dois. Possui relevo de colinas onduladas, solos muito 

suscetíveis à erosão (PVa4), e as declividades predominantes variam de 5 a 20%. 

 

 Unidade IV – Localizada no setor leste, possui área total de 6,04 km2. 

Caracteriza-se pela presença de morrotes alongados, solos com alta suscetibilidade à erosão 

(PVe4), e as declividades predominantes variam de 10 a >20%. Possui a maior densidade de 

drenagem, apresentando, com isso, maior escoamento das águas superficiais e, 

conseqüentemente, maior suscetibilidade à erosão, além de possuir maior potencial dispersor 

da contaminação nas águas superficiais. 

 

 Unidade V – Localizada no setor centro-sudoeste, na foz dos córregos 

do Cedro e Cedrinho, com área total de 6,59 km2, caracteriza-se pelo predomínio dos 

processos deposicionais; possui relevo praticamente plano, com declividades entre 2 a 5%, e 

solos aluviais (Ad3) e hidromórficos (HGPa2). Esta unidade é a menos indicada ao uso e à  

ocupação antrópicos devido à proximidade da represa de abastecimento público e pela alta 

permeabilidade dos sedimentos que formam os solos desta unidade, que favorecem a 

contaminação das águas subterrâneas, devido ao maior potencial de infiltração das águas 

superficiais.  

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0427   



 

 

 

 
Figura 05 – Principais Unidades do Meio Físico da Bacia do Cedro 

 

As informações referentes ao uso e à ocupação da terra da bacia hidrográfica em 

estudo foram obtidas das fotografias aéreas de 2003 e d o mapa geral do município de 

Presidente Prudente de 2004, na escala de 1: 10.000 da Prefeitura Municipal e em 

verificações de campo. “O uso e ocupação das terras é u m tema básico para planejamento 

ambiental, porque retrata as atividades humanas que podem significar pressão e impacto 

sobre os elementos naturais. É uma ponte essencial para a análise de fontes de poluição e um 

elo importante de ligação entre as informações dos meios biofísico e s ocioeconômico” 

(SANTOS, 2004, p. 97). 

 

O município de Presidente Prudente, com área total de 530 km2, possui população de 

aproximadamente 190.000 pessoas, das quais 97% residem na área urbana (CENSO DO 

IBGE, 2000). Constitui um pólo regional com forte influência sobre os municípios próximos, 

tendo nos últimos anos crescimento urbano, com aumento expressivo da população e d as 

áreas urbanizadas. Este fato tem exercido forte pressão urbana sobre os setores oeste e sul da 

cidade, onde se localizam as bacias dos mananciais públicos, incluindo a do Cedro, objeto 

desta pesquisa. 
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Sobre o uso atual e ocupação da terra foram definidas as seguintes categorias: áreas 

de comércio; serviços; áreas de interesse público (sub-estações elétricas, recinto de 

exposições de animais, etc.); vias de acesso; áreas urbanizadas (figura 06); áreas de vegetação 

nativa; pastagens; indústrias e de agricultura.  

 
Figura 06- Área urbanizada 

 

 

A área industrial da bacia está localizada na Rodovia Assis Chateubriand, próxima à 

Rodovia Raposo Tavares, sendo constituída essencialmente por indústrias mecânica, 

alimentícia e eletrônica (Figura 07). 
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Figura 07- Área Industrial 

 

 

A partir da análise da evolução do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do 

córrego do Cedro e de seu cruzamento com a malha viária existente, foram identificados três 

eixos de acesso, que contribuem decisivamente para o aumento da expansão das áreas 

urbanizadas na Bacia (prolongamento da Avenida Coronel José Soares Marcondes, Avenida 

Miguel Damha e Rodovia Júlio Budisk). Estes eixos estão ligando as principais vias de 

acesso existentes atualmente na bacia a d iversas áreas com baixa densidade de ocupação, 

contribuindo de forma significativa para a consolidação de áreas de expansão urbana e para o 

surgimento de novos núcleos de urbanização (figura 08). 
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Figura 08 - Principais eixos de expansão da urbanização 

 

O modelo gráfico das áreas com restrições ao parcelamento do solo na bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro objetivou demonstrar a ár ea de maior ocorrência da 

aplicação da legislação ambiental e urbanística (figura 09).    

 
Figura 09 – Áreas com restrições ao parcelamento do solo e de preservação permanente. 
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Os problemas ambientais ocorrem de forma dispersa e g eneralizada na bacia, mas 

são mais expressivos nas proximidades dos bairros Ana Jacinta, Mario Amato e Vila Nova 

Prudente, especialmente pela proximidade da zona industrial (poluição sonora e atmosférica) 

e pela falta de infra-estrutura urbana e s anitária. Além da deposição irregular de resíduos e 

problemas relacionados com a erosão (figura 10).   

 
Figura 10 – Problemas ambientais na Bacia do Cedro 

 

 

Na bacia do Cedro, verificamos que a V ila Nova Prudente, o Jardim Rio 

Quatrocentos e o trecho da Vila Formosa pertencente à bacia possuem os piores indicadores 

sócio-econômicos (setor leste). Os conjuntos habitacionais Ana Jacinta e M ario Amato 

apresentam indicadores intermediários (setor oeste); o Jardim Alto da Boa Vista possui 

indicadores melhores que os anteriores e a Chácara do Macuco, o Parque Higienópolis e, 

principalmente, os Residenciais Damha I e II apresentam os melhores indicadores sócio-

econômicos (centro da Bacia), Figura 11.  
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Figura 11- Indicadores sócio-econômicos da área urbanizada 

 

De modo geral ao analisar a modelização gráfica da bacia hidrográfica do Cedro 

(Figura 12), verificamos no setor nordeste da Bacia a concentração de problemas ambientais 

e os piores indicadores sócio-econômicos, no setor sudeste estão localizadas as áreas mais 

expressivas de restrição ao parcelamento do solo e d e preservação permanente. O setor 

noroeste caracteriza-se pela ocupação urbana e pela concentração de problemas ambientais na 

Bacia. Além disso, verificamos o avanço da urbanização em área de manancial. 
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Delimitação da Bacia Unidades do Meio Físico Área Urbanizada Área Industrial

Eixos de Expansão da 
Urbanização

Áreas com restrições ao parcelamento 
do solo e de preservação ambiental.

Problemas Ambientais Indicadores Sociais e Econômicos

Figura 12 - MODELO GRÁFICO 
DA BACIA HIDROGRÁFICO DO 

CÓRREGO DO CEDRO 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre as características ambientais da bacia hidrográfica do córrego do 

Cedro oferece subsídios para o planejamento ambiental, indicando as possibilidades e a s 

restrições ao uso e ocupação, atual e futura, da terra. Além disso, as medidas de controle do 

escoamento das águas superficiais, de proteção da vegetação, e d e controle da erosão têm 

reflexos na proteção dos recursos hídricos de forma quantitativa e qualitativa. Na bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro verificamos, em alguns setores da Bacia, uma falta de 

planejamento entre o uso potencial e o  real da terra. A compatibilidade de algumas áreas 

deve-se a sua própria história de ocupação e a questões relativas ao valor da terra e não a um 

projeto de ordenamento físico-territorial de origem governamental. O zoneamento elaborado 

pela prefeitura somente efetivou os usos e ocupações já existentes.  

 

A análise ambiental da Bacia, através da modelização gráfica nos revela a 

concentração espacial dos problemas e da má utilização da terra. No setor nordeste da Bacia, 

verificamos a co ncentração de problemas ambientais e o s piores indicadores sócio-

econômicos. Devido às características do meio físico no setor sudeste estão localizadas as 

áreas mais expressivas de restrição ao parcelamento do solo e de preservação permanente. O 

setor noroeste caracteriza-se por possuir o maior número e densidade populacional da Bacia 

residindo em conjuntos habitacionais populares, sendo a disposição irregular de resíduos e a 

falta de infra-estrutura urbana e sanitária os principais problemas ambientais que afetam esta 

população. A modelização gráfica da bacia hidrográfica do córrego do Cedro expressou as 

informações desejadas de forma mais didática, facilitando a d ifusão das informações (Carta 

3). 
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Carta 3 – Caracterização Socioambiental  
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INTRODUÇÃO  

 

A cartografia temática, por possibilitar a representação dos fenômenos analisados 

de forma objetiva e sistematizada, constitui-se uma das principais “ferramentas” de trabalho do 

planejamento ambiental, através da espacialização das características socioambientais. A escolha da 

bacia hidrográfica do córrego do Cedro como área de estudo reflete a p reocupação com a 

preservação e a c onservação dos mananciais ali existentes, em especial a r epresa utilizada pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para o abastecimento público da cidade 

de Presidente Prudente/SP. 

 

O município de Presidente Prudente, com área total de 530 km2, possui população 

de aproximadamente 190.000 pessoas, das quais 97% residem na área urbana (CENSO DO IBGE, 

2000). Constitui um pólo regional com forte influência sobre os municípios próximos, tendo nos 

últimos anos crescimento urbano, com aumento expressivo da população e das áreas urbanizadas. 

Este fato tem exercido forte pressão urbana sobre os setores oeste e sul da cidade, onde se localizam 

as bacias dos mananciais públicos, incluindo a do Cedro, objeto desta pesquisa. 

 

A análise da distribuição espacial dos principais impactos ambientais da bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro - Presidente Prudente/SP, demonstra uma dinâmica de ocupação 

intensa e irregular, como, por exemplo, das áreas de preservação permanente. Essa situação exige 

ações de planejamento e d e intervenção para disciplinar o uso e o cupação da terra. Nesta 

perspectiva, aplicamos e d esenvolvemos uma proposta de planejamento ambiental, tendo como 

finalidade a manutenção das condições ambientais favoráveis à garantia de produção e reserva da 

água na bacia, para uso no abastecimento da população e melhoria das condições ambientais.   
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Para Cunha e Guerra, (2003, p. 352), “Os desequilíbrios ambientais originam-se, 

muitas vezes, da visão setorizada dentro de um conjunto de elementos que compõem a paisagem. A 

bacia hidrográfica, como unidade integradora desses setores (naturais e s ociais) deve ser 

administrada com esta função, a fim de que os impactos ambientais sejam minimizados”. Além 

disso, a b acia hidrográfica, no caso brasileiro, constitui a unidade físico-territorial para o 

planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos, como estabelecido na Lei Estadual Paulista 

7.663/91 e na Lei Federal 9.433/97. Nesta perspectiva, optou-se pela escolha da bacia hidrográfica 

como recorte territorial da área de estudo. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Sobre o método a ser utilizado, deve ser analisada a sua capacidade de integrar 

as variáveis ambientais consideradas no processo de planejamento. A partir do método adotado, 

devem ser definidas as células ou unidades de planejamento, buscando sintetizar as informações 

levantadas durante a et apa de diagnóstico ou inventário ambiental e s obre as quais serão 

efetuadas as propostas de uso e ocupação do território. (BOTELHO, 1999, p. 286). 

[...] Um caminho para representar a integração é por meio da discretização, 

segmentação e es tratificação do espaço em unidades territoriais 

homogêneas. Isso significa realizar uma análise de todos os temas 

envolvidos em cada ponto do território, agrupar os pontos que têm 

características e funções comuns, segmentar os agrupamentos em setores e 

denominar cada setor segundo suas características ou critérios pré-

estabelecidos (como vulnerabilidade ou fragilidade). Esse caminho é 

construído por meio de análise espacial, cujo produto é ap resentado por 

documentação cartográfica (SANTOS, 2004, p. 128). 

 

Nesta perspectiva, utilizamos o método de superposição de cartas, que consiste 

na elaboração e compilação de cartas temáticas de uma mesma área geográfica, uma para cada 

fator ambiental (embasamento geológico, tipo de solo, declividade, cobertura vegetal, rede 

hidrográfica, etc); as cartas são superpostas para permitir a síntese das informações ou a situação 

ambiental de uma determina área (MOTA, 1995, p. 175).  
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Dentre as principais técnicas operacionais de apoio, foi utilizada a car tografia 

digital. Para elaboração das cartas foram utilizados os softwares Spring, AutoCad e Corel Draw, 

o que permitiu, através da sobreposição de mapas e v erificações de campo, a c omparação e 

interseção das diferentes cartas temáticas. As cartas da bacia do Cedro foram elaboradas na 

escala 1:25.000 e algumas cartas temáticas foram elaboradas e apresentadas na escala 1:50.000. 

 

Na elaboração das cartas temáticas foram utilizados os diversos levantamentos 

disponíveis sobre a área em questão, e, após sua composição, os mesmos serviram de base para os 

levantamentos de campo que definiram maiores detalhes sobre as temáticas abordadas. Os 

levantamentos de campo tiveram como apoio fotografias aéreas de diferentes épocas, visando 

detalhar e caracterizar os diferentes condicionantes físicos e   sócio-econômicos da bacia do Cedro. 

 

De acordo com Botelho (1999, p. 288), “o mapeamento de unidades ambientais 

busca representar a an álise da paisagem, organizando espacialmente as informações sobre ela 

levantadas [...]”, transmitindo de forma sistematizada, os dados e as informações sobre a área de 

estudo. Desta forma para a e laboração do plano cartográfico desta pesquisa, foram adotados os 

procedimentos e as etapas de mapeamento propostas por Santos (2004, p. 129):  

a) estabelecimento dos objetivos gerais do mapeamento e d as escalas a 
serem adotadas para cada tema; b) coleta e análise da documentação 
disponível, seja ela sob a forma orbital, cartográfica ou descritiva; c) 
definição e elaboração dos mapas-base (drenagem, vias de acesso, etc.), de 
mesma escala atribuída aos temas; d) interpretação preliminar de cada tema 
superposto à b ase cartográfica; e) trabalhos em campo: coleta de 
informações e aferições; f) correções ou ajustes dos mapas de cada tema e 
definição das questões prioritárias, estabelecendo os destaques e 
detalhamento a serem feitos; g) elaboração das hipóteses iniciais de relações 
causa-efeito e d eterminação de critérios de classificação; h) classificação 
detalhada ou estabelecimento das relações causais; i) elaboração de mapas 
intermediários pela associação dos temas, de acordo com a c lassificação 
prevista por meio de softwares específicos ou manualmente; j) associação 
dos mapas intermediários para elaboração do mapa-síntese; k) interpretação 
do mapa-síntese e suas unidades ambientais para subsidiar a etapa seguinte 
do planejamento (formulação de prognóstico, diretrizes, recomendações, 
etc.). 
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Na pesquisa sobre a bacia hidrográfica do córrego do Cedro, foi utilizada, com 

as adequações necessárias, a metodologia empregada e adaptada por Leal (1995), no estudo da 

microbacia do córrego Areia Branca em Campinas/SP, a qual consiste, em síntese, na elaboração 

de um plano ambiental, contendo as etapas de Inventário, Diagnóstico Ambiental, Prognóstico e 

Propostas de melhoria do Estado Ambiental, visando proporcionar uma visão integrada das 

unidades do meio físico, unidades de uso e ocupação da terra e unidades ambientais da bacia 

hidrográfica em análise.  

 

A metodologia adotada permitiu classificar as unidades ambientais analisadas de 

acordo com as restrições ao uso e ocupação da terra e o grau de impacto ambiental presente. Desta 

maneira, foi possível identificar o estado ambiental da bacia e as  unidades ambientais que estão 

sofrendo os maiores impactos antrópicos. Foram coletados dados e informações em órgãos públicos 

municipal e estadual, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema e d iretamente 

no campo. Além disso, foram realizadas entrevistas com a população que trabalha e/ou reside na 

bacia do Cedro.     

 

A bacia do córrego do Cedro, com área total de 40,36 km2, localiza-se na área sul 

do município de Presidente Prudente/SP, entre as coordenadas 22º 07'58" S e 22º 13' 33" S e as 

coordenadas 51º 22' 15" W e 51º 28' 56" W. É cortada pelas rodovias Assis Chateubriand, Raposo 

Tavares e Júlio Budiski, tendo a rodovia comendador Alberto Bonfiglioli localizada em seu divisor 

de água noroeste e oeste. O córrego do Cedro é afluente da margem direita do rio Santo Anastácio.     

 

O córrego do Cedro originalmente tinha como afluente o córrego do Cedrinho, 

mas, com a construção da represa para captação de água para o abastecimento público de Presidente 

Prudente, elevou-se o n ível dos dois córregos, tornando-os assim, com um único nível de base. 

Dessa forma, atualmente, o córrego do Cedrinho passa a não se comportar mais como afluente do 

córrego do Cedro. Embora nesta situação os dois ribeirões possam ser considerados independentes e 

afluentes diretos da represa, optou-se por considerar, neste estudo, a an tiga bacia do córrego do 

Cedro, onde o nível de base era mais baixo. Assim, o traçado da bacia obedece à antiga forma, com 

exceção do seu fechamento na foz, onde foi construída a represa de captação, cujo traçado encerra-

se no encontro dos ribeirões com o espelho d’água da represa. 
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DEFINIÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS  

 

As unidades ambientais (carta 1) são o resultado da sobreposição e integração 

das cartas de unidades do meio físico e u nidades de uso e o cupação da terra. A utilização e 

ocupação do meio físico são os principais indicadores utilizados para definição do estado 

ambiental, estando diretamente ligados à quantidade e à qualidade das águas da Bacia 

Hidrográfica. A análise da relação entre uso e o cupação da terra e meio físico na bacia 

hidrográfica do córrego do Cedro foi realizada a partir das unidades do meio físico, definindo, 

desta forma, como estas áreas estão sendo apropriadas e utilizadas.    

 

Unidade Um: Apesar do caráter abrúptico de seus solos (PEa4), a b aixa 

densidade de drenagem, associada ao relevo de colinas suave onduladas e às declividades de 5 a 

10%, favorecem a r edução do escoamento da água superficial e, conseqüentemente, há menor 

suscetibilidade à erosão e maior suscetibilidade à contaminação das águas subterrâneas, devido 

ao maior potencial de infiltração das águas superficiais. Apenas 3,44% da sua área é ocupada por 

vegetação nativa; 10,06% é ocupada pela zona aeroportuária, 0,97% pela malha urbana e 83,59% 

por pastagens. Nas proximidades da zona aeroportuária, a u tilização antrópica não é 

recomendada aos usos sensíveis, tais como os residenciais, escolas, etc. Outro elemento restritivo 

à utilização antrópica é a distância da infra-estrutura sanitária existente. 

 

Unidade Dois: caracteriza-se por ser uma das unidades intermediárias, no que 

diz respeito às características do meio físico. Possui relevo de colinas onduladas, solos com alta 

suscetibilidade à er osão (PVe6), e as  declividades predominantes variam de 5 a 20%. Possui 

apenas 4,86% de vegetação nativa; 61,37% da área é ocupada por pastagens e 29,57% da área já 

está urbanizada; porém, a maior parte desta área urbana é d e condomínios, com terrenos que 

possibilitam a infiltração das águas das chuvas e que possuem toda a infra-estrutura sanitária e 

paisagística, concentrando os impactos ao ambiente no momento de sua construção. Assim como 

para as outras unidades, recomenda-se o controle periódico dos impactos da urbanização sobre 

os recursos hídricos, e não devem ser incentivadas as aberturas de ruas em locais onde não se 

deseja a ocupação do solo. 
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Unidade Três: foi classificada como intermediária, porém a d ensidade de 

drenagem é superior à da unidade dois. Possui relevo de colinas onduladas, solos muito 

suscetíveis à erosão (PVa4), e as declividades predominantes variam de 5 a 20%; possui 71,45% 

da área ocupada por pastagens e 1 7,29% da área está urbanizada. As altas taxas de 

impermeabilização do solo, dos Conjuntos Habitacionais Ana Jacinta e Mario Amato não 

garantem a infiltração de parcela da água precipitada, aumentando o escoamento, e, 

conseqüentemente, os processos erosivos e o assoreamento do córrego do Cedro.  

 

Unidade Quatro: localizada nas nascentes do córrego do Cedro, caracteriza-se 

pela presença de morrotes alongados, solos com alta suscetibilidade à er osão (PVe4), e as  

declividades predominantes variam de 10 a  >20%. Possui a maior densidade de drenagem, 

apresentando com isso maior escoamento das águas superficiais e, conseqüentemente, maior 

suscetibilidade à er osão, além de apresentar maior potencial dispersor da contaminação nas 

águas superficiais. Possui apenas 3,15% de vegetação nativa; 4,31% da área da unidade é 

ocupada por indústrias, 3,31% pela área urbana, e 8 4,42% por pastagens. De acordo com as 

características do meio físico é uma das áreas mais frágeis ambientalmente.  

 

Unidade Cinco: localizada na foz dos córregos do Cedro e d o Cedrinho 

caracteriza-se pelo predomínio dos processos deposicionais; possui relevo praticamente plano, as 

declividades predominantes variam 2 a 5%, dando origem a planícies e terraços aluvionares e aos 

solos aluviais (Ad3) e hidromórficos (HGPa2). Esta unidade é a menos indicada ao uso 

antrópico, devido à alta suscetibilidade à contaminação da água superficial (pela proximidade da 

represa de abastecimento público) e sub-superficial (pela alta permeabilidade dos sedimentos que 

formam os solos desta unidade). Apenas 3,34% da sua área é ocupada por vegetação nativa; 

9,41% pela agricultura e 87,25% por pastagens.   

 

A unidade ambiental especial corresponde às áreas de ruptura de relevo e às  

planícies e terraços aluvionares mais expressivos da bacia. As áreas de ruptura do relevo possuem a 

maior parte de sua superfície coberta por vegetação nativa; já as planícies aluviais possuem, em 

alguns trechos, vegetação higrófila. 
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Os processos e as  relações entre meio físico e u so e ocupação da terra que 

compõem as unidades ambientais, possuem influência direta na qualidade e na quantidade das 

águas da Bacia. Na definição do estado ambiental da bacia hidrográfica do córrego do Cedro, as 

unidades ambientais foram divididas em subunidades.   
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Carta 1 – Unidades Ambientais 
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PROBLEMAS AMBIENTAIS  

 

O uso e a ocupação da terra da bacia hidrográfica do córrego do Cedro têm 

causado grandes impactos ao meio natural, devido principalmente à s upressão da vegetação, à 

impermeabilização do solo e à ocupação e uso indevido dos fundos de vale.  

Impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta 

ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

as atividades sociais e econômicas, a b iota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais 

(Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002). 

 

Para definição dos impactos ambientais foram consideradas algumas atividades 

antrópicas que provocam impactos significantes e negativos nas características originais das 

unidades físicas, interferindo igualmente na qualidade de vida (desmatamento, esgotamento 

doméstico e industrial, deposição irregular de lixo, etc), e nos processos naturais desencadeados ou 

identificados por essas atividades (ravina, voçoroca, assoreamento, etc).   

 

Na bacia hidrográfica do córrego do Cedro, os principais problemas relacionados 

aos impactos ambientais estão ligados aos processos erosivos, à deposição irregular de resíduos 

sólidos, à supressão da vegetação nativa, à impermeabilização do solo e à p oluição atmosférica e 

sonora. 

Além dos impactos já mencionados, cabe salientar que a maior parte das áreas de 

preservação permanente estão degradadas, demonstrando, desta forma, total desrespeito ao 

ambiente e à legislação. A carta 2 espacializa os principais problemas ambientais identificados na 

bacia hidrográfica do córrego do Cedro. 
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Carta 2 – Problemas Ambientais 
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DEFINIÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL 

 

O Estado Ambiental da bacia hidrográfica do córrego do Cedro foi definido a 

partir da relação de compatibilidade/incompatibilidade entre o uso e ocupação da terra (uso real), 

meio físico (uso potencial) e o s recursos hídricos da Bacia, sendo definido a p artir de valores 

qualitativos e de forma comparada entre alta e baixa incompatibilidade: 

 

• Alta incompatibilidade - quando o uso e ocupação da terra extrapolam a 

capacidade de uso potencial da unidade física, alterando significativa e 

negativamente suas características; 

 

• Baixa incompatibilidade – quando o uso e ocupação da terra estão dentro da 

capacidade de uso potencial da unidade física, sem provocar alterações 

significativas nas suas propriedades. 

 

Para a d efinição do Estado Ambiental da bacia hidrográfica do córrego do 

Cedro, as unidades ambientais I, II, III, IV e V foram subdivididas em unidades menores 

(Quadro 1), a fim de especificar os processos e as relações entre meio físico, uso e ocupação da 

terra e suas relações com o escoamento superficial da água.  

 

A carta 3 refere-se ao Estado Ambiental das subunidades da Bacia, 

apresentando as relações de compatibilidade/incompatibilidade entre o uso e ocupação da terra 

(uso real), meio físico (uso potencial) e suas implicações ambientais, em especial as relacionadas 

aos recursos hídricos da bacia do Cedro.  
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Quadro 1 - UNIDADE AMBIENTAL I 

Subunidades Localização Meio Físico Uso e Ocupação da Terra Fluxo da Água  

I-A 

Estrada para a 
fazenda Pagador. 

Área de transição entre topo e 
vertente, declividades entre 5 a 10%, 
solo PEa4.   

Área rural. Predomínio de 
gramíneas utilizadas como 
pastagem do gado.   

Predominam os processos de interceptação da água 
pluvial pela vegetação, favorecendo sua infiltração no 
solo. Porém, a falta de curvas de nível e de vegetação 
ciliar, em algumas áreas, aceleram os processos 
erosivos, em especial o solapamento das margens dos 
cursos d’água. 

I-B 

Área rural próxima 
ao aeroporto. 

A forma predominante do relevo da 
subunidade são as vertentes côncavas 
e convexas. As declividades variam 
de 10 a 20% nas áreas próximas aos 
cursos d’água e de 5 a 10% no 
restante da subunidade. Possui solo 
PEa4. 

Área rural. Pequenas propriedades 
utilizadas como moradia e áreas de 
lazer. Predomínio de gramíneas 
utilizadas como pastagem do gado; 
cultivo de frutíferas em área 
restrita. Presença de vegetação 
nativa em alguns trechos de 
declividade acentuada.       

Predominam os processos de interceptação da água 
pluvial pela vegetação, favorecendo sua infiltração no 
solo. 

I-C Aeroporto A subunidade está localizada no topo 
do relevo. 

Aeroporto A água pluvial é lançada em galerias.  

I-D 

Entre a Av. Miguel 
Damha, Rodovias 
Júlio Budiski e Assis 
Chateaubriand e o 
córrego do Cedro. 

Área de transição entre topo e 
vertente. As declividades variam de 
10 a 20% nas áreas próximas aos 
cursos d’água e de 5 a 10% no 
restante da subunidade. Possui solo 
PEa4 e PVe4.   

Área rural. Predomínio de 
gramíneas utilizadas como 
pastagem do gado.   

Predominam os processos de interceptação da água 
pluvial pela vegetação, favorecendo sua infiltração no 
solo. Porém, a falta de vegetação ciliar ocasiona o 
solapamento das margens dos cursos d’água.  

I-E Residencial Quinta 
das Flores.  

Área de transição entre topo e 
vertente. 

Área residencial em fase de 
construção.  

A infiltração de água no solo ocorre nos lotes sem 
edificação. 

I-F Próximo ao aeroporto A subunidade está localizada no topo 
do relevo. 

Área de lazer e de prestação de 
serviços. 

As áreas verdes possibilitam a retenção e a infiltração 
da água pluvial.    
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Quadro 1 - UNIDADE AMBIENTAL II 
Subunidades Localização Meio Físico Uso e Ocupação da Terra Fluxo da Água  

II-A 

Entre o Residencial 
Damha, Higienópolis 
e o córrego do Cedro. 

A forma predominante do relevo da 
subunidade são as vertentes côncavas 
e convexas. As declividades mais 
suaves de 5 a 10%, estão localizadas 
próximas aos divisores d’água e as 
mais acentuadas de 10 a 20% estão 
localizadas próximas aos cursos 
d’água,  Possui solo PVe6.  

Área rural. Predomínio de gramíneas 
utilizadas como pastagem para o gado; 
cultivo de cana-de-açúcar e de 
frutíferas em área restrita. Área sob 
forte especulação imobiliária para 
ampliação dos condomínios fechados. 
Presença de vegetação ciliar em alguns 
trechos de declividade acentuada.      

Predominam os processos de interceptação da 
água pluvial pela vegetação, favorecendo sua 
infiltração no solo. Porém, a falta de curvas de 
nível e de vegetação ciliar, em algumas áreas, 
aceleram os processos erosivos, em especial o 
solapamento das margens dos cursos d’água. 

II-B 
Residencial Damha A área possui vertentes amplas com 

declividades de 5 a 10%. Possui solo 
PVe6.  

O condomínio possui amplas áreas 
verdes coletivas e os lotes possuem alto 
índice de ocupação.  

As áreas verdes e os lagos do condomínio 
possibilitam a infiltração e retenção da água 
pluvial.   

II-C 
Parque Higienópolis 
e chácara do Macuco. 

Por ser uma área de transição entre o 
topo e a  vertente, possui 
declividades que variam de 5 a 20%. 
Possui solo PVe6.    

Área residencial arborizada e com 
baixo número de unidades 
habitacionais. Lotes grandes com áreas 
verdes.  

A quantidade expressiva de áreas verdes 
(permeáveis)  possibilita a infiltração da água 
pluvial.  

II-D 

Entre as rodovias 
Assis Chateaubriand, 
Rap. Tavares, Av. 
Cel.  José S. 
Marcondes e o 
córrego do Cedro   

A forma predominante do relevo da 
subunidade são as vertentes côncavas 
e convexas. As declividades 
predominantes variam de 10 a 20%.  
Possui solo PVe6 e PVe4.    

Área rural. Predomínio de Gramíneas 
utilizadas como pastagem para o gado.   

Predominam os processos de interceptação da 
água pluvial pela vegetação, favorecendo sua 
infiltração no solo. Porém, a falta de curvas de 
nível e de vegetação ciliar aceleram os 
processos erosivos. 

II-E 
Jd. Alto da Boa Vista A subunidade está localizada no topo 

do relevo. 
Área urbana.  Rápido escoamento da água pluvial na área 

impermeabilizada e infiltração nos lotes sem 
edificação.   

II-F 
Residencial Golden  
Village. 

Área de transição entre topo e 
vertente. 

Condomínio fechado. Os lotes possuem 
alto índice de ocupação. 

A infiltração de água no solo está restrita às 
áreas de lazer do condomínio e aos lotes sem 
edificação. 

II-G Vila Formosa  A subunidade está localizada no topo 
do relevo. 

Área urbana. Lotes pequenos com altos 
índices de ocupação.   

Por causa da alta impermeabilização do solo, a 
água precipitada é escoada rapidamente. 

II-H 
Entre as rodovias 
Assis Chateaubriand 
e a Raposo Tavares.  

A subunidade está localizada 
predominantemente no topo do 
relevo. 

Indústria mecânica.  Por causa da alta impermeabilização do solo, a 
água pluvial é escoada rapidamente.  

II-I Rod. Raposo Tavares A subunidade está localizada no topo 
do relevo. 

Área comercial e de prestação de 
serviços. 

Por causa da impermeabilização do solo, a 
água pluvial é escoada rapidamente.  
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Quadro 1 - UNIDADE AMBIENTAL III 
Subunidades Localização Meio Físico Uso e Ocupação da Terra Fluxo da Água  

III-A 

Entre as rodovias 
Comendador Alberto 
Bonfiglioli e a foz do 
córrego do Cedro.  

A área do topo do relevo está restrita ao 
divisor de água que está localizado próximo à 
rodovia, possui vertentes côncavas e convexas 
com alta declividade, área de ruptura do 
relevo, grande deposição e acumulação de 
sedimentos na foz do córrego do Cedro. 
Predomínio dos solos PVa4 e HGPa2.   

Área rural. Predomínio de Gramíneas 
utilizadas como pastagem para o 
gado; cultivo de cana-de-açúcar em 
área restrita e presença expressiva de 
vegetação nativa.    

Predominam os processos de interceptação 
da água pluvial pela vegetação, 
favorecendo sua infiltração no solo.  

III-B 

Residencial Jardim 
Prudentino, Conj 
Habitacionais Mario 
Amato e Ana Jacinta. 

A subunidade está localizada 
predominantemente no topo do relevo. Com 
exceção das áreas próximas às drenagens, 
predominam as declividades inferiores a 10%. 
Possui solo PVa4.    

Área urbanizada com alto 
adensamento urbano e 
impermeabilização do solo. O Jardim 
Prudentino está em fase de 
consolidação, mas já apresenta 
características semelhantes às dos 
conjuntos habitacionais citados.   

Por causa da alta impermeabilização do 
solo, a água precipitada escoa rapidamente 
para as galerias de água pluvial, que 
concentram e lançam estas águas nos 
cursos d’água, sem dissipar sua energia.   

III-C 

Entre o Conjunto 
Habitacional Ana 
Jacinta, Residencial 
Jd. Prudentino e o 
córrego Botafogo.  

É constituído predominantemente por 
vertentes côncavas e convexas, com 
declividades variando de 10 a 20% e solo 
PVa4.       

Área rural constituída por pequenas 
propriedades.  
Predomínio de Gramíneas utilizadas 
como pastagem para o gado. Cultivo 
de hortaliças para comercialização 
em área restrita. 

Recebe grande parte da água oriunda dos 
Conj. Hab. Ana Jacinta e Mario Amato e 
do Res. Jd. Prudentino (subunidade III-B); 
estas águas, lançadas de forma 
concentrada e sem dissipação de energia, 
causam graves problemas erosivos.      

III-D 

Entre a Rodovia Júlio 
Budiski e o 
Condomínio Damha.     

Área na qual estão localizadas as nascentes do 
córrego do Botafogo (declividades mais 
acentuadas) e os seus afluentes da margem 
esquerda (declividades mais suaves). Pela sua 
ampla extensão, possui uma grande 
diversidade de formas de relevo e os solos 
PVa4, PVe6 e Ae3.      

Área rural constituída por pequenas e 
médias propriedades.  
Predomínio de gramíneas utilizadas 
como pastagem para o gado. 
 

As gramíneas favorecem a infiltração da 
água pluvial no solo, porém a falta de 
curvas de nível e de vegetação ciliar 
aceleram os processos erosivos, em 
especial o solapamento das margens dos 
cursos d’água.  

III-E A subestação elétrica e o trecho do bairro Santa Fé pertencente à bacia estão localizados no divisor d’água e a associação dos servidores municipais está 
localizada próxima à represa de abastecimento público. 
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Quadro 1 - UNIDADE AMBIENTAL IV 
Subunidades Localização Meio Físico Uso e Ocupação da Terra Fluxo da Água  

IV-A 

Entre a Rodovia 
Assis Chateaubriand, 
Av. Cel. José Soares 
Marcondes  e o 
córrego do Cedro.   

Área de transição entre topo e vertente. 
As declividades variam de 10 a 20%. 
Possui solo PEa4 e PVe4.   

Área rural. Predomínio de gramíneas 
utilizadas como pastagem do gado; 
cultivo de cana-de-açúcar em área 
restrita.       

Predominam os processos de interceptação da 
água pluvial pela vegetação, favorecendo sua 
infiltração no solo. Porém, a falta de vegetação 
ciliar ocasiona o solapamento das margens dos 
cursos d’água.  

IV-B 

Área próxima à 
estrada para o 
Hospital Bezerra de 
Menezes.  

Área de transição entre topo e vertente. 
As declividades variam de 10 a 20%. 
Possui solo PVe4.   

Área rural. Pequenas propriedades 
utilizadas como moradia e áreas de 
lazer. Predomínio de gramíneas 
utilizadas como pastagem para o 
gado; cultivo de frutíferas em área 
restrita.  

Predominam os processos de interceptação da 
água pluvial pela vegetação, favorecendo sua 
infiltração no solo. 

IV-C 

Entre as Rodovias 
Assis Chateaubriand,  
Raposo Tavares e as 
nascentes do córrego 
do Cedro.   

Área de transição entre topo e vertente. 
As declividades variam de 10 a >20%. 
Grande deposição e acumulação de 
sedimentos na planície do córrego do 
Cedro. Solos PVe4 e Ae3.   

Área rural. Predomínio de gramíneas 
utilizadas como pastagem do gado; 
cultivo de cana-de-açúcar em área 
restrita. Possui alguns trechos 
expressivos de vegetação nativa.       

Predominam os processos de interceptação da 
água pluvial pela vegetação, favorecendo sua 
infiltração no solo. Porém, a falta de vegetação 
ciliar e de curvas de nível aceleram os 
processos erosivos.  

IV-D 

Vila Nova Prudente Área de transição entre topo e vertente. 
Alta declividade.  

Área urbanizada, com alto 
adensamento urbano e 
impermeabilização do solo.  

As impermeabilizações do solo associadas à 
alta declividade do relevo aceleram o 
escoamento superficial da água precipitada, 
que escoa rapidamente para as galerias de água 
pluvial, que concentram e lançam estas águas 
nos cursos d’água, sem dissipar sua energia.    

IV-E 
Residencial      
Século XXI.  

A forma predominante do relevo da 
subunidade são as vertentes côncavas. 
Alta declividade. 

Área em processo de urbanização. 
Solo exposto.  

O solo exposto associado à alta declividade do 
local favorecem o desenvolvimento de 
processos erosivos. 

IV-F 
Rodovias Assis 
Chateaubriand e 
Raposo Tavares. 

A subunidade está localizada no topo do 
relevo. 

Predominam as atividades industriais. Por causa da alta impermeabilização do solo, a 
água pluvial é escoada rapidamente. 

IV-G Rodovia Raposo 
Tavares. 

Área de transição entre topo e vertente. 
Declividades de 5 a 10%. 

Recinto Municipal de Exposições e 
Instituições Públicas.   

Na área impermeabilizada, a água pluvial é 
escoada rapidamente. 

IV- H Hospital Bezerra de 
Menezes  

A subunidade está localizada no topo do 
relevo. 

Hospital Psiquiátrico Bezerra de 
Menezes. 

Na área impermeabilizada, a água pluvial é 
escoada rapidamente. 
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Quadro 1 - UNIDADE AMBIENTAL V 
Subunidades Localização Meio Físico Uso e Ocupação da Terra Fluxo da Água  

V-A 

Entre o córrego do 
Cedro, a estrada para 
a fazenda Pagador e a 
Rodovia Júlio 
Budiski . 

Predominam as vertentes retilíneas, com 
declividades de 5 a 10%. As vertentes 
côncavas e convexas e as declividades mais 
acentuadas da subunidade estão localizadas 
próximas à estrada para a fazenda Pagador. 
Grande deposição e acumulação de 
sedimentos na foz dos córregos do Cedro e 
Cedrinho. Solos Ad3 e PEa4 e HGPa2.   

Área rural onde estão localizadas 
as maiores propriedades rurais da 
Bacia do Cedro. Predomínio de 
gramíneas utilizadas como 
pastagem para o gado; cultivo de 
cana-de-açúcar e de milho em área 
restrita.      

A baixa declividade do local, o tipo de solo e a 
interceptação da água pluvial pela vegetação 
favorecem a infiltração da água no solo.  

V-B 
Entre a Av. Miguel 
Damha e a Rod. Júlio 
Budiski. 

Área de transição entre topo e vertente. Empresa de construção civil.  Retenção e infiltração de água no solo.  
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Carta 3 – Definição do Estado Ambiental 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre as características ambientais da bacia hidrográfica do córrego 

do Cedro oferecem subsídios para o planejamento ambiental, indicando as possibilidades e a s 

restrições ao uso e ocupação, atual e futura, da terra. Além disso, as medidas de controle do 

escoamento das águas superficiais, de proteção da vegetação, e d e controle da erosão têm 

reflexos na proteção dos recursos hídricos de forma quantitativa e q ualitativa. A metodologia 

utilizada possibilitou compreender e espacializar à dinâmica do meio físico e identificar as áreas 

ou fatores que podem restringir ou impedir determinados usos do território.  

 

A análise do estado ambiental da Bacia por unidades nos revela a concentração 

espacial dos impactos e problemas ambientais e da má utilização do solo. Na unidade ambiental 

I, destacam-se os impactos provocados pelo aeroporto. Na unidade II, deve-se dar prioridade aos 

interesses social e coletivo do uso do solo, principalmente pela existência de infra-estrutura e 

pela maior proximidade do centro urbano. A unidade III caracteriza-se pela alta 

impermeabilização do solo e p or possuir o maior número e d ensidade populacional da Bacia 

residindo em conjuntos habitacionais populares, sendo a disposição irregular de resíduos o 

principal impacto ambiental que afeta esta população. A unidade ambiental IV é a que apresenta 

maiores problemas, seja pela incompatibilidade de uso e de ocupação da terra - meio físico, ou 

pela concentração de impactos ambientais que afetam diretamente a q ualidade de vida dos 

moradores da Vila Nova Prudente. A unidade ambiental V destaca-se pelo uso agropastoril do 

solo. Os impactos ambientais predominantes estão relacionados aos processos erosivos; outra 

característica da Bacia é o desrespeito às áreas de preservação permanente.  

 

Na bacia hidrográfica do córrego do Cedro verificamos uma falta de 

planejamento entre o uso potencial e o real da terra. A compatibilidade de algumas áreas deve-se 

a sua própria história de ocupação e a questões relativas ao valor da terra e não a um projeto de 

ordenamento físico-territorial de origem governamental. O zoneamento elaborado pela prefeitura 

efetivou os usos e ocupações do solo já existentes; como exemplo, podemos citar a localização 

de uma zona industrial potencialmente poluente nas nascentes do córrego do Cedro.  
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A partir das características ambientais da Bacia e co m base nos principais 

impactos ambientais identificados, definimos as propostas para a bacia do Cedro, estando elas 

focadas no combate à erosão, à emissão de resíduos sólidos e líquidos e na conservação e na re-

introdução das espécies vegetais nativas, responsáveis pela estabilização das vertentes, 

recuperando e p rotegendo, desta forma, os recursos hídricos da bacia hidrográfica. Além das 

recomendações anteriores, cabe salientar a importância do respeito à legislação na preservação e 

proteção ambiental.  
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A Geografia é a c iência que estuda o espaço geográfico e as  interações do ser humano neste 

espaço. Para realização essa tarefa, a G eografia busca na Cartografia formas de representar, 

refletir, analisar e interpretar as informações acerca do seu objeto de estudo. No espaço 

geográfico há uma infinidade de temas que podem ser representados com diferentes fins e 

interesses. Dentre esses aspectos encontra-se o relevo que é de singular interesse para a 

Geografia. O objetivo central desse artigo é d iscutir aspectos da representação do relevo em 

Geografia. O trabalho ressalta a importância das representações do relevo ao longo do tempo e 

finalmente, analisa algumas características do recurso bloco-diagrama como a 

tridimensionalidade, perspectiva e p rofundidade. Este trabalho é p arte integrante de uma 

pesquisa de mestrado em que se investigou o as potencialidades e limitações do bloco-diagrama 

na representação do relevo no Ensino de Geografia. O procedimento metodológico desse 

trabalho foi pesquisa bibliográfica.  
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INTRODUÇÃO  

 

A Geografia é a c iência que estuda o espaço geográfico e as  interações do ser humano neste 

espaço. Para realização essa tarefa, a G eografia busca na Cartografia formas de representar, 

refletir, analisar e interpretar as informações acerca do seu objeto de estudo. A Cartografia torna-

se imprescindível visto que “a Cartografia representa o que a G eografia estuda” (SOUZA & 

KATUTA, 2001).  

 

No espaço geográfico há uma infinidade de temas que podem ser representados com diferentes 

fins e interesses. Dentre esses aspectos encontra-se o relevo que é de singular interesse para a 

Geografia. O objetivo central desse artigo é d iscutir aspectos da representação do relevo em 

Geografia. Os objetivos específicos são : (i) realizar uma análise bibliográfica acerca dos 

recursos de representação do espaço geográfico; (ii) realizar uma análise bibliográfica acerca dos 

recursos de representação do relevo e; (iii) discutir o papel do bloco-diagrama no contexto da 

representação do relevo. 

 

 Este trabalho está organizado em torno da abordagem do conceito de representação na 

Geografia, bem como sua importância no âmbito dessa ciência e a s relevantes considerações 

tecidas por Piaget quanto às relações entre percepção e representação do espaço. O artigo ressalta 

a importância das representações do relevo ao longo do tempo e finalmente, analisa algumas 

características do recurso bloco-diagrama como a tridimensionalidade, perspectiva e 

profundidade.  
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1. A história da representação do relevo 

 

A representação espacial é uma atividade realizada desde o início da história da humanidade. O 

homem, vivendo em grupos e deslocando-se continuamente, sentiu a necessidade de conservar 

informações sobre os caminhos percorridos e a s suas direções e de as transmitir a outros. Daí 

surgiram os primeiros esboços sobre a s uperfície da Terra (FERREIRA & SIMÕES, 1986). 

Atualmente, existem diversos recursos que são, cotidianamente, utilizados para representar o 

espaço geográfico, como imagens de satélite, fotografias panorâmicas, aéreas, mapas, cartas, 

desenhos, croquis, blocos-diagramas, modelos digitais de terreno. São diversas as representações 

que permitem, além da visualização, pensar sobre o espaço geográfico e o uso que se faz desse 

espaço em diferentes momentos históricos. 

 

Dentre os diversos aspectos integrantes do espaço geográfico e q ue são objetos de estudo da 

Geografia está o relevo. A noção dos elementos topográficos – e conseqüentemente das formas 

do relevo da superfície terrestre – é indispensável na interpretação dos fenômenos geográficos. 

Troppmair (1983, p.23) destaca a importância da abordagem do meio ambiente na interação 

natureza e s ociedade e acr escenta que “deve-se conhecer a estrutura, o dinamismo e as 

interdependências dos elementos e fatores naturais e humanos” e que o r elevo, como um 

elemento natural, é um componente básico para o entendimento do funcionamento da natureza.  

 

Nas tentativas de se conhecer as características topográficas da superfície terrestre, observa-se, 

historicamente, que a representação do relevo sempre foi um tema importante, mas nem sempre 

de fácil realização, como apontam diversos autores. Robinson et al. (1995, p.528) afirma que a 

representação do relevo sempre foi um problema que recebeu a at enção dos cartógrafos: 

“Cartographers have always been keenly interested in portraying the landform”1 e concorda com 

Wheate (1996, p.147) quando diz que “the visual depiction of the land surface has long been one 

of the cartographer´s most challenging tasks, since topography poses several complications not 

present in the symbolization of others map elements”2.  
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Oliveira também aponta a r epresentação do relevo como uma tarefa difícil. Para ele, “a 

representação das montanhas constituiu sempre um sério problema cartográfico, ao contrário da 

relativa facilidade do delineamento dos detalhes horizontais do terreno” (OLIVEIRA, 1993, 

p.112).  

 

A dificuldade de que falam os autores pode ser observada em diversos momentos históricos em 

que se utilizaram vários recursos para se chegar a u ma representação mais aproximada da 

superfície da Terra. O problema da representação do relevo reside no fato de que as técnicas 

visuais mais eficazes não apresentam uma informação precisa, enquanto que os métodos que 

apresentam valores exatos do terreno são de difícil visualização. Por isso, os cartógrafos sempre 

buscaram formas de balancear essas condições tão opostas (ROBINSON et al.,1996). 

 

 Wheate (1996) reconhece três grandes épocas na história dos mapeamentos topográficos em que 

se observam essa busca constante por uma representação do relevo visualmente fácil e correta 

quanto aos valores. Segundo o autor, a primeira época, chamada de Época da Renascença, que 

vai de 1450 até 1800, compreende ao período em que a representação do relevo era limitada a 

desenhos estilizados, baseados mais na observação que na precisão das medidas. Incluem-se, 

nessa época, representações pictóricas de montanhas, hachuras, lagartas e croquis de visão aérea. 

Este período termina no início do século XIX com a introdução de instrumentos de pesquisa 

capazes de oferecer mais exatidão na representação.  

 

O segundo período é chamado de Época Analógica ou Tradicional, vai de 1801-1980 e inicia-se 

com a introdução de linhas isarítmicas de igual elevação, hoje conhecidas como curvas de nível, 

então adotadas como técnica padrão em substituição às hachuras. Essa inovação apresentou uma 

contribuição significativa na representação do relevo dependendo, para sua eficiência, da 

complexidade do terreno, da escala e da experiência do leitor com mapas topográficos.  
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A fim de melhorar a visualização, as curvas de nível foram associadas ora a cores hipsométricas 

ora ao sombreamento do relevo. As associações desses recursos não foram consideradas ideais, 

pois requeriam habilidade artística e grande investimento de tempo e dinheiro na sua elaboração.  

 

O terceiro momento, na concepção do autor, é chamado de Era Digital. Inicia-se em 1980 e vai 

até os dias atuais, apresentando como característica o rápido desenvolvimento da tecnologia de 

mapeamento digital em conjunto com a versatilidade dos dados cartográficos, que permitem 

reduzir e, em alguns casos, eliminar problemas na utilização das curvas de nível, cores 

hipsométricas e r elevo sombreado. Esse período é marcado, não pela solução final de todos as 

questões relacionadas à r epresentação do relevo, mas por proporcionar mais possibilidades e 

recursos tecnológicos disponíveis que facilitam a elaboração das representações gráficas.  

 

É conveniente ressaltar que não existe um consenso quanto a es sa periodização da história da 

Cartografia. Além disso, os autores agrupam e analisam os recursos de representação existentes 

de acordo com diferentes critérios que mostram cada qual uma perspectiva diferente quanto ao 

papel deles no estudo do relevo como um elemento natural inerente às atividades humanas. A 

seguir apresentar-se-á uma breve caracterização sobre alguns dos recursos de representação do 

relevo.  
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2. Os métodos de representação do relevo 

 

Um dos primeiros métodos utilizados para se representar o relevo foi através do método de 

lagartas (OLIVEIRA, 1993, p.112), mostrado na Imagem 1. Na segunda metade do século 

XVIII, mais precisamente em 1879, surgiu o método de hachuras, proposto por Johann Georg 

Lehmann a partir de discussões sobre a representação do modelado terrestre (ROBINSON et al., 

1996). Sua idéia era posicionar cada linha individual ou hachura na direção da maior inclinação 

da vertente. Assim, a orientação da hachura no mapa está de acordo com o contorno do terreno. 

Por ser considerado onerosa e demorada na sua confecção, essa forma de representação não vem 

sendo mais realizada. Na imagem 2, observa-se mapa com hachuras do século XIX.  

 

 
                    IMAGEM 1: Região oeste da América do Norte  representada  
                     através  do método de lagartas. 
                     FONTE: Robinson et al., 1996, Pág. 540 
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                    IMAGEM 2: Área da Áustria-Hungria representada através        

                    do  método de hachuras. 

                    FONTE: Robinson et al., 1996, Pág. 540 

 

O método de curvas de nível – ou contouring – consiste em linhas em intervalos iguais que ligam 

pontos de igual altitude no terreno. é considerado por alguns autores como ideal e mais comum 

para a r epresentação do relevo terrestre (OLIVEIRA, 1993; RAISZ, 1969, ROBINSON et al., 

1996) pois “fornece ao usuário, em qualquer parte da carta, um valor aproximado da altitude que 

ele precisa” (OLIVEIRA, 1993, p.113).  
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As curvas, que foram usadas pela primeira vez em 1728 para fins de navegação, são mais 

próximas onde a inclinação do terreno é maior, com isso, as áreas montanhosas aparecem mais 

escuras no mapa. “Boas cartas com curvas de nível podem fornecer o desenho de uma paisagem 

a partir de um ponto sem voltarmos ao local” (RAIZ, 1969, p.108). Apesar desse reconhecido 

potencial na representação do relevo, para os leitores menos experientes, esse método torna 

difícil a leitura do mapa, requerendo do leitor, noção exata da sua visualização e boa capacidade 

de abstração.  

 

A compreensão de informações topográficas através das curvas de nível se torna um problema 

para leitores com pouca prática na leitura cartográfica. Entretanto, a maioria das pessoas 

reconhece a d iferenciação entre claro e escuro. Dessa constatação, surgiu o relevo sombreado3, 

uma representação pictórica que imita a maneira como o olho humano vê as formas. A imagem 

03 mostra como é vista uma mesma forma tridimensional, primeiro pela interpolação entre o 

claro e o escuro, e em segundo lugar, em comparação com a representação por curva de nível.  
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IMAGEM 3: Interpolação entre claro e escuro e comparação com a representação por curvas 

de nível. 

FONTE: Robinson et al., 1996, pág. 541. 

 

A representação do relevo a partir de sombreado é considerada por Oliveira (1993, p.115) como 

“a modalidade mais espetacular de representação do relevo terrestre até hoje ilustrada em 

qualquer carta”. No século XVIII, os mapeamentos, a partir desse método, eram realizados por 

artistas plásticos que deveriam, mas nem sempre possuíam conhecimentos cartográficos. Muitas 

vezes, uma mesma área era interpretada de várias formas diferentes por cada artista.   
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Atualmente, as necessidades de habilidades artísticas e g asto financeiro pelo trabalho artístico 

requeridas para a confecção de representações do relevo foram substituídas e minimizadas pela 

rapidez e r elativa gratuidade proporcionada pelos computadores. É possível obter mapas de 

relevo sombreado com qualidade fotográfica a partir dos recursos computacionais. Esse método 

constitui-se de sombras contínuas sobre as vertentes dando a impressão de áreas iluminadas e 

áreas não iluminadas. Os ângulos de iluminação produzem diferentes aparências como mostra a 

imagem 4. 

 

 

IMAGEM 4: Relevo sombreado confeccionado por computador. Vê-se exemplo de iluminação 

vertical e iluminação oblíqua, respectivamente,  

FONTE: Robinson et al., 1996, pág. 546. 
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Outro método de representação elaborado a p artir de curvas de nível é o  método de cores 

hipsométricas, geralmente utilizado em mapas em escalas pequenas. Adotam-se, para facilitar o 

conhecimento geral do relevo, faixas de determinadas altitudes em coloridos diferentes das que 

se situam abaixo e acima delas, conhecidos como mapas com cores hipsométricas, que permitem 

representar as áreas de maior altitude em conjunto (IMAGEM 5). Esse tipo de recurso passou a 

ser utilizado mediante o aperfeiçoamento da litografia e da impressão a cores a partir do século 

XIX, com a introdução de curvas de nível em mapas de pequena escala (RAISZ, 1969).  

 

 

 
IMAGEM 5: Representação do relevo com o 

método de cores hipsométricas. 

FONTE: Araújo, 1999, pág. 18. 
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Nestes mapas, a utilização das cores concorda com a regra da perspectiva, ou seja, quanto mais 

próximo dos olhos mais fortes são as cores. Raisz (1969, p.109) esclarece o porquê das cores nos 

mapas hipsométricos: “se o mapa é uma pintura da Terra vista de cima, os topos das montanhas 

estão mais próximos de um observador imaginário, e então eles serão mostrados em cores vivas e 

os vales mais distantes em cor mais suave, o verde”. Esse tipo de representação apresenta como 

um problema a dificuldade na gradação das cores. 

 

Outro método de representação da topografia é o perfil topográfico que é construído a partir das 

informações extraídas das curvas de nível. Para Raisz (1969, p.103), “a solução de quase todos 

os problemas práticos ligados à cu rva de nível é completada com a ajuda de um desenho da 

seção vertical ou perfil”. Os perfis topográficos têm o objetivo de mostrar, em detalhes, os altos e 

baixos demonstrados no plano horizontal da carta (SANTOS, 2002), além de constituir uma 

visão secante dos territórios que reconstitui as irregularidades da superfície (MOTTET,1997), 

dando a idéia de inclinação ao longo de uma determinada linha. Na geologia, permite visualizar 

as relações entre as estruturas internas e s uas manifestações externas na superfície terrestre, 

como pode ser observado na IMAGEM 6.   

 

IMAGEM 6 - Perfil topográfico: perfil noroeste-sudeste do 
relevo do estado de São Paulo. 
FONTE: ADAS, 2002, pág. 181, vol. 1. 
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O método de plastificação em alto relevo, ou mais usualmente conhecido como maquete, é uma 

representação cartográfica tridimensional do espaço que engloba a latitude, longitude e altitude e 

objetiva produzir e transmitir informações. Sendo um modelo concreto da realidade, a maquete é, 

para crianças, uma etapa intermediária na compreensão da representação do mapa e p ode ser 

construída de diversos tipos de materiais. 

 

Existem, ainda, recursos de representação do relevo que são imagens produzidas através de 

sensores, como as fotografias (panorâmica e aérea) e as imagens de satélite, de radar e de sonar. 

As fotografias podem ser classificadas de acordo com o â ngulo de visão: horizontal ou 

panorâmica, aérea oblíqua e aérea vertical ou zenital. Na fotografia panorâmica modifica-se a 

escala e também o ângulo de observação e a vista dispõe de um formato horizontal. Esse tipo de 

fotografia possibilita uma vista local e p ermite visualizar cenas típicas da vida cotidiana, bem 

como paisagens (MOTTET, 1997). A fotografia aérea oblíqua possui inclinação de até 45º. 

Nessa visão, a linha do horizonte nem sempre está presente. Didaticamente, pode ser considerado 

um recurso intermediário entre a vista do solo e a vista vertical. Entre as paisagens e as cartas, a 

fotografia aérea oblíqua desempenha o papel de espaço transicional. A fotografia aérea vertical 

apresenta uma visão pouco familiar dos objetos, pois não permite visualizar o volume. A 

identificação de certos elementos se torna difícil sem a utilização dos pontos de referência, escala 

e toponímia. Na imagem abaixo (IMAGEM 7), são apresentados os três tipos de fotografias de 

um mesmo espaço visualizado de diferentes ângulos e escala. 
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                                         a) 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

          Imagem7: Fotografias do Museu de Arte Moderna da Pampulha, Belo Horizonte 

a) vista panorâmica 

b) vista aérea oblíqua 

c) vista aérea vertical  

          FONTE: www.pbh.gov.br 

 

Nas imagens de satélite, as superfícies observadas variam de pequenas unidades (o pixel) a 

vastas extensões. A captação das imagens é feita por estações de satélites. As informações são 

tratadas por computador e s ervem de base de dados para a C artografia Digital. Na Imagem8, 

observa-se uma imagem de satélite de Belo Horizonte e parte da região Metropolitana.  
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IMAGEM 8: Imagem TM Landsat 5. 218 74,  de 09/09/01 

cidade de Belo Horizonte. 

FONTE: www.pbh.gov.br 

 

Com o apoio da computação, é a inda possível elaborar modelos digitais de terreno (IMAGEM 

9). A técnica da modelagem digital de terreno consiste em uma forma contínua de representação 

das variações do relevo no espaço, em formato digital para uso em computadores. É uma forma 

eficiente na representação do relevo em um SIG (Sistema de Informações Geográficas) porque 

permite o armazenamento de dados de altimetria e g eração de mapas topográficos, perfis e 

seções, visualização tridimensional do terreno, simulação de projetos de movimentação de terra, 

elaboração de mapas de declividade e e xposição solar, além de cálculo da direção e v olume 

acumulado dos fluxos de águas superficiais. 
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IMAGEM 9: Exemplo de modelo digital 

de terreno 

FONTE: Mottet, 1997, Pág. 106. 

 

Dentre os diversos métodos de representação do relevo, vários já foram analisados quanto à 

possibilidade de utilização no ensino. Especificamente em relação à r epresentação do tema 

relevo, verifica-se que o bloco-diagrama é um recurso que oferece contribuições na elaboração 

de conceitos geográficos como a noção de escala, de altitude e de processos que são pré-

requisitos importantes no entendimento do relevo como elemento importante na prevenção de, 

por exemplo, impactos ambientais. Como esse é o foco da presente pesquisa, a seguir serão 

apresentadas algumas observações a respeito do bloco-diagrama e as possibilidades de sua 

utilização no ensino de Geografia.  
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2.1 O bloco-diagrama: tridimensionalidade, perspectiva, profundidade 

 

Os blocos-diagramas, ou diagramas de bloco para Raisz (1969), têm um potencial especial na 

representação da geomorfologia. Suas primeiras utilizações se deram em fins do século XIX por 

geomorfólogos sendo apresentado por G.K Gilbert e ap erfeiçoado por W.M. Davis (RAISZ, 

1969).  R aisz (1969) acrescenta que a concepção original do bloco-diagrama foi destacar um 

bloco imaginário da crosta terrestre e ap resentá-lo como se fosse visto do alto. A Imagem 10 

apresenta um bloco-diagrama que integra o Atlas Escolar do município de Carlos Chagas, em 

Minas Gerais (LESANN E VIEIRA, 2003, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os blocos-diagramas são “uma categoria de representação cartográfica de muito fácil 

visualização, uma vez que apresenta a s uperfície terrestre sob a forma de perspectivas” 

(OLIVEIRA, 1993, p.117). É um tipo de representação considerado particularmente eficaz para 

visualizar o relevo e q ue permite variação no ângulo de observação para acentuar o efeito do 

relevo (MOTTET,1997; RAISZ;1969).  
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 Carlos Chagas 

 
          IMAGEM 10: Bloco-diagrama de parte do município de Carlos Chagas 

(MG). 

           FONTE: Lesann & Vieira, 2003, pág.15. Desenho de Roberto Valadão. 



 

 

O bloco-diagrama é, na verdade, uma imagem bidimensional composta de recursos geométricos 

e variação tonal para criar a sensação de “tridimensionalidade”. É o que se chama de “terceira 

dimensão virtual”. Ver a tridimensionalidade no bloco-diagrama é u ma noção que deve ser 

construída. Nesse sentido, a u tilização de representações cartográficas não apenas como 

ilustração, mas como meio de ler o espaço geográfico é, sem dúvida, uma etapa a ser 

desenvolvida na escola.  

 

A noção de tridimensionalidade é obtida através da interação de mecanismos do cérebro humano 

que capta a visão e a transforma em imagens como explica Leite4 (2004). Possuir os olhos 

alinhados e situados anteriormente à face é o que propicia a percepção da profundidade. Quando 

o ser humano olha para alguma coisa vê o mesmo objeto a p artir de dois pontos de vista 

ligeiramente diferentes: uma imagem vista pelo olho esquerdo e outra pelo olho direito. Olhando 

com os dois olhos juntos, aquelas duas imagens se sobrepõem e formam uma outra 

tridimensional. É essa visão, também chamada de estereoscópica, que auxilia na orientação e 

interação no espaço ao redor. Entretanto, apesar de viver em um mundo fisicamente 

tridimensional, em diversas atividades que exigem orientação espacial, o ser humano conduz e 

mesmo raciocina utilizando coordenadas bidimensionais (LEITE, 2004). 

 

A compreensão tridimensional de um novo elemento ou ambiente mais complexo, constituído a 

partir de conjunções mentais dos seus diferentes planos e, a noção do todo, é finalmente 

alcançada apenas ao conseguir integrar a percepção do que está acima, abaixo, à frente, atrás e ao 

lado em referência ao corpo do ser humano. Por outro lado a f amiliaridade com quaisquer 

elementos ou ambientes têm como uma das suas características mais marcantes a noção clara e 

segura da sua tridimensionalidade, o que permite que a s ua abstração seja feita de maneira 

imediata e variada (LEITE, 2004). 
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É possível saber em que fase crianças e ad olescentes começam a p erceber e a u tilizar a 

profundidade através da observação de seus desenhos. Nesse sentido, os estudos sobre o desenho 

infantil mostram um universo repleto de particularidades autênticas e o riginais que a cr iança 

oferece através de suas criações, além de permitir identificar a et apa de seu desenvolvimento 

físico e mental (SANS, 1995). Esses estudos mostram que por volta dos 10 a nos, a criança 

descobre o plano, acentua mais a relação de profundidade entre os elementos ordenados em cena. 

Ao aproximar-se da puberdade, cada vez mais a criança une a visão analítica à descritiva, 

tornando-se realista. Procura representar fotograficamente o que vê. Como última etapa, e mais 

próxima da adolescência, aparecem as construções tendendo para as formas ilusórias e 

naturalistas, com proporcionalidade, utilizando métodos de representação espacial e perspectiva 

(FERRAZ & FUSARI, 1999, p.78).  

 

Para Piaget, a evolução do desenho infantil é solidária ao processo de estruturação do espaço 

pela criança. “Em cada estágio do desenvolvimento, observa-se uma forma específica de 

representação do espaço” (COUTINHO & MOREIRA, 1992, p.99). Piaget concorda com 

Luquet5 apud Almeida (2001) sobre o desenho infantil no que se refere à evolução do processo 

de representação da realidade pela criança. A conjunção das idéias desses dois pesquisadores 

permitiu observar as seguintes etapas na evolução do desenho infantil, baseado em Coutinho & 

Moreira (1992) e Almeida (2001): 

• de 2 a 3 anos: a criança rabisca (realismo fortuito)6; 

• de 3 a 5  anos: os desenhos são justapostos e n ão se condensam num todo 

(realismo gorado); 

• de 6 a 9 anos: a criança supera as dificuldades anteriores, embora com ausência da 

noção de perspectiva, relações métricas e proporcionais (realismo intelectual); 

• 9/10 anos: começa a desenhar somente o que vê, a perspectiva é levada em conta 

(realismo visual). 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0479   



 

 

O desenvolvimento das artes plásticas, como a p intura, tem certa semelhança com o 

desenvolvimento humano. Pode-se comparar, por exemplo, a fase em que adolescentes procuram 

retratar o mundo com a máxima similaridade com a fase do Realismo. Durante a primeira metade 

do século XIX, o Realismo surgiu como uma nova força, que iria dominar a Arte na segunda 

metade do século. O Realismo fez sempre parte da arte ocidental. Durante a R enascença, os 

artistas superaram todas as limitações técnicas para representar com fidelidade a natureza. Mas, 

no Realismo, os artistas modificaram os temas e insistiam na imitação precisa das percepções 

visuais sem alteração. Nessa fase o artista utilizava todo o conhecimento sobre perspectiva para 

criar a ilusão de espaço, como também a perspectiva aérea, dando uma nova visão da paisagem 

ou da cena. Procurava representar bem os volumes, devido à gradação de cor, de luz e sombra. 

 

Aliás, essa familiaridade com as técnicas de perspectiva, além de ser invenção do mundo 

ocidental, é u ma característica das representações gráficas do mundo moderno. Dondis afirma 

que 

 

“...o indivíduo que cresce no moderno mundo ocidental condiciona-se às técnicas de 

perspectiva que apresentam um mundo sintético e t ridimensional através da pintura e da 

fotografia, meios que na verdade, são planos e bidimensionais. Um aborígene precisa 

aprender a decodificar a representação sintética da dimensão que, numa fotografia, se dá 

através da perspectiva”. (DONDIS, 1997, p.19) 

 

Imagens tridimensionais têm sido utilizadas principalmente no ensino superior em aulas de 

Ciências Médicas com o suporte de recursos computacionais. No caso do ensino básico, com 

todas as suas características, principalmente em se tratando do ensino público brasileiro, é 

dispensável discutir o custo de um investimento em recursos didáticos com tais qualidades.  A 

utilização de recursos gráficos com as características do bloco-digrama, materiais bidimensionais 

e planos, pode ser uma forma viável de inserção de imagens tridimensionais no ensino básico.  
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Considerações Finais 

 

Todo o potencial relacionado às noções espaciais destacado nos recursos aqui apresentados não 

só pode como deve ser trabalhado na escola. E neste sentido, as representações gráficas e 

cartográficas são instrumentos importantes. No ensino de Geografia, o bloco-diagrama pode 

facilitar o entendimento das noções topográficas da superfície e pode ajudar o professor a 

trabalhar essas noções com os alunos. Os livros didáticos de Geografia trazem muitos dos 

recursos aqui apresentados utilizando-os na construção de noções necessárias ao entendimento 

do relevo como componente de um sistema. Resta saber se há uma efetiva utilização destes 

recursos na construção de conceitos geográficos. 

 

 Notas: 

 
1Cartógrafos sempre tiveram um aguçado interesse na representação do relevo. (Tradução do autor) 

2A representação visual da superfície da Terra tem sido a tarefa mais desafiadora dos cartógrafos, a topografia é um dos 
elementos que apresenta mais dificuldade de simbolização em mapas. (Tradução do autor) 

3É chamado de relevo sombreado em português, Hill shading, relief shading, plastic shading, shaded relief ou simplesmente 
shading em inglês. 

4http://www.herbario.com.br/fotoweb/a_imagem_3d.htm 

5LUQUET, G.H. Le dessin enfantin. Paris: Librairie Félix Alcan, 1935. 

6Entre parênteses observam-se as denominações de Luquet para os estágios do desenho infantil.  
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Introdução 

 

 A extração de informação temática a partir do processamento e interpretação de imagens 

de sensoriamento remoto é uma das áreas mais importantes da pesquisa vinculada às aplicações 

na área de Geografia. A última década tem sido marcada pelos lançamentos de vários satélites de 

sensoriamento remoto que tem proporcionado aos usuários desta tecnologia uma ampla gama de 

possibilidades de aplicações que se estendem da escala de detalhe a análise regional. 

 

 Os estudos relacionados ao mapeamento do desmatamento na Amazônia Brasileira tem se 

beneficiado com os avanços tecnológicos do sensoriamento remoto. O principal projeto de 

estimativa de desflorestamento da Amazônia Brasileira é chamado Programa de Monitoramento 

do Desmatamento da A mazônia Legal (PRODES-Digital) que utiliza imagens Landsat-TM e 

CBERS-CCD (30 e 20 m etros no terreno, respectivamente) para detectar o desmatamento de 

corte raso em áreas superiores a 6,25 hectares (INPE, 2008). O PRODES-Digital é encabeçado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sendo os seus dados disponibilizados no 

endereço eletrônico: http://www.obt.inpe.br/prodes. 
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 Além das imagens com resolução espacial de 20 a 3 0 metros no terreno, imagens de 

resolução mais fina, como as do satélite Ikonos-2 - com 1 metro no modo pancromático e 4 

metros no modo multiespectral - têm sido utilizadas com sucesso para mapear com detalhe o 

processo de degradação florestal causado pelo corte seletivo de madeira (Souza Jr.; Robert, 

2005).  

 

 Na escala regional, imagens com resolução espacial que variam de 250 a 1000 metros 

(por exemplo, as imagens geradas pelo sistema MODIS, Spot Vegetação e AVHRR-NOAA) têm 

sido utilizadas para mapear o uso da terra e cobertura vegetal (Rodrigez Yi et al. 2000; Carreiras 

et al. 2002; Morton et al. 2006), a extensão das florestas secundárias na Amazônia Legal (Lucas 

et al. 2000; Lucas et al. 2002) e para o monitoramento do desmatamento (Anderson et al. 2005). 

Por se tratar de sistemas que abrangem grandes áreas e com alta freqüência temporal, estes 

sistemas ampliam o potencial de adquirir informações no terreno em regiões que são 

frequentemente cobertas por nuvens. O sistema desenvolvido pelo INPE para o apoio à 

fiscalização e co ntrole do desmatamento da Amazônia (DETER) utiliza imagens do sensor 

Moderate Resolutin Imaging Spectroradiometer (MODIS) para gerar mensalmente mapas de 

alertas com áreas maiores que 25 hectares (http://www.obt.inpe.br/deter/). 

 

 Uma das principais técnicas empregadas para reduzir o volume de dados e ao  mesmo 

tempo, realçar alvos de interesse na imagem é o  modelo de mistura espectral (MME). O MME 

estima as proporções dos diferentes tipos de materiais (denominados de componentes) em cada 

pixel da imagem com base em amostras de espectros puros que podem ser obtidas na própria 

imagem ou por meio de bibliotecas espectrais. Considerando que as respostas espectrais dos 

componentes analisados são conhecidas, é p ossível a partir de um conjunto de imagens 

multiespectrais ou hiperespectrais estimar as proporções de mistura no pixel.  
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Vários trabalhos publicados na literatura especializada têm mostrado o potencial das imagens 

frações geradas pelo MME para realçar: classes de uso da terra e cobertura vegetal (Adams et al. 

1995; Robert et al. 1993; Carreiras et al. 2002; Kawakubo et al. 2009); diferenciar áreas de 

floresta de capoeira (Shimabukuro et al. 1997); realçar florestas degradadas pela exploração da 

madeira (Souza Jr. et al. 2003); identificar queimadas (Cochrane; Souza Jr. 1998; Shimabukuro 

et al. 2009) e auxiliar na análise das mudanças geomórficas na linha de costa (Kawakubo et al. 

2010). 

 

 O objetivo das técnicas de classificação consiste em associar os pixels ou grupos de pixels 

presentes na imagem a u ma determinada classe de uso da terra ou cobertura vegetal. Os 

classificadores tradicionais de base pixel a pixel são limitados porque se baseiam apenas no 

atributo espectral, deixando de lado informações importantes como o contexto. A técnica de 

segmentação tem sido bastante explorada na Amazônia Brasileira. A segmentação consiste em 

particionar a imagem em regiões homogêneas de maneira similar a fotointerpretação. Alves et al. 

(1996) foram os primeiros a mapear o uso da terra na Amazônia brasileira aplicando a técnica de 

classificação de imagens orientada a regiões. 

 

 Com o objetivo de contribuir com os estudos regionais da Amazônia Brasileira dentro da 

temática de mapeamento do desmatamento utilizando sensoriamento remoto, este trabalho 

apresenta uma metodologia de classificação de imagens multitemporais utilizando modelo de 

mistura espectral e segmentação. 
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Área de Estudo 

 

 A área selecionada corresponde a u m trecho do município de São Félix do Xingu, 

localizado no Sul do Estado do Pará (ver figura 1). A ocupação no Sul do Pará teve início, 

basicamente, na primeira metade do século XX. Migrantes vindos de diferentes partes do País 

passaram a se instalar na região para se dedicar à extração da borracha. No final da década de 

1970 e início de 1980 a  região de São Félix do Xingu passou por um novo ciclo econômico 

marcado pela exploração mineral e e xtração de madeira. Atraídos pela grande quantidade de 

jazidas minerais (cassiterita, ferro, ouro etc) e de madeira com alto valor no mercado (mogno), 

companhias de mineração e madeireiras passam a se estruturar criando um novo cenário. Esta 

fase abriu o caminho para o desenvolvimento da pecuária na região. 

 

 A semelhança do que aconteceu com as fronteiras mais antigas, a extração de madeira e a 

pecuária extensiva de corte constituem atualmente a b ase da economia regional. O padrão de 

ocupação das terras é caracterizado pela predominância das grandes propriedades. As extensões 

das fazendas são variadas, na base de 2500 a 3000 hectares, mas também podem existir áreas de 

até 30000 hectares. A grande maioria das terras não é titulada e a forma do acúmulo de terras é 

oriunda da compra de lotes e da grilagem (termo utilizado para a falsificação de documentos com 

a finalidade de se apoderar de terras públicas). 

 

 Em São Félix do Xingu a pecuária não é exclusividade dos grandes latifúndios, sendo 

praticada nas médias e p equenas propriedades. Existem várias razões que levam os colonos e 

fazendeiros a o ptar pela pecuária.  Além de ser de baixo custo e de pouca mão de obra, ela é 

considera um investimento de pouco risco. Muitos dos pecuaristas são originários de Goiás, 

Tocantins e Sul do Maranhão, que são regiões com grande tradição nesta atividade. 
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 A região localiza-se em uma zona de transição entre os ecossistemas do cerrado e d a 

floresta Amazônica. Conforme pode ser observado no mapa fitoecológico do Projeto 

Radambrasil (mapa 1), a área é dominada pela Região de Floresta Aberta. Manchas de Cerrado 

são observadas a sudeste - localizadas principalmente sobre a Serra da Casa das Pedras. Faixas 

de contato ou zonas de transição são verificadas ao sul e oeste.  O  clima da região apresenta 

pluviosidade anual de 1800 mm com concentração de chuvas entre novembro e maio. O 

principal rio que corta a região é o rio Xingu, um dos principais afluentes do rio Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0488   



 

 

 

 
Figura 1. Mapa de Vegetação do Radambrasil (1974) referente às cenas 225/64-65 do satélite 
Landsat-5 TM. Na legenda: Região do Cerrado: Sr (Campo Cerrado); Faixa de Contato: Sc 
(Campo/Cerrado), Fal (Floresta Aberta Latifoliada), Fam (Floresta Aberta Mista); Região da 
Floresta Densa: Fdn (Floresta Sub Montana Aplainada); Região da Floresta Aberta: Fdc (Floresta 
Densa Área dos Terraços), Fal (floresta Latifoliada); Fam (Floresta Mista); Fdt (Floresta Densa 
Sub-Montana Acidentada). 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0489   



 

 

 

 

Figura 2. Cenário típico de São Félix do Xingu no Sul do Pará: a pecuária consiste na 
principal atividade econômica da região. São Félix do Xingu detém o segundo maior rebanho 
bovino do País e desponta como o município campeão de desmatamento. A foto foi publicada 

pela Revista Veja circulada em 2008. 
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Metodologia 

 

Imagens de Satélite 

 

 A área de estudo é coberta pelo mosaico de duas cenas do satélite Landsat-5 TM referente 

às órbitas/pontos 225/64 e 225/65. Foram utilizadas as bandas 1 a 5 e 7 correspondendo aos anos 

de 1992, 2000 e  2008. Todas as imagens selecionadas foram adquiridas nos meses de julho e 

agosto que corresponde ao período seco na região. Por se tratar de imagens adquiridas em datas-

aniversárias próximas, as variações relacionadas ao ângulo de elevação solar, azimute e estágios 

fenológicos da vegetação foram minimizadas (SINGH, 1989).  Conforme pode ser observado 

na tabela 1, todas as imagens foram adquiridas em condições de iluminação similares e com altos 

ângulos de elevação solar (acima de 44 gr aus) o que  contribuiu para diminuir o efeito de 

sombreamento.  

  
Tabela 1. Dados das imagens Landsat-5 TM selecionadas. 

Data da 
Passagem 

Órbita/Ponto Horário Central 
(GMT) 

Azimute Solar Elevação Solar 

31/07/1992 225/64 
225/65 

12h59min 
12h59min 

56.6016 
55.5472 

45.3348 
44.3555 

05/07/2000 
 

225/64 
225/65 

13h13min 
13h13min 

48.2867 
47.3642 

46.0252 
44.8992 

12/08/2008 225/64 
225/65 

13h22min 
13h23min 

56.4739 
55.1314 

52.1624 
51.1786 

Bandas selecionadas (em unidade de μm):  
Banda 1 = 0,45-0,52 (0,48); Banda 2 = 0,52-0,60 (0,56); Banda 3 = 0,63-0,69 (0,66); Banda 4 
= 0,76-0,90 (0,83); Banda 5 = 1,55-1,75 (1,65); Banda 7 = 2,08-2,35 (2,2).  
Resolução nominal das bandas multiespectrais: 30 metros. 
Faixa abrangida por cada cena (swath): 180 km 
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Correção Geométrica 

 

 Para a co rreção geométrica das imagens, adotou-se como referência uma composição 

colorida 543 e m RGB do Landsat-7 ETM+ ortorretificada disponível gratuitamente no site do 

Global Land Cover da universidade de Maryland, USA (www.landcover.org). Cerca de 40 

pontos de controle foram identificados para cada cena, com erro médio quadrático (Root Mean 

Square Error) inferior a 1.0 pixel. Todas as imagens foram reamostradas para 60 metros com o 

interpolador vizinho mais próximo. O objetivo desta generalização foi diminuir o tamanho do 

arquivo das imagens e co nsequentemente, reduzir o tempo de processamento nas etapas 

seguintes. A metodologia do PRODES-Digital do INPE utiliza o valor de 60 metros com poucas 

perdas em sua análise.  

 

 

Calibração Radiométrica e Modelo de Mistura 

 

 O conjunto de imagens TM de 2008 (órbita/ponto 225/64) foi utilizado como referencia 

para a calibração. O efeito atmosférico foi corrigido por meio do método de subtração do pixel 

de escuro de Chavez (1988). Em seguida, os valores expressos em números digitais (DNs) foram 

convertidos para valores físicos de radiância (expressos em W/(m2.sr.μm) e  no passo seguinte, 

para refletância segundo  os procedimentos descritos por Chander e Markham (2003). Optou-se 

por não utilizar os coeficientes de pré ou de pós calibração para as outras datas (além das 

imagens de 2008) porque não foi feito nenhum controle de campo para verificar a sua acurácia 

(Adams et al. 1995). 

 

 Todas as imagens brutas (expressas em DNs) foram padronizadas radiometricamente em 

relação a imagem-referência (já calibrada para reflectância) por meio da técnica do empirical 

line.  
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A técnica do empirical line fornece um meio relativamente simples de calibração e co nversão 

dos números digitais (DNs) da imagem para valores físicos de reflectância. Tradicionalmente a 

técnica combina os DNs de alvos selecionados na imagem (alvos claros e escuros) com os seus 

respectivos dados de reflectância medidos em campo ou em laboratório (Smith; Milton, 1999). 

Os DNs são transformados para valores de reflectância adotando a equação:  

 
 Reflk = ganhok × DNk + offsetk 
Onde: 
Reflk = valor de reflectância na banda k;  
ganhok = termo multiplicativo;  
DNk = número digital (0-255);  
offsetk  = termo aditivo. 
 
 A seleção dos espectros puros (image endmembers) utilizados para a ca libração no 

empirical line foi feita de maneira interativa e integrada com a análise de mistura espectral. O 

mesmo conjunto de endmembers que forneceu o m elhor resultado no modelo de mistura 

espectral (aquele que gerou imagens-frações com proporções de misturas condizentes com a 

estrutura da paisagem e co m menor erro na imagem-resíduo - RMS) foi selecionado para a 

calibração.  A estimativa de mistura dentro de cada pixel da imagem foi feita adotando o modelo 

linear de mistura espectral (MLME). A equação do modelo é escrita da seguinte maneira:  

ikik

n

i
i EFRR +

=
∑=

1

                                                                                      
 A seguinte restrição é definida: 

1
1

=∑
=

n

i
kF                                                                                                            

 
A imagem-resíduo é calculada por: 
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Sendo que: 

Ri = reflectância medida em cada pixel da banda i;  
Rik = resposta espectral da componente K para a banda i;  
Fk = proporção de mistura da componente k num pixel;  
Ei = o termo de erro para a banda i. 
  
 O efeito da não-linearidade de mistura causada pelo múltiplo espalhamento da radiação 

foi considerado neste trabalho como sendo secundário (ADAMS et al. 1995) em relação à 

dominância linear que rege a interação dos elementos presentes na paisagem. O múltiplo 

espalhamento ocorre principalmente na faixa do infravermelho próximo (correspondendo a banta 

4 do TM) e foi bem descrito por Robert et al. (1993). 

 

 

Análise da Fração Sombra 

 

 Foram geradas composições coloridas multitemporais (CCMT) utilizando as frações-

sombra geradas pelo modelo linear de mistura espectral (MLME). Nas CCMTs, as frações 

sombra geradas para cada data são combinadas em filtros coloridos RGB (de Red, Green e Blue). 

As mudanças observadas ao longo das datas são realçadas em cores e as áreas de não-mudanças 

em tonalidades de cinza (feições altamente correlacionadas e que se posicionam ao longo do eixo 

acromático). 

 

 A fração sombra foi utilizada porque é b em correlacionada com a es trutura do dossel 

florestal: áreas com floresta, em função da rugosidade do dossel, possuem média quantidade de 

sombra enquanto as áreas desmatadas possuem baixa quantidade (Shimabukuro et al. 1997).  

Áreas de regeneração-cobertas por capoeira, frequentemente são confundidas com florestas. Na 

fração sombra, as capoeiras são identificadas por apresentar baixa quantidade de sombra (porque 

possui dossel homogêneo) e elevada proporção de vegetação. 
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 Com o objetivo de facilitar a interpretação e permitir a r ealização de uma análise 

quantitativa do desmatamento, a CCMT foi submetida à classificação. Inicialmente, as imagens 

foram suavizadas com um filtro de mediana com a finalidade de reduzir a variabilidade interna 

das classes e preservar ao mesmo tempo as informações de borda (Kawakubo et al. 2010). Em 

seguida, a CCMT foi submetida a segmentação por crescimento de regiões utilizando o Sistema 

de Informação Geográfico SPRING 5.0.4 desenvolvido pelo INPE (CÂMARA et al. 1996).  

 

 O método de segmentação por crescimento de regiões foi escolhido por causa das 

vantagens que ele oferece: ser amplamente utilizados em aplicações de sensoriamento remoto; 

criar regiões homogêneas e fechadas; ser representativo das atuais gerações de técnicas de 

segmentação (TILTON; LAWRENCE, 2000; ESPINDOLA et al. 2006). Dois parâmetros são 

definidos pelo usuário na segmentação por crescimento de regiões: os valores de Similaridade e 

de Área (BINS et al. 1996). O valor de Similaridade corresponde à d istância euclidiana média 

dos valores espectrais de cada região. O valor de Área corresponde à área mínima em número de 

pixels a serem individualizadas na segmentação. 

 

 A classificação das regiões segmentadas foi realizada com um algoritmo do tipo 

clustering não-supervisionado por regiões batizado de ISOSEG, que calcula o centro de cada 

classe utilizando a matriz de covariância e o vetor-média das regiões (BINS et al. 1992). Para a 

sua aplicação, inicialmente seleciona-se uma imagem ou um conjunto de imagens para a 

construção do espaço de atributos. Em seguida, define-se um limiar de aceitação (expresso em 

porcentagem) que corresponde à d istância máxima de Mahalanobis. Os clusters gerados pelo 

ISOSEG são posteriormente identificados visualmente, na tela do computador, associando 

manualmente cada cluster a uma legenda pré-definida. Esta associação foi feita com o auxilio da 

composição colorida Landsat-5 TM 5R4G3B. 
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Resultados 

 

 Foram realizados vários testes para a escolha do conjunto dos endmembers a ser utilizado 

no modelo de mistura e na calibração. A figura 3 ilustra 5 espectros selecionados na imagem 

(image endmembers): vegetação (Veg.) Sombra, Solo Exposto (chamado apenas de Solo), 

Estrada e V egetação Não-Fotossintética (NPV, do inglês, Non-Fotossintetic Vegetation). O 

conjunto que forneceu o melhor ajuste na estimativa de mistura foi composto dos endmember de 

Solo Exposto, Sombra e Vegetação. Na calibração pelo método empirical line, o ajuste R2 foi 

superior a 0,91 para todas as imagens selecionadas. 

 

 
Figura 3. Espectros puros obtidos na imagem (image endmembers). Os endmembers de 
Vegetação (Veg.) e Vegetação Não-Fotossintética (NPV) foram obtidos em uma área de 

capoeira e de pastagem seca, respectivamente. 
 

Durante a fase de adequação dos endmembers, um resultado interessante foi adquirido: 

Quando quatro endmembers foram incluídos no modelo (Vegetação, Solo, Sombra e NPV), a 

imagem-fração NPV revelou-se excelente para mapear diferentes classes de queimada. A 

imagem NPV amplificou o sinal das queimadas em função da quantidade de materiais secos 

dispostos na superfície. Por outro lado, a inclusão da fração NPV aumentou significativamente 

os erros da modelagem. Quando considerado apenas as componentes Vegetação, Solo e Sombra, 

os erros da modelagem foram reduzidos.  
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O valor médio do erro expresso pela imagem-resíduo RMSE (root mean square error) foi 

de 0,0047, o que representa quantitativamente uma boa adequação do conjunto de referencia 

(WU et al. 2005).  

 

 A figura 4 ilustra o mosaico das imagens-frações de 2008 representando as proporções de 

solo, sombra, vegetação e a imagem-erro (RMSE image). Conforme pode ser observado, as áreas 

de floresta, não-floresta e o s corpos d’água são bem destacados nas imagens frações. Valores 

negativos próximos de zero foram verificados principalmente na imagem-fração solo nas áreas 

cobertas por floresta. Os valores negativos e maiores do que 1 (extrapolação) foram substituídos 

por 0 e 1, respectivamente.  
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Figura 4. Imagens-frações derivada do modelo linear de mistura espectral (MLME). As 
proporções de mistura foram estimadas das bandas 1 a 5 e 7 do satélite Landsat-5 TM de 2008, 
órbita/ponto 225/64-65.  
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Na fração solo as áreas cobertas por florestas aparecem em preto, indicando pouca ou 

nenhuma interação da radiação com o solo. As áreas desmatadas (que incluem dominantemente 

as classes de campo/pastagem e solo exposto) possuem proporções bem maiores de solo em sua 

mistura, aparecendo com tonalidades que variam do cinza ao branco. A fração sombra realçou os 

corpos de água e as queimadas recentes. As áreas de floresta, por causa da rugosidade do dossel, 

apresentaram média proporção de sombra (cinza), diferenciando-se das áreas desflorestadas com 

baixa quantidade de sombra em sua estrutura (cinza escuro e p reto). As áreas de capoeira 

também apresentam baixa proporção de sombra, permitindo a s ua separação com as áreas de 

floresta. As áreas cobertas por vegetação aparecem com tonalidades claras na imagem-fração 

vegetação (floresta e capoeira), contrastando-se com as áreas com ausência de cobertura vegetal 

e os corpos de água, que aparecem em preto. A imagem RMS mostra que as áreas com presença 

de fumaça e brumas apresentaram maiores erros na modelagem em função da pouca adequação 

com os componentes empregados. O rio Xingu também apresentou elevados erros em razão dos 

sedimentos carreados não se adequarem ao espectro de sombra. 

 

A figura 5 ilustra a co mposição colorida multitemporal (CCMT) utilizando a fração 

sombra. Uma inversão dos valores foi aplicada às imagens para que as áreas com maior 

proporção de sombra fossem exibidas em tonalidades escuras e as áreas com baixa proporção em 

tonalidades claras. A inversão dos valores foi aplicada com o propósito da imagem ficar mais 

condizente com a realidade. Conforme pode ser observado, a CCMT revela nitidamente as áreas 

desmatadas ao longo dos anos. As áreas em branco representam os desmatamentos mais antigos 

(verificados desde 1992). As áreas em verde e amarelo correspondem os desmatamentos 

ocorridos em 2000. A cor vermelha ilustra os desmatamentos mais recentes registrados na 

imagem de 2008. 
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Foram utilizados para a s egmentação da CCMT os seguintes limiares: 25 para 

similaridade e 30 para área mínima.  Para o agrupamento das regiões segmentadas, adotou-se na 

rotina ISOSEG o limiar de 99,9%. Os clusters gerados pelo ISOSEG foram agrupados em 4 

classes: Desmatamento (1992); Desmatamento (2000); Desmatamento (2008) e  F loresta. Os 

resultados da classificação são mostrados na figura 6. Para o ano de 1992, foi calculado que a 

área desmatada foi de 1.082Km2. Para o ano de 2000, o desmatamento aumentou 4 vezes, 

atingindo o valor de 4.358Km2. No ano de 2008, o incremento do desmatamento foi um pouco 

abaixo do registrado em 2000 c om 4.000km2. O desmatamento acumulado corresponde a 

9.440Km2. As áreas ocupadas por florestas, cerrados e ág ua correspondem a 4 8.320Km2, 

totalizando uma área mapeada de 57.765Km2. Os valores de desmatamento acumulado 

apresentados neste trabalho são inferiores ao do PRODES-Digital, que apresenta até o ano de 

2008 um desmatamento acumulado de 12.428Km2. Esta diferença se deve provavelmente a 

generalização da segmentação. A utilização de limiares mais baixos aumentaria o 

particionamento da imagem e consequentemente o detalhe da classificação.  

 

O desmatamento na região de São Félix do Xingu tem se expandido rapidamente ao 

longo dos anos. A partir de 2008 observa-se a expansão do desmatamento dirigindo para 

Nordeste (em direção a Terra Indígena Trincheira/Bacajá) e para Leste (em direção a Terra do 

Meio). Com o objetivo de conter este avanço, o governo federal tem ampliado as ações na 

região, com maior fiscalização e criação de novas Terras Indígenas e Unidades de Conservação. 
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Figura 5. Composição colorida multitemporal utilizando a fração sombra. As áreas com 
maiores proporções de sombra apresentam valores mais baixos em função da inversão dos 

valores no modelo de mistura. 
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Figura 6. Mapa da dinâmica do desmatamento da região de São Félix do Xingu, Sul do 
Pará. 
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Conclusões 

 A metodologia mostrou-se eficiente para o mapeamento da evolução do desmatamento. 

As áreas desmatadas foram realçadas por meio de cores utilizando a fração sombra derivada do 

modelo de mistura espectral. A metodologia pode ser empregada na estruturação de um banco de 

dados geográfico com o objetivo de apoiar fiscalização do desmatamento na região.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de ocupação das cidades começou próximo às margens dos rios. Este 

processo se deu pela necessidade de utilização do rio como fluxo de pessoas e mercadorias e pela 

proximidade das melhores terras agrícolas. Com o avanço tecnológico, a c idade passou a ser o 

espaço da produção econômica e social, seja pelo comércio ascendente, como também pelos 

serviços básicos, tais como saúde, educação e lazer. Neste caso, os reflexos gerados por este 

avanço refletiram (e ainda refletem) sobre a infra-estrutura urbana, ocasionando impactos 

sociais, econômicos e am bientais em função do uso inadequado do meio físico na qual se 

instalaram. (SATHLER, 2009; PEDRON, 2006; GROSTEIN, 2001) 

No caso das áreas ribeirinhas brasileiras, pode-se dizer que o processo de ocupação vem 

se realizando de forma contínua, tendo como justificativa a realização, com custo menor, da 

captação das águas para o consumo humano, como também para o e scoamento dos resíduos 

produzidos pelas indústrias, comércios e residências (ZHOURI e OLIVEIRA, 2006; ANTUNES 

e BARROS, 2009; GONÇALVES, 2007)  

Segundo Tucci (2004), a falta de um planejamento urbano coerente com as normas de 

ocupação do solo pode ser considerada um dos responsáveis pelas inundações existentes 

atualmente, pois este planejamento vem sendo realizado no Brasil apenas nas partes das cidades 

ocupadas pela população de média e alta renda, enquanto que nas áreas com população de baixa 

renda e de periferia o processo de ocupação se dá de forma irregular ou clandestina.  
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No município de Pau dos Ferros - RN a situação não é d iferente. Localizado na parte 

oeste do Estado do Rio Grande do Norte, o município é considerado um dos Pólos Regionais do 

Estado, por agregar os principais serviços públicos prestados pelo Estado na Região denominada 

Alto Oeste Potiguar. A implantação destes serviços gerou como conseqüência, um processo de 

urbanização crescente e desordenado, fazendo com que o fluxo migratório seguisse o caminho 

em busca de uma melhor qualidade de vida na cidade. 

 

A inundação em Pau dos Ferros aparece neste cenário como um dos impactos decorrentes 

deste processo de ocupação indevida, às margens do Rio Apodi e em um dos seus afluentes, o 

riacho Cajazeiras, os quais circundam a cidade de Pau dos Ferros, à l este e à o este 

respectivamente. Todos os anos, durante o período chuvoso na Região, nos meses de fevereiro a 

maio, parte do centro urbano, assim como bairros periféricos sofrem com a inundação decorrida 

do transbordamento das águas do rio Apodi e do seu afluente Cajazeiras, a p artir do 

transbordamento do açude 25 de Março. Como conseqüência, casas são invadidas pela água, 

parte da população fica desabrigada, e há dificuldade de acesso em determinados bairros, pelo 

alagamento das vias rodoviárias.  

 

Tendo em vista que as áreas de inundação não estão plenamente definidas, o presente 

trabalho objetivou avaliar os riscos de inundação na cidade de Pau dos Ferros, localizado na 

Região Oeste Potiguar. O município será contemplado pela integração da Bacia Hidrográfica do 

São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Integração da Bacia do São Francisco) e 

terá como resultado a perenização do Rio Apodi que, atualmente, mesmo sendo intermitente, é 

responsável pelas inundações no centro urbano de Pau dos Ferros decorrentes das chuvas na 

região. Entende-se que há a possibilidade de aumento nas áreas inundáveis na cidade a partir da 

implantação do projeto de integração das bacias. 
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Para mensurar os riscos de inundação na cidade foram produzidos mapas temáticos com 

uso do Sistema de Informação Geográfica – SIG/ Sistema para Processamento de Informações 

Georreferenciadas - SPRING 5.1, além de pesquisa de campo e utilização de imagens de satélite. 

Espera-se que a metodologia adotada possa ser aplicada em outras cidades com características 

semelhantes a área em estudo e q ue sirva também como ferramenta de auxílio para a gestão 

urbana e ambiental da cidade de Pau dos Ferros – RN. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Inundações – Principais Conceitos 

 

Dentro dos problemas ambientais existentes nos municípios brasileiros, a inundação 

aparece neste cenário como um dos mais estudados, por ser um dos mais ocorrentes nas cidades 

brasileiras. Segundo ISDR (2002), inundações e enchentes são problemas geoambientais 

derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter hidrometereológico ou hidrológico, ou 

seja, aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica. 

 

Para Pereira e S ilva (2007) a inundação se caracteriza pelo excesso do volume de água 

que não consegue ser drenado e ocupa a várzea inundável de acordo com a topografia das áreas 

próximas aos rios, em função dos processos climáticos locais e regionais. 

 

Segundo Rocha (1995), para que aconteça uma inundação é necessário haver uma cheia 

que provoque o transbordamento do leito normal, ou leito menor do rio. Este transbordamento 

(ou seja, inundação) ocorre a partir de condições meteorológicas e hidrológicas e seus impactos 

são classificados em naturais e artificiais (SILVA e BARBOSA, 2007). 

 

As condições naturais são caracterizadas pelos condicionantes físicos que constituem 

uma bacia, tais como o relevo, o tipo de precipitação, a cobertura vegetal e a sua capacidade de 

drenagem. Neste caso, a interferência humana não influi na ocorrência das inundações. 

 

Nas condições artificiais, o homem é agente principal para a ocorrência de inundações, já 

que seus produtos (obras hidráulicas, desmatamento, uso agrícola, urbanização desordenada) 

geram como conseqüência o aumento da vazão máxima e do escoamento superficial, acelerando 

assim a ocorrência das inundações. 
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A combinação destes condicionantes (naturais e artificiais) é responsável pelas principais 

inundações no Brasil, principalmente nas áreas urbanas. Segundo Pereira e S ilva (2007), elas 

ocorrem, principalmente, devido ao desmatamento, à pavimentação do solo, às construções, aos 

movimentos de terra, e aos aterros de reservatórios e de curso d’água, aumentando a freqüência e 

magnitude das enchentes, somado ao processo natural no qual o volume da água do rio 

transborda até o leito maior da planície de inundação, atingindo as habitações que ocupam áreas 

inapropriadas à ocupação humana.  

 

A remoção do solo e/ou da cobertura vegetal, a e missão de resíduos sólidos e a 

impermeabilização das superfícies são responsáveis pelo aumento das vazões máximas dos 

canais e condutos que escoam as águas precipitadas nas cidades. O resultado direto destes fatores 

é o transbordamento das águas. A lavagem das ruas, o transporte de material sólido e as ligações 

clandestinas de esgoto cloacal e pluvial realizados pelas águas do transbordamento deterioram a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas.  

 

As cidades brasileiras encontram-se inseridas neste processo, uma vez que a forma de 

ocupação desordenada criou, ao longo de décadas, cenários de desastres ambientais e sociais que 

se repetem constantemente, sempre que ocorre uma precipitação mais intensa. De acordo com a 

Agência Nacional das Águas – ANA (2009), houve um número expressivo de municípios 

brasileiros que decretaram Situação de Emergência – SE para o a no de 2008, como pode ser 

visto na figura 01. O mapa representa apenas os municípios que declararam situação de 

emergência por causa das enchentes, não retratando a r ealidade das várias cidades brasileiras, 

que historicamente possuem seu processo de urbanização realizado nas proximidades dos rios.  
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Fig. 01: Sedes municipais com decretação de SE (Situação de emergência) por enchentes em 

2008. Fonte: ANA, 2009. 

 

Tucci (2005) afirma que este processo é agravado nas regiões metropolitanas, pois estas 

deixaram de crescer nas cidades pólos, e se expandem nas periferias, nas proximidades das zonas 

ribeirinhas dos rios, tanto a montante quanto a jusante. 

 

Um dos fatores que influenciam no aumento das inundações nas cidades brasileiras é a 

sua forma de ocupação, pois seu processo se dá de forma irregular, geralmente ocupando áreas 

susceptíveis às inundações. 
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2.2 Alguns trabalhos realizados no Brasil 

 

Os problemas ambientais relacionados a inundações no Brasil estão elencados, ao lado da 

seca e da poluição, como um dos assuntos mais abordados nos dias atuais. Na mídia e no meio 

acadêmico, as discussões sobre tal fenômeno aparecem em destaque, demonstrando os 

problemas que a falta de planejamento por parte das esferas políticas em todos os seus níveis 

(federal, estadual e municipal) geram para a sociedade, podendo-se destacar cenas de enchentes 

decorrentes, principalmente nas áreas urbanas, ocasionadas pelo assoreamento do leito dos rios, 

pela impermeabilização das áreas de infiltração na bacia de drenagem ou por fatores climáticos.  

 

Nos meios de comunicação, a ên fase se dá nos prejuízos econômicos gerados pelo 

avanço das águas na cidade, assim como na contagem (em tempo real) das mortes e desabrigados 

ocasionadas direta ou indiretamente pelas inundações (enchentes) ocorridas. Na tragédia em 

Santa Catarina, no ano de 2008, foi criado um site pelo Governo do Estado 

(www.desastre.sc.gov.br) com o objetivo de repassar informações a r espeito de tudo que 

envolveu as enchentes ocorridas no final do ano nos municípios catarinenses, desde a t ragédia 

direta como também as doações e ações realizadas pelo Estado e pelos municípios atingidos. 

 

No meio acadêmico, foram encontrados trabalhos com o tema inundação para várias 

cidades em todo o país, onde são colocados problemas equivalentes com diferentes enfoques, tais 

como: Pereira Filho et al. (2004), apresentam uma análise hidrometeorológica das enchentes na 

Região Metropolitana de São Paulo; Silveira e Kobiyama (2007) trabalharam o gerenciamento de 

inundações em Blumenau – SC a partir da busca de registros documentais de ocorrências de 

inundações neste  município entre 1851 e  2007; Briguenti et al. (2007) procuraram analisar a 

ocorrência e a distribuição espacial dos riscos hidrogeomorfológicos em unidades geossistêmicas 

mapeadas na bacia hidrográfica do ribeirão das Anhumas, Campinas/SP; Silva et al (2008) 

analisaram a variação temporal da precipitação na bacia do rio Mundaú (Alagoas e Pernambuco) 

e do Rio Paraíba (Paraíba) entre os anos de 1974 e 1983 para entender as anomalias relacionadas 

às precipitações que causaram inundações durante este período na região. 
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Houve um avanço considerável nas pesquisas e discussões a r espeito da avaliação de 

inundações em escala local, sendo o Estado de São Paulo aquele que possui a maior quantidade 

de estudos científicos no país. Percebe-se também que grande parte dos trabalhos levou em conta 

a relação espaço – tempo para entender como funciona a d inâmica das inundações e, a p artir 

desta avaliação, procurar meios de amenizar os desastres que, porventura, possam ocorrer em 

períodos posteriores. 

 

Outra característica intrínseca aos trabalhos existentes no país é a relação das inundações 

com a expansão das áreas urbanas, principalmente nas médias e g randes cidades brasileiras. 

Como os riscos ambientais (mais especificamente os riscos de inundação) estão relacionados ao 

binômio natureza-sociedade, o problema do avanço da urbanização sem critérios claros de 

ocupação, faz com que se amplie o número de cidades com riscos maiores de impactos 

relacionados à inundação. 

 

Esta constatação é reforçada por Tucci e Bertoni (2003), que afirmam que o processo de 

urbanização tem gerado impactos que deterioram a qualidade de vida da população, através do 

aumento da freqüência e do nível das inundações, redução da qualidade de água e aumento de 

materiais sólidos no escoamento pluvial. 

 

Um dos instrumentos utilizados para a d etecção destes impactos está no uso de 

Geotecnologias, importante instrumento de auxílio à identificação espacial de fenômenos 

socioeconômicos e a mbientais existentes na superfície terrestre. Existe atualmente, no cenário 

mundial, um número considerável de softwares destinados a t al função. E estes vêm sendo 

utilizados com freqüência para os estudos relacionados à inundação no país. 

 

Como exemplo de aplicação desta ferramenta cita-se a d issertação de mestrado de 

Enomoto (2004), que teve como objetivo a elaboração de mapas de inundação para a bacia do rio 

Palmital, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, nos municípios de Colombo e Pinhais. 

O autor utilizou o software Arc View para a confecção dos mapas. 
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Jesus (2007) analisa a viabilidade de aplicação de imagens do sensor CCD do satélite 

CBERS 2, associadas a dados SRTM e levantamentos altimétricos com GPS no desenvolvimento 

de um SIG para a simulação de manchas de inundação e permeabilidade do solo na área urbana 

da cidade de Jacobina-BA. 

 

O agrupamento de dados também é marca inerente das geotecnologias, através da 

compilação de informações geográficas. Neves (2005) utilizou imagens de satélite JERS-1 na 

faixa de microondas do tipo SAR, para os anos de 1995 e 1 996 para realizar análises 

conjuntamente com informações de saúde do banco de dados DATASUS em um sistema de 

informações geográficas. Como resultado observou-se relação significativa entre doenças 

hídricas e ár eas inundáveis, caracterizadas por dados fluviométricos e mapeadas por 

sensoriamento remoto. 

 

 

2.3. Geotecnologias – principais conceitos 

 

A coleta de informações sobre a d istribuição geográfica de recursos minerais, 

propriedades, animais e p lantas sempre foi parte importante das sociedades organizadas. Até 

recentemente, no entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas em papel; impedindo 

uma análise que combinasse diversos mapas e dados. Com o desenvolvimento da tecnologia da 

informação, tornou-se possível armazenar, representar, integrar e es pacializar mapas e dados, 

abrindo espaço para o surgimento das ferramentas de geoprocessamento. 

 

O termo Geoprocessamento representa o conjunto das técnicas para coleta (Cartografia, 

Sensoriamento Remoto, GPS, Topografia, levantamento de dados alfanuméricos, etc.), 

armazenamento (Banco de Dados - Orientados a O bjetos, Relacional, Hierárquico, etc.), 

tratamento e an álise (como Modelagem de Dados, Geoestatística, Aritmética Lógica, funções 

topológicas) e uso integrado de informações espaciais, em Sistema de Informação Geográfica – 

SIG. 
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Para Davis e Fonseca (2003), Geoprocessamento é u ma disciplina que utiliza técnicas 

matemáticas e co mputacionais para o tratamento da informação geográfica que influenciam de 

maneira crescente as áreas da Cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicação, 

energia, planejamento urbano e regional. 

 

Já Câmara e Medeiros (1997), no tocante a s ua aplicação, afirmam que o 

Geoprocessamento apresenta um enorme potencial, baseando-se em tecnologias de custo 

relativamente baixo, e atualmente tem se expandido de forma significativa a sua influência e 

aplicação na área de meio ambiente e análise de recursos naturais. 

 

A Cartografia, a T opografia, o GPS (Sistema de Posicionamento Global) e o  

Sensoriamento Remoto são ciências e técnicas que se relacionam com o geoprocessamento. O 

Sensoriamento Remoto é uma disciplina científica que junta os conhecimentos e técnicas usadas 

para a o bservação, análise, interpretação e gestão do espaço terrestre utilizando-se de medidas 

adquiridas a partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas. Esta ciência permite 

a interpretação visual dos dados (fotografias aéreas e imagens orbitais) sob forma digital ou 

analógica buscando a identificação de feições impressas nessas imagens e a determinação de seu 

significado. 

 

O GPS é u m sistema destinado a o bter coordenadas geográficas para identificação de 

eventos, sejam eles apenas uma localização pontual ou uma área. Para se obter tais pontos, há 

uma constelação de 24 satélites NAVSTAR, desenvolvidos pelo Departamento de Defesa dos 

EUA que transmitem sinais que podem ser decodificados por receptores especialmente 

projetados para determinar, com precisão, pontos na superfície terrestre. Dependendo da acurácia 

do aparelho utilizado, podem-se obter poucos milímetros a metros de erro na precisão do ponto 

coletado.  
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Segundo Duque e Mendes (2006), o receptor GPS precisa de, pelo menos, quatro satélites 

para a obtenção de uma posição fixa tridimensional, mas é d esejável que este rastreie mais 

satélites simultaneamente, pois a movimentação destes faz com que os mesmos possam sair da 

órbita necessária para a c aptação dos dados pelo receptor. A maioria dos receptores consegue 

captar sinais de 08 a 12 satélites ao mesmo tempo. 

 

As informações adquiridas por ferramentas de sensoriamento remoto e GPS, assim como 

dados alfanuméricos e mapas vetoriais, são inseridas nos chamados Sistemas de Informação 

Geográfica – SIG. Estes sistemas têm como característica o armazenamento e a g eração de 

produtos que servem de base para a análise espacial de dados geográficos.  

 

Segundo Rocha (2000), o SIG é capaz de coletar e processar dados espaciais obtidos por 

fontes diversas (GPS, mapas existentes, sensoriamento remoto); consegue armazenar, recuperar e 

corrigir os dados processados de uma forma eficiente e d inâmica; permite alterar a forma dos 

dados através de regras de agregação definidas pelo usuário, ou produzir estimativas de 

parâmetros e restrições para modelos de simulação (como a s imulação de inundações) e g erar 

informações espaciais rápidas a partir de questionamentos sobre os dados e suas inter-relações e 

têm a capacidade para controlar a e xibição e saída de dados em ambos os formatos (gráfico e 

tabular). 

 

Dias et al. (2003) utilizam a ferramenta de Geoprocessamento para a c onstrução de 

mapas temáticos relativos a ár eas de inundação no Município de Volta Redonda – RJ, tendo 

como resultado a identificação e recomendação de procedimentos a serem adotados para distintas 

áreas, visando à ocupação ordenada do solo. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se na Região denominada Alto Oeste Potiguar, e t em como 

característica principal ser o pólo regional dos principais serviços públicos e privados disponíveis 

para atender aos demais municípios pertencentes à r egião. Está inserida na sua totalidade na 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi, que será um dos rios contemplados com as águas da 

integração do rio São Francisco, a p artir do eixo norte do projeto, que já se encontra em 

andamento.  

 

O rio Apodi é o responsável pelo abastecimento de várias cidades da Região, e no caso 

especial da cidade de Pau dos Ferros, tem a barragem homônima à cidade como seu principal 

reservatório das águas represadas nos períodos chuvosos. 

 

Além do rio Apodi, o seu afluente, riacho Cajazeiras, é responsável em abastecer outro 

importante corpo de água, o açude 25 de Março. 

  

O município de Pau dos Ferros é caracterizado por um clima muito quente e semiárido, 

com estação chuvosa atrasando-se para o outono. Segundo IDEMA (2009), a pluviometria anual 

é de aproximadamente 720 mm, onde o período chuvoso aparece entre os meses de fevereiro a 

junho.  

 

Em relação à t emperatura anual, o município apresenta uma média de 28,1ºC, sendo a 

máxima de 36ºC e a mínima de 21ºC. Já a umidade do ar no município está na média de 66%, 

sendo o mês de abril o mais úmido, variando entre 70 e 80%, e o mês de novembro o menos 

úmido, apresentando menos de 60% (EMPARN, 2009). 

 

A vegetação característica do municipio é a Caatinga Hiperxerófila - vegetação de caráter 

mais seco, com abundância de cactáceas e p lantas de porte mais baixo e d e baixa densidade. 

Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique 

e facheiro. (IDEMA, 2009) 
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O município de Pau dos Ferros encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos litotipos do Complexo Jaguaretama, das Suítes Poço da Cruz 

(PP3 pc) e Calcialcalina de Médio e Alto Potássio Itaporanga (NP3 2cm), da Formação Antenor 

Navarro (K1an) e pelos depósitos Colúvio-eluviais (NQc) (CPRM, 2005). 

 

Geomorfologicamente predominam formas tabulares de relevos, de topo plano, com 

diferentes ordens de grandeza e d e aprofundamento de drenagem, separados geralmente por 

vales de fundo plano (IDEMA, 2009). 

 

O município de Pau dos Ferros é formado por três tipos de solos: argissolo vermelho-

amarelo, luvissolo e ch ernossolo (CPRM, 2005). Dentre eles o predominante é o  argissolo 

vermelho-amarelo. Segundo o IDEMA (2009), este tipo de solo possui fertilidade alta, textura 

média e média cascalhenta, acentuadamente drenado, relevo suave. Em relação ao uso, este tipo 

de solo é r estrito a cu lturas resistentes à s eca, recomendando o uso intensivo de práticas de 

controle de erosão. 

 

 

3.1. Áreas inundáveis na cidade de Pau dos Ferros – RN 

 

Historicamente, a c idade de Pau dos Ferros instalou-se próximo ao leito maior do rio 

Apodi, motivado por facilidades de transporte, uso da água para consumo e d isposição de 

resíduos, assim como pela diminuição da sensação térmica de calor, uma vez que a c idade se 

encontra inserida na Região Semiárida Nordestina.  

 

O resultado deste processo de ocupação mostra que, diferente de algumas cidades 

brasileiras, Pau dos Ferros tem como alvo das inundações, não apenas a classe menos favorecida, 

mas também comerciantes, prefeitura e até algumas residências da classe média da cidade. 
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No período chuvoso, que geralmente ocorre nos períodos de janeiro a maio, alguns 

pontos da cidade inundam pela deficiência da drenagem urbana, assim como pela forma de 

ocupação historicamente realizada na cidade. O resultado são residências e p ontos comerciais 

inundados, além da dificuldade de acesso a d iversas partes da cidade. Tais impactos geram 

perdas econômicas, além de prejudicar a r ealização de serviços que se encontram 

especificamente na área urbana central. 

 

Pode-se dividir os bairros adjacentes aos corpos d’água que percorrem a c idade no 

sentido sul-norte(Cajazeiras e Apodi) (Figura 02). Além do centro da cidade, os bairros São 

Geraldo e Manoel Deodato sofrem com as águas advindas da cheia do rio Apodi, que tem seu 

volume aumentado a p artir do transbordamento das águas da Barragem Pau dos Ferros, a 

montante da cidade. 

 

Já pelo Riacho Cajazeiras, os bairros atingidos são Riacho do Meio, Nove de Janeiro, 

Paraíso e o São Judas Tadeu. Destes, os bairros Riacho do Meio e São Judas Tadeu são atingidos 

pelo transbordamento das águas do Açude 25 de Março nas porções oeste e l este, 

respectivamente; enquanto que os bairros Paraíso e N ove de Janeiro são afetados pelo 

transbordamento das águas do Açude na sua parte norte, onde deságua maior volume de água pós 

cheia (Figura 02). 
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Fig.02. Carta de localização dos bairros em Pau dos Ferros. 
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       BAIRROS   
09. Manoel 
Deodato 
10. Princesinha 
do Oeste 
11. Nações 
Unidas 
12. Arizona  
13. Chico Cajá 
 

Área urbana  

Açudes 

Rios e 
riachos 



 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A modelagem e a implementação do banco de dados geográficos foram feitas no SIG 

Sistema para o Processamento de Imagens Georreferenciadas - SPRING 5.1. Foram utilizados 

para a d efinição das áreas com riscos de inundação as imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission), assim como imagens do satélite CBERS 2B com instrumento imageador 

High Resolution Panchromatic Camera - HRC, que possui uma resolução espacial de 2,7 metros 

(obtida em 11 de outubro de 2008) e fotografias aéreas do município obtidas em agosto de 1987 

com escala de imageamento 1:17.000, além da base cartográfica da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH/RN e pontos obtidos em campo via aparelho GPS 

Etrex Venture. 

 

O SPRING foi utilizado para armazenar os dados obtidos, permitindo a r ealização do 

mosaico e georreferenciamento das imagens de satélite e fotografias aéreas. Juntamente com o 

tratamento digital das imagens, os trabalhos de reconhecimento de campo em algumas áreas do 

Rio Apodi permitiram resolver problemas relacionados ao processo de identificação de objetos 

geográficos observados nas imagens.  

 

A imagem de satélite refere-se à órbita ponto 149_A/107_2 do sensor HRC do satélite 

CBERS 2B. Utilizou-se o sistema de projeção UTM, datum horizontal SAD-69, meridiano 

central 39°, hemisfério sul. 

 

A modelagem incluiu a g eração das categorias e modelos de dados do SPRING, 

conforme especificados na Tabela 01. 

 

Os dados obtidos na SEMARH – RN no formato de arquivo shapefile, foram 

transformados para o formato do software SPRING. Importaram-se também as imagens de 

satélite e fotografias aéreas, estas últimas após serem escaneadas e georreferenciadas a partir da 

ferramenta de registro do software. 
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A vetorização da área urbana da cidade de Pau dos Ferros foi realizada a p artir da 

imagem CBERS 2B, abrangendo quase a totalidade da cidade. A cobertura por nuvens de uma 

pequena parte da cidade dificultou sua identificação. A solução para este problema foi a 

identificação e co leta de pontos em campo com GPS. Além da área urbana, foram realizadas 

correções e melhorias na vetorização da hidrografia local, pois seriam os vetores necessários para 

se delimitar as áreas com possíveis riscos de inundação na cidade. 

 

Para a identificação do curso do rio Apodi e suas possíveis áreas de inundação foram 

realizadas análises visuais da imagem SRTM com realce de contraste.  

 

Segundo Valeriano (2004), grande parte do território nacional é desprovido de 

mapeamento em escalas adequadas para análises sobre informações topográficas. Por este 

aspecto, pode-se considerar a imagem SRTM a melhor informação topográfica já disponibilizada 

para grande parte do território brasileiro, se comparado aos dados RADARSAT-1, que possui 

resolução espacial quilométrica, em relação aos 90 metros de resolução espacial da SRTM.  
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Tabela 01: Organização das categorias utilizadas no trabalho. 
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Cat. 
Modelo 

de dados 

Plano de 

informação 
Classes 

Hidro Cadastral Hidro_cad 
Açude 25 de março; Barragem Pau dos 

Ferros; Rios; Açudes 

Altimetria MNT Mapa Altimetria 
Amostras; Grade retangular; Grade 

SRTM 

Local Cadastral Limites 
Limite municipal Pau dos Ferros; 

Localidades menores 

Pontos 

GPS 
MNT Pontos GPS Mapa pontos GPS 

Imagem Imagem Imagem 
CBERS 2B HRC 2008; Fotos aéreas 

1987; Imagem SRTM 

Área 

urbana 
Cadastral 

Mapa da área 

urbana 1987; 

Mapa da área 

urbana 2008 

Área urbana 

Inundação Temático 
Mapa risco de 

inundação 

Inundação Rio Apodi; Inundação Riacho 

Cajazeiras 



 

 

3.2.5. RESULTADOS 

 

5.1.  ÁREAS INUNDÁVEIS NA CIDADE DE PAU DOS FERROS – RN. 

 

Historicamente, a c idade de Pau dos Ferros instalou-se próximo ao leito maior do rio 

Apodi, motivado por facilidades de transporte, uso da água para consumo e d isposição de 

resíduos, assim como pela diminuição da sensação térmica de calor, uma vez que a c idade se 

encontra inserida na Região Semiárida Nordestina.  

 

O resultado deste processo de ocupação mostra que, diferente de algumas cidades 

brasileiras, Pau dos Ferros tem como alvo das inundações, não apenas a classe menos favorecida, 

mas também comerciantes, prefeitura e até algumas residências da classe média da cidade. 

 

No período chuvoso, que geralmente ocorre nos períodos de janeiro a maio, alguns 

pontos da cidade inundam pela deficiência da drenagem urbana, assim como pela forma de 

ocupação historicamente realizada na cidade. O resultado são residências e p ontos comerciais 

inundados, além da dificuldade de acesso a d iversas partes da cidade. Tais impactos geram 

perdas econômicas, além de prejudicar a r ealização de serviços que se encontram 

especificamente na área urbana central. 

 

Pode-se dividir os bairros adjacentes aos corpos d’água que percorrem a c idade no 

sentido sul-norte(Cajazeiras e Apodi) (Figura 02). Além do centro da cidade, os bairros São 

Geraldo e Manoel Deodato sofrem com as águas advindas da cheia do rio Apodi, que tem seu 

volume aumentado a p artir do transbordamento das águas da Barragem Pau dos Ferros, a 

montante da cidade. 
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Já pelo Riacho Cajazeiras, os bairros atingidos são Riacho do Meio, Nove de Janeiro, 

Paraíso e o São Judas Tadeu. Destes, os bairros Riacho do Meio e São Judas Tadeu são atingidos 

pelo transbordamento das águas do Açude 25 de Março nas porções oeste e l este, 

respectivamente; enquanto que os bairros Paraíso e N ove de Janeiro, são afetados pelo 

transbordamento das águas do Açude na sua parte norte, onde deságua maior volume de água pós 

cheia (Figura 02). 
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4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Na implantação do Projeto de Integração do rio São Francisco às bacias do Nordeste 

Setentrional, a Bacia Hidrográfica do Rio Apodi será contemplada a p artir do Eixo Norte do 

projeto, já em andamento. Um dos resultados deste projeto será a perenização do rio Apodi. Com 

isso, no período chuvoso, entre os meses de janeiro a m aio, deverá ocorrer um aumento no 

volume das águas do rio, com conseqüentes inundações de áreas que anteriormente não sofriam 

tais impactos. Neste sentido, buscou-se identificar as áreas passíveis de inundação nas 

proximidades do Rio Apodi na área urbana de Pau dos Ferros. 

 

Utilizando-se da ferramenta palheta de cores do software SPRING 5.1, foi elaborada uma 

codificação das faixas hipsométricas a partir da inserção de falsas cores na imagem SRTM, cuja 

principal característica é a o btenção de cotas altimétricas. As imagens foram geradas por classes 

de altitude (m), com geração de faixas hipsométricas de 10 em 10 metros, a partir das quais foi 

realizado o processo de fatiamento (Figura 3).  

 

Posteriormente foi realizada a importação do fatiamento para a ca tegoria temática. Em 

seguida, foi realizada a s uavização dos vetores para retirar algumas distorções geradas pelo 

processo automatizado da extração das isolinhas obtidas a partir da imagem SRTM. O próximo 

passo foi gerar classes temáticas (baixo, médio e al to) para a i dentificação das áreas mais 

susceptíveis à inundação, tendo como referência a altitude e a proximidade dos cursos de água. 
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Fig. 03 - Carta das áreas e pontos com risco de inundação na cidade de Pau dos Ferros – RN. 

 

Em seguida, buscou-se os pontos considerados inundáveis, a p artir da obtenção das 

coordenadas dos pontos em campo com uso do GPS. Estes pontos encontram-se identificados a 

partir de letras na figura 3 para facilitar a sua localização. Na tabela 02, percebe-se que ao longo 

do rio Apodi e d o riacho Cajazeiras, alguns pontos merecem destaque, uma vez que se 

apresentam com alto grau de risco de inundação. 
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Manoel 
Deodato 

Centro 

João 
XXIII 

Riacho do 
Meio 

Nações 
Unidas 

Paraíso 

São Judas 
Tadeu 

A 

C 

A 

B 

D 

E 

F 
 

G 

H 

I J 

K 

Pontos observados 



 

 

 

Tabela 02: Pontos com risco de inundação na cidade de Pau dos Ferros - RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No bairro Manoel Deodato, os pontos A e B estão localizados em áreas de expansão na 

zona periférica da cidade. Ainda que pouco urbanizada, é necessário planejamento na forma de 

ocupação desta área, por ser propícia a inundações repentinas durante o período chuvoso, 

variando o risco de ocorrência de médio a alto. 

 

Os pontos C e D  localizam-se no Centro da cidade. São considerados pontos críticos, 

com médio (C) e a lto (D) risco de inundações, pois esta área da cidade encontra-se nas cotas 

altimétricas mais baixas, além de estar próxima ao leito menor do rio Apodi. Anualmente, parte 

desta área sofre com o avanço das águas do rio, assim como na deficiência da drenagem pluvial. 
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Ponto Bairro Rio influente Graus de risco 

A Manoel Deodato Apodi Alto e Médio 

B Manoel Deodato Apodi Alto e Médio 

C Centro Apodi Alto e Médio 

D Centro Apodi Alto e Médio 

E João XXIII Apodi Alto e Médio 

F João XXIII Apodi Alto e Médio 

G João XXIII Apodi Médio 

H Paraíso Cajazeiras Médio e Baixo 

I Nove de Janeiro Cajazeiras Médio 

J Riacho do Meio Cajazeiras Médio 

K São Judas Tadeu Cajazeiras Médio 



 

 

O bairro João XXIII é considerado um dos mais recentes da cidade de Pau dos Ferros e 

localiza-se na zona periférica da porção norte da cidade. Neste bairro foram construídas 

residências, fábricas, marcenarias e uma das principais escolas privadas de nível fundamental e 

médio da região. É necessário atenção em parte deste bairro pois está localizado em uma área 

que varia do grau baixo ao alto de ocorrências de inundações (pontos E, F e G). 

 

O ponto H está localizado no bairro Paraíso. Assim como o João XVIII, este bairro está 

em processo de expansão na cidade e s e caracteriza pela forma desordenada de ocupação, 

atendendo a p opulação de diferentes classes sociais. Neste local, o agente causador das 

inundações é o Riacho Cajazeiras. O impacto nesta área se dá pelo transbordamento das águas do 

Açude 25 de Março, pois o bairro localiza-se a jusante do açude. A atenção nesta parte da cidade 

é importante, pois mais a montante, o bairro Nações Unidas está em processo de crescimento 

acelerado, e vem gerando a impermeabilização do solo, o desmatamento das matas ciliares e o 

aterramento de lagoas. Estes fatores devem contribuir para o aumento no volume das águas que 

convergem para o açude, com consequente transbordamento acima da média, gerando uma 

dispersão das águas em partes do bairro Paraíso que anteriormente não sofria com este tipo de 

impacto ambiental. 

 

Os bairros de Nove de Janeiro e Riacho do Meio, onde estão localizados os pontos I e J 

apresentam risco médio de inundação nas proximidades da parede do açude 25 de Março, pois 

algumas drenagens ficam represadas e t erminam se acumulando nas ruas próximas. Existe 

também uma segunda sangria do açude no ponto J, inserido no bairro Riacho do Meio. 

 

O ponto K, assim como o ponto I, aparece nas proximidades da parede do açude 25 de 

Março e sofre com a deficiência na drenagem pluvial e no transbordamento do açude, quando o 

mesmo chega ao seu volume máximo de suporte, inundando ao seu redor. Paredes de contenção 

foram construídas no bairro São Judas Tadeu pela prefeitura local com vistas a r eduzir este 

problema. Como contra-senso, estão sendo construídas casas populares próximas a esta área, que 

poderão, em um futuro próximo sofrer inundações, por estarem localizadas em área de médio 

risco. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A metodologia adotada permitiu associar o uso de SIG para a identificação das áreas de 

risco de inundação, com dados obtidos via coleta em campo para a geração da carta de risco de 

inundação na cidade de Pau dos Ferros. As áreas com riscos de inundações com grau máximo 

estão localizadas nas proximidades do leito maior do Rio Apodi e nas paredes do açude 25 de  

Março. O ineficiente sistema da drenagem urbana, aliado ao processo de perenização do rio pelo 

projeto de integração da Bacia do São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional poderão 

contribuir para a ampliação das áreas de inundação na cidade de Pau dos Ferros - RN.  

 

O trabalho identificou as principais áreas de risco de inundação, definindo graus que 

variaram do baixo ao alto e apontando os bairros que poderão sofrer impactos oriundos da 

elevação do nível das águas no período chuvoso na região. 

 

Espera-se que a m etodologia adotada sirva de contribuição para o planejamento da 

ocupação urbana da cidade de Pau dos Ferros, que assim como muitas cidades do semiarido 

nordestino, enfrenta um crescimento acelerado e d esordenado, associado a u m processo de 

expansão e adensamento urbano que poderão causar impactos ambientais irreversíveis no futuro. 
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Introdução 

 

Este trabalho trata da espacialidade da escola pública no Município de São Paulo, numa 

perspectiva  urbana. Nele, analisa-se, particularmente, o conjunto de escolas públicas das áreas 

mais centrais, com o estudo de caso da EE Professor Antônio Alves Cruz, localizada no Distrito 

de Pinheiros, na Zona Oeste do Município. Nesta pesquisa, a a nálise cartográfica e o uso do 

geoprocessamento foram indispensáveis para conhecimento de certos fenômenos escolares no 

espaço urbano (Perez Machado, 2004). 

 

Estas escolas públicas centrais, em sua maioria, pertencentes aos antigos bairros da 

cidade, encontram-se num momento de redefinição, crise e p ossibilidades de uso. As 

transformações econômicas e sociais recentes, que vem reestruturando a metrópole de São Paulo 

(Carlos, 2006), intensificaram o esvaziamento e a extinção de dezenas destas antigas escolas. De 

certa maneira, as transformações urbanas, demográficas e sociais das áreas centrais produziram 

seu desencontro com os interesses e a realidade local. 
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Entre as transformações urbanas das últimas décadas, é d igno de nota a d iminuição da 

população residente dos espaços mais internos da cidade (Seabra, 2004), como um dos aspectos 

importantes para se entender as alterações na demanda escolar. Porém, as redefinições funcionais 

e estruturais da cidade promoveram também mudanças na morfologia social, aumentando a 

participação das famílias de faixas salariais mais altas, a e xemplo do que ocorre no local dos 

antigos bairros de São Paulo, como em Pinheiros, Santo Amaro, Santana, Mooca (Franca, 2010, 

Torres, 2005). A diminuição da população e a concentração das classes médias e altas nas áreas 

centrais colocaram em questão o destino das escolas destas localidades. Problema agravado, na 

medida em que as instituições privadas de ensino respondem melhor aos interesses reprodutivos 

e culturais da população local. Estas variáveis contribuíram para uma tendência de esvaziamento 

e de fechamento das escolas centrais a partir dos anos 90, ao passo que continua a expansão e a 

demanda pela escola pública nas periferias da metrópole. 

 

A metodologia da pesquisa se baseou na análise cartográfica dos níveis e es calas que 

contornam o problema das escolas públicas centrais. O Geoprocessamento foi indispensável para 

a análise espacial dos dados escolares. Utilizando o Cadastro de Escolas do Município de São 

Paulo, por exemplo, foi possível construir mapas de distribuição e de evolução das matrículas 

das escolas públicas no Município de São Paulo, feito através do georreferenciamento do Código 

de Endereçamento Postal (CEP) das escolas. No estudo de caso da escola de Pinheiros, foi 

realizado o georreferenciamento dos endereços dos alunos, resultando no mapa do Local de 

Moradia dos Alunos. 

 

A hipótese da pesquisa, da metamorfose destas escolas de bairros em escolas de 

passagem, foi formulada e d esenvolvida em sintonia com a an álise cartográfica. A pesquisa 

identificou a r ealidade complexa de uma escola que teve seu raio de ação profundamente 

alterado no tempo e no espaço, indo de um alcance local para um alcance metropolitano. A 

redefinição da centralidade das escolas dos bairros da cidade ocorreu na medida em que os 

antigos bairros se fragmentavam na metropolização. Um processo que foi também de expansão, 

periferização e degradação da escola pública. 
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Demografia urbana e morfologia social 

 

Os problemas das escolas públicas dos antigos bairros de São Paulo se relacionam em 

grande medida com o esvaziamento populacional local e a mudança do perfil social dos seus 

moradores. As causas são mais complexas, menos visíveis, pois diz respeito ao processo de 

reprodução da metrópole, que ao reproduzir os elementos da urbanização passada, acabou por 

edificar uma nova dinâmica espacial, de revalorização, fragmentação e segregação dos espaços 

internos da cidade, onde não faz muito tempo, inscreviam-se os bairros de São Paulo (Carlos, 

2006; Seabra, 2004). 

 

Os espaços centrais ou internos do M unicípio, do qual estamos nos referindo, 

correspondem mais especificamente aos limites da confluência do Rio Pinheiros e Tietê. Nestas 

áreas está concentrada parte significativa das atividades econômicas, o mercado de trabalho, e 

principalmente as infraestruturas físicas e sociais. É onde a propriedade territorial tem mais alto 

preço e s ão experimentados os novos modelos de urbanização, a e xemplo das Operações 

Urbanas. 

 

Importante ressaltar que estas áreas, por sua história e geografia, condensaram as virtudes 

da urbanização (Seabra, 2004). Seus moradores têm mais possibilidades de circulação, realizam 

deslocamentos menos degradantes, têm melhor acesso à informação e às  atividades culturais e 

educativas. Por isto, as possibilidades de reprodução social nestes espaços internos são 

notadamente distintas. 

 

Atualmente, estes espaços internos perdem população. Este processo, que despontou na 

década de 1980, segue, ainda hoje como um dos fenômenos marcantes da reprodução 

metropolitana. O esvaziamento das áreas centrais é mais intenso justamente nas áreas internas e 

valorizadas da parte Leste, Norte, e p rincipalmente do Quadrante Sudoeste. Esta dinâmica da 

demografia urbana pode ser mais bem observada no Mapa 1, elaborado com base no censo de 

1991 e 2000 (Franca, 2010). 
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Mapa 1 - Variação da população entre 1991 a 2000. 

Município de São Paulo, por distrito 

 
Fonte: SEMPLA, 2010. Elaborado pelo autor 
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As áreas externas correspondem às periferias urbanas, onde o crescimento populacional é 

positivo em quase toda sua extensão. Elas se estendem por todos os lados, mas é na Cantareira, 

Zona Norte, nos arredores das represas da Zona Sul e, mais recentemente, no extremo Oeste da 

região metropolitana onde a expansão urbana e o crescimento populacional ocorrem mais 

expansivamente. Nestas áreas, a m orfologia social e es pacial apresenta certas diferenciações, 

porém é p rofundamente rarefeito, se comparado às áreas da cidade, predominando zonas 

homogenias de moradia das classes populares. 

 

Com a valorização imobiliária, as localidades centrais e valorizadas, portadoras das 

positividades do urbano, ficam predominantemente reservadas às classes mais abastadas. Muitos 

autores vêm apontando a intensificação da exclusão e d a segregação socioespacial, nas duas 

últimas décadas, decorrentes das intervenções cirúrgicas do urbanismo moderno, como são as 

Operações Urbanas (Carlos, 2004, Frúgoli, 2006, Fix, 2007). A perspectiva modernista, de tentar 

criar soluções sociais de caráter abrangente mostra seus limites, visto que as intervenções 

urbanas, norteadas pelo mercado buscam preferencialmente as classes mais altas da cidade 

(Frúgoli, 2006), tornando impeditiva a reprodução social dos trabalhadores e pobres nestes 

espaços da cidade. 

 

Em pesquisa realizada sobre a d istribuição e variação espacial do número de chefes de 

família, por faixas salariais, entre 1991 a 2000, percebe-se que: a) nas áreas centrais continuam o 

processo de segregação mais tradicional, de diminuição dos pobres, ainda que a diminuição das 

classes mais altas também ocorra; b) nas periferias crescem as populações de baixa renda, com o 

fenômeno também considerável do aumento das classes de renda mais alta, moradores 

principalmente dos condomínios residenciais1. 
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Distribuição espacial da escola pública 

 

Um primeiro aspecto a s er abordado sobre a es pacialização da escola pública no 

Município de São Paulo é sua alta participação no conjunto das matrículas nas áreas periféricas. 

Situação, por sua vez, inversa do que ocorre nas áreas mais centrais, onde o ensino privado tem 

expressiva participação, com predomínio em diversas localidades. Os resultados, neste nível da 

análise, apontam para uma estreita relação entre localidades, classes sociais e instituição de 

ensino, pública ou privada. Sobre isto, Lojkine havia enfatizado a relação entre serviços coletivos 

e camadas sociais. Segundo o autor: 

 

Mais exatamente, pode-se dizer que as camadas sociais médias buscam 

antes um serviço privado privilegiado, enquanto que as classes populares, 

particularmente nos países de fortes desigualdades como no Brasil e 

mesmo em alguns países europeus, contentam-se simplesmente com um 

serviço público que seja quase gratuito (Lojkine, 2002, p.22). 

 

O Mapa 2 permite observar a d istribuição espacial das matrículas, e es tabelecer a 

relação entre localidades e Redes de Ensino. Com base no georreferenciamento da localidade das 

escolas públicas, através do CEP, foi possível obter as porcentagens das matrículas por distritos 

municipais. Tendo como a base os distritos municipais, foram analisadas as matrículas entre as 

Redes Públicas (Estadual e Municipal) e o  conjunto das matrículas. Pode-se obter então a 

participação nas matriculas das instituições públicas e p rivadas. A análise cartográfica e a 

produção do mapa se basearam no Cadastro de Escolas do Município de São Paulo, de 2007, 

fornecido pela Secretaria de Estado da Educação (2009).  
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Mapa 2 - Distribuição dos alunos das escolas públicas em 2007 

Município de São Paulo, por distrito 

 

 
Fonte: SEE – CIE. Cadastro de Escolas do Município de São Paulo,  

em 1995 e 2007. Elaborado pelo autor 
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Vê-se que, com exceção das áreas centrais mais antigas, as maiores porcentagens de 

matrículas nas instituições públicas estão, hoje, nos distritos periféricos. Inversamente, nas áreas 

centrais, voltadas principalmente para o quadrante sudoeste, estão os distritos onde as matrículas 

são maiores nas instituições privadas de ensino. 

 

Os distritos que abrangem espaços antigos da cidade, como Brás, Sé e R epública, 

apresentam ainda grande porcentagem de alunos nas escolas públicas. Confirma-se, desta 

maneira, a relação entre os níveis de renda das famílias e as instituições de ensino também nestas 

áreas. Com a presença expressiva dos moradores de renda média e baixa nestas localidades, 

ocorre uma maior procura pelas escolas públicas. 

 

Desde Barra Funda, mais ao Norte, até Santo Amaro, ao Sul do Município, forma-se 

uma área com expansão à S udoeste, onde são mais expressivas as matrículas nas instituições 

privadas. Entre estes distritos estão: Perdizes, Consolação, Pinheiros, Morumbi, Vila Mariana, 

Moema, etc. Eles conformam grande parte das áreas valorizadas, onde concentram os serviços 

modernos e as melhores possibilidades de circulação. 

 

Na periferia, com certas as variações, estão os distritos onde predominam as matrículas 

em escolas públicas. Porcentagens de alunos em escolas privadas nas periferias indicam também 

as transformações que estas áreas também vêm passando. Nos condomínios residências e d e 

negócio, por exemplo, a p resença quase exclusiva das escolas privadas é r eveladora das novas 

desigualdades socioespaciais2. 

 

Pode-se observar, ainda neste Mapa 2, uma correlação na maioria dos casos entre a 

presença das instituições privadas  e  o fechamento das escolas públicas. Este assunto, por sua 

vez, será discutido mais a frente, no contexto de esvaziamento generalizado das últimas décadas 

das escolas públicas, nos espaços internos de São Paulo. 
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Esvaziamento das escolas centrais 

 

As mudanças demográficas e sociais nos espaços internos da cidade de São Paulo 

produziram efeitos importantes sobre a d emanda escolar por escola pública. Isto pode ser 

observado no Mapa 3, da variação das matrículas. Nota-se a e xpressiva perda de alunos e 

esvaziamento das escolas nos distritos internos da cidade. A produção do mapa foi realizada 

também com base no Cadastro de Escolas do Município de São Paulo. Neste caso, a ferramenta 

geoprocessamento foi ainda mais importante. Como entre 1995 e 2007 ocorreram alterações na 

divisão administrativa da Rede Pública Estadual e Municipal, assim como ocorreram alterações 

na divisão distrital do Município de São Paulo, o georreferenciamento das escolas pelo CEP 

(Código de Endereçamento Postal), permitiu agregar as informações, analisar e co mparar a 

espacialidade das matrículas no período citado, por Distrito Municipal. 
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Mapa 3 - Variação do número de alunos e extinção das escolas públicas (1995 - 2007) 

Município de São Paulo, por distrito 

 
Fonte: SEE – CIE. Cadastro de Escolas do Município de São Paulo,  

em 1995 e 2007. Elaborado pelo autor 
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Observa-se no Mapa 3 a d iminuição geral dos alunos matriculados nas escolas que 

conformam a g rande área interna do município de São Paulo. Inversamente, nos extremos do 

Município, as matrículas continuam crescendo acentuadamente. Estes dados são indicadores da 

mobilidade das matrículas das escolas públicas, decorrentes da mobilidade da população das 

áreas mais centrais para as localidades mais periféricas, predominantemente, ainda, da população 

de baixa renda, como visto no capítulo anterior. 

 

Apenas nos distritos centrais e mais antigos do Município cresceu o número de alunos 

nas escolas públicas, mesmo tendo havido perda de população nestes mesmos períodos. Entre 

1995 e 2007, cresceu na República, 149%; no Brás, 104%; no Cambuci, 26%; e no Pari, 12%. 

Pode-se inferir que isto ocorre devido à presença ainda expressiva da população de renda mais 

baixa (Franca, 2010). Esta situação se deve às características funcionais do centro histórico, 

levado ao processo de deterioração urbana e degradação social. Porém, mesmo sob a 

deterioração do centro, não se pode desconsiderar que os moradores das classes populares destas 

localidades podem ainda acessar serviços escolares públicos que de alguma forma captam as 

positividades do urbano, isto tudo atestado pelo desempenho acima da média destas escolas 

públicas (Franca, 2010). 

 

No conjunto das localidades centrais, correspondentes aos bairros, às áreas de 

povoamento antigo, o número de matrículas vem diminuindo mais expressivamente. Mais 

exatamente, coincide com as áreas de maior valor do solo urbano, e q ue estão na frente de 

expansão do mercado imobiliário. Este é o caso do Distrito de Alto de Pinheiros, à O este da 

Cidade, com diminuição de 81% dos alunos, do Distrito da Barra Funda, onde diminuíram 52%; 

do Distrito do Belém, que perdeu também 52% dos alunos, e do distrito da Bela Vista, que 

perdeu 59%. 
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Inversamente ao que aconteceu nos distritos internos do município de São Paulo, o que 

mais se observa nos extremos do Município é o c rescimento das matrículas. No distrito de 

Anhanguera, na Zona Norte, o crescimento foi de 142%, em Lajeado, na Zona Leste, cresceu 

181%, e em  Parelheiros, na Zona Sul, cresceu 118%. Mas também chama a at enção a 

diminuição, ainda mais significativa, em determinadas áreas da chamada periferia consolidada, 

como Itaquera e J osé Bonifácio, na Zona Leste, que perderam 31% e 4 5%, respectivamente. 

Assim como os distritos de São Mateus, Cidade Ademar, que indicam alterações demográficas, 

sociais e urbanas no último período, principalmente dos anos 1990 em diante, quando espaços da 

periferia também passaram por transformações importantes. 

 

 

Fechamento das escolas públicas 

 

O problema das escolas públicas das áreas centrais relaciona-se também com as 

políticas educacionais, principalmente, aquelas voltadas aos ajustes produtivos e f iscais, para 

manter a ex pansão quantitativa das matrículas3. Aspectos importantes, quando de pensa no 

direito à ed ucação para todos e ao  uso eficiente dos recursos. Porém, a e xpansão não tem 

conseguido melhorar a qualidade social e evitar a reprodução das desigualdades educacionais. 

 

No Governo do Estado de São Paulo, uma das primeiras medidas da nova gestão da 

educação, a partir de 1995, foi o Programa de Reorganização da rede de ensino (Adrião, 2006). 

A reorganização da rede começou basicamente pela divisão dos alunos por faixa etária e c iclo 

escolar, entre 1995 e 1998 (SEE-SP, 1995). Havia o entendimento, por parte da Secretaria da 

Educação, que esta separação das crianças por faixa etária melhoraria a e ficiência no uso da 

infraestrutura escolar e a eficácia no desempenho educacional. 
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A reorganização das escolas públicas revela as implicações da dimensão e da estrutura 

metropolitana, e a procura dos órgãos públicos, para adequar-se às novas características 

funcionais e à  morfologia social e urbana segregada de São Paulo. Tanto que a r eestruturação 

produtiva correspondeu a u ma profunda redistribuição espacial dos alunos entre as áreas mais 

centrais e p eriféricas, resultando, entre outras coisas, no fechamento de dezenas de escolas 

apenas no município de São Paulo. 

 

Entre 1995 e 2 007, a ad ministração da rede estadual fechou 34 escolas conforme 

levantamento realizado (Franca, 2010). Como se pode observar, nos Mapas 2 e 3 , grande parte 

das escolas desativadas estavam situadas nas localidades mais centrais da cidade ou em 

localidades intermediárias, onde a participação das escolas privadas é maior e o nde vem 

decrescendo rapidamente o número das matrículas nas escolas públicas. 

 

Algumas destas escolas públicas foram reutilizadas para fins pedagógicos; outras para 

atividades administrativas do Estado, como Diretorias de Ensino; outras foram reutilizadas em 

órgãos de outras secretarias do Estado, como unidades da Polícia Militar; e algumas foram 

vendidas. É o caso da extinta EE Prof. José Alves de Camargo, na Vila Formosa, onde foi 

construído um condomínio fechado. Também foi o caso da EE Martim Francisco, na Vila Nova 

Conceição, escola que teve o terreno permuta com uma empresa do setor imobiliário NCI 

Empreendimentos. No entanto, neste caso a situação foi revertida, após manifestações contrárias 

de professores e alunos e do Ministério Público Estadual. 

 

O paradoxo é que nos espaços esvaziados e nas escolas extintas o desempenho é maior, a 

exemplo da EE Martin Francisco. A desigualdade no desempenho pode ser vista a partir do 

IDESP4. Nos levantamentos realizados, por Diretorias de Ensino do Município de São Paulo ou 

por Distritos Municipais, as áreas centrais aparecem sempre com médias mais altas, em relação 

às áreas mais periféricas (Franca 2010). 
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Uma pesquisa sobre conclusão do ensino médio no município de São Paulo, realizada por 

Torres, Ferreira e Gomes (2005), confirma esta tendência. Os autores demonstram que há maior 

abandono em determinados lugares. Os autores observam que alunos da mesma classe de renda 

têm performance diferente, dependendo da localização da escola. Isto é, os alunos de famílias de 

baixa renda são ainda mais excluídos nas localidades onde predominam moradores pobres5, 

enquanto que alunos de família com renda baixa, quando estudam em escolas das áreas 

predominantemente das classes médias e altas, apresentam menores exclusões. 

 

Os espaços sociais condensam atributos de qualidade, que aparecem no resultado escolar. 

As localidades com maior presença das classes médias e a ltas, predominantemente nas áreas 

centrais de São Paulo, concentram os atributos históricos da cidade. É o que identificamos, com 

relação aos equipamentos educacionais, a partir dos referencias da Escola de Chicago, sobre os 

efeitos de vizinhança, e da teoria urbana marxista, sobre os efeitos da urbanização capitalista 

sobre os serviços coletivos (Topalov, 1979; Lojkine, 1997). 

 

A análise e os resultados chamaram a atenção para o dilema do conjunto destas antigas 

escolas públicas. Estas escolas funcionaram como suporte para a reprodução dos quadros médios 

da sociedade. Profissionais notáveis fazem contar nas suas biografias a p assagem por estas 

escolas de bairro e da cidade. 

 

A importância passada, e mesmo sua condição presente diferenciada no conjunto da 

rede pública, não podem evitar o esvaziamento. As escolas mais antigas e centrais já não mantêm 

a mesma qualidade do ensino. Em contrapartida, a es cola privada acaba por responder à 

necessidade da reprodução do conhecimento entre as camadas de maior renda, que está disposta 

a pagar um alto preço, já que a educação dos filhos entra como uma condição sine qua non para 

sua reprodução social. 
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O caso da EE prof. Antônio Alves Cruz, em Pinheiros 

 

No estudo de caso da EE Prof. Antônio Alves Cruz, em Pinheiros, identificamos o dilema 

atual desta escola central na sua transformação de escola de bairro em escola de passagem. O 

termo “escola de passagem”, utilizado pelos próprios membros da escola, refere-se ao fato da 

escola ter ficado, para muitos alunos, entre o local de moradia e o local de trabalho. 

 

Esta transformação marca um momento importante da metamorfose de São Paulo, da 

cidade em metrópole, e d a reprodução metropolitana. Os efeitos da urbanização capitalista 

aparecem tanto no melhor desempenho quanto nas dificuldades para seguir existindo no espaço 

valorizado de São Paulo. A escola foi sofrendo as transformações que aconteciam na sociedade e 

tentou manter-se preservando o ambiente que entendia ser patrimônio comum aos alunos, aos 

professores e à co munidade. Fica registrada na sua trajetória a saga de uma escola que se 

expressou de forma contundente os momentos que marcaram irremediavelmente o caráter ou a 

natureza da instituição pública escolar. 

 

Como se pode observar, no Mapa 4, o Alves Cruz, como é chamado, amplia sua ação em 

diferentes escalas espaciais, com grau de centralidade metropolitana. De uma atuação local 

(escola de bairro) até os anos de 1960, passa a at uar, nas décadas seguintes, nas escalas 

intermediárias (alunos de outras localidades). Por fim, como se lê no Mapa 4, em 2008, a escola 

atinge uma escala urbana com alcance significativo da periferia metropolitana. 
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Mapa 4 - Local de moradia dos Alunos. EE. Prof. Antônio Alves Cruz 

Município de São Paulo, por distrito (2008) 

 

 
Fonte: Arquivo dos Alunos. 2008. 
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Tal metamorfose, em termos práticos, é percebida entre professores e demais membros da 

equipe escolar, a ponto de ter gerado uma adjetivação para explicar a a mpliação deste raio de 

ação espacial da escola atual: escola de passagem. A base da escola de passagem explica-se 

também pela presença cada vez maior de alunos trabalhadores, que vêem na escola e sua 

localização um facilitador da circulação entre o local de moradia e local de trabalho, quase 

sempre, nas áreas centrais da cidade. 

 

Podem-se distinguir três momentos da escola, vistos através da conjugação do sistema 

urbano e do sistema educacional: a escola de bairro; a escola na fragmentação local; a escola no 

esvaziamento das áreas centrais. Os três momentos são reveladores da centralidade e do raio de 

ação da escola no bairro, na cidade e na metrópole. Tem-se primeiramente uma escola local; 

depois uma ampliação do raio de ação para localidades centrais da cidade; por fim, o raio de ação 

da escola atinge o espaço metropolitano, com presença de alunos das periferias urbanas do 

Município de São Paulo, sem deixar de ser uma escola com presença de alunos das localidades 

centrais da região Oeste (Mapa 4). 

 

Em termos de conteúdo, têm-se, nestes três momentos, aspectos que se sobressaem nas 

relações sociais dos sujeitos da escola, expressando sua identidade. De uma escola identificada 

por interesses comunitários de bairro, predominante das classes médias, passa na metropolização 

por uma popularização, reforçando ao mesmo tempo seus traços democráticos. Chega aos dias 

atuais vivenciando um cotidiano internamente fragmentado. Ao que parece, esta foi uma solução 

possível de permanecer ali no contexto de esvaziamento das áreas e das escolas centrais. 

 

A EE Alves Cruz revela bem o paradoxo das antigas escolas da cidade. Seu lugar na 

metrópole, sentido nos efeitos urbanos, permite viver relações sociais e d e aprendizado ainda 

distintos no conjunto das escolas públicas, que as instituições de ensino captam e divulgam nos 

resultados de desempenho quantitativos. No entanto, os efeitos da urbanização e as  políticas 

educacionais, para adequar a escola à demanda local, resultaram numa desintegração dos laços 

internos. E que pode se traduzir em mudanças qualitativas dos lugares e no plano da vida 

imediata dos alunos, professores, pais e diretores6. 
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Consideração final 

 

O prosseguimento da dinâmica urbana, social e demográfica das áreas centrais é um 

forte indicador do desencontro entre as necessidades dos moradores e as escolas públicas locais, 

gerando maior obsolescência destes equipamentos públicos educacionais. Caso seja esta a 

tendência da urbanização aumentarão o esvaziamento e os dilemas das escolas públicas dos 

antigos bairros, promovendo, inclusive, uma nova onda de extinção, mesmo que estas escolas 

apresentem melhor desempenho e condições menos degradantes de uso. 

 

Mas é possível também que as instituições educacionais, os sujeitos destas escolas e os 

movimentos sociais locais criem novas maneiras de utilização do tempo e dos espaços escolares. 

Pode ser que a d efesa e a  melhor utilização destas escolas públicas encontrem espaço nos 

movimentos sociais ligados ao direito à ed ucação pública de qualidade e ao  direito à c idade. 

Espera-se assim que esta pesquisa contribua com o debate sobre o quadro da educação pública, a 

partir do caso das escolas centrais, da leitura geográfica e da análise cartográfica da educação. 
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Notas: 
 
 
 

1 A análise de Franca confirma em certa medida as conclusões de TORRES, Haroldo. Medindo a segregação. In: 
MARQUES, Eduardo; TORRES, Haroldo. São Paulo: segregação, pobreza e desigualdade social. São Paulo: Editora 
SENAC, 2005, p. 91-95. 

2 Porém um estudo das instituições privadas precisa considerar também a diversidade das instituições que nas 
estatísticas aparecem como privadas, pois envolve, além das tradicionais instituições privadas e confessionais, um 
diversificado terceiro setor, que cresce principalmente no ensino infantil das periferias urbanas. 

3 Como identificamos na pesquisa, e representado no mapa, o esvaziamento entre 1995 a 2007 coincide 
exatamente com as reformas educacionais da rede pública estadual. Porém, como foram disponibilizados dados 
apenas deste período pela SEE não pudemos ainda identificar a dinâmica anterior de esvaziamento para saber em 
que medida o ajuste produtivo da rede estadual influenciou no esvaziamento espacial das áreas centrais. 

4 O índice paulista mede de 0 a 10 o desempenho dos alunos, através de dois indicadores: as notas nas provas de 
português e matemática, e a quantidade de alunos na série correta para a idade escolar. 

5  É esta a conclusão de pesquisa do CEBRAP, que observa a influência positiva no desempenho dos alunos pobres 
em classes, escolas e espaços de classe mais heterogêneos. CEBRAP, 2005. Ambas pesquisas se baseiam nas teorias 
da escola de Chicago, sobre os efeitos de vizinhança. 
 
6 Na pesquisa de doutorado entrevistamos alguns alunos. No que se refere aos alunos que vem das localidades 
mais distantes, identificamos situações e argumentos que explicam os longos deslocamentos da periferia para 
escolas centrais. Mas é preciso investigar mais casos para apreender melhor o interesse dos alunos. Uma pesquisa 
futura poderia também analisar a demanda e as vantagens de reutilização das escolas centrais da cidade, o que 
envolveria uma análise sobre mobilidade e circulação urbana. 
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Introdução 

 

Para a ciência geográfica, o mapa é um objeto-símbolo. Seu modo específico de imagear as 

feições da superfície terrestre, sejam as naturais sejam as transformadas pela ação humana 

compôs, de início, o arcabouço de conhecimentos e de condições materiais para a existência da 

Geografia como campo de conhecimento científico (Moraes, 1997, Crampton e Krygier, 2008). 

 

Como artifício de registro de espacialidades para fins diversos, os mapas estiveram 

presentes nas sociedades humanas. Harley lhes atribui a função de um registro gráfico que 

“facilita a compreensão espacial de objetos, conceitos, condições, processos e fatos do mundo 

humano” (Harley, 1991, p. 07). Esta noção de mapa nos habilita a pensar nas potencialidades 

desse objeto-imagem na produção de pensamentos sobre o espaço para além do campo formal de 

atuação da ciência geográfica (seu ensino, sua pesquisa, sua aplicação). 

 

A importância das imagens na construção do conhecimento e n a formação das 

subjetividades tem sido apontada por inúmeros autores, no eixo dos estudos que situam a 

dimensão cultural como central para o entendimento das sociedades contemporâneas. Podemos 

dizer que as imagens são parte cada vez mais intensa da multiplicidade que compõe o espaço 

atual e t êm grande importância no modo como pensamos e ag imos na realidade, no espaço 

geográfico. Elas podem ser tomadas tanto como parte das práticas discursivas – signos de uma 

linguagem –, quanto como objetos do mundo – obras da/na cultura. Como modalidade imagética, 

o mapa opera nessas duas vertentes. 
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Temos situado nossas pesquisas no campo dos significados da elaboração e uso de imagens 

cartográficas no contexto da produção de pensamentos sobre o espaço. Este campo de 

investigação é r ico em tensões e p ossibilidades porque se evidencia, hoje, na geografia o que 

Lévy (2008) aponta como “crise do mapa”, e que pode ser sinteticamente traduzida pela 

divergência entre a rigidez do espaço da Cartografia e o espaço multidimensional e multiescalar 

da Geografia. Em decorrência disso, teóricos da Geografia, como Massey (2008) e M oreira 

(2004), têm chamado atenção para a necessidade de se “reinventar” uma cartografia para a 

Geografia, uma cartografia geográfica. 

 

Ainda que estes e outros autores tenham apontado as limitações do atual paradigma da 

construção de mapas, pautados na lógica sincrônica e na estrutura cartesiana e, ainda, mediados 

por tecnologias de precisão nas localizações, praticamente inexistem no campo da cartografia 

geográfica investigações que mergulhem nos pormenores destas possibilidades e que apresentem 

práticas e reflexões que iluminem este fazer. 

 

Massey (2008) em seu livro “Pelo espaço” discute “as armadilhas do mapa” e aponta que 

um caminho para repensar os mapas seria negar de início as sincronias, o mapa acabado, 

estabilizador do espaço e buscar por mapas que deixem “aberturas para algo novo”.  Para esta 

autora, o espaço é algo aberto, repleto de possibilidades de novas conexões e desconexões, onde 

sempre existe a p ossibilidade de mais de uma voz estar presente. Ele é inter-relacional, co-

constitutivo com a multiplicidade e em constante processo de devir.  

 

“Trata-se de uma aposta para reconhecer o espaço como uma esfera do 

encontro, ou não, dessas trajetórias – onde elas coexistem, afetam uma a 

outra, lutam. O espaço, então, é o  produto das dificuldades e 

complexidades, dos entrelaçamentos e d os não-entrelaçamentos de 

relações, desde o inimaginavelmente cósmico até o intimamente pequeno. 

O espaço, para repetir mais uma vez, é o pr oduto das inter-relações” 

(Massey, 2004, p.17). 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0560   



 

 

 Esta perspectiva fornece parâmetros para a cr ítica do mapa, mais especificamente para 

compreensão de como o mapa cartesiano ocidental cria entraves às aberturas do espaço, como 

ele o enrijece e impede a emergência das diversas histórias que se encontram presentes. Como 

possibilidade de criação de uma via alternativa para a cartografia, a autora aponta a produção de 

mapas pelos participantes da Internacional Situacionista: 

 

“Cartografias situacionistas, na medida em que ainda tentam retratar o 

universo, mapeiam esse universo como não sendo uma ordem única. Por 

um lado, as cartografias situacionistas buscam desorientar, desfamiliarizar, 

provocar uma visão a partir de um ângulo inusitado. Por outro lado [...] 

buscam expor as incoerências e fragmentações do próprio espacial (nesse 

caso, primeiramente, o espaço da cidade)” (Massey, 2008, p.162). 

 

Este trabalho, a p artir da problemática exposta, consistiu em aprofundar entendimentos 

sobre a car tografia situacionista, levantando, selecionando e a nalisando exemplos destas 

produções e tecendo considerações sobre seu papel de expressão de geografias e s obre sua 

potência na produção de pensamentos sobre o espaço. 
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Mapas Psicogeográficos 

 

A Internacional Situacionista (IS) foi formada em meados do Século XX por um grupo de 

letristas, pensadores e at ivistas, que lutava “contra o espetáculo, a cu ltura espetacular e a  

espetacularização em geral, ou seja, contra a n ão participação, a a lienação e a  passividade da 

sociedade” (Jacques, 2003, p.13). Autodenominava-se “Internacional” pela pretensão de 

rompimento de barreiras de separações territoriais, sociais, de propriedades, etc., e 

“Situacionista” pela perspectiva de desenvolver atividades práticas para a co nstrução de 

situações (Esteves Jr., 1998).  

 

Os situacionistas propunham uma revolução no modo de vida urbano que atingiria todos os 

setores da vida cotidiana, deslocando a e ngrenagem da produção econômica espetacular para 

uma produção cultural.  

“Ao deslocar a luta de classes do terreno da economia para o da cultura e 

da vida cotidiana, por meio de novos meios técnicos colocados a serviço 

da arte e d a cultura, os situacionistas acenavam como algo 

verdadeiramente novo no cenário político: a revolução das subjetividades.” 

(Belloni, 2003, p.125).  

 

Engajados nas idéias de uma revolução da vida cotidiana urbana por meio das artes o grupo 

desenvolveu diversas técnicas que serviriam como uma proposta metodológica de se viver e de 

se estudar o espaço urbano. Dentre as técnicas mais conhecidas estão a “ psicogeografia” e a 

“deriva” 

“A psicogeografia foi definida como um ‘estudo dos efeitos exatos do 

meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente 

sobre o comportamento afetivo dos indivíduos’. E a deriva era vista como 

um ‘modo de comportamento experimental ligado às condições da 

sociedade urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas. 

Diz-se também, mais particularmente, para designar a duração de um 

exercício contínuo dessa experiência” (Jacques, 2003, p.22). 
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A psicogeografia e a d eriva deram origem a produções cartográficas denominadas mapas 

psicogeográficos. Essa produção cartográfica dos situacionistas dava luz a outros elementos que 

não eram os da cidade funcionalista, não localizavam importantes avenidas, não ensinavam como 

chegar a determinado lugar. Por sua vez situavam algo subjetivo, próprio do construtor do mapa. 

A subjetividade expressa neste tipo de produção cartográfica fazia emergir uma cidade nunca 

antes percebida por qualquer outra pessoa e ap resentava valores que não seguiam a o rdem do 

espaço mercadológico ou de uma cidade planejada. 

 

Na busca por aprofundamentos sobre este tipo de fazer cartográfico, procedeu-se a u ma 

busca por mapas psicogeográficos, tendo sido escolhidos para análise: The Naked City - 

Illustration de l’hypothése des plaques tournantes en psychogeographique e Discours sur lês 

passions de L’amour ambos de Guy Debord;  Ipioca em jogo desenvolvido por Juliana Dias 

(2006) e mapas do site One Block Radius desenvolvido pelos artistas Christina Ray e D ave 

Mandl. 

 

The Naked City (Figura 1) e Discours sur lês passions de L’amour (Figura 2) são 

exemplares de mapas elaborados pela IS. Era uma constante do grupo a p rodução cartográfica 

cognitiva. Debord, por meio desses mapas, tentou apresentar solução a u m questionamento 

essencial às idéias da IS e p ersistente nos dias atuais: Como mapear algo tão fluido como o 

afeto? De que maneira os mapas podem representar as possíveis relações afetivas entre o 

transeunte e o espaço urbano?  
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Figura 2: The Naked City. Illustration de l’hypothése des plaques tournantes en 

psychogeographique (Guy Debord, 1957) 
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Figura 3: Discours sur lês passions de L’amour (Guy Debord, 1956) 
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Esses mapas guardam poucas semelhanças com os mapas cartesianos que estamos 

acostumados a l er. São mapas afetivos de Paris. Sua estruturação difere pela ausência de 

elementos que são considerados básicos em uma composição cartográfica tais como: legenda, 

escala, norte...  

 

The Naked City bem como Discours sur lês passions de L’amour são compostos de 

recortes do plano, ou planta da cidade. Esses recortes, distribuídos sobre a folha, são ligados uns 

aos outros por setas vermelhas que apontam em diversas direções. Retas ou curvas, elas se 

dirigem, aparentemente sem muita ordem, aos mais diversos “fragmentos da cidade”, fragmentos 

que podem ser considerados como produtores de relações de afeto entre o autor do mapa e a  

cidade. Segundo Freire (1997) as distâncias entre os fragmentos não são medidas físicas, não tem 

correspondência com distâncias reais, mas indicam intervalos vivenciais psicogeográficos e as 

flechas sugerem a intensidade dos afetos.Para chegar a essa imagem Debord utilizou a técnica da 

Deriva. “Se a deriva é o  meio para exploração urbana situacionista, os mapas psicogeográficos 

são o suporte no qual os membros da IS demonstram sua forma de ver o espaço urbano” (Dias, 

2006, p. 64). 

 

O objetivo primeiro da deriva é fazer com que o transeunte se perca pela cidade e dessa 

forma se deixe afetar pelas diversas ambiências que a compõem. Guiado pelo “acaso”, a proposta 

é que aquele que pratica a deriva se contamine do corpo da cidade. A partir do mapa construído, 

a deriva pode também ser tomada como meio de “ler” o mapa psicogeográfico, de modo que o 

leitor do mapa entre em contato com outras possibilidades para que possa vir a enxergar um 

espaço tal como propunham os situacionistas. Nesse sentido os mapas afetivos de Paris não 

fazem sentido se não por meio da prática que propõem. É apenas por meio da prática da deriva 

que se alcança a p rincipal intencionalidade desses mapas: o afeto. Definitivamente o afeto não 

está nos recortes colados sem sentido aparente em uma folha de papel, mas na prática 

intermediada pelo mapa.  
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Dias (2006) chama atenção para outra técnica situacionista denominada detournement. 

Essa técnica teria como fundamento a r econtextualização de elementos pré-existentes que 

ganham novos significados: “É o que faz, por exemplo ao dar nome ao mapa, tomado de um 

filme noir americano, bem como da noção de “plaques tournants”, placas moventes, referência 

às placas tectônicas da Terra, que não por acaso estão a deriva.” (Dias, 2006, p. 67). 

 

The Naked City e Discours sur lês passions de L’amour são mapas afetivos, cognitivos, 

psicogeográficos e buscam apresentar a cidade sobre a perspectiva adequada à visão de mundo 

proposta pela IS. Os situacionistas sabiam da importância e da relação de poder que os mapas 

exercem sobre a sociedade de forma geral. A manipulação desse instrumento era previsto em 

quase todos os textos da IS, apesar de poucas produções da época devido ao custo da produção. 

 

Ao se construir os mapas psicogeográficos ou mapas de afetos Debord e os pensadores da 

Internacional Situacionista estavam preocupados em promover mudanças na percepção do 

espaço urbano, em provocar olhares e sentidos sobre a cidade de forma a construir um cotidiano 

urbano que não fosse o da cidade funcionalista. Implica, assim, em subverter o mapa que 

simboliza o discurso funcionalista, que é a p lanta urbana e neste processo potencializar 

mudanças no modo de ver a cidade. Assumir adensamentos e apagamentos promovidos pelo 

afeto. Massey (2008) argumenta que os mapas nos ajudam a pensar o espaço, constituindo-se 

uma linguagem própria da geografia mas, ao mesmo tempo, situa a problemática no modo como 

uma perspectiva hegemônica de entendimento do espaço, a p erspectiva capitalista ocidental, 

transformou-se num fator de alienação na forma como se concebe o espaço geográfico na 

atualidade e que os mapas compõem um forte elemento desta visão hegemônica. Para a autora, a 

construção da ideia de representação, tão recorrente na cartografia, estabiliza o tempo-espaço, 

conduz ao pensamento de que as conexões já estão dadas, que a p recisão e a fixidez são 

prerrogativas do espaço. Os mapas psicogeográficos corrompem justamente estas adjetivações 

do mapa ocidental clássico, e os mapas de Debord dão visibilidade a esta crítica.  
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Outro exemplo de mapa psicogeográfico é o  elaborado por Dias (2006), denominado 

Ipioca em jogo, apresentado em sua dissertação de mestrado intitulada “Arquitetura em jogo: 

Experimentações situacionistas em Ipioca”. Inspirada nas produções da IS, produziu um mapa de 

afetos no bairro limítrofe da cidade de Maceió (AL), com o objetivo de apresentar o espaço 

urbano partindo das derivas e das experimentações psicogeográficas com crianças habitantes 

daquele lugar. “Ao contrário de ser uma tentativa de atingir a totalidade de Ipioca, buscou 

observar o lugar através de fragmentos escolhidos pelas guias das derivas: as crianças” (Dias, 

2006, p. 71). A figura 3 mostra o mapa final, uma “sedimentação das experiências no lugar”, 

cuja composição baseou-se em diversos outros mapas que constituíram um jogo. 

 

 
 

Figura 3: Mapeamento experimental de Ipioca (Juliana Dias, 2006) 
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O jogo-mapa “reúne fotografias dos espaços apresentados, os mapas formulados ao longo 

das visitas, bem como referências verbais acerca dos espaços selecionados.” (Dias, 2006, p.73). 

Seu intuito foi o de apresentar maneiras de interação com o leitor e por meio da manipulação dos 

mapas efêmeros e das imagens e trazer a tona “sensações” que poderiam, de uma maneira lúdica, 

ser transmitidos por meio do mapa, afetando o leitor. Por meio destas manipulações o mapa 

poderia ser reconstruído a todo instante, reconfigurando diferentes arranjos. Assim, o leitor, no 

jogo-mapa, pode montar Ipioca por meio de suas peças. Essas peças apresentam uma dimensão 

do cotidiano, que nada tem a ver com os mapas oficiais, com as representações das formas e 

divisões políticas administrativas da cidade, mas com as relações entre o que vive o espaço e o 

espaço.  

 

O One Block Radius é u ma outra experiência em mapeamento psicogeográfico trazida 

para a r eflexão proposta. Trata-se de um trabalho de artistas do Brooklin (Nova York, EUA), 

liderado por Christina Ray e Dave Mandl, que se apresentava como uma extensiva pesquisa 

psicogeográfica. São miradas sobre o quarteirão onde seria construído o novo Museu de Arte 

Contemporânea de Nova York, obra hoje já concluída. 

 

O trabalho apoiou-se em variadas ferramentas e mídias, tais como blogs, fotografias, 

vídeos, documentos, gravações de campo e en trevistas. É um trabalho artístico que envolveu 

execução, produção e apresentação de experimentações, construindo uma forma de se ver o 

quarteirão “como nunca visto antes e como nunca mais poderá ser visto”, conforme podia ser 

lido no próprio site (Glowlab, [02/05/2010]). 

 

A utilização da web fez parte do projeto, prevendo que essas produções se constituíssem 

em um mapa colaborativo. As obras artísticas produzidas foram distribuídas em três categorias 

definidas como “observação, interação e resposta ou reação” (Figura 4). Após essa organização 

primária cada categoria agregava outras subcategorizações.  
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A cada subcategorização acessada correspondia uma série de pontos sob uma imagem 

semelhante a u m mapa convencional em grande escala do quarteirão, indicando a localização 

correspondente à obra artística, que remetiam a uma forma de ver o espaço do ponto de vista de 

cada artista colaborador, seja por meio de vídeo, de foto, de texto e outros.  

 

 
 

Figura 4: Exemplo de acesso ao site oneblockradius.org 
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Os acessos às categorias e subcategorias do site revelam a vida no microcosmo urbano. 

Impressiona a quant idade de elementos contidos em uma área desta ordem de grandeza – um 

quarteirão –, que é uma escala incomum da cartografia e pouco usual nas abordagens 

geográficas. A constituição da e xperiência artística e psicogeográfica do O ne Block Radius 

fundam-se na dimensão política da espacialidade, pois 

“proporciona uma referência para as diversidade e história urbanas numa 

porção da cidade que, devido ao seu passado sórdido e degradado estado 

atual, poderia facilmente desaparecer sem reconhecimento oficial ou 

documentação do seu caráter físico e s ocial único” (Virtual Museum of 

Canada, [11/10/2010]). 

 

O site objetiva, assim, dar atenção, registrar e ap resentar, informações da cidade que 

normalmente passariam despercebidas e sem importância para as pessoas. Articulam, na escala 

do cotidiano, uma infinidade de elementos da cultura urbana.  

 

Wood (2006) argumenta que artistas de mapa “rejeitam a autoridade reivindicada pelos 

mapas normativos de retratarem com exclusividade a r ealidade como ela é, ou seja, com 

impassividade e objetividade” (Wood, 2006, apud Crampton e Krygier, 2008, p. 102). O mapa 

dos artistas do One Block Radius corrobora com essa argumentação, constituindo-se num campo 

de derivações do leitor e r ealizando visualidades para a multiplicidade do espaço. Exploraram, 

assim “o modo como os mapas são políticos e como eles podem ser um ato político” (Crampton 

e Krygier, 2008, p. 92). 
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Considerações finais 

 

Os mapas psicogeográficos apresentados nos permitem tecer algumas considerações 

sobre sua potência na produção de pensamentos sobre o espaço, articulando com a questão-chave 

desse evento que é O mapa como forma de expressão das geografias. 

 

Cabe reafirmar que entendemos o mapa como imagem cultural e geografias como 

entendimento e vivência social das espacialidades. Neste âmbito é que se legitimam produções 

cartográficas que tensionam a noção de espaço absoluto, que tem sido, em grande medida, a base 

de construção de mapas. Este tensionamento é que pode permitir pensar numa cartografia que 

remeta ao espaço das multiplicidades (Massey, 2008), numa perspectiva de mapa que não 

represente o mundo, mas que seja uma “co-produção constitutiva entre inscrição, indivíduo e 

mundo” (Kitchin, Perkins, Dodge, 2009, p. 21). 

 

Ao lidarem com uma dimensão da subjetividade que é o afeto, o entendimento dos mapas 

psicogeográficos constitui-se em rizomas. Sua medida, portanto, não é a da reprodutibilidade, do 

acesso às mesmas exatas sensações do produtor, mas de enxergar em si a possibilidade de pensar 

o espaço de outro modo, a partir de ângulos inusitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0572   



 

 

Referências 

 

Belloni, M. L. “A formação na sociedade do espetáculo: gênese e at ualidade do conceito”. 

Revista brasileira de educação, Rio de Janeiro, n. 22. p. 121-136, 2003. 

Crampton, J. W.;  Krygier, J. “Uma introdução à Cartografia Crítica”. In: Acselrad, H. (Org.) 

Cartografias sociais e território. Rio de Janeiro : IPPUR, 2008. pp. 85-111. 

Dias, J. M. M. Arquitetura em jogo: experimentações situacionistas em Ipioca. Maceió, 2006. 

Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado) – Centro Tecnológico, Universidade 

Federal de Alagoas. 

Esteves Junior, M.  “Movemo-nos à deriva e somos devorados pelo espetáculo”. DC - Revista de 

crítica arquitectónica, Barcelona, n. 1, p. 123-135, 1998. 

Freire, C. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo : 

SESC/Annablume, 320 p., 1997. 

Glowlab. One block radius <http://oneblockradius.org> [02/05/2010]. 

Harley, J. B. “A nova história da cartografia”. O Correio da Unesco, Rio de Janeiro, v.19, n. 8, 

p.4-9, 1991.  

Jacques, P. B. Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro : Casa da 

Palavra, 160 p., 2003. 

Kitchin, R.; Perkins, C.; Dodge, M. Thinking about maps. In: __ ( Eds.) Rethinking Maps. 

Routledge, 2009. <http://makingmaps.net> [06/02/2010]. 

Lévy, J. Uma virada cartográfica? In: Acselrad, H. (Org.). Cartografias sociais e território. Rio 

de Janeiro : IPPUR, 2008. pp. 153-167. 

Massey, D. “Filosofia e p olítica da espacialidade: alguma considerações”. GEOgrafia, Rio de 

Janeiro,  n. 12, p.7-23, 2004. 

Massey, D. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro : Bertrand, . 312 p., 

2008. 

 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0573   

http://makingmaps.net/


 

 

Moraes, A. C. R. Geografia: pequena história crítica. São Paulo : Hucitec, 138 p., 1997.  

Moreira, R. O círculo e a espiral. Niterói : Ed. AGB Niterói, 192 p., 2004.  

Virtual Museum of Canada. “Subversive Cartography: challenging the accuracy of the official 

map”. Dubious Views: questioning institutional representations in tourism and cartography. < 

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Photos/html/en/sm-essay.html> [08/10/2010]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0574   

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Photos/html/en/sm-essay.html


 

 

UTILIZAÇÃO DE BASES DIGITAIS GEORREFERENCIADAS: UMA 
CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL NA APROXIMAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS 

E POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS. 
 
 
GISLAINE GARCIA DE FARIA         Índice 
gisa.faria@ifpr.edu.br  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
 

 
 

BACIA HIDROGRÁFICA: UNIDADE GEOGRÁFICA DE PLANEJAMENTO 

 

A bacia hidrográfica constitui uma unidade natural cujo elemento integrador 

está representado pelos leitos fluviais ou canais de drenagem naturais, e que, embora se 

constitua em um sistema natural cujo referencial é a água, não se torna o único sistema 

ambiental, seja do ponto de vista natural, quando se levam em conta demais 

componentes da natureza, como relevo, solo, subsolo, flora e fauna, sejam do ponto de 

vista social, quando se consideram  as atividades econômicas, político-administrativas e 

socioambientais. (ROSS e DEL PRETTE, 1998). 

 

São referenciais que quase nunca estão atrelados, mesmo quando 

consideramos a evolução no campo das políticas de gestão das águas que adota a bacia 

hidrográfica como unidade preferencial para a gestão integrada das águas e 

conseqüentemente do território. 

 

Ganzelli (1991) observa que “os estudos e os planos que objetivam a busca de 

soluções para os problemas relacionados aos recursos hídricos adotam a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e se limitam a apresentar propostas de 

caráter eminentemente técnicas”, no entanto, “se considerarmos as atividades 

econômicas, sejam elas urbanas, industriais ou agrícolas, como as principais causadoras 

das transformações ambientais [...] a bacia hidrográfica não deve jamais impor limites  
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ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos, pois como se sabe, as atividades 

econômicas não respeitam, na maioria dos casos  os limites divisores  de água”. 

 

Hogan (1992) aponta reflexões nesse campo quando considera a necessidade 

de “conciliar os limites de ecossistemas com unidades usuais de análise” pois “a 

estrutura e função dos ecossistemas não são capturadas pelos indicadores usuais 

agregados de acordo com os limites político-legais”. 

 

Oliveira et al (2004) diz que a decisão de abordar as informações disponíveis 

no recorte das bacias hidrográficas decorre da importância estratégica que a análise do 

comportamento das variáveis ambientais vem ganhando no planejamento e na gestão 

de políticas territoriais. Esta abordagem assume especial relevância quando se 

considera a necessidade de regulação dos recursos hídricos, tendo em vista as 

conseqüências políticos sociais de seu uso compartilhado sobre a qualidade de vida da 

população. 

 

Atualmente, os dados estatísticos disponíveis estão referenciados aos limites 

político-administrativos (municípios, bairros, regiões administrativas etc) ou a unidades 

ambientais (ecossistemas, bacias hidrográficas, formações vegetais etc). A união dos 

dados produzidos a partir das pesquisas estatísticas com  aqueles produzidos em 

unidades ambientais usando os dados  agregados de setores censitários, podem 

contribuir  para formar unidades territoriais de análise que contemplem informações 

socioambientais na bacia hidrográfica. (LINHARES, 2004). 
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Visando contribuir para o preenchimento da lacuna resultante da 

incompatibilidade entre unidades de análise demográficas e ambientais, Linhares (2004) 

sugere unir estas informações utilizando os setores censitários unificados para 

preencher a unidade territorial de análise que contempla a bacia hidrográfica, e dessa 

forma desenvolver estudos integrando as diversas variáveis passíveis de análise. 
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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO TRÊS BOCAS 

 

A bacia hidrográfica do ribeirão Três Bocas está localizada na Região 

Metropolitana de Londrina1. Reúne parcialmente quatro municípios: Londrina, Cambé, 

Rolândia e Arapongas, onde apenas o último não está incluído no limite metropolitano 

(Figura 1). 

 

A bacia possui cerca de 523 km2, as áreas urbanizadas dos municípios 

caracterizam-se pela formação de um arco, e estão localizadas nas áreas de topo da 

bacia, áreas próximas às nascentes. É também no divisor da bacia que passa a BR 369, 

rodovia que mantêm um tráfego intenso e que corta todos os municípios citados. A área 

é densamente recortada por vias de acesso: estradas pavimentadas, não pavimentadas e 

por rodovias cujos acessos levam  às cidades de Maringá, Curitiba e ao Estado de São 

Paulo.   

 

A bacia do ribeirão Três Bocas por sua localização, por sua área de 

abrangência e pelos municípios constituintes, pode ser considerada uma das mais 

expressivas e importantes bacias do baixo Tibagi.  Os quatro municípios compõem 

parte do complexo urbano polarizados por Londrina e Maringá (IPARDES, 2000). A 

área apresenta também características peculiares e estratégicas dentro do contexto 

regional: 

 

• Congrega importantes municípios,  

• Área onde se localiza a bacia de manancial do ribeirão Cafezal, importante 

tributário do ribeirão Três Bocas e  sistema superficial de captação que se completa com 

a vazões do sistema Tibagi; 
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• Área preferencial de crescimento urbano dos municípios, principalmente 

Londrina e Cambé; 

• Área onde está compreendido os dois primeiros poços perfurados do Aqüífero 

Guarani, que estão hoje interligados ao manancial do ribeirão Cafezal (AMANTHEA, 

2004).  

• Local que reúne áreas prioritárias de preservação/conservação ambiental, principalmente, 

condições que possam assegurar a disposição de águas superficiais para o abastecimento e a 

demanda para outros usos. 
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Figura 4: Localização da área de trabalho. 
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Tabela 1: População Municipal, Área Total e Área Inserida na  

Bacia do Ribeirão Três Bocas. 
 

Municípios 
População Municipal Área total1 

(km2) 
Área na 

bacia2 (km2) 
% 
(*) Urbana Rural Total 

Arapongas 81.790 3.638 85.428 381,32 41,95 8 
Cambé 81.942 6.244 88.186 495,73 94,70 18,1

 Londrina 433.3369 13.696 447.065 1655,0 310,34 59,3
 Rolândia 44.650 4.760 49.410 455,87 76,51 14,6
 Total 641.751 28.338 670.089 2.980,5 523,49 100 

 
Fontes: (1) Censo Demográfico do IBGE do ano 2000, com a divisão territorial de 
2001 e (2) dados de cálculo de área executados em ambiente Spring. Org. Faria, 
2006. 

 
 

Os municípios juntos possuem cerca de 670 mil habitantes, todos apresentam 

domínios  parciais na área da bacia. O município de Londrina possui a maior área 

inserida na bacia, cerca de 60%. A menor área é a do município de Arapongas, que 

possui 8% da área total inserida na bacia. 

 

 

MALHAS DOS SETORES CENSITÁRIOS: Rural e Urbano 

 

O setor censitário é a menor unidade de coleta de dados do IBGE, com 

limites físicos identificáveis em campo e com dimensão adequada à operação de 

pesquisas que, no seu conjunto, esgota a totalidade do Território Nacional, o que 

permite assegurar a plena cobertura do País. (IBGE, 2003) 

As malhas dos setores censitários podem ser adquiridas junto ao IBGE [CD 

room], acessando os Mapas Interativos ou ainda através do download. São dados 

cartográficos digitais, vetoriais e georreferenciados, que subsidiam a construção de 

mapas temáticos e análise dos dados estatísticos em ambiente SIG – Sistemas de 

Informação Geográficas. 
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A malha dos setores censitários da área rural  foram adquiridas a partir do 

endereço eletrônico 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/setor_rural/PR/41SE2500P.shp. 

[Figura 2]. 

 

 
Figura 5: malha do setor Censitário Rural – Paraná 
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Em ambiente SIG [ferramenta select features do ArcGis 9.0] foram selecionados 

os setores censitários da área rural pertencentes à bacia. O primeiro critério para a 

seleção foi considerar os polígonos dispostos no limite da bacia, delimitada previamente 

pela carta planialtimétrica.  Considerou-se a totalidade do polígono que tivesse 

intersecção com o divisor da bacia. 

 

Cada setor possui um código numérico com 15 dígitos que distribuídos, 

indicam a Unidade da Federação, Município, Distrito, Subdistrito e Setor. 

 

 Na malha rural, a cidade é representada por um único polígono, no caso dos 

setores da bacia temos quatro polígonos que estão destacados na figura 3 e que foram 

extraídos para receber os setores censitários urbanos dos municípios.  A tabela 2 mostra 

os dados de área, geocódigo, situação e perímetro do setor, os campos em destaque 

correspondem aos setores urbanos excluídos.  
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Figura 6: Setores Censitários Rurais da Bacia Hidrografia do Ribeirão Três Bocas 

 

 
Os setores também reúnem variáveis e temas indicadores de parâmetros 

adequados aos estudos das dinâmicas da bacia hidrográfica, que, embora contemple a 

unidade administrativa do município, permite uma aproximação socioambiental  a 

partir da sistematização dos dados estatísticos e sua relação com dados como por 

exemplo a geomorfologia, tipos de solo, declividade, saneamento e renda. 
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Tabela 2 - Códigos dos setores censitários inseridos na bacia hidrográfica do 
ribeirão Três Bocas - Paraná 

Perímetro [km] Código Situação Area [km2] 
41,68 410150705000079 8 57,21 
59,58 410150705000001-0078 1 69,82 
39,27 411370005000392 8 34,38 
40,29 411370005000393 8 45,01 
38,27 411370005000394 8 28,74 
36,62 411370005000395 8 33,64 
44,76 411370005000396 8 53,03 
16,46 411370005000397 8 8,05 
35,19 411370005000398 8 28,61 
34,21 411370005000399 8 44,25 
83,56 411370005000001-0391 1 243,95 
18,04 410370105000080 8 7,51 
16,04 410370105000081 8 12,71 
19,22 410370105000082 8 14,39 
25,44 410370105000083 8 24,49 
15,75 410370105000084 8 10,03 
3,68 410370105000085 8 0,76 

34,38 410370105000001-0079 1 26,51 
20,23 412240405000040 8 19,43 
27,92 412240405000041 8 39,99 
32,99 412240405000001-0038 1 35,06 

Fonte: Elaborado com base em IBGE, 2000. Malha do Setor 
Censitário Rural. 

 
 
Os setores urbanos dos municípios foram adquiridos separadamente em 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/malhas_digitais/setor_urbanol/PR , possuem 7 

dígitos que indicam a Unidade da Federação e o código do município na base IBGE. 

 

Os setores urbanos dos municípios foram inseridos na base de dados da 

bacia hidrográfica do ribeirão Três Bocas, compondo uma base com os setores  da área 

rural. A figura 4 mostra os setores inseridos na base de dados. 
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Figura 7: Setores Censitários Rurais e Urbanos – Bacia Hidrográfica do Rib. Três Bocas 

 

 
 

O critério de seleção dos setores –urbano e rural- também considerou os 

limites e pontos cotados da bacia, e o resultado pode ser visto na figura 5. 
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Figura 8: Setores Censitários Rurais e Urbanos – Bacia Hidrográfica do Rib. Três Bocas recortados 
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Em Cambé foram excluídos 8 setores, o menor número de setores por 

município. Quase a totalidade dos setores urbanos estão na área da bacia, 

especificamente alto do ribeirão Cafezal, manancial superficial de abastecimento  

urbano de Londrina que já abasteceu Cambé, hoje abastecido pelo Sistema Tibagi.  

 

Em Rolândia foram 12 setores excluídos e em Arapongas 63 setores foram 

desconsiderados por não atenderem ao primeiro critério. Em Londrina, município de 

maior população, foi excluído 205 polígonos e ainda ocupa a maior área nos domínios 

da bacia. 

 

Os polígonos selecionados deram origem a um agregado preliminar, ainda 

passível de redefinição de acordo com as características da bacia e especificidade da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0588   



 

 

APLICAÇÃO DO TEMA POPULAÇÃO NA REDEFINIÇÃO DOS SETORES 

CENSITÁRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO TRÊS BOCAS 

 

Após o resultado do primeiro critério adotado para a seleção dos setores, 

submeteu-se os mesmos ao segundo critério. Os setores censitários que excederam os 

divisores da bacia foram recortados utilizando a função clip [Arc Gis 9.0] com a base no 

limite da bacia.   

 

Os resultados mostraram a diminuição da área daqueles setores dispostos na 

linha divisória da bacia do Três Bocas. Os números totais mostram que houve uma 

redução de aproximadamente 10% no conjunto dos quatro municípios. A área, que no 

primeiro critério apresentava aproximadamente 206 km2, após o fracionamento dos 

setores pelo divisor, diminuiu para 185 km2, uma supressão de aproximadamente 21 

km2. 

 

Quando analisados os resultados da redefinição dos setores urbanos em nível 

municipal, temos que em Londrina, município que apresenta o maior número de 

população, houve um decréscimo de 3% dos setores considerados no primeiro critério. 

 

Em Cambé foram suprimidos cerca de 3% da área dos setores considerados a 

partir dos divisores. O município excluiu o menor número de setores quando da adoção 

do primeiro critério, e também, foi o município que “perdeu” menor área com  a adoção 

do segundo critério. 

 

Já no município de Arapongas houve a supressão de aproximadamente 39% 

de área dos setores. Do total considerado no primeiro critério, cerca de 8,5 km2, 

restaram 5,2 km2. Arapongas, pela sua conformação urbana, ocupou densamente os 

divisores da bacia do Três Bocas, mais se expandiu na direção das bacias vizinhas. 
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O município de Rolândia apresentou dados de supressão de área de cerca de 

36%, ou seja, de 30 km2 restaram apenas cerca de 11 km2. O fato é que a malha censitária 

urbana de Rolândia, classificada a partir da consideração dos setores em intersecção 

com os divisores da bacia, apresentou um extenso setor [Figura 6] que apresenta um 

pequeno vértice incluso na área da bacia, e se estende em direção às bacias vizinhas, e 

quando delimitado pelos divisores diminuiu significativamente  a área. 

 

A tabela 3 mostra os resultados da área submetida ao primeiro e segundo 

critério e os dados de população utilizados para o cálculo da densidade demográfica 

por setor.  

 

Tabela 3 - Dados dos setores censitários urbanos: Arapongas, Londrina, Cambé e 

Rolândia. 

Município 
Área 
(ha) 

Área 
recortada 

(ha) População 

Densidade 
Demográfica 

Total p/ setores 

Densidade 
Demográfica 
proporcional 

Araponga
s 855,68 527,27 16690 859,93 1680,57 

Cambé 2737,36 2554,02 76133 4527,23 4959,56 

Londrina 13981,75 13545,84 199180 16273,84 22694,34 

Rolândia 3017,61 1920,71 26971 988,16 6535,19 

TOTAL 20592,40 18547,85 318974 22649,16 35869,67 
Fonte: IBGE,2000. 

 
Para a representação da densidade demográfica por setor, considerou-se 

apenas a área recortada pelo segundo critério.  Distribuiu-se a densidade total e a 

densidade fracionada nos setores.  O objetivo foi o de não desconsiderar a população a 

medida do fracionamento dos setores, com isso, os dados de população foram 

preservados na sua totalidade e superestimados quando lançados integralmente nos 

setores fracionados. 
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Figura 9 
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Figura 10 
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As representações [Figura 6 e 7] mostram um pequeno aumento da densidade 

demográfica nas bordas das malhas censitárias dos municípios à esquerda, onde foi 

aplicada a totalidade desse dado. A próxima etapa será avaliar a distribuição dos 

dados de população para chegar a resultados quantitativos do real aumento que esse 

critério proporcionou aos setores urbanos dos municípios que compõem a bacia 

hidrográfica do ribeirão Três Bocas. Os dados das representações à direita mostram a 

densidade demográfica proporcional ao recorte no setor censitário. 

 

Os resultados do redimensionamento dos setores da área rural mostram uma 

redução de aproximadamente 12 km2, cerca de 25% foram excluídos por não estarem 

nos limites da bacia.  

 

Embora na base de dados SIG os setores censitários da área rural não tenham 

sido desmembrados por municípios, podemos observar a partir dos geocodigos 

apresentados na tabela 4, a distribuição dos setores por municípios. 

 

O município de Arapongas possui apenas 1 setor rural nos domínios físicos da 

bacia, local de intenso cultivo agrícola.  A área original de 57,1 km2 passou para 35,5 

km2, cerca de 21 km2 estavam excedendo os limites da bacia em direção à bacia vizinha. 

 

Londrina e Cambé possuem o maior número de setores rurais. Londrina possui 

8 setores que cobrem a área rural e Cambé possui 6 setores. Na totalidade dos setores 

do município de Londrina foram excluídos cerca de 96 km2 de área, aproximadamente 

35% de toda a área rural pertencente ao município. 

 

Cambé, por não apresentar setores rurais na área da divisa da bacia, manteve 

a área original dos 6 setores, cerca de 70 km2. 
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Rolândia possui apenas 2 setores e apenas 1 foi redimensionado.  Neste caso, 

a área suprimida dos setores selecionados foi de  0,2%.  

 
Tabela 4 – Dados dos setores censitários da área rural da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambé. 

 

Setores - 
Geocódigo Área (ha) 

Área 
Fracionada (ha) População 

Densidade 
Demográfic

a 

Densidade 
Demográfic

a - 
Fracionada 

410150705000079 5712,17739 3551,193423 464 0,08 0,13 
411370005000392 3434,712072 2116,673663 1540 0,45 0,73 
411370005000393 4496,150238 1631,538238 454 0,10 0,28 
411370005000394 2871,245323 2871,245321 206 0,07 0,07 
411370005000395 3360,947423 1919,103478 451 0,13 0,24 
411370005000396 5297,532268 3465,614635 413 0,08 0,12 
411370005000397 804,4091884 190,6983106 0 0,00 0,00 
411370005000398 2858,010753 1361,1278 546 0,19 0,40 
411370005000399 4420,285741 4420,285733 297 0,07 0,07 
410370105000080 751,0656027 751,0656008 955 1,27 1,27 
410370105000081 1271,301728 1271,301729 652 0,51 0,51 
410370105000082 1439,309877 1439,309887 704 0,49 0,49 
410370105000083 2449,647937 2449,647937 6 0,00 0,00 
410370105000084 1003,155279 990,9340507 66 0,07 0,07 
410370105000085 76,07900714 76,07900763 886 11,65 11,65 
412240405000040 1938,419349 1924,520024 278 0,14 0,14 
412240405000041 3990,326876 3990,326879 449 0,11 0,11 
TOTAL 46174,78 34420,67 8367 15,42 16,28 

Fonte: IBGE,2000. 
 
. 
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Figura 11 
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Ao aplicar os dados de população/densidade demográfica nos setores 

censitários da área rural da bacia [Figura 8], observamos também um pequeno aumento 

na representação do adensamento. Igualmente aos setores urbanos, será necessário 

avaliar esse pequeno crescimento em termos quantitativos.  
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Considerações: 

 

A distribuição gratuita das bases georreferenciadas por setores censitários  do 

IBGE auxiliam com eficiência a análise de dados e a construção de mapas temáticos em 

várias escalas. As bases manuseadas a partir da tecnologia SIG permitem que haja uma 

aproximação das linhas de divisa das bacias hidrográficas com  os dos setores 

censitários, demonstrando uma preocupação do IBGE em ampliar as discussões acerca 

da gestão das águas e gestão do território. 

 

Quanto aos critérios utilizados, embora tenham apresentado dados de 

representação gráfica e estatística, aproximando os setores da divisa da bacia, outros 

critérios de análise devem ser aplicados, como, por exemplo, reconsiderar setores 

excluídos pelo fato destes exercerem pressões na área da bacia, a exemplo do citado por 

Linhares (2004) que na redefinição de áreas para o planejamento no âmbito da bacia 

hidrográfica, considerou um setor que não apresentava nenhum vértice no perímetro da 

bacia, por se tratar de uma comunidade carente em franca expansão nos divisores da 

bacia estudada. 

 

São análises que, metodologicamente, devem prever trabalhos de campo 

para buscar informações sobre as dinâmicas socioeconômicas e socioambientais 

incidentes na bacia. 
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Introdução 

 

 A prática do sedentarismo e o desenvolvimento gradual de técnicas mais sofisticadas de 

proteção e cu ltivo, aliadas à caça e à co leta, evidenciou às primeiras formações dos 

agrupamentos humanos a necessidade de formação e delimitação de um território, o espaço de 

poder por excelência. Nos tempos modernos, o território assume caráter estritamente jurídico, 

cabendo ao Estado sua delimitação para intervenção e defesa através do planejamento, do uso e 

ocupação, atribuindo novas funcionalidades e formas ao espaço, enquanto um sistema de objetos 

(naturais e humanos) e d e ações nos âmbitos político e jurídico. O presente trabalho tem por 

meta analisar os atuais critérios e formas jurídicas que dispõem sobre as divisões políticas e 

administrativas no estado de São Paulo, quanto aos limites intra e intermunicipais, ressaltando as 

conveniências e as dificuldades da aplicação do georreferenciamento analógico perante a difusão 

e uso dos SIGs e o  advento de novas tecnologias aplicadas à cartografia. Esta pesquisa contou 

com o apoio das bases cartográficas do estado nas escalas de 1:10000 e 1:50000, além do 

levantamento bibliográfico pertinente à problemática posta em tela, abrangendo inclusive o 

conhecimento de estudos de caso envolvendo litígios territoriais entre municípios com base nas 

leis que dispõem e alteram, desde 1964, o quadro administrativo-territorial do estado de São 

Paulo.  
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Por convenção, o traçado dos limites intermunicipais no estado de São Paulo obedece a u ma 

lógica estritamente analógica quanto à interpretação e ao  uso, tão-somente, de elementos do 

estrato geográfico, sejam estes naturais e perenes (rios e espigões), ou humanos (estradas férreas, 

pavimentadas ou cercados), hoje, sendo ambos passíveis de profundas mudanças em curta escala 

temporal. Diante da morosidade na atualização das bases cartográficas do estado, ocorre, 

portanto, o uso anacrônico e indiscriminado de antigas cartas junto ao georreferenciamento 

analógico do atual traçado de divisas e situação de propriedades, dissonante ao moderno 

emprego dos SIGs, criando zonas litigiosas de disputa territorial, motivadas pelo valor da terra e 

fins tributários. A aplicação das leis estaduais vigentes que dispõem sobre o quadro 

administrativo e territorial do estado não se enquadram, em certa medida, no processo de 

constante metamorfização do espaço, recaindo o georreferenciamento atual em um anacronismo 

técnico e metodológico. Nesse cenário, GIRARDI (2007) nos lembra que o papel do geógrafo 

abrange a técnica e a r eflexão. Assim, a a lteração de elementos geográficos traz novas formas 

jurídicas ao espaço, sendo necessário o trabalho indissociável do agir técnico na conformação 

espacial e do agir formal na compreensão dos movimentos históricos (SANTOS, 2008), em vista 

das mudanças físico-naturais e antrópicas ocorridas no ambiente. Os critérios e formas jurídicas 

que regem a divisão do quadro político-administrativo do estado de São Paulo necessitam, 

portanto, ser repensados, como pré-requisito fundamental à diminuição ou mesmo à amenização 

dos casos de litígios enfrentados entre prefeituras, distritos e, em última instância, proprietários 

de terras, sendo necessário pensar os moldes da formação acadêmica e técnica contemporânea, 

esta compatível com a realidade em construção. 
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Breves considerações acerca de território e cartografia 

 

 A prática do sedentarismo e o desenvolvimento e uso gradual de técnicas e métodos mais 

sofisticados de proteção e cu ltivo, aliadas, ainda, à caça e à coleta, evidenciou às primeiras 

formações dos agrupamentos humanos a necessidade de reconhecimento, formação e delimitação 

de um território, o espaço de poder por excelência. Nos tempos modernos, formalmente, o 

território assume um caráter estritamente jurídico, cabendo ao Estado e a os seus agentes – 

institucionais ou não – sua delimitação para intervenção e d efesa através do planejamento, do 

uso e ocupação, atribuindo novas funcionalidades e formas ao espaço, enquanto um sistema de 

objetos (naturais e humanos) e d e ações (SANTOS, 2008), nos âmbitos político e jurídico. O 

território, portanto, carrega um duplo sentido, material (concreto) e s imbólico (abstrato), 

enquanto forma de dominação e ap ropriação simbólico-cultural, cujo componente central de 

análise é o poder (HAESBAERT, 2009; SOUSA, 2008).  

 

 A cartografia, desde seus primórdios, despontou como o meio documental mais palpável 

de legitimação do poder no espaço, pois forneceu subsídios ao homem para que pudesse registrar 

seus modos de vida e r epresentar seus espaços de vivência e p ráticas sociais enquanto 

construções (i)materiais, chegando aos dias atuais com uma ampla variedade de conhecimentos e 

tecnologias avançadas (MARTINELLI; QUEIROZ FILHO, 2007). Além do mais, disputas que 

não fossem resolvidas pela diplomacia e consenso culminavam em guerras cuja finalidade era a 

conquista de territórios pela força – terroir (raiz etimológica de terra e terror, respectivamente) 

–, preconizando a ideia de espaço vital de Ratzel.  
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A carta, enquanto representação de dada realidade, foi vista por muito tempo – e ainda o é 

– como instrumento-chave de poder nas mãos de minorias ou de uso exclusivo dos aparelhos de 

Estado (LACOSTE, 2008), considerando principalmente os objetivos militares, sendo inclusive 

censurado seu uso nos trabalhos e exercícios acadêmicos dos estudantes de geografia da antiga 

União Soviética. Da mesma forma, procedimentos restritivos quanto ao uso de materiais 

cartográficos de teor estratégico foram estabelecidos no Brasil, além da distinção entre cartas 

“reservadas” e “confidenciais”, conforme portaria 3783/FA-51, de 25 de  outubro de 1977, do 

Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA).  
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Cartografia convencional e SIGs: conveniências e dificuldades  

 

 Os SIGs compreendem dispositivos automatizados envolvidos em dados 

georreferenciados no espaço objeto de estudo geográfico, que, monitorados no tempo, permitem 

simulações de eventos complexos da realidade (MARTINELLI, 2009, p. 28), fornecendo 

dinamicidade no tratamento e armazenamento das informações (CASTRO, 2007). A 

disseminação dos SIGs desde o último quartel do século XX, decorrente dos avanços e 

popularização da informática e da simultaneidade informacional, estigmatizou, em certa medida, 

a cartografia “tradicional”, posta em dúvida ante as novas tecnologias disponíveis no mercado. 

Embora o uso dos SIGs estivesse relacionado à f acilidade e agilidade na confecção de cartas, 

uma série de equívocos se sucedeu nesse processo, especialmente quanto ao uso e interpretação 

dos dados por pessoas que detinham baixo conhecimento cartográfico (MARTINELLI; 

QUEIROZ FILHO, 2007), ocasionando, portanto, um embate “aparente” entre o tradicional e o 

moderno.  

 

É nesse contexto que se faz necessária a análise dos atuais critérios e formas jurídicas que 

dispõem sobre as divisões político-administrativas no estado de São Paulo, quanto aos limites 

intra e intermunicipais, ressaltando suas conveniências e d ificuldades quanto à ap licação do 

georreferenciamento analógico perante a d ifusão e u so dos SIGs e o advento de novas 

tecnologias aplicadas à car tografia. Contrariamente ao que afirma MARTINELLI (2009, p. 21) 

acerca da substituição paulatina de um código analógico (visualmente organizado) por um mais 

abstrato na confecção de cartas temáticas, o primeiro, de modo geral, nas atuais divisões 

territoriais, anula ou desconsidera o segundo, depreciando-o. 

  

Desde 1979, com base no Artigo 13 da Lei estadual nº 8092, de 28 de fevereiro de 1964, 

ratificado pela Constituição Federal de 1988, o órgão responsável pela organização dos mapas e 

demarcação das divisas municipais no estado de São Paulo é o  Instituto Geográfico e 

Cartográfico (IGC), subordinado à Secretaria de Economia e Planejamento do estado.  
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Antes dessa data, outras instituições estiveram incumbidas de elaborar os materiais 

cartográficos com o traçado das divisas político-administrativas de São Paulo e, inclusive, do 

Brasil. Dentre os órgãos há o antigo Instituto Geográfico Geológico (1938-1975) e a Comissão 

Geográfica e G eológica (1886-1931), que originaram o IGC, e a Empresa Metropolitana de 

Planejamento de São Paulo, todos órgãos do estado, além das Forças Armadas, subordinadas ao 

Ministério da Defesa, e d o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ambos de 

âmbito federal.    

  

Historicamente, as unidades territoriais e ad ministrativas internas do Estado sempre 

estiveram vinculadas e submetidas às formas jurídicas que as definiam, nas respectivas instâncias 

do poder público (IGC, 1995). Pelos § 2º  e 3º, do Artigo 3º, da Lei Estadual Complementar nº 

651, de 31 de  julho de 1990, as divisas do município criado acompanharão preferencialmente 

“(...) acidentes naturais ou segundo linhas geodésicas entre pontos bem identificados”, de modo 

que não acarrete prejuízo financeiro apreciável ao primeiro município. Assim, por convenção, o 

traçado dos limites distritais e intermunicipais em todo o estado de São Paulo obedece a u ma 

lógica estritamente analógica quanto à interpretação e ao  uso, tão-somente, de elementos do 

estrato geográfico, sejam estes naturais (cursos d'água, cabeceiras de rios e espigões), ou 

humanos (estradas férreas, pavimentadas, arruamentos, pontes, com referências à 

antropotopônimos, ou linhas abstratas que fazem a ligação entre pontos conhecidos da superfície 

terrestre), hoje, sendo ambos passíveis de profundas mudanças em curta escala temporal. Os 

primeiros elementos, de modo geral, eram suscetíveis a baixos impactos de ação humana, 

situação essa modificada em vista do uso mais abrangente de técnicas no tocante às necessidades 

da sociedade circundante, alterando a paisagem.  
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A Lei nº 6645, de 9 de  janeiro de 1990, por exemplo, define da seguinte maneira o 

traçado de divisa entre os municípios de Rincão e Santa Lúcia: “Começa no ribeirão Guabirobas, 

no ponto onde é co rtado pela reta de rumo SE 57º40’, que vem da cabeceira do córrego do 

Mosquito; daí, vai, pela referida reta até a cabeceira do córrego do Mosquito e, por outra reta, 

alcança a foz do pequeno córrego do Lenheiro de Francisco Greco, no ribeirão das Anhumas, 

depois de cortar o ribeirão das Cabeceiras; daquela foz segue por nova reta até a p onte da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro sobre o córrego Fundo e por este abaixo até o ribeirão 

Rancho Queimado; sobe por este até a foz do córrego Desbarrancado e por este ainda até sua 

cabeceira do divisor Rincão – Rancho Queimado. Já o Artigo 2º da Lei nº 7664, de 30 de 

dezembro de 1991, define o limite municipal entre o m unicípio de Tuiuti (emancipado) e 

Morungaba: ”[Município de Tuiuti] Com o Município de Morungaba. Começa na foz do córrego 

do Lajeado ou da fazenda do Manuel Ferraz no Rio Jaguari; desce por este rio até a f oz do 

córrego de J. Marinho, onde tiveram início estas divisas”. Em ambas as descrições de traçados 

municipais, há evidente menção a aci dentes geográficos, sejam objetos naturais ou frutos da 

intervenção da sociedade, cujas nomeações, por ora, trazem motivação histórica de seus 

possuidores (DICK, 1992).  

  

Portanto, alguns dos elementos geográficos descritos nas leis já sofreram alguma forma 

de alteração, seja a extinção dos elementos definidos pela legislação vigente ou mesmo por 

mudança toponímica, dificultando o levantamento de dados (IGC, 1995) e seu correlacionamento 

atual com bases cartográficas ainda em uso. Diante de tais circunstâncias, pode ocorrer a 

invalidação da lei em questão ou, nos trabalhos técnicos junto a b ases cartográficas antigas, 

dificuldades de georreferenciamento analógico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0606   



 

 

Estudos de caso 

 

 O período que compreende o f im do século XIX e início do século XX, com a 

intensificação do processo de industrialização e u rbanização, evidenciou rápidas e incisivas 

mudanças socioespaciais em meio ao processo ininterrupto de adensamento da mancha urbana na 

atual Região Metropolitana de São Paulo – instituída pela Lei Federal Complementar nº 14, de 8 

de junho de 1973 –, caracterizando-se, na segunda metade do século XX, como fator restritivo à 

visualização e d elimitação do traçado de divisas entre municípios circunscritos à metrópole 

paulista.  

  

O próprio processo de valorização da terra urbana põe em discussão o uso dos elementos 

geográficos como parâmetro para o estabelecimento das divisas intermunicipais. O exemplo mais 

importante é o limite estabelecido entre os municípios de Barueri e Carapicuíba (imagem 1) que, 

pelo Anexo III da Lei nº 9821, de 24 de  outubro de 1997, promulgada pela Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, tem a seguinte descrição: “[Município de Barueri] Com o 

Município de Carapicuíba. Começa no rio Tietê, na foz do ribeirão Carapicuíba; desce pelo rio 

Tietê até a foz do rio Cotia, pelo qual sobe até a foz do córrego Fronteiriço”. As intervenções de 

retificação do rio Tietê trouxeram inconvenientes de ordem tributária, em vista de 

potencialidades financeiras espaciais originadas no processo de desmembramento e anexação de 

áreas valorizadas em ambos os municípios agregando indústrias, ramais ferroviários, área de 

extração de areia e, especialmente, uma pequena represa no município de Carapicuíba, principal 

alvo de disputa. Mesmo com propostas de acordos, não houve consenso quanto às respectivas 

jurisdições territoriais e o caso foi direcionado à resolução judicial e posterior encaminhamento à 

Assembleia Legislativa para promulgação de uma nova lei.  
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Imagem 1 
 

 

 
 

Folha denominada Osasco, confeccionada pelo IBGE na escala original 1:50 000, edição de 

1984, projeção UTM, datum SAD-69, com destaque à divisa intermunicipal Barueri-

Carapicuíba.  
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 Outro caso, no interior do estado, diz respeito à divisa municipal entre os municípios de 

Itaí e Itaberá (imagem 2), que tem a seguinte descrição pela Lei nº 8092, de 28 de fevereiro de 

1964: “Começa no rio Taquari, na foz do córrego Nhá-Cândida, sobe por aquele até a foz do 

ribeirão Laranjal, sobe por este até a foz do córrego da Divisa”. A descrição da divisa foi 

elaborada com base em cartografia antiga, apresentando incorreções quanto à r epresentação 

cartográfica do ribeirão Laranjal, tomado como divisa entre ambos os municípios, fato este que 

torna impossível a leitura dessa descrição sobre a car tografia aerofotogramétrica atual. A 

retificação da descrição da divisa intermunicipal foi alterada para: “Começa no rio Taquari, na 

foz do córrego Nhá-Cândida, sobe por aquele até a foz do ribeirão Laranjal, pelo qual sobe até o 

ponto onde o mesmo é cortado pela reta, que tem sua origem na foz do ribeirão Laranjal ou da 

Campina no ribeirão do Caçador, passando pelo ponto de coordenadas UTM N=7376985,37m e 

E=693837,89m, referenciadas ao datum Córrego Alegre; segue por essa reta até a referida foz”.  
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Imagem 2 
 

 

 
 

 

Folha denominada Taquarituba, confeccionada pelo IBGE na escala original 1:50 000, edição de 1974, projeção UTM, datum Córrego 

Alegre, com destaque à divisa intermunicipal Itaí-Itaberá.  
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 É importante destacar que qualquer alteração na conformação territorial dentro do estado 

seja por emancipações ou por anexações, obrigatoriamente, devem ser submetidas aos órgãos 

públicos competentes, à aprovação de lei complementar e, antes de tudo, à consulta e decisão em 

plebiscito local, que decidirá a pertinência das mudanças. Contudo, a Emenda Constitucional nº 

15, de 12 de setembro de 1996, altera o § 4º, ao afirmar que “a criação, a incorporação, a fusão e 

o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por 

Lei Complementar Federal (...)”.  O  fato desse “período determinado” ao qual se refere a 

Emenda Constitucional não ter sido aprovado, enrijece ou inviabiliza as tentativas de resolução 

de litígios no quadro administrativo-territorial do estado, mesmo que haja comum acordo entre as 

partes envolvidas e solução técnica plausível.  

 

 De modo geral, a d escaracterização das feições dos elementos naturais do estrato 

geográfico ocorriam única e gradativamente no transcorrer do tempo geológico, dada a gênese e 

intensidade dos agentes modeladores e d emais circunstâncias, salvo a o corrência de eventos 

catastróficos. Antes, como se nota, a relação sociedade-natureza era estabelecida a p artir da 

adaptabilidade da primeira em função única da segunda, situação essa, em certa medida, 

invertida. Os acontecimentos dos últimos séculos mostraram o quão rápido foi o conhecimento 

técnico e a velocidade informacional no bojo da aldeia global, não só por suas realizações, mas 

também, por sua disseminação intelectual nas múltiplas escalas espaciais, por ora, modificando o 

espaço em função do tempo. Dentre os exemplos, podem ser destacados a retificação ou extinção 

de cursos d'água; criação de represamentos; canalização e cobertura de córregos; transposição e 

cortes de curvas de nível para instalação de estradas pavimentadas, linhas férreas ou habitações; 

terraceamento voltado às práticas agropecuárias; extração mineral; criação e e xtinção de 

caminhos etc. 

 

 Em meio aos trabalhos de georreferenciamento analógico e at ravés dos SIGs, são 

observadas incompatibilidades de cartas de diferentes anos (obedecendo à elaboração de planos 

cartográficos específicos à região e em diferentes escalas), sistemas geodésicos (Córrego Alegre 

Datum e o SAD69), e órgãos responsáveis pelo levantamento cartográfico (IBGE, IGG e IGC, 

com diferentes propósitos).  
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Haverá, portanto, problemas consideráveis nas análises espaciais e inconsistência de dados em 

função da ausência de uma padronização entre as esferas jurídicas do Estado, sejam órgãos de 

atuação municipal, estadual ou federal, implicando na ocorrência de diferentes coordenadas para 

um mesmo ponto da superfície terrestre ou níveis de detalhamento dos elementos geográficos 

(NOGUEIRA, 2008). Apesar do desenvolvimento e uso de um arcabouço de conhecimentos de 

técnicas e métodos ao longo da história, a co nfecção de cartas se fez sobre a r epresentação 

aproximada ou, no limite, expedita dos objetos como o c aso do levantamento de pontos e 

interpolação de curvas de nível, fornecendo, em detrimento de uma dada escala, considerações 

generalizadas da representação de dado fenômeno físico-humano.  

 

 O embate vivido entre a car tografia digital e a c onvencional suscita reflexões infere na 

contribuição de ambas no respaldo das atividades humanas. É evidente que o mapa em sua 

condição se apresenta de forma bidimensional e fixa ao contrário dos recursos da cartografia 

digital, que permite maior dinâmica e interatividade dos bancos de dados digitais, posta como 

ferramenta tridimensional. Porém, como expõe FONSECA (2007, p. 92), o mapa coloca seu 

observador em condição ativa fornecendo amparo às atividades humanas, e não passiva, como na 

cartografia digital. O método e a teoria na cartografia convencional (ou analógica) não podem ser 

negligenciados quanto ao uso concomitante às novas tecnologias (CASTRO, 2007, p. 68), ou o 

inverso, pondo em debate a i mportância da comunicação cartográfica no processo de 

visualização cartográfica através da semiologia, isto é, da linguagem.  
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Considerações finais 

 

 Diante da morosidade na atualização das bases cartográficas do estado, ocorre, portanto, 

o uso anacrônico e indiscriminado de antigas cartas junto ao georreferenciamento analógico do 

atual traçado de divisas e situação de propriedades, dissonante ao moderno emprego dos SIGs, 

criando zonas litigiosas de disputa territorial, motivadas pelo valor da terra e fins tributários. Um 

caso importante a s er lembrado no estado de São Paulo diz respeito às grandes propriedades 

rurais do Pontal do Paranapanema e aos conflitos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 

A carência de um mapeamento atualizado e em escala adequada para conhecimento da estrutura 

fundiária (NOGUEIRA, 2008), aliados à i nconsistência dos SIGs em conjunto a car tografia 

analógica, torna praticamente inviável o estabelecimento de políticas de planejamento, manejo 

de recursos da terra e reforma agrária.  

 

 A aplicação das leis estaduais vigentes que dispõem sobre o quadro administrativo e 

territorial do estado não se enquadra, em certa medida, no processo de constante metamorfização 

do espaço, recaindo o georreferenciamento atual em um anacronismo técnico e metodológico. As 

leis são fruto de necessidades passadas, por mais inovadoras que sejam, tendo como propósito a 

estabilização das relações sociais no espaço e no tempo (ANTAS JÚNIOR, 2005, p. 50). Há, 

portanto, especial necessidade de realização periódica de trabalhos in loco com o propósito de se 

efetuar a co nferência e possíveis constatações de alterações relevantes impressas no espaço 

(rugosidades) e, com isso, partir para a at ualização das bases cartográficas ainda em uso pelos 

órgãos oficiais do estado responsáveis pelos serviços geográficos e cartográficos. Vale ressaltar, 

em meio aos trabalhos técnicos de campo e laboratório, a importância do uso das antigas cartas 

em concomitância e harmonia às bases cartográficas atualizadas, tendo em vista a visualização e 

compreensão dos fenômenos espaciais transcorridos no intervalo de tempo entre um 

levantamento e outro, como extensão de propriedades, localização e u sos da terra e 

potencialidades econômicas. Enquanto fenômeno histórico, a técnica, como forma (material) e 

ação (norma e conteúdo imaterial), é um elemento constitutivo do espaço geográfico e categoria 

basilar de interpretação (SILVEIRA, 2009).  
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 Para GIRARDI (2007), o papel do geógrafo abrange essencialmente o uso da técnica e 

sua reflexão, tanto quanto à cognição resultante da visualização não divorciada de seu contexto 

social (MARTINELLI, 2009). Assim sendo, a a lteração de elementos geográficos traz novas 

formas jurídicas ao espaço e a r econstrução de suas tramas sociais, sendo necessário o trabalho 

indissociável do agir técnico na conformação espacial, isto é, na elaboração de representações do 

mundo material e simbólico, e d o agir formal na compreensão dos movimentos históricos 

(SANTOS, 2008), em vista das mudanças físico-naturais e antrópicas ocorridas no ambiente.  

 

 Os critérios e formas jurídicas que regem a divisão do quadro político-administrativo do 

estado de São Paulo necessitam, portanto, ser repensados, como pré-requisito fundamental à 

diminuição ou mesmo à amenização dos casos de litígios enfrentados entre prefeituras, distritos 

e, em última instância, proprietários de terras, sendo necessário pensar os moldes da formação 

acadêmica e técnica contemporânea, esta compatível com a realidade em construção. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Troppmair (1987) a “Biogeografia estuda as interações, a organização e 

os processos espaciais, dando ênfase aos seres vivos – vegetais e a nimais – que habitam 

determinado local: o biótopo – onde constituem biocenoses”. A biocenose segundo Tricart 

(1977) define: “é o conjunto dos seres vivos de um ecossistema”. Nesse sentido, a Fitogeografia 

que é uma subdivisão da Biogeografia, posiciona-se como poderoso instrumento de leitura e 

interpretação sobre a distribuição das espécies vegetais na superfície do planeta, incluindo nesse, 

as macrófitas aquáticas que se localizam especialmente nas várzeas no Ribeirão Claro.  

 

Nesse contexto, abrimos a possibilidade de discutir a e xistência desses elementos nos 

quais estão inseridas as biocenoses, através da qual é possível descrever e analisar a formação e 

abrangências do Ecossistema e d a Paisagem. O Ecossistema é o riginalmente um ser lógico 

caracterizado por uma estrutura de sistema, não tem dimensão, não é co ncreto. É um ser de 

razão, como uma fórmula matemática. Na noção de ecossistema, há uma carência de um caráter 

concreto e, em decorrência, de espacialização (Cortez apud Tricart, 1981, p. 111-112).   
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Em meio ao estudo da vegetação natural, originária das condições impostas pelos 

sistemas hidrológicos e d o microclima ocorrentes na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Claro, 

dentro dos limites da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, desenvolvemos esse 

estudo nas lagoas marginais deste curso d´ água, observando, constantes variações de água 

procedentes do próprio rio com sua carga de poluentes advindos dos lançamentos de esgotos 

sanitários e d e várias nascentes ou afloramento de lençol freático nessa área. Essas lagoas 

possuem características peculiares, onde são relativamente pequenas e r asas, destarte dado ao 

ambiente favorável, observamos abundantes comunidades de plantas aquáticas, chamadas 

tecnicamente de macrófitas aquáticas.  

 

As macrófitas aquáticas representam um grande grupo de organismos, tendo como 

referência, algas talóides, musgos, hepáticas, filíceas, coníferas e plantas com flores que crescem 

em águas interiores e águas salobras, estuários e águas costeiras (Tundisi e Tundisi, 2008, p. 

198). 

 

Pott & Pott (2000) mostram que para vários autores as plantas aquáticas possuem uma 

série de descrições ou definições, quanto a sua existência no meio vegetacional, e recebem várias 

designações: 

[...] a d efinição ou conceito de planta aquática é assunto controverso, 

variando entre autores. Fasset (1966), Cook (1974) e Irgang & Gastal 

(1996) consideram aquática a p lanta cujas partes fotossinteticamente 

ativas estão permanentemente ou por alguns meses submersas ou 

flutuantes e que são visíveis a olho nu. Para Martins & Carauta (1984), é 

a planta que vive na água ou sobre a ág ua, e o  termo ecológico 

correspondente é hidrófito. Irgang & Gastal (1996) englobam em 

macrófitas aquáticas as plantas de margens que têm relação com água em 

abundância. Segundo Esteves (1988), macrófita aquática já é o  termo 

consagrado, adotado pelo International Program of Biology,e é o  mais 

adequado para plantas que habitam desde brejos até ambientes 

verdadeiramente aquáticos (Pott e Pott, 2000, p. 35). 
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Segundo Larcher (2000, 2004) as plantas têm necessidade, no contexto nutricional, de 

uma gama muito grande de elementos químicos que são fornecidos ou são provenientes: 

[...] dos minerais ou dos processos de mineralização das substâncias 

orgânicas. O material mineral nutritivo é absorvido na forma iônica e é 

incorporado na estrutura celular ou depositado no suco celular. Após a 

combustão da matéria orgânica seca, o material mineral permanece em 

sua forma primitiva como cinza (Larcher, 2000, 2004, p. 183). 

 

As macrófitas aquáticas determinam padrões de ciclagem de nutrientes, aprisionando 

nitrogênio e fósforo, onde estoca em sua biomassa. Na dinâmica dos ecossistemas, atuam na 

evolução de diferentes equilíbrios biológicos e ec ológicos, gerando fatores abióticos e b ióticos 

fundamentais para que esse sistema possa funcionar como armazenador e ou depurador de cargas 

poluidoras, daí regenerando a ág ua (Benassi e Calijuri,  2009, p. 163). Ademais, fornecem 

alimentos e abrigo, principalmente para os peixes e mamíferos aquáticos (Duarte 1995, Esteves 

1998 apud Biud e Camargo, 2008 p. 13) e ainda, ajudam na dispersão de sementes, contribuindo 

para a regeneração da vegetação aquática da floresta de várzea.  
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JUSTIFICATIVA 

 

Com relação à distribuição geográfica, as macrófitas aquáticas de modo geral apresentam 

distribuição cosmopolita (Esteves, 1998, p. 323).  Logo, quando visitamos as áreas palustres da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Claro é d e se esperar encontrar uma grande população de 

diversas espécies de macrófitas aquáticas habitando as lagoas marginais, dada pela característica 

fisionômica meândrica e q uando ocorre mata ciliar, tem-se um ambiente propício para o seu 

desenvolvimento. 

 

Entretanto, nestas áreas notamos fortes ações antrópicas ao longo dos anos, tornando-as 

cada vez mais perturbadas, devido à derrubada das matas ciliares, dos desvios de cursos d’água 

para atividades agropecuárias, pela poluição física e q uímica causada pela ocupação urbana e 

avanço da monocultura e mineração. Por conseguinte, torna-se evidente a necessidade de um 

levantamento atual das espécies e s ua localização geográfica, para fins de conhecimento e 

preservação. 

 

Macrófitas aquáticas possuem grande capacidade de adaptação e a mplitude ecológica e 

geográfica (Esteves, 1998, p. 318), apresentando grande importância para a manutenção do 

equilíbrio ecológico, pois são base da cadeia alimentar e abrigo para invertebrados e vertebrados, 

no controle do metabolismo de lagos, pois influência os ciclos biogeoquímicos com exportação 

de matéria particulada e dissolvida (Tundisi e Tundisi, 2008, p. 231) e a proteção contra a erosão 

e conservação da fauna de lagos, lagoas, rios, arroios e banhados (Cabrera, 1948). O estudo dos 

ambientes aquáticos é fator acentuado e indispensável para possibilitar a sua preservação, assim 

como o seu manejo adequado as macrófitas podem ser exploradas economicamente, através do 

uso: apícola; ornamental; têxtil; forrageiro; medicinal; conservacionista (Pott e Pott, 2000, p. 36); 

na alimentação humana, bovina, peixes e a ves; na fabricação de adubos, no tratamento de 

efluentes domésticos e d a aqüicultura e co mo fonte de biogás (CH4). (Wolverton e Mcdonald 

apud Herny-Silva e Camargo, 2000, p. 522 ). 
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De acordo com Biud e Camargo (2008), as alterações antrópicas nos ecossistemas 

aquáticos interferem no crescimento e n a produção primária de macrófitas aquáticas. A 

eutrofização cultural promove o crescimento de macrófitas flutuantes, emersas e mesmo 

submersas.  

 

Segundo Bove et al. (2003), estes são ecossistemas aquáticos que possuem características 

muito particulares e e ndemismos. Assim, diante das circunstâncias abordadas foi proposto 

estudar a distribuição e levantamento dessas espécies nas lagoas da várzea de inundação da Bacia 

do Ribeirão Claro. 
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OBJETIVOS 

 

Esse trabalho de pesquisa tem objetivo de mostrar, por meio da cartografia digital, a 

dinâmica fitogeográfica das macrófitas aquáticas flutuantes nas lagoas marginais da várzea do 

Ribeirão Claro dentro da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), aonde 

ocorre a e xistência de espécies relacionadas à flora aquática, somando elementos a es sa 

biodiversidade ribeirinha. 

  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), 

dada a sua importância histórico-cultural, científico e ambiental. A FEENA surgiu em 1909 

como Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade por iniciativa da Companhia Paulista de 

Estadas de Ferro, com objetivo principal de suprir a demanda por matérias-primas necessárias 

para a construção, operação e manutenção das atividades desta companhia, dentre elas, o uso de 

recursos florestais como combustíveis, dormentes e madeira para construção de vagões, oficinas 

e para as casas dos empregados da empresa (PLANO DE MANEJO FEENA, 2005, vol I). 

 

A FEENA tem maior parte de sua área inserida no Município de Rio Claro, SP, 

localizado na porção centro-leste do estado de São Paulo a 1 73 km da capital, pertencendo à 

região administrativa de Campinas. O acesso a outras cidades é feito através das Rodovias 

Anhanguera (SP 330), Washington Luiz (SP 310) e Bandeirantes (SP 348). Parte da FEENA 

localiza-se também no Município de Santa Gertrudes. 

 

A área da floresta caracteriza-se por abrigar antigos plantios homogêneos de Eucalyptus 

sp. e outras essências arbóreas nativas e exóticas, com ocorrência de vegetação nativa 

caracterizada como sub-bosque de regeneração natural, sem um bioma padrão bem definido. 
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Localiza-se (Figura 1) nas coordenadas geográficas: Latitude 22° 23’ e 22° 26’ S, 

Longitude 47° 30’ e 47° 33’ W, possui área de 2.230,53 hectares e está a 4 km  de Santa 

Gertrudes, 20 km de Araras, 35 km de Piracicaba, 11 km de Cordeirópolis, 25 km de Limeira e 

173 km de São Paulo. 

 

Fotografias aéreas de aerolevantamento realizado em 2000, pertencentes a base de dados 

do CEAPLA, Centro de Análise e Planejamento Ambiental da UNESP, campus de Rio Claro, 

foram utilizadas para o reconhecimento prévio da área de estudo e para o mapeamento das áreas 

a serem visitadas. Do primeiro trabalho de campo resultou a localização e e spacialização de 

lagoas marginais, nas quais foram observadas macrófitas objetos de este estudo.  
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Figura 1. Mapa de localização da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA) 



 

 

A base cartográfica da bacia do Ribeirão Claro foi obtida na biblioteca digital do 

CEAPLA (http://www.rc.unesp.br/igce/ceapla/biblioteca/), que também disponibilizou softwares 

para geoprocessamento por meio do Laboratório de Geotecnologias e Geodinâmica Ambiental. 

Através do ArcGIS, um Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi realizado o recorte da 

área de estudo e o mapeamento das lagoas marginais, as quais posteriormente seriam associadas 

aos dados coletados e às informações processadas sobre as macrófitas. 

 

Ao término desta etapa do trabalho, estabeleceu-se que os pontos de coleta de dados das 

macrófitas seriam lagoas marginais da várzea do Ribeirão Claro dentro dos limites da FEENA. 

No caso específico desse estudo, foram analisadas e levantadas as existências das espécies de 

macrófitas flutuantes que são plantas herbáceas estando na superfície da água ou a meia água. 

Como arcabouço, os ambientes palustres encontrados ao longo da área de estudos, fornecem 

condições perfeitas em caráter ambiental, sendo propícios e fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento dessa plantas. 

 

Para cada lagoa visitada ocorreram coletas de dados em duas épocas distintas do ano, 

uma no período chuvoso (março de 2010) e outra no período de estiagem (setembro 2010). A 

identificação foi feita por meio de consultas a especialistas em taxonomia e em consultas à 

literatura seguindo os autores Hoehne (1979), Cook (1990) e Lorenzi (2006). A figura 2 mostra a 

localização das lagoas visitadas e os respectivos espécimes encontradas. 
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Para este estudo, e como parâmetros para outras áreas, entende-se ser necessário em cada 

visita feita a u ma lagoa, realizar coletas manuais de pelo menos três espécimes de cada táxon. 

Quando necessário, os espécimes coletados devem ser lavados em água corrente para a retirada 

dos excessos de material que ficaram aderidos na planta. 

 

Em seguida, o material coletado deve ser colocado entre folhas de jornais, duas folhas de 

papelão e prensa botânica. Nessa seqüência, as prensas devem ser acondicionadas em estufa para 

a completa desidratação transformando em exsicatas.  
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Figura 2. Localização das lagoas visitadas e respectivas espécimes encontradas. 



 

 

Os espécimes coletados recebem uma ficha de herborização, onde são anotados o número 

do exemplar, data e local de coleta, latitude e longitude (obtidas por GPS), nome do coletor, tipo 

ecológico e identificação preliminar, segundo metodologia estabelecida por Esteves (1988). 

 

Um Banco de Dados foi modelado para receber e possibilitar buscas e manipulação de 

dados não geográficos referentes às macrófitas. Este banco de dados possibilita buscas internas, a 

partir do próprio Sistema Gerenciador de Banco de Dados, quanto a externas, como do ArcGIS e 

de softwares aplicativos. Interfaces gráficas são utilizadas para acesso dos dados, geográficos ou 

não, pela Internet. O CEAPLA disponibilizou o uso do ArcIMS, que possibilita a publicação de 

mapas dinâmicos na Internet, o que torna os mapas deste estudo mais atrativos ao uso escolar.  
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DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Através da análise dos mapas gerados, evidência uma compreensão mais integrada de 

todos os seus elementos que formam esta unidade da paisagem, assim o mapeamento das 

macrófitas nas lagoas da várzea do Ribeirão Claro possibilitou melhor entendimento da dinâmica 

da bacia hidrológica.  Aspectos físicos e q uímicos da água são de extrema importância na 

manutenção das macrófitas. Com a expansão das lavouras, pela ocupação urbana, pela poluição 

ou simplesmente pela destruição gradativa, as macrófitas tornam-se elementos bioindicadores, 

sugerindo a presença de material orgânico, que não constitui o problema em si, mas a sua 

abundância dominando toda a lagoa é o sintoma de um desequilíbrio do sistema original.  

 

 A ausência de vegetação ciliar em vários trechos do Ribeirão Claro, contribui para 

aumentar o processo de lixiviação e transporte de matéria para as lagoas marginais, aliado a isso, 

há existência de despejo de esgoto in natura nas margens do ribeirão (figura 3a), perturbando o 

funcionamento do ecossistemas aquático por meio do processo de eutrofização cultural que altera 

as condições abióticas e a composição das espécies. Foi observado, a alta densidade, porém, com 

baixa abundância de espécies de macrófitas flutuantes ocupando a superfície da água (figura 3b) 

refletindo, dentre outras coisas, a gestão inadequada dos recursos hídricos desta bacia.  
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                                    (a)                                                                                                    (b) 
Figura 3: Lançamento de esgoto in natura no Ribeirão Claro (3a), e lagoa com alta densidade e baixa diversidade de 
macrófitas (3b). 
 
 



 

 

 Tendo em vista a quantidade de indivíduos e poucas variedades de espécies de macrófitas 

aquáticas flutuantes, há uma necessidade de prosseguir estudos para determinação de gradientes 

principalmente da composição da água no local. 

 

Os produtos gerados neste trabalho serão publicados no Atlas Ambiental da Bacia do Rio 

Corumbataí, disponível no endereço http://ceapla.rc.unesp.br/atlas e utilizados como material 

educacional nos níveis de ensino fundamental, médio e superior, através do plano de Educação 

Continuada do CEAPLA. 

 

A Cartografia Digital associada ao uso de produtos de Sensoriamento Remoto e ao SIG 

foram importantes no estabelecimento das áreas a serem visitadas, bem como na distribuição 

espacial das espécies observadas e do registro de informações advindas dos trabalhos de campo, 

contribuindo assim para o entendimento da dinâmica fitogeográfica das macrófitas nesses 

ambientes, ajudando de forma objetiva os estudos para a perpetuação dos valores hidrológicos, 

ecológicos, e estéticos da bacia. 
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ANEXO 

 

 

Tabela síntese das lagoas localizadas e a identificação das macrófitas flutuantes 

LAGOA 1 UTM 23K  0238692 7519719   

Família Espécie Nome popular  

Araceae Pistia stratiotes L. Alface d´água 

Azollaceae Azolla filiculoides Lam. Azola 

Haloragidaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc  Pinheiro d´água 

Lemnaceae Spirodela intermedia W. Koch Lentilha d´água 

Lemnaceae Lemna minuta Kunth in Humb., Bonpl & Kunth Lentilha d´água 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 

   

LAGOA 2 UTM 23K 0238720 7519512   

Família Espécie Nome popular  

Haloragidaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc Pinheiro d´água 

Nymphaceae Nymphaea odorata Aiton Ninféia 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 

   

LAGOA 3  UTM 23k 0238294 7519519   

Família Espécie Nome popular  

Haloragidaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc Pinheiro d´água 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 

   

LAGOA  4 UTM 23K 0238086 7518448   

Família Espécie Nome popular  

Lemnaceae Lemna minuta Kunth in Humb., Bonpl & Kunth Lentilha d´água 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 
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LAGOA 5 UTM 23K 0237964 7518451   

Família Espécie Nome popular  

Apiaceae Hydrocotyle ramunculoides L.f. Agrião d´água 

Araceae Pistia stratiotes L. Alface d´água 

Lemnaceae Lemna minuta Kunth in Humb., Bonpl & Kunth Lentilha d´água 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 

   

LAGOA 6 UTM 23K 0237910 7518188   

Família Espécie Nome popular  

Apiaceae Hydrocotyle ramunculoides L.f. Agrião d´água 

Haloragidaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc Pinheiro d´água 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 

   

LAGOA 7 UTM  23K 0237877 7517747   

Família Espécie Nome popular  

Apiaceae Hydrocotyle ramunculoides L.f. Agrião d´água 

Haloragidaceae Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc Pinheiro d´água 

Lemnaceae Lemna minuta Kunth in Humb., Bonpl & Kunth Lentilha d´água 

LAGOA 8 UTM 23K 0237877 7517499   

Família Espécie Nome popular  

Apiaceae Hydrocotyle ramunculoides L.f. Agrião d´água 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Aguapé 

Salvinaceae Salvinia ariculata Aubl. Orelha de onça 
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INTRODUÇÃO 

 

Na área de estudo, ou seja, a bacia hidrográfica do Rio Cabeça é observada grande 

dinâmica da degradação da paisagem natural em função de extremas e negativas ações 

antrópicas. Portanto, nesse final de século XX e início do XXI, a evolução da monocultura da 

cana-de-açúcar e a criação de gado leiteiro e d e corte, fizeram com que os agropecuaristas 

investissem de maneira predatória sobre muitas reservas de vegetação ciliar que acompanham o 

Rio Cabeça e assim pouca estrutura vegetal contínua ou corredores gênicos sobraram, existindo 

trechos do rio em que o plantio desses produtos agrícolas invadiram os limites demarcados pelas 

leis florestais, chegando até as margens ou as barrancas do rio. Dentro desse contexto é que este 

trabalho visa avaliar a existência da flora vascular epifítica na extensão dessa vegetação ainda 

existente, de maneira que os dados georeferenciados são de vital importância para demonstrar o 

quanto é preciso pensar em reparos ou maneiras de se ajudar esse meio ambiente degradado a se 

regenerar. 
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 A pesquisa aqui apresentada fornece subsídios para a a valiação das potencialidades da 

estrutura da vegetação arbórea e florística na extensão do Rio Cabeça, definindo a forma e que 

tipos de vegetação de Cerrado, de Mata Atlântica e e lementos alóctones estão convivendo no 

mesmo espaço geográfico, o qual, tratado na literatura como “fragmentos” e t ambém por 

“corredores” de vegetação representados aqui pela mata ciliar que acompanha o Rio Cabeça, 

assim os trabalhos são realizados considerando os principais aspectos ambientais que refletem 

direta ou indiretamente na quantidade e qualidade deste material biológico vegetal, as 

“Orquidáceas”, nelas existentes, em se tratando de plantas fanerogâmicas, ou seja, que possuem 

flores. Portanto, por meio da identificação de espécies originárias dessa bacia hidrográfica, pode-

se inventariar o potencial epifítico que está contido nesta vegetação remanescente, e n esse 

contexto, é possível evidenciar a t ese de que essas plantas são dependentes e estão diretamente 

relacionadas com seu habitat natural, ou seja, precisam dessas condições elementares para a 

própria sobrevivência. Segundo Troppmair (2008) a definição de epifitismo se concentra na 

questão de que no reino vegetal, existem plantas que 

 
[...] usam outras apenas como suporte, sem prejudicá-las. Muitas espécies 
vegetais heliófitas, que não teriam condições de sobrevivência no sub-bosque 
escuro, a procura de luz, apóiam-se sobre troncos e galhos da copa de 
indivíduos de grande porte. É o caso das orquídeas e das bromeliáceas. 
(TROPPMAIR, 2008, p.73).  

     

Em definição, as plantas da família Orchidaceae constituem-se como ervas perenes, ou 

seja, tem longa vida desde que acondicionadas ou adaptadas em seus ecossistemas 

característicos. Portanto quanto ao seu meio de existência as mesmas podem estar adaptadas e 

serem tipicamente reconhecidas como terrestres, epifíticas ou saprofíticas, por vezes trepadeiras. 
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Segundo Lawrence (1951, p. 413) as plantas dessa família são encontradas nos seus 

habitats naturais mantendo suas características evolutivas, assim 

[...] as terrestres com raízes fibrosas ou espessas, tuberosas ou 
semelhantes a cordões, as epifíticas frequentemente com o caule folhoso 
dilatado, formando um pseudo-bulbo, com freqüência provido de raízes 
aéreas pendentes semelhantes a co rdões, cobertas por uma camada de 
tecido absorvente de água (velame), as saprofíticas sem clorofila; caules 
folhosos ou escaposos, com crescimento simpodial ou monopodial: 
folhas alternas ou raramente opostas ou verticiladas, simples... 
(LAWRENCE, 1951, p. 413 - 414).   
 
 

 Nesse contexto, também é possível analisar a interferência dos fenômenos abióticos, tais 

como o clima (precipitação, temperatura e umidade do ar), na vegetação e a influência da altitude 

na existência desta unidade vegetal, onde Troppmair (2008, p.41), faz uma descrição sobre o 

meio abiótico e dos seres vivos envolvidos, assim: 

 
A existência e a distribuição dos seres vivos depende de fatores físicos e 
químicos que, inter-relacionados, dão as características do ambiente físico. 
Entre os fatores abióticos o clima tem importância fundamental, não somente 
em macro escala, responsável pelas faixas ou zonas de vegetação no globo 
como também em meso e micro escala quando, associado aos fatores edáficos, 
formam os mosaicos da vegetação. O clima que é “a sucessão habitual do tempo 
em determinado local” resulta da conjugação da insolação, temperatura, 
umidade, vento, precipitação, evaporação, teor de CO2, os quais interagem de 
forma dinâmica e produzem variações contínuas nos estados de tempo que 
podem ser analisados em diferentes intervalos: diários, mensais, sazonais e 
anuais, (Sorre, 1950), influindo diretamente sobre os processos biológicos dos 
seres vivos como brotação, floração, frutificação, migração e nidificação, etc. A 
este fenômeno se dá o nome de fenologia (TROPPMAIR, 2008, p.41).             

 

 Finalmente, considerou-se a influência antrópica intensa às margens deste Rio, e tentando 

averiguar as condições ambientais das Orquidáceas, com relação a dados científicos de sua 

fitossociologia, os aspectos taxonômicos e a distribuição geográfica das espécies na vegetação, 

indicando possibilidades para a conservação futura dos seus ecossistemas.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudos 

 
 A bacia hidrográfica do Rio Cabeça possui uma série de semelhanças com a d o Rio 

Passa-Cinco, considerando o aspecto físico de seu relevo e a v izinhança entre ambos, onde o 

“Cabeça” por sua vez, também tem sua nascente no alto da serra próximo à cidade de Itirapina e 

em sua trajetória traz consigo as matas ciliares que estão também degradadas, principalmente em 

trecho este, localizado desde a Serra de Itirapina, passando pelo distrito de Itapé e pelo no Horto 

Florestal de Camaquã, assim evidenciando que, as pastagens, o cultivo da cana-de-açúcar e a s 

plantações  de citros em várzeas, usam o solo até o limite da barranca desse rio (ZAMPIN et al, 

2007, p.,230 - 232). 

 

Em outro trecho correspondente, após a passagem do rio pelo Horto Florestal de 

Camaquã, a situação das matas ciliares melhora, mas ainda têm o confronto direto de limites ou 

divisas com o plantio de cana-de-açúcar e pastagens para o gado, constatando-se que ainda existe 

exuberância em alguns trechos do rio Cabeça e que é e m sua extensão um bom acolhedor de 

vegetação arbórea e da flora vascular epifítica (ZAMPIN et al, 2007, p.,230 - 232). 
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LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CABEÇA 

Características da área de estudo 

 

 A bacia do rio Cabeça está localizada na bacia do rio Corumbataí entre as coordenadas 

210000E, 7540000N e 230000E, 7515000N (Figura 1). Esta bacia ocupa uma extensão, 

aproximada, de 214 Km2 sendo o uso da sua terra tipicamente rural, com predomínio de pasto, 

cultura de cana de açúcar e mais atualmente o plantio de citros. 

 

Geologicamente, a ár ea de estudo é r epresentada por rochas sedimentares e vulcânicas 

das eras Paleozóicas (Grupo Passa Dois: Formação Corumbataí), Mesozóicas (Grupo São Bento: 

Formações Pirambóia, Botucatu e S erra Geral) e Cenozóica (Formação Rio Claro e d epósitos 

recentes). Na maior parte da bacia há o predomínio de solos podzólico vermelho-amarelo 

seguido de latossolo vermelho-amarelo (CEAPLA, 2009). 
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Figura 1: Mapa elaborado por meio de Cartografia Digital com auxílio de Sistemas de 
Informação Geográfica, para a identificação e localização da área de estudos, ou seja, a bacia 
hidrográfica do rio Cabeça (Elaboração: Sérgio Luis Antonello, 10/2010). 
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O USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA O MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO 
 

 Nas visitas a esta área, para levantamento e georeferenciamento foi usado um aparelho 

GPS e mais um item de importância impar nesse contexto criou-se de um banco de dados com 

informações geográficas e eco lógicas, com características voltadas para esse levantamento, 

assim, oferecendo resultados da interpretação de técnicas apresentadas pelos SIG’s que torna 

mais eficaz a a nálise dos recursos naturais existentes no espaço geográfico em estudo, 

contribuindo para uma precisão absoluta nesses resultados de avaliação e da qualidade ou saúde 

ambiental da mata Ciliar e dos Fragmentos, estabelecendo dessa forma a importância do uso de 

geotecnologias, principalmente da Cartografia Digital, desenvolvidas para monitorar o meio 

ambiente e definir a aplicação dos recursos para a conservação ambiental. 

 

Em visitas a campo, ou seja, à vegetação que acompanha o rio Cabeça, ficou evidenciado 

que o mesmo possuiu e ainda possui grande quantidade de vegetação em suas margens, mas 

estão recebendo extrema pressão do cultivo da monocultura da cana-de-açúcar e o utras 

atividades rurais, portanto, é visto que em alguns trechos os cultivadores não obedecem as leis do 

código florestal relativas às distâncias que devem ser deixadas para a continuidade e formação de 

vegetação ciliar, ou seja, os corredores. (ZAMPIN et al, 2007, p.230 - 232). 

 

Segundo Farina (1998), os corredores, por sua vez, são estreitas faixas, naturais ou 

antrópicas, que diferem da matriz em ambos os lados. A grande maioria das paisagens são, ao 

mesmo tempo divididas e unidas por corredores. 

 

De acordo com Harris & Scheck (1991), os corredores, são os grandes responsáveis pela 

conexão de fragmentos florestais naturais, pois os mesmos aumentam a riqueza de espécies de 

animais em geral e co ntribuem para a d ispersão de espécies arbóreas. Essa função de 

interconexão dos fragmentos florestais é suficientemente bem estabelecida e que a derivação da 

maximização da diversidade de populações biológicas, no tempo e n o espaço de uma região, 

contribuirá para a maximização entre os fragmentos existentes. 
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Com relação a essa vegetação é possível ainda relatar que quanto mais próximo de sua 

desembocadura no rio Passa-Cinco, no baixo curso, mais esse corredor ou vegetação ciliar fica 

ralhada, formando locais os quais a margem está totalmente descoberta, apresentando como 

consequência a impossibilidade de existência da flora epifítica. 

 

 

 

 

 
   (2)                 (3)  

 
 
Figuras 2 e  3: Identificam o rio Cabeça em seu alto curso, local esse onde o leito apresenta 
sérios problemas principalmente pelo assoreamento e f alta de matas ciliares, no entorno, foi 
possível encontrar vegetação em encostas, obviamente locais estes, que apresentam 
impossibilidade de uso dos solos, tanto para o plantio quanto para pastagens (foto: Ivan Carlos 
Zampin, 04/2008). 
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                                         (4)                                                                                 (5) 
Figura 4: Aqui apresenta-se a s ituação do setor alto do Rio Cabeça, o qual encontra-se sem 
vegetação ciliar e muito assoreado devido à influência da ação antrópica. Este local é o momento 
de passagem do Rio pelo bairro ou distrito de Itapé que pertence ao município de Rio Claro 
(Foto: Ivan Carlos Zampin; 05/2007), (ZAMPIN et al, 2008, p.2). 
 
Figura 5: A imagem em questão apresenta o Rio da Cabeça em seu curso médio, já com um 
volume maior de vazão e co m um melhor índice de vegetação ciliar, mas que apresenta 
problemas na dimensão das mesmas, pois os fazendeiros utilizam as terras até bem próximo das 
margens não atingindo as dimensões mínimas de espessura de vegetação exigidas por lei  (Foto: 
Ivan Carlos Zampin; 05/2007), (ZAMPIN et al, 2008, p.2).   
 

 
      (6)                                                                                   (7) 

Figuras 6 e 7: Relatam o local às margens do Rio Cabeça, onde existem as condições de solo 
hidromórfico e assim oferecem as condições necessárias para a existência e o  desenvolvimento 
das plantas epifíticas e outras aquáticas, que apresentam em sua estrutura fisiológica maneiras de 
se adaptarem às situações impostas pela natureza em sua troca de energia com o meio ambiente. 
(foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2008), (ZAMPIN et al, 2008, p.2).  
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0642   



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
PLANTAS DO RIO CABEÇA ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS: IMAGENS E 
DESCRIÇÕES. 
 

 
As plantas encontradas nesse levantamento e mapeamento vêm a seguir evidenciando que 

apesar das destruições de vegetação ocorridas às mesmas persistem em suas evoluções, 

mantendo-se vivas e mostrando que é p ossível restabelecer as origens. Abaixo é mostrada a 

sequência de imagens proporcionadas pelas plantas desta bacia.   

 

 
                      (8)                                                             (9)                                                            (10)         

Figura 8: Esta acima mostra a imagem de alguns exemplares de Lophiaris pumila (Lindl.) cf.; na 
vegetação interna desta paisagem com distância de aproximadamente 15 metros da margem do Rio. As 
condições edáficas apresentadas pelo local demonstram a existência de nascentes nas proximidades ou 
onde os forófitos hospedam essas orquídeas. Esta planta, foi classificada por Lindley em 1825. Ela ocorre 
no sudeste, sul do Brasil e Paraguai. Habita florestas úmidas e áreas mais quentes como a Mata Atlântica 
e margens de rios. Pode ocorrer em savanas, desde que o ambiente seja úmido. É uma planta que prefere 
baixa altitude. Necessita de muita luz e umidade, não em suas raízes. Adapta-se muito bem na madeira. 
Sempre encontradas, todas, agarradas aos troncos de árvores, abaixo do dossel. Seus cachos florais são 
belos e pequenos, suas flores de um amarelo brilhante contrastam com as folhas verdes (foto: Ivan 
Carlos Zampin, 02/2008). 

Figura 9: Essa imagem é d e uma epífita da espécie “Isochilus linearis”, segundo a F lora 
Brasiliensis: Vol. III, Part V, Fasc. 123 P rancha 1 P ublicado em 01-Jun-1898 Família 
Orchidaceae SubFamília Monandrae Tribo Laellinae Pfitzer SubTribo Ponereae Pfitzer Gênero 
Isochilus R.Br. Isochilus linearis R.Br. é uma planta característica das margens desse Rio e não 
mais encontrada em outro ponto da Bacia Hidrográfica do Corumbataí (foto: Ivan Carlos 
Zampin, 03/2008).  

Figura 10: Essa imagem é de uma Laelia lundii, encontrada em um local onde se concentram algumas 
espécies características das margens desse Rio, segundo a Flora Brasiliensis: Vol 3 Part 5 pa g. 301; 
Família Orchidaceae Célestin Alfred Cogniaux SubFamília Monandrae  (as subordo) Tribo Laellinae 
Pfitzer SubTribo Cattleyeae Pfitzer Gênero Laelia Lindl. SubGênero Eulaelia Cogn. Seção Diphyllae 
Cogn. Laelia lundii Rchb.f. & Warm (foto: Ivan Carlos Zampin, 04/2008). 
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                               (11)                                                           (12)                                            (13) 
Figura 11: Essa imagem identifica um “Catasetum fimbriatum” há cerca de 3m de altura fixo 
em um forófito com altura total de aproximadamente 10m, para essa planta a Flora Brasiliensis 
descreve ou classifica da seguinte forma: Vol 3 Part 5 pag. 431-433; Família Orchidaceae  
Célestin Alfred Cogniaux SubFamília Monandrae Tribo Catasetinae Pfitzer Gênero Catasetum 
Rich. Seção Myanthus Lindl. Catasetum fimbriatum Lindl (foto: Ivan Carlos Zampin, 
03/2008). 
 
Figura 12: Identificou-se por essa imagem uma orquidácea humífita, Sauroglossum sp., que 
possui as folhas com a superfície na cor verde muito viva tendendo a uma camada ceruminosa 
(foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2008).   
Figura 13: Esta é m ais uma espécie Oeceaclades maculata (Lindl.) Lindl. encontrada nesse 
mesmo espaço geográfico (foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2008).  
 
  

 
                                                    (14) 

Figura 14: Aqui é retratada uma comunidade de “Lophiaris Pumilum” em um forófito de grande 
porte e l ocados às margens do Rio da Cabeça na região de Rio Claro-SP. É uma planta 
característica dessa região, pois é e ncontrada em vegetações ciliares em todos os rios da bacia 
hidrográfica. Seu nome segundo a Flora Brasiliensis é apresentado a seguir: Vol. III, Part VI, 
Fasc. 128 Prancha 78 Publicado em 01-Mar-1905; Família Orchidaceae SubFamília Monandrae 
Tribo Oncidiinae Pfitzer SubTribo Odontoglosseae Pfitzer Gênero Oncidium Sw. Seção 
Integrilabia Lindl. Lophiaris pumilum Lindl (Foto: Ivan Carlos Zampin; 04/2008). 
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A VEGETAÇÃO QUE FORMA OS FRAGMENTOS DA BACIA DO RIO CABEÇA 

 
Em definição os fragmentos, são considerados elementos que não apresentam em caráter 

espacial formatos lineares, portanto, diferem-se em aparência da área que as envolve. Nesses 

fragmentos são características importantes que podem ser observadas, a s ua origem ou 

mecanismo causador, seu tamanho, formato e d istribuição. Nesse caso, podem ser geradas ou 

originadas ou ainda ter como mecanismo causador; distúrbios, heterogeneidade ambiental ou 

introdução de espécies alóctones, naturais ou por ação antrópica (FORMAN & GODRON, 

1986). 

 

Quanto aos fundamentos da observação feita pelo homem, fragmentos são definidos 

como dinâmicos, pois, ocorrem em diferentes escalas temporais e espaciais e p ossuem uma 

estrutura interna própria, condicionadas pela atuação microclimática da região onde estão 

localizadas geograficamente, possibilitando o desenvolvimento ou evolução de espécies próprias 

em seu interior e para esse estudo as análises recaem sobre as plantas da família Orchidaceae 

que existem e foram encontradas nesse fragmento em estudo. 

 

Segundo Farina (1998) a estrutura da paisagem é considerada primariamente como uma 

série de fragmentos, circundados por uma matriz com composição diferente. Os fragmentos 

podem ser naturais de uma paisagem ou terem surgido como resultado de ações antrópicas. 

Quando o processo de fragmentação dos ecossistemas naturais é decorrente de ações antrópicas, 

torna-se uma ameaça à biodiversidade. Assim, quando a fragmentação acontece nas áreas 

ocupadas por florestas nativas, é certo que os processos biológicos e naturais dos mais variados 

ecossistemas serão afetados. 

 

Saunders et al. (1991) descrevem que a fragmentação florestal tem dois componentes: (1) 

redução dos tipos de formações; e ( 2) redução proporcional na forma, tamanho e grau de 

isolamento dos fragmentos. 
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Nesse sentido, tratando-se dos distúrbios, Forman & Godron (1986) relatam que uma 

pequena área da matriz gera fragmentos que podem desaparecer após um processo natural de 

sucessão ecológica, quando gerados por causas pontuais como um raio que induza o fogo nessa 

reserva, ou então, podem persistir por um período indeterminado de tempo se o distúrbio que as 

causou for repetido, ou mesmo, crônico como seria o exemplo de uma área de terraço fluvial que 

sofre inundações esporádicas. Da mesma maneira, distúrbios crônicos ou pontuais, podem gerar 

fragmentos remanescentes, porém estes distúrbios ocorrem na maior parte da matriz envolvente, 

como seria exemplo uma área de floresta transformada parcialmente em agriculturável.  

 

Nesse contexto, os fragmentos gerados por heterogeneidade ambiental, segundo Forman 

& Godron (1986), ocorrem em locais onde existem recursos ambientais específicos que limitam 

a sua colonização, como exemplo dos solos hidromórficos em várzeas ribeirinhas, ou como em 

nosso caso, o qual nesse fragmento toda a sua composição florestal natural é formada sobre solos 

hidromórficos. 

 

Assim, passando para uma análise quanto ao tamanho, de acordo com Forman & Godron 

(1986), várias questões com relevância devem ser consideradas nesse contexto como 

propriamente o tamanho ótimo ou mínimo necessário para se atingir um objetivo, considerando 

características de grande importância, as ecológicas, como fluxo de energia, ciclo de nutrientes e 

dinâmica de espécies e as econômicas, como habilidade para a mecanização agrícola, distância 

de habitações e comércios e variação topográfica.                 

 

Nesse contexto, Odum (1988), adverte ainda quanto ao tamanho do fragmento no quesito 

de sua proporção entre borda e interior, pois quanto menor o fragmento, maior será o efeito de 

borda observado e também a p roporção de número de espécies, pois, quanto maior, maior 

também será o número de espécies esperado.  
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Segundo Forman & Godron (1986) e Odum (1988), os fragmentos possuem uma série de 

relações definidas pelo seu formato, que pode ser desde isodiametria, ou seja, um círculo perfeito 

a formas que tendem a u m retângulo. Portanto, esse formato define primordialmente a 

composição das espécies em seu interior, pois essas formas isodiamétricas têm uma relação 

maior de espécies de interior do que aquelas que tendem ao retângulo e que podem chegar ao 

extremo de possuírem somente espécies ocorrentes em borda. Nessa análise aparecem ainda os 

formatos côncavo ou convexo dos limites do fragmento e podem vir a indicar a expansão ou 

contração dessa vegetação.  

 

Portanto, nesse sentido é possível observar segundo Forman & Godron (1986), o 

estabelecimento de que as relações de comprimento da borda e i nteração com a matriz, 

probabilidade de existência dentro do fragmento, probabilidade de existência de diversidade de 

habitats dentro do fragmento e funcionamento do mesmo como corredor para espécies aumenta 

conforme o mesmo tende a formas alongadas, em contrapartida as relações de diversidade de 

espécies e eficiência de forrageamento em seu interior aumentam conforme as mesmas tendem a 

formatos isodiamétricos. 

 

Outra consideração a ser vista é que o número desses fragmentos e sua distribuição dentro 

da paisagem obedecem ainda padrões que podem ter uniformidade, serem aleatórios ou 

agregados, onde dependendo de sua configuração e quantidade, podem funcionar como fonte de 

recursos ou barreiras, evidentemente sendo muito importantes as análises de como esses estão ou 

poderiam estar interconectadas por meio de corredores.   

 

Segundo Harris & Scheck (1991), os corredores, são os grandes responsáveis pela 

conexão de fragmentos florestais naturais, pois os mesmos, aumentam a r iqueza de espécies de 

animais em geral e co ntribuem para a d ispersão de espécies arbóreas. Essa função de 

interconexão dos fragmentos florestais é suficientemente bem estabelecida e que a derivação da 

maximização da diversidade de populações biológicas, no tempo e n o espaço de uma região, 

contribuirá para a maximização entre os fragmentos existentes. 
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Neste levantamento Fitogeográfico, tomando como referência a existência desse espaço, 

ou seja, desse Fragmento, foi possível localizar e mapear várias espécies da família Orchidaceae, 

confirmando a tese de que em considerável agrupamento de vegetação, o fragmento em estudo o 

mesmo apresenta várias epifíticas convivendo. Abaixo apresentam-se várias imagens do 

Fragmento em questão, traduzindo a ótima condição de existência do mesmo, quanto aos 

aspectos ambientais. 

 

 
         (15)                                       (16)  
                    

Figura 15: Vegetação no interior do um fragmento em estudo com suas características que apresentam 
composição de mata Atlântica e solo hidromórfico; aqui existem árvores com 10 a 20 metros de altura 
(foto: Ivan Carlos Zampin, 01/2010). 

Figura 16: No interior deste fragmento apresentam-se várias nascentes formando um córrego que vai em 
direção ao rio Cabeça, como já foi dito, é visível a presença de solo hidromórfico e de variadas plantas 
arbóreas de grande porte, criando essa paisagem acondicionadora de epífitas (foto: Ivan Carlos Zampin, 
01/2010). 
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         (17)     (18)              (19)  
Figura 17, 18 e  19: Musgos e liquens formam esses tapetes verdes no entorno das árvores de 
grande porte, favorecido pela grande umidade do ar em seu interior, servindo de meio facilitador 
para o desenvolvimento de epífitas, como é p ossível observar nas imagens seguintes, onde é 
constatada a existência de várias espécies, não só de orquidáceas mas também de bromeliáceas e 
outras (foto: Ivan Carlos Zampin, 01/2010) 

 

 
              (20)          (21)       
Figura 20 e  21: Constata-se aqui a presença de solo hidromórfico com formação de grande 
quantidade de matéria orgânica produzida pelos elementos vegetais, os quais também mantêm 
um acondicionamento favorável para a d ispersão de sementes e, portanto, a m anutenção das 
espécies ocorrentes (foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2010) 
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   (22)                 (23)     (24)          

Figuras 22, 23 e 24: São mostradas aqui variadas espécies de orquidáceas, em sequência, estão uma 
Myoxanthus cf (22); um Catasetum fimbriatum  cf. (23); e finalmente uma Acianthera papillosa 
(Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (24), assim é possível a cer tificação de que este local ou 
fragmento realmente possui boa formação interna quanto a existência de Orchidaceae e que pode 
vir a colaborar para o espalhamento de sementes destas espécies para toda a região, desde que 
haja condições favoráveis para sua evolução (foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2010) 

 
                                    (25)               (26)   
Figura 25 e 26: As imagens aqui apresentadas são de Acianthera papilosa (Lindl.) Pridgeon & 
M.W. Chase, plantas encontradas nesse ambiente que está conservado, possuindo solos 
hidromórficos, com camadas de matéria orgânica (foto: Ivan Carlos Zampin, 01/2010).   
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   (27)              (28)  
Figura 27: Identificou-se por essa imagem uma orquidácea humífita, Sauroglossum sp., que 
possui as folhas com a superfície na cor verde muito viva tendendo a uma camada ceruminosa 
(foto: Ivan Carlos Zampin, 03/2008).   
 
Figura 28: Aqui é possível verificar a existência de uma espécie Ornithocephalus myrticola 
Lindl., Ann. Nat. Hist. 4: 383, 1840. É mais uma planta localizada em fragmento próximo às 
margens do rio Cabeça, vale citar que esta planta foi encontrada somente nesse local, e o mesmo 
apresenta excelentes qualidades de conservação ambiental (foto: Ivan Carlos Zampin, 
01/2010).   
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USO DA CARTOGRAFIA DIGITAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: 
O RESULTADO DO LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO 

 
Figura 29: Mapa elaborado por meio de Cartografia Digital com auxílio de Sistemas de 
Informação Geográfica, identificando os pontos georeferenciados e as espécies de plantas 
orquidáceas localizadas nesses pontos, ou seja, neste espaço geográfico (Elaboração: Sérgio 
Luis Antonello, Nov/2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho de levantamento e m apeamento das condições de existência 

bioecológica e geográfica, identificou-se as situações em que se encontram as margens do Rio 

Cabeça, que demonstram a existência de sérios problemas com relação à conservação e ação de 

atividades antrópicas em toda a s ua extensão. Portanto, é mais um diagnóstico das situações 

pelas quais passa esse local, assim como todos os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí. 

Portanto, com essa pesquisa de campo realizada nas margens do Rio Cabeça, pretendeu-se 

mostrar que muitas atividades agropastoris, já prejudicaram e ainda prejudicam a vegetação ciliar 

e os fragmentos, consequentemente a flora epifítica que ali está acondicionada. Segundo esse 

levantamento essas plantas específicas estão distribuídas em uma pequena extensão e os locais 

apresentam características de ambiente sadio, porém pressionados pelas lavouras e pastagens. 

 

Com a ajuda do banco de dados que foi criado para esse levantamento espera-se 

conseguir mostrar para o meio acadêmico as possibilidades de pesquisa nessa área e em vários 

campos do conhecimento, ou seja, Biologia, Geografia, Ecologia e E ducação Ambiental que 

conjuntamente podem exigir ações e mostrar para a sociedade local a importância de preservação 

e conservação desses ecossistemas às margens do Rio Cabeça. 

 

Outro item importante nessa abrangência está relacionado quanto as utilidades impares 

possíveis das Geotecnologias, considerando suas formas informacionais de geração, 

armazenamento e relacionamento dos dados de natureza ambiental, nesse contexto a Cartografia 

Digital é nesse momento parte essencial que colabora com a ap resentação final dos estudos, 

fazendo com que as informações fiquem claras para o entendimento deste trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O momento atual representa um marco no processo de planejamento urbano do 

município de Campinas, cujos trabalhos realizados pelas equipes da prefeitura pautam-se na 

elaboração dos Planos Locais de Gestão Urbana, preconizados pela Lei Complementar nº 15/06, 

o Plano Diretor Municipal de Campinas, que subdivide o município em nove unidades territoriais 

de planejamento chamadas macrozonas. Cada macrozona terá um Plano Local de Gestão Urbana, 

visando um enfoque mais detalhado sobre sua configuração territorial: uma caracterização que 

considere de forma integrada os elementos sócio-econômicos e a mbientais, e p ermita a 

inferência de diagnósticos os quais, por sua vez, servirão de subsídios à proposição de diretrizes 

urbanísticas específicas. 

 

O Plano Local de Gestão Urbana é, inicialmente, sistematizado num Caderno de 

Subsídios, composto por relatório textual e iconográfico, e car tografia temática e s íntese. O 

Caderno de Subsídios é desenvolvido, basicamente, em duas partes: a caracterização e diretrizes. 

Posteriormente, esta última parte, das diretrizes, é redigida em formato de Projeto de Lei para ser 

encaminhado à C âmara dos Vereadores, votado e, finalmente, promulgado na forma de Lei 

Complementar. 
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Entretanto, para que um Plano Local de Gestão Urbana torne-se Lei Complementar o 

poder público municipal, que é o órgão competente para tal ação, deve ouvir a população local 

para que seus anseios sejam avaliados e incorporados, assim como consultar a sociedade sobre a 

evolução dos estudos e propostas do poder público para as referidas macrozonas, imprimindo ao 

processo um caráter participativo, de maneira a aferir legitimidade ao instrumento jurídico 

construído e validar as ações de planejamento e gestão territoriais. 

 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento e D esenvolvimento Urbano - 

SEPLAN - que coordena os referidos trabalhos, estão sendo elaborados Planos Locais de Gestão 

Urbana para todas as nove macrozonas que subdividem o município campineiro. Os trabalhos 

mais avançados, das Macrozonas 5, 8 e 9, já estão em formato de Projeto de Lei com previsão de 

encaminhamento à Câmara dos Vereadores até o final de 2010. 

 

Em face de tal momento inédito na história do planejamento urbano e ambiental em 

Campinas, o objetivo deste estudo é investigar a sequência metodológica utilizada pelo poder 

público municipal na formulação de diretrizes ambientais constantes no Caderno de Subsídios do 

Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9. Para tanto será utilizada a técnica de Modelagem 

de Dados, que permite sistematizar, compreender e visualizar tal processo no que tange sua 

conceituação e normalização lógico-analítica. 
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1.1. Modelagem de Dados 

 

Segundo Lisboa Filho & Iochpe (2001, p. 3 e 5), “o desenvolvimento de aplicações de 

SIG tem sido feito, normalmente, de forma não metodológica, tendo como resultado diversos 

problemas decorrentes de abordagens evolutivas desordenadas.” Os autores defendem que “o 

projeto de um banco de dados deve ser realizado com o apoio de um modelo de dados de alto 

nível” e “deve ser dividido em três etapas [...] (conceitual, lógico e físico) [...] e seus respectivos 

produtos (esquema conceitual, esquema lógico e esquema físico)”. 

 
 
Para Câmara & Medeiros (1998, p. 1 e 2), 

 
Um modelo de dados é um conjunto de ferramentas conceituais utilizado para 
descrever como a realidade geográfica será representada no sistema. Aspecto 
fundamental no projeto de um SIG, o modelo descreve como a realidade 
geográfica será representada no computador (CÂMARA & MEDEIROS, 1998, 
p. 1 e 2). 
 

 

Na mesma linha de pensamento, Borges et al. (2005, p. 83) definem modelo de dados 

como “um conjunto de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura e as operações 

em um banco de dados” e “busca sistematizar o entendimento que é desenvolvido a respeito de 

objetos e fenômenos que serão representados em um sistema informatizado.” 

 
A abstração de conceitos e entidades existentes no mundo real é uma parte 
importante da criação de sistemas de informação. O sucesso de qualquer 
implementação em computador de um sistema de informação é dependente da 
qualidade da transposição de entidades do mundo real e suas interações para um 
banco de dados informatizado. A abstração funciona como uma ferramenta que 
nos ajuda a compreender o sistema, dividindo-o em componentes separados. 
Cada um desses componentes pode ser visualizado em diferentes níveis de 
complexidade e detalhe, de acordo com a necessidade de compreensão e 
representação das diversas entidades de interesse do sistema de informação e 
suas interações (BORGES et al. 2005, p. 84). 
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De acordo com Câmara & Medeiros (1998, p. 2), o processo de modelagem de dados 

pode ser resumido como “a forma que se dispõe para traduzir o mundo real em outros domínios” 

e pode sofrer variações de acordo com os níveis de abstração empregados. Baseados no 

paradigma dos quatro universos de Gomes & Velho (1995), Câmara & Medeiros (1998) 

propõem quatro níveis de abstração para a modelagem de dados geográficos: 

 

1)  Nível do mundo real - contém os fenômenos geográficos a serem representados; 

2)  Nível conceitual - oferece um conjunto de conceitos formais para modelar as 

entidades geográficas, em um alto nível de abstração; 

3)  Nível de representação - as entidades formais definidas no nível conceitual 

(classes de campos e o bjetos) são associadas às classes de representação 

espacial; e 

4)  Nível de implementação - define padrões, formas de armazenamento e 

estruturas de dados para implementar cada tipo de representação. 

 

Com o objetivo de sistematizar as análises propostas para Modelagem de Dados dos 

processos de construção e definição de diretrizes ambientais, constantes no Caderno de Subsídios 

do Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9, adotou-se a metodologia das três fases de 

projeto de Lisboa Filho & Iochpe (2001), nas quais foram empregados os níveis de abstração 

preconizados em Gomes & Velho (1995) e Câmara & Medeiros (1998), e aplicada da seguinte 

maneira: 

 
I. Modelo Conceitual - níveis de abstração do mundo real e conceitual - investigação 

dos processos de idealização da base metodológica em Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) e de apreensão das características observadas no ambiente; 

II. Modelo Lógico - nível de abstração de representação - organização e sistematização 
de metadados em quadro esquemático sobre o material cartográfico e iconográfico, 
visando à normalização da estrutura de dados e observar a as sociação entre os 
atributos ambientais caracterizados e as classes de representação espacial; e 

III. Modelo Físico - nível de abstração de implementação, foram analisadas as 
características e r ecursos de manipulação da estrutura de dados, além da 
identificação das etapas do trabalho estudado e seus respectivos procedimentos 
analíticos, resultando na organização e s istematização destes metadados em um 
fluxograma. 
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1.2. Área de Estudo: Breve Caracterização 

 

De acordo com o Caderno de Subsídios da Macrozona 9, a ár ea de estudo situa-se na 

porção noroeste do município, entre as coordenadas (278.000W, 7.465.500S) e (285.000W, 

7.473.500S), a uma altitude média de 630 metros acima do nível do mar. Ocupa uma área 

aproximada de 28,79 km², o que corresponde a 3,61% da área do município e está totalmente 

inserida no perímetro urbano. Faz divisa com os municípios de Hortolândia e Sumaré a o este, 

confronta-se ao norte com a Macrozona 3, ao sul com a Macrozona 5, e a leste com a Macrozona 

4, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Contexto espacial: localização, hidrografia, sistema rodoviário e ferroviário. Fonte: SMMA, 

2010 
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Compreende as regiões do Distrito de Nova Aparecida (Vl. Pe. Anchieta, Pq. Maria 

Helena, Chácaras Boa Vista e N ova Boa Vista, Vila Reggio, Vila Lunardi); dos Pqs. Santa 

Bárbara, Fazendinha e São Jorge, Via Norte 1, 2, 3, 4 e 5, Resid. Boa Vista 1 e 2; e a região dos 

Amarais (San Martin, Jd. Campineiro, Recanto Fortuna, Vila Esperança, Agreste, Chácaras 

Anhanguera, Chácaras Três Marias, Jd. Mirassol, CDHU, Resid. Olímpia, Pq. Cidade Campinas, 

Jds. São Marcos e. Santa Mônica), conforme pode ser observado na Figura 2. 

 
 

Figura 2: Visada em perspectiva da Macrozona 9 - predominância de áreas urbanizadas. Fonte: SMMA, 

2010 
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É contígua a grandes barreiras físicas, que funcionam como elementos segregadores, 

dificultando a articulação desta macrozona com a malha urbana do município. Entre as principais 

interferências físicas condicionantes da conformação dessa região, estão as rodovias D. Pedro I, 

Anhanguera e Adalberto Panzan; a linha férrea (corredor de exportação); a Avenida Comendador 

Aladino Selmi; além de linhas de alta tensão; gasodutos e oleodutos. 

 

Apresenta nas adjacências o Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia e 

estabelecimentos comerciais de abrangência regional como: a CEASA; os hipermercados Tenda, 

Atacadão e Makro; a mineradora Basalto 5, entre outros. A presença dos aterros sanitários do 

Complexo Delta impede a articulação espacial com a Região do Campo Grande na Macrozona 5, 

que a delimita ao sul. Da mesma forma, as Fazendas do Chapadão e Santa Elisa impossibilitam a 

ligação urbana com a região central. 

 

Segundo o Censo de 2000, a população da Macrozona 9 é de 75.747 habitantes (7,81% 

da população do município) ,o que representa uma densidade demográfica de 2.631,01 hab/km²  

A população favelada da macrozona, que se concentra principalmente nas regiões dos Jardins 

São Marcos/ Sta. Mônica/ Campineiro e do Boa Vista (ao longo dos leitos férreos), era da ordem 

de 16.645 habitantes, representando 13,04% da população favelada do município. A renda 

familiar dos habitantes é predominantemente média-baixa e baixa. 

 

Esta população de baixa renda, também é carente de serviços básicos, como de saúde, 

transporte, lazer e saneamento. Este conjunto de situações sócio-econômicas e culturais promove 

certa desagregação das formas coletivas de ação e p rodução social, principalmente aquelas 

orientadas à preservação do meio ambiente. 

 

Entretanto, podem ser detectados trabalhos e atitudes, que visam à reconstrução desta 

identidade, sob a o rganização e realização conjunta entre o poder público e a p opulação local, 

como observado nos bairros Vila Boa Vista e Parque Via Norte, ao longo do córrego Boa Vista, 

com a construção de equipamentos de lazer, plantio de árvores, pomares e hortas; e também na 

articulação dos núcleos de produção hortícula, na região central.  
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Além destas ações, ressaltam-se algumas iniciativas do programa de Economia Solidária 

de Campinas: as Cooperativas de Reciclagem Bom Sucesso, na Vila Reggio, e a H avilá, no Pq. 

Via Norte. 

 

A Macrozona 9 possui também bairros consolidados de padrão médio na região do 

distrito de Nova Aparecida, em processo de conurbação com o município de Sumaré e, mais 

recentemente, nos valorizados Parques Via Norte, nas adjacências do Jóquei Clube de Campinas, 

e no Residencial Parque da Mata (extremo sudoeste, limítrofe a Hortolândia). 

 

Por outro lado, é v erificada por todo território da macrozona a o corrência de 

assentamentos irregulares (ocupações, núcleos e favelas) concentradas nas várzeas e margens de 

cursos d’água, rodovias e ferrovias. Apresenta ainda uma mescla de usos habitacionais de baixa 

renda com usos comerciais e industriais. O núcleo de Aparecidinha apresenta um pequeno centro 

secundário que atrai usuários dos municípios vizinhos de Hortolândia e Sumaré. 

 

Ao longo da Av. Comendador Aladino Selmi estão localizadas atividades institucionais 

e de serviços, tais como o Cemitério Nossa Srª da Conceição e a Escola Técnica Estadual 

Conselheiro Antonio Prado. Também aí se localiza o Aeroporto dos Amarais que está em 

processo de expansão. Ressalta-se a existência de uso industrial nas imediações da Rod. D. Pedro 

I e A v. Comendador Aladino Selmi, com a p resença do Pólo I – CIATEC, o qual está 

parcialmente ocupado, e dos loteamentos Techno Park e Terminal Intermodal de Cargas - TIC. 

Ao longo das rodovias Anhanguera e Francisco Aguirre Proença existem indústrias de grande 

porte, como a Bosch e a General Eletric. 

 

Diante desse panorama geral, é p ossível observar alguns atributos de relevante 

importância que, revelam de antemão, a g rande complexidade da Macrozona 9, seja pelas 

potencialidades, ou pelas vulnerabilidades, corroborando o sentido de sua intitulação, pelo Plano 

Diretor Municipal, como sendo uma Área de Integração Noroeste. 
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1.3. Diretrizes Ambientais para a Macrozona 9: Elementos Sócio-Econômicos e Ecológicos 

 

De acordo com o Plano Diretor (Lei Complementar nº 15/06), as diretrizes ambientais 

para o Município de Campinas devem buscar a consolidação de um sistema multifuncional, ou 

seja, deverá atender simultaneamente os aspectos social, econômico e natural, alinhando-se aos 

modelos de desenvolvimento sustentável. 

 

As diretrizes específicas constantes no Caderno de Subsídios da Macrozona 9 estão 

fundamentadas em um Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação (Figura 

3), que deverá integrar os remanescentes de vegetação nativa, áreas de preservação permanente, 

planícies de inundação, unidades de conservação, praças e parques públicos, tendo por objetivos: 

I. Preservar os fragmentos de vegetação nativa e o  patrimônio genético da fauna e 
flora regionais; 

II. Proteger os recursos hídricos, incluindo nascentes, cursos d’água, lagoas e várzeas; 
III. Prever estruturas ecológicas de macro drenagem, visando disciplinar os processos 

de enchentes; 
IV. Requalificar a paisagem urbana e melhorar a ambiência; 
V. Criar áreas verdes, de lazer, esportes e recreação para usufruto da população; 

VI. Implantar ciclovias ao longo das áreas verdes visando o estímulo ao uso da bicicleta 
como meio de transporte; 

VII. Arborizar Logradouros Públicos, de acordo com os preceitos do Guia de 
Arborização Urbana; e 

VIII. Envolver comunidades locais na implantação e gestão das áreas verdes criadas. 
 
A consolidação do Sistema Integrado de Áreas Verdes e U nidades de Conservação 

(SAV-UC) da Macrozona 9 será viabilizada pelas seguintes ações, previstas no Projeto de Lei da 
Macrozona 9: 

1) Criar e gerir doze Parques Públicos Municipais, nos quais deverá ser promovido o 
enriquecimento e a m anutenção da vegetação natural existente e d as Áreas de 
Preservação Permanente, e implantadas ciclovias e estruturas de recreação (Figura 
3); 

2) Criar e gerir um Corredor Ecológico ao longo da Rodovia Adalberto Panzan, 
visando a intercomunicação entre remanescentes de vegetação natural das bacias 
dos ribeirões Quilombo e Piçarrão (Figura 3); 

3) Criar e gerir duas Unidades de Conservação de Proteção Integral: Refúgio de Vida 
Silvestre Quilombo e Parque Natural Municipal da Mata (Figura 3); 

4) Identificar e incentivar os proprietários de terras inseridas no SAV-UC, a 
inscreverem-se no Banco de Áreas Verdes do Município; 
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5) Condicionar a aprovação de novos empreendimentos à r ecuperação de área verde 

equivalente a 20% da área do terreno ou construída (o que for maior) na macrozona, 
incluindo a doação e implantação das áreas inseridas no SAV-UC; 

6) Condicionar a ocupação dos lotes do CIATEC I ao licenciamento ambiental, com 
base na Lei nº 13.550 de 2 de Junho de 2009 e regulamentações; 

7) Condicionar a ocupação da gleba onde está situado o bosque Maria Helena à 
doação e implantação de um Parque Público, abrangendo no mínimo 50% da área 
da vegetação, preferencialmente a sua porção norte, à R. Diaconisa Alice Ana da 
Silva, permitindo-se a u tilização do potencial construtivo da gleba com a 
verticalização, respeitadas as demais restrições edilícias e aeroportuárias (Figura 3); 

 
 
 

 
Figura 3: Mapa de Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação MZ-9. Fonte: SMMA, 

2010 
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8) Promover a remoção das famílias da faixa de APP; 
9) Promover a recuperação e regularização fundiária urbana sustentável, de acordo 

com a Resolução CONAMA 369/06; 
10) Recuperar as APP’s por meio da execução de reflorestamento ciliar heterogêneo 

e integrando ao uso urbano do entorno com a implantação de áreas de lazer e 
recreação, de acordo com a Resolução CONAMA 369/06 - Área Verde de 
Domínio Público;  

11) Desenvolver estudos para incentivar a preservação e recuperação, a exemplo das 
normativas municipais de isenção de IPTU para APP’s; 

12) Desenvolver estudos para efetivar a s ubstituição programada da rede 
convencional por rede compacta ou subterrânea; 

13) Promover o plantio ou substituição de árvores segundo o Guia de Arborização 
Urbana de Campinas – GAUC; 

14) Inserir o conceito de Vias Verdes nas diretrizes viárias propostas, incluindo a 
Av. Comendador Aladino Selmi; 

15) Promover a p articipação da população na conservação de praças, canteiros, 
jardins e demais elementos urbanísticos, assim como, incentivar o uso destes 
espaços, por meio de atividades de educação ambiental; 

16) Elaborar estudos de levantamento de fauna para construção de passagens para 
fauna local (Figura 4); 

 
Figura 4: Mapa de Dispositivos de Passagem de Fauna MZ-9. Fonte: SMMA, 2010 
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17) Programar sistema de fiscalização de lançamento de efluentes inapropriados no 
sistema atendido pela ETE Santa Mônica (Vó Pureza); 

18) Remover as famílias das áreas de inundação do Ribeirão Quilombo (Região do 
São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim Campineiro, Chácara Campo dos 
Amarais e Recanto da Fortuna), considerando os preceitos da Resolução 
CONAMA 369/06; 

19) Desassorear periodicamente as calhas dos canais dos córregos Quilombo, da 
Lagoa e Boa Vista, visando garantir as condições de escoamento na bacia; 

20) Incentivar a implantação de dispositivos de armazenamento e utilização de águas 
pluviais, em nível de lote nos empreendimentos que envolvam a 
impermeabilização do solo; 

21) Construir duas bacias de contenção de cheia de acordo com o mapa de 
Drenagem: Bacia de Contenção no Córrego da Lagoa, à m ontante do bairro 
Santa Mônica; e Bacia de Contenção no Ribeirão Quilombo, à montante da Rod. 
Dom Pedro I (Figura 5); 

22) Construir três dispositivos de captação, condução e ar mazenamento (bacia de 
contenção) para controle de possíveis poluentes e detritos oriundos das rodovias 
e de possíveis acidentes com transporte de cargas perigosas, nas intersecções do 
Ribeirão Quilombo, e córregos da Lagoa e Boa Vista com a Rod. Dom Pedro I 
(Figura 5); 

23) Identificar e articular os horticultores e demais produtores e difusores de práticas          
rurais; 

 
Figura 5: Mapa de Drenagem MZ-9. Fonte: PEDRO, 2004; SMMA, 2010 
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24) Fornecer apoio técnico, em conjunto com as instituições de pesquisa e extensão 
rural, incentivar e capacitar os produtores hortículas para o uso de práticas agro-
ecológicas; 

25) Monitorar a q ualidade da água utilizada na irrigação, bem como o uso de 
agrotóxicos que possam causar a contaminação ambiental; 

26) Remover os resíduos dos pontos de descarte clandestino e posterior recuperação, 
requalificação e fiscalização destas áreas;  

27) Incentivar a comunidade para a correta disposição, reutilização e reciclagem de 
resíduos; 

28) Criar pontos (Ecopontos) de entrega voluntária de resíduos sólidos de construção 
civil e d emais materiais descartáveis para pequenos geradores e es tação de 
transbordo para grandes geradores; 

29) Exigir e monitorar a r emediação as áreas contaminadas em conjunto com a 
CETESB; 

30) Realizar trabalhos educacionais e preventivos com as comunidades inseridas nas 
proximidades das áreas contaminadas, e nas áreas de risco de Acidentes com 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP); e 

31) Realizar estudos específicos nos trajetos de cargas perigosas. 
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2. MODELAGEM DE DADOS AMBIENTAIS DO PLANO LOCAL DE GESTÃO 

URBANA DA MACROZONA 9 

 

A modelagem de dados é fundamental ao sucesso de qualquer estudo que envolva banco 

de dados, notadamente aqueles baseados em SIG, antecipando demandas e s oluções, e 

permitindo o planejamento detalhado de suas etapas. 

 

No presente caso, a modelagem de dados é aplicada como metodologia de análise e 

avaliação dos procedimentos utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Campinas no processo de construção e definição de diretrizes ambientais, constantes no Caderno 

de Subsídios do Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9. 

 

Por esta via, o foco da modelagem de dados aqui apresentada incide na tentativa de 

reconstituição de tais procedimentos e visualização da abordagem metodológica de planejamento 

ambiental adotada pelo município. 

 

2.1. Modelo Conceitual 

Na modelagem conceitual de um projeto de banco de dados, normalmente, “é elaborado 

o esquema conceitual”, por meio “da utilização de modelos semânticos”, para a identificação e 

definição “das entidades que serão representadas [...] suas estruturas (atributos) e os 

relacionamentos existentes entre elas” (LISBOA FILHO & IOCHPE, 2001, p. 6). 

 

A modelagem conceitual aqui apresentada foi desenvolvida a p artir de trabalhos 

norteados pelos níveis de abstração do mundo real e co nceitual, para a investigação dos 

processos de idealização da base metodológica em SIG, de conceituação formal para modelagem 

das entidades geográficas e de apreensão das características e demandas observadas no ambiente. 
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Observe-se que o desenho conceitual apresentado na Figura 6, por ser a 

representação/produto do Modelo Conceitual na forma de Plano de Trabalho, inclui em sua 

descrição a conceituação e normalização lógico-analítica dos Modelos Lógico e Físico, para que 

seja possível a visualização completa do processo de organização e sistematização de uma base 

teórico-conceitual capaz de fornecer os critérios e parâmetros necessários à  análise proposta. 

 
Figura 6: Desenho Conceitual: Plano de trabalho para modelagem de dados do processo de formulação de 

Diretrizes Ambientais do Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9 
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2.2. Modelo Lógico 

Na modelagem lógica empregou-se o nível de abstração de representação e realizou-se a 

organização e sistematização de metadados sobre o material cartográfico e iconográfico utilizado 

pela Secretaria de Meio Ambiente na caracterização ambiental da Macrozona 9, permitindo 

observar a normalização da estrutura de dados e a associação entre os elementos caracterizados e 

as classes de representação espacial. Estes metadados estão apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1: Desenho Lógico: metadados do material utilizado para caracterização 

ambiental da Macrozona 9 

Dado Fonte Data Formato Escala Extensão 

Base Cartográfica Municipal Prefeitura Municipal 
de Campinas - PMC 2010 Vetorial 1:10.000 Dwg, Tab, 

Shp 

Sistema Cartográfico da 
Região Metropolitana de 
Campinas 

Instituto Geográfico e 
Cartográfico - IGC 2003 Vetorial 1:10.000 Dgn 

Iconografia atual Multiespectral – PMC 2008 Matricial 1:5.000 Ecw 

Iconografia e cartografia 
histórica 

DIDC - SEPLAN 
Prefeitura Municipal 
de Campinas - PMC 

1950, 
1980, 
1996 

Matricial 1:5.000, 
1:25.000 Jpeg, Tiff 

Mapa de Áreas Verdes do 
Município de Campinas 

DDS - SMMA 
Prefeitura Municipal 
de Campinas - PMC 

2010 Vetorial 1:5.000 Shp, Tab, 
Jpeg, Tiff 

Mapa de risco de Acidentes 
com Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos (TRPP) 

PEDRO, F.G. 2004 Matricial --- Shp, Tab, 
Jpeg, Tiff 

Plano Diretor Municipal de 
Campinas 

Prefeitura Municipal 
de Campinas - PMC 2006 Vetorial - 

Matricial 1:50.000 Shp, Tab, 
Jpeg, Tiff 

Relação de áreas contaminadas  CETESB 2008 Matricial --- Html 

Relação sobre resíduos sólidos 
SMMA - Prefeitura 
Municipal de 
Campinas - PMC 

2010 Matricial --- Jpeg 

Mapa pedológico 
Semidetalhado do Município 
de Campinas, SP 

COELHO, R.M.; 
VALLADARES, G.S.; 
CHIBA, M.K. 

2008 Vetorial 1:50.000 Shp 
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2.3. Modelo Físico 

No terceiro passo da modelagem de dados, a modelagem física, sob a luz do nível de 

abstração de implementação, foram desenvolvidos dois produtos: o Desenho Físico I, que 

apresenta parâmetros de obtenção, tratamento e avaliação dos dados, e permitiu a análise das 

características e r ecursos técnicos para manipulação da estrutura de dados (Quadro 2); e o 

Desenho Físico II, que proporcionou a visualização do detalhamento das etapas e f luxo entre 

dados primários, procedimentos analíticos e produtos, conforme apresentado na Figura 7. 
 

Quadro 2: Desenho Físico I: Parâmetros de obtenção, tratamento e avaliação dos dados 

Dado Objetivo Critério Técnica 

Legislação 
Ambiental 

Conhecer instrumentos jurídicos 
pertinentes à gestão ambiental 
da Macrozona 9 (MZ-9) 

Amparo legal aos atributos e 
demandas ambientais Levantamento e análise crítica 

Sistema 
Cartográfico 
da Região 
Metropolitan
a de 
Campinas 

Construir Geodatabase (base de 
dados georreferenciados) da 
MZ-9 

Recuperação de dados referentes 
à: sistema viário, malha urbana, 
hidrografia, topografia, limites 
fundiários e municipais 

Conversão para o formato ‘shp’; 
Análise e edição de banco de dados; 
Elaboração Geodatabase da MZ-9 em 
ambiente SIG; Produção de cartografia 
temática 

Material 
iconográfico 
e cartográfico 
histórico 

Realizar caracterização espaço-
temporal da MZ-9 

Forma, Função, Estrutura, 
Processo 

Levantamento, digitalização e 
georreferenciamento; Adição à 
Geodatabase da MZ-9; Análise visual em 
tela de computador; Vistorias em campo 

Iconografia 
atual 

Conhecer a situação atual do 
uso da terra na MZ-9 

Elementos de reconhecimento 
(cor, textura, padrão, forma, 
tamanho, aspectos associados, 
limites) 

Adição à Geodatabase da MZ-9; 
Fotointerpretação em tela de 
computador; Vistorias em campo; 
Produção de cartografia temática 

Mapa de 
Áreas Verdes 
do Município 
de Campinas 

Quantificar e qualificar as áreas 
verdes na MZ-9 

Forma, Função, Estrutura, 
Processo 

Adição à Geodatabase da MZ-9; 
Vistorias em campo; Produção de 
cartografia temática 

Relação de 
áreas 
contaminadas 
e resíduos 
sólidos 

Conhecer a distribuição espacial 
das áreas contaminadas e 
resíduos sólidos na MZ-9 

Situação locacional em relação à 
população, remanescentes de 
vegetação, cursos d’água e APPs 

Edição de pontos sobre a Geodatabase da  
MZ-9; Vistorias em campo; Produção de 
cartografia temática 

Mapa 
pedológico 

Conhecer a distribuição espacial 
das classes de solos na MZ-9 

Erodibilidade, vulnerabilidade, 
fertilidade natural 

Adição à Geodatabase da MZ-9; 
Vistorias em campo; Produção de 
cartografia temática 

Mapa de 
risco de 
Acidentes 
TRPP 

Conhecer a distribuição espacial 
das classes de risco TRPP na 
MZ-9 

Situação locacional em relação à 
população, remanescentes de 
vegetação, cursos d’água e APPs 

Adição à Geodatabase da MZ-9; 
Georreferenciamento e vetorização; 
Vistorias em campo; Produção de 
cartografia temática 

Plano Diretor 
Municipal de 
Campinas 

Conhecer diretrizes as diretrizes 
específicas para a MZ-9 

Amparo legal aos atributos e 
demandas ambientais Levantamento e análise crítica 
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Figura 7: Desenho Físico II: detalhamento das etapas e fluxo entre dados primários, procedimentos analíticos e produtos 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Modelagem de Dados permitiu visualizar a sequência metodológica utilizada pelo 

poder público na formulação de diretrizes ambientais para a Macrozona 9. No que tange sua 

conceituação e n ormalização lógico-analítica, foi possível observar, ainda que de maneira 

geral, a adequabilidade da metodologia utilizada e a pertinência das referidas diretrizes, tanto 

às demandas sócio-econômicas, quanto àquelas de ordem ecológica para esta porção do 

território campineiro, a Macrozona 9. 

 

Infere-se, portanto, que a Modelagem de Dados, já consagrada como metodologia de 

planejamento e elaboração de projetos de bancos de dados, tem sua importância, também, na 

análise e a valiação metodológica a posteriori de estudos que envolvam banco de dados, 

notadamente, daqueles sobre o meio ambiente, por sua complexidade e grande quantidade de 

variáveis. 

 

Dessa forma, recomenda-se que os demais Planos Locais de Gestão Urbana sejam 

alinhados nesta técnica metodológica, em busca do aprimoramento do planejamento urbano e 

ambiental no Município de Campinas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os recursos hídricos são vitais para manutenção da vida humana e de todas as espécies 

no planeta Terra. Atualmente é considerado um recurso natural finito, colocado à progressiva 

escassez, tanto por condições climáticas, hidrológicas e h idrogeológicas, quanto pelas 

necessidades crescentes do seu uso decorrente do crescimento populacional e u rbano, bem 

como do desenvolvimento e modernização das atividades produtivas. São fatores que tem 

contribuído para utilização dos recursos hídricos de forma não sustentável.  

 

Na composição de toda a massa líquida do globo terrestre 97% correspondem à água 

salgada dos mares e oceanos, e, 2%, a gelo. Água doce calcula-se em 0,8%, distribuída em 

rios e lençóis freáticos. E ainda, segundo a ONU, o estoque de água potável, de 9.000 km³ ao 

ano, está próximo do esgotamento (Rebouças, 1999). 

 

Em decorrência de diversas estiagens e t ambém pela deterioração considerável, tanto 

do ponto de vista qualitativo como quantitativo dos recursos hídricos superficiais, inúmeros 

municípios brasileiros passaram a utilizarem o recurso hídrico subterrâneo como forma de 

abastecimento público.  
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Esta ação, porém, muitas vezes é realizada de forma predatória e precipitada, pois não 

se tem o conhecimento adequado para a perfuração de poços, o que pode resultar problemas 

de deterioração qualitativa dos aqüíferos, como também uma série de impactos associados à 

saúde humana e ao  meio ambiente. Outro fator que deve ser analisado são as construções 

irregulares como, por exemplo, os postos de combustíveis, lixões e cemitérios não 

regulamentados, que podem ser possíveis fontes de contaminação, assim como, vazamentos 

de fossas sépticas, entre outros. 

 

Devido a es ses fatores se fazem necessários mais cautela e es tudos frente ao 

desconhecimento social dos recursos hidrogeológicos e s uas limitações, realizando-se 

estimativas corretas e de adequado aproveitamento, regulação e proteção do abastecimento, a 

fim de garantir a disponibilidade continua deste recurso natural tão necessário à vida.  

 

No Estado do Rio Grande do Sul ainda é reduzido o número de trabalhos relacionados 

ao estudo de águas subterrâneas no que diz sobre ao seu reconhecimento, classificação, 

geologia, potencialidades, riscos e sua vulnerabilidade natural. 

 

Estudos recentes sobre os aqüíferos, em especial o Sistema Aqüífero Guarani (SAG) 

estão sendo realizados a Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul, fronteira entre Brasil e 

República Oriental do Uruguai, cita-se, o Projeto Nº 10 Fundo das Universidades, intitulado 

“Caracterização de áreas de recarga e descarga do SAG em Rivera-Livramento e em Quaraí-

Artigas”, realizado pelo Laboratório de Hidrogeologia da Universidade Federal de Santa 

Maria/UFSM em parceria com a Universidade da República do Uruguai/UdeLAR, Instituto 

de Mecânica dos Fluídos com apoio da OEA/GEF (Silvério da Silva et al., 2006). 

 

Em áreas de recarga de aqüífero, ele se torna mais vulnerável a contaminações, como é 

o caso de Santana do Livramento e Quaraí. As fontes de contaminação costumam ser locais, 

mas seus efeitos podem propagar-se a grandes distâncias e persistir por muito tempo, às vezes 

por várias gerações, porque a água poluída armazena-se no subsolo e sua renovação natural é 

muito lenta (Margaret, 1993). Entre os principais agentes, têm-se os contaminantes não 

metálicos, dependendo do grau de contaminação os aqüíferos não podem ser recuperados, ou 

os custos se tornam muito elevados.  
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Surge à n ecessidade de medidas eficazes e programas de proteção dos aqüíferos, 

controlando as atividades humanas potencialmente poluidoras, planejando assim o u so e 

ocupação do solo. 
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2. OBJETIVOS 

 

Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho foi averiguar a atual situação dos 

recursos hídricos subterrâneos nos municípios de Santana do Livramento e Q uaraí, 

destacando-se suas potencialidades, geologia, qualidades físico-químicas e fluxo das águas 

subterrâneas, a fim de avaliar a vulnerabilidade natural dos aqüíferos. 

 

Como objetivos específicos, atualizou-se o cadastro dos poços com base no banco de 

dados do CPRM/SIAGAS; interpretou-se as classes hidroquímicas realizadas com base na 

locação das análises do Diagrama de Piper (HEM, 1996), usando-se o aplicativo Aquachem 

Waterloo hydrogeologic’s licenciado pelo LabHidrogeo/UFSM; identificou-se a distribuição 

espacial das unidades estratigráficas com vistas à caracterização da sua importância 

hidrogeológica, localizando os poços cadastrados e a direção de fluxo das águas subterrâneas 

através do software SURFER 8.0 (licenciado pelo LabHidrogeo/UFSM); analisou-se a 

vulnerabilidade natural dos aqüíferos, a partir do método GOD de Foster e Hirata (1993) e 

Foster et al. (2003); e por fim, elaborou-se o mapa hidrogeológico dos municípios de Santana 

do Livramento e Quaraí com base nos dados coletados e analisados.      
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil dispõe de uma das maiores reservas de água subterrânea do planeta (Rebouças, 

1999). Trata-se do Sistema Aqüífero Guarani (SAG), que ocorre numa área de cerca de 

1.200.000 km2 abrange parte de oito estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, GO, MS, MT, MG), 

além de parte do Uruguai, Argentina e P araguai. Entretanto, sua continuidade, conforme 

Machado (2005), não se encontra uniformemente distribuído, constituído de vários aqüíferos 

com quantidades e qualidades diferentes de água em cada um. 

 

Estima-se atualmente, segundo o PSAG (2007) um volume de águas subterrâneas da 

ordem de 45.000 km³, por outro lado deve-se destacar que nem toda água subterrânea é 

doce e potável de acordo com os padrões da Portaria 518/2004 e Resolução CONAMA 

357/2005.  

Salienta-se também que em vários centros urbanos, principalmente em capitais, a 

escassez do fornecimento de águas superficiais provocou o uso intensivo da captação por 

meio de poços e, com isso, também os problemas decorrentes dessa extração desenfreada, 

como a contaminação, por exemplo.  

 

A intensa explotacão, a má utilização dos aqüíferos, bem como práticas inadequadas de 

obras de captação de água subterrânea poderão ocasionar problemas de deterioração 

qualitativa e q uantitativa dos aqüíferos, como também uma série de impactos associados à 

saúde humana e ao  meio ambiente. A escassez de águas subterrâneas em áreas de consumo 

excessivo dá ênfase à importância de estimativas corretas de dimensionamento para a 

extração das mesmas. 

 

Os usos da água subterrânea do SAG são principalmente para abastecimento humano 

como nos municípios de Santana do Livramento com 83.479 habitantes e atualmente cerca de 

70% do abastecimento de Quaraí com 22.552 habitantes (Contagem da População em 2007, 

IBGE, 2008).  
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Pode-se observar ainda, que nos municípios de Santana do Livramento e Q uaraí, os 

estudos revelaram que o afloramento dos arenitos pertencentes à F ormação Botucatu deve 

servir como áreas de recarga direta a p artir das precipitações pluviométricas para o SAG, 

onde as águas da chuva infiltram diretamente no subsolo e a bastecem o reservatório 

subterrâneo. Esta formação porosa e d e alta permeabilidade pode também aumentar 

consideravelmente a vulnerabilidade à contaminação do manancial por uma carga imposta na 

superfície do terreno (Silvério da Silva et al., 2004). Conforme Calcagno (apud Borghetti et 

al, 2004) “No estado do Rio Grande do Sul, Brasil, pelas características de disposição e uso 

do aqüífero, a zona de afloramento mais vulnerável é Santana do Livramento”.  

 

De encontro a isso, também são necessários estudos que avaliem a vulnerabilidade e a 

constituição das águas subterrâneas determinando se elas são apropriadas para o consumo 

humano, para a irrigação ou para as utilizações afins. A água é uma substância quimicamente 

muito ativa, que tem grande facilidade de dissolver e reagir com outras substâncias orgânicas 

ou inorgânicas, como no contato com agrotóxicos, por exemplo. 

 

É importante destacar que poços abandonados e d esprovidos de lacre são focos de 

poluição das águas subterrâneas, por estarem em locais próximos de possíveis fontes pontuais 

de contaminação, tais como: cemitérios, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, lixões, 

indústrias, entre outras.  

 

Além de alterações antrópicas, a ág ua também enfrenta alterações em processos 

naturais, como por exemplo, ao lixiviar os solos e as rochas, enriquecem-se em sais minerais 

em solução, provenientes da dissolução dos seus minerais. Estas reações são favorecidas 

pelas baixas velocidades de circulação das águas subterrâneas, maiores pressões e 

temperaturas que estão submetidas ao percolar o solo não saturado, por essas razões, as águas 

subterrâneas tem concentrações de sais superiores as das águas superficiais em geral.  

 

Dentre os agentes antrópicos, porém, temos os contaminantes não metálicos, tais como 

fósforo, selênio nitrogênios, enxofre e flúor, metais tóxicos como mercúrio, cromo e chumbo, 

que estando presentes em grandes quantidades na água podem causar danos à saúde.  

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0683   



 

 

Devido a essas concentrações de sais e elementos nas águas subterrâneas, ela se torna 

muitas vezes imprópria para consumo humano, e são nesses aspectos que o trabalho pretende 

colaborar, tendo como pressupostos, o acompanhamento dos dados físico-químicos da 

qualidade das águas, a fim de delinear se a ág ua é ap ropriada para consumo humano, em 

decorrência de sua alteração química, além da espacialização dos poços e a d ireção dos 

fluxos da água subterrânea na região.     

 

Partindo desse enfoque, o estudo da vulnerabilidade natural dos aqüíferos é es sencial 

para que haja um monitoramento adequado quanto ao controle e p roteção das águas 

subterrâneas e à utilização e tipos de usos. Cabe salientar que no mapeamento hidrogeológico 

do Estado do RS na escala de 1:750.000 em convênio entre a SEMA/DRH a CPRM foram 

cadastrados mais de 10.000 poços no Estado, mas não foi realizado estudos de 

vulnerabilidade. 

 

Portanto, este trabalho antevê os possíveis problemas que poderão surgir devido ao mau 

uso da água subterrânea, indicar os locais mais vulneráveis aos riscos de contaminação e 

apresentar um mapa hidrogeológico, contendo as características locais dos aqüíferos, que 

poderão servir de subsídios para os planos de uso e ocupação do solo, bem como material 

científico e didático para futuras pesquisas.   
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4. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo da pesquisa situa-se nos municípios de Santana do Livramento e 

Quaraí (Figura 1), sendo critério para delimitar a área de estudo foi à distribuição espacial dos 

poços cadastrados no CPRM/SIAGAS incluídos na Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí. 

 

O município de Santana do Livramento limita-se a L este com o município de Dom 

Pedrito, a Oeste com o município de Quaraí, ao Norte com o município de Rosário do Sul e 

ao Sul com o Departamento de Rivera, Uruguai. O município é localizado pelas coordenadas 

UTM aproximadas 637259 e 646209 de Longitude Oeste e 6579012 e 6586022 de Latitude 

Norte.  

 

O município de Quaraí está entre as coordenadas geográficas 30°22’34’’ de latitude Sul 

e 56°26’25’’ de longitude Oeste, abrange uma área de aproximadamente 3.148 km2 (IBGE, 

2008). É drenado pelas águas das bacias hidrográficas do Rio Ibicuí (U-50) e do Rio Quaraí 

(U-60), que por sua vez integram a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, de acordo com o 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos do R io Grande do Sul (SEMA, 2007); e por águas 

subterrâneas pertencentes ao Sistema Aqüífero Serra Geral/Guarani.  

 

O consumo de água através do recalque subterrâneo (poços) foi de 102.090 m³, no ano 

de 2004 (CORSAN/SURFRO-Quaraí, 2004).  

 

O Rio Quaraí nasce a Leste, na Coxilha Negra, desce para o Sul onde serva de divisa 

com a República Oriental do Uruguai, tendo sua foz no ponto extremo Oeste do Rio Grande 

do Sul, no município de Barra do Quaraí. O Rio Ibirapuitã, numa extensão de cerca de 11 km, 

serve de divisa com o município de Rosário do Sul e como divisão com o município de 

Santana do Livramento estão os arroios Cati (afluente do Rio Quaraí pela margem direita) e 

Chapéu.    
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Figura 1- Mapa de localização da área de estudo 

Organização: Riffel, E. S.; 
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4.1 Caracterização Física da Área de Estudo 

 

4.1.1 Hidrografia 

 

O município de Santana do Livramento pertence a t rês bacias hidrográficas do Rio 

Ibicuí (U-50), do Rio Quaraí (U-60) e do Rio Santa Maria (U-70). O município de Quaraí 

é drenado pelas águas das bacias hidrográficas do Rio Ibicuí (U-50) e do Rio Quaraí (U-

60), que por sua vez integram a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, de acordo com o 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (SEMA, 2008) e por águas 

subterrâneas pertencentes ao Sistema Aqüífero Serra Geral/Guarani.  

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí drena cerca de 45.000 km². Suas águas dirigem-

se para Oeste, comportando-se no curso superior como um rio conseqüente, sobre as 

formações sedimentares Botucatu e Rosário do Sul. Nos cursos, médio e inferior, o Rio 

Ibicuí desenvolve-se sobre os derrames basálticos da Formação Serra Geral. Forma-se 

largas e extensas planícies aluviais, contribuindo para a recarga do aqüífero Rosário do Sul 

(Presotto, 1973).   

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí abrange uma superfície de 6.557,08 km² 

(FEPAM, 2008). Limita-se ao Norte, Leste e Oeste com a Bacia do Rio Ibicuí; e ao  Sul 

com o Rio Quaraí, que constitui marco natural de fronteira com a República Oriental do 

Uruguai. É constituída pelo Rio Quaraí e seus afluentes dentro do município de Quaraí os 

arroios: Quaraí-Mirim, Salso, Areal, Cati, Pai-Passo, Garupá, Mancarrão, Sanga do 

Lajeado e a Sanga da Divisa (Prefeitura Municipal de Quaraí, 1998).  

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria apresenta área de 15.773 km², desenvolve-se 

na direção N-S, com a s ua bacia quase inteiramente sobre os sedimentos permeáveis da 

Formação Rosário do Sul, o que contribui para a recarga desse aqüífero (Presotto, 1973).  
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4.1.2 Geologia 

 

Na área de estudo há um predomínio de rochas sedimentares arenosas aflorantes 

pertencentes ao SAG (formações Rosário do Sul e Botucatu), bem como a ocorrência de 

rochas vulcânicas de composição basáltica da Formação Serra Geral. 

 

A Formação Rosário do Sul, a mais antiga na área de estudo, é co nstituída por 

arenitos finos a muito finos, argilosos, micáceos, cor vermelho tijolo, com intercalções de 

siltitos argilosos e es tratificação acanalada típica de paleoambiente fluvial (Silvério da 

Silva et al., 2004 a). Quando aflorantes formam aqüíferos livres com baixo teor em 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) na água, quando confinados pela Formação Serra Geral, 

podem apresentar elevadas concentrações de STD.  

 

A Formação Botucatu é composta de arenitos eólicos, de granulação média a fina, 

friáveis, vermelhos a amarelos, com estratificação cruzada de alto ângulo, com baixo 

conteúdo de siltes e argilas, porosidade de 18 a 30% (Araújo et al.,1999).  

 

Segundo o mapa geológico da CPRM em 1973, esta formação apresentava 

espessuras indicadas pelos poços tubulares de até 200m, aparecendo na região do Arroio 

Areal.  

 

No Centro-Sul do Município de Quaraí há ocorrência de litologias sedimentares 

identificadas como Formação Botucatu, arenitos depositados no Período Jurássico 

(Suertegaray, 1998). 

 

É sobre a F ormação Botucatu que se registra a ocorrência de áreas arenosas, 

localizadas próximo à rodovia BR-293 que faz a ligação rodoviária entre os municípios de 

Quaraí a S antana do Livramento. A região do Areal fica entre os arroios Areal e Cati, 

ambos afluentes do Rio Quaraí. 
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Entretanto, segundo Veiga et al. apud Marchiori (1992), a área possui concentrações 

de sedimentos não pertencentes à Formação Botucatu, mas sim a uma sedimentação 

Cenozóica. 

 

Para Suertegaray apud Marchiori (1992), “os areais resultam de um processo de 

‘arenização’, ou seja, de um retrabalhamento do solo, de origem não antrópica, resultante da 

ação de agentes climáticos em um substrato pouco consolidado e propício ao fenômeno 

erosivo”. 

 

A Formação Serra Geral, Cretáceo inferior, Montaño et al. (1998) é constituída de 

rochas basálticas e intercalações de arenitos eólicos finos a médios intertrapeanos, 

podendo apresentar espessuras superiores à 2 0m. Apresentam afloramentos constituindo 

relevos residuais “janelas”, ocorrendo principalmente próximo à cidade de Quaraí. A 

localização destas “janelas” sugere um processo de tectonismo com subida e descida de 

blocos, podendo sofrer evolução local a partir de afloramentos do lençol freático pretérito 

e atual. A espessura dos derrames basálticos varia de 10m a 60m, sendo a máxima 

espessura conhecida de 280m de acordo com o trabalho de Presotto et al. (1973). 

 

Na região de Quaraí, os efeitos da tectônica de borda da Bacia do Paraná, parecem 

ter sido mais importantes na geração de arenitos interderrames, depositados em antigos 

paleovales, indicando a co ntemporaneidade entre os dois eventos. A tectônica rígida de 

distensão gerou movimentação de blocos por basculamento possibilitando aos arenitos 

originalmente confinados a a florarem, formando “janelas” na superfície ao longo de 

episódios erosivos, e servindo como área de recarga do SAG. As direções predominantes 

de linhas de falhas NW e NE deixaram camadas sedimentares, próximas da superfície do 

terreno até cerca de 90m, aproximadamente, sem continuidade lateral, formando aqüíferos 

descontínuos (Silvério da Silva et al., 2006).  

 

Localmente são identificadas brechas de falhas, onde os arenitos interderrames são 

silicificados, como exemplo na localidade Saladeiro na porção oeste, em Quaraí. Formam-

se aqüíferos cristalinos fissurais.  
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A composição das águas é B icarbonatada Cálcica concordando com estudos 

realizados em outras porções da Bacia do Paraná por Rosa da Silva (1983), Lisboa e 

Menegotto (1999), Pérez et al. (2000), Perez e Rocha (2002) e Bittencourt et al. (2003) as 

águas deste aqüífero são águas doces (<500mg/L) normalmente com baixo STD (Sólidos 

Totais Dissolvidos). 

 

Podem apresentar-se com estruturas de sets de alto ângulo, eólicos ou sem estrutura 

interna constituídos por dunas. As dunas móveis ocorrem principalmente na região de Quaraí 

e Alegrete.  

 

Na calha do Rio Quaraí apresentam constituição silto-argilosa, podendo ocorrer 

localmente blocos, seixos e grânulos, sua espessura não deve ser superior a 10m (Silvério da 

Silva et al., 2006). 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nos últimos anos a água tem sido objeto de grande preocupação para os governantes 

face aos diversos problemas ambientais enfrentados pelos países. Pois as demandas de água 

doce e potável são cada vez maiores, devido ao crescimento da população e por conseqüência 

o maior consumo da água devido aos novos padrões da vida moderna. 

 

As águas subterrâneas surgem como uma nova alternativa para essa crescente demanda 

de água doce, confinadas em aqüíferos no subsolo devido à infiltração das águas da chuva ao 

longo de milhares de anos. 

 

Segundo Batalha (1986), aqüífero é a f ormação (camada ou estrato) de rocha 

permeável, areias ou cascalhos, capaz de armazenar e fornecer quantidade significativa de 

água, para Guerra (1980) aqüífero é a r ocha cuja permeabilidade permite retenção de água, 

dando origem às águas interiores ou freáticas.  

 

A água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da terra, preenchendo 

os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras 

das rochas compactas, e q ue sendo submetida a duas forças (de adesão e d e gravidade) 

desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos 

e brejos. As águas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma 

parcela da água da chuva (Borghetti et al., 2004). 

 

Portanto, os recursos hídricos subterrâneos constituem depósitos de água estocados no 

subsolo, principalmente em formações geológicas arenosas granulares, em cujos poros 

acumulam-se principalmente a p artir, das infiltrações decorrentes das precipitações. Estes 

depósitos representam cerca de 97% do volume total de água doce existente no mundo, sendo 

os 3% restantes compostos pelas águas dos rios e lagos (França, 2001). 
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A forma mais adequada de captação desse recurso é a través da perfuração de poços, 

que devem ser corretamente dimensionados por empresas especializadas que respeitem as 

normas de construção de poços que é d efinido como qualquer obra de captação de água 

subterrânea executada com sonda, mediante perfuração vertical (NBR, 12244/92). 

 

Nas águas subterrâneas, os impactos ambientais podem ser entendidos como 

contaminação, ou seja, qualquer introdução de substância indesejada na água, ou ainda 

poluição que não diz exclusivamente sobre a a lteração de suas propriedades químicas, mas 

também da alteração estética das características do ambiente aquático (Hassuda, 1997) 

 

A obtenção de informações sobre geologia, aqüífero captado, tipo de aqüífero, poço de 

captação, uso da água podem ser feitas nos cadastros do SIAGAS/CPRM e podem ainda ser 

obtidas em trabalhos de campo com os proprietários. 

 

Os aqüíferos podem ocorrer em diversas situações, podendo encontrar-se a g randes 

profundidades, encerrados em camadas pouco permeáveis, percolar poros ou então fraturas. 

Os aqüíferos podem ser classificados de formas distintas, segundo a p ressão da água ou 

segundo a geologia do material saturado. 

 

Os Aqüíferos porosos ou granulares são aqueles compostos de rochas sedimentares 

clásticas ou terrígenas como os arenitos e siltitos, como o que ocorre na depressão periférica 

do estado do Rio Grande do Sul. Os aqüíferos fissurais ou cristalinos são compostos por 

rochas cristalinas ígneas, metamórficas ou sedimentares, constituído por granitos e/ou rochas 

metamórficas. Pode ser composto por derrames vulcânicos (composição ácida ou básica) 

como acontece no planalto da serra do nordeste do estado do Rio Grande do Sul.  

 

A classificação dos aqüíferos quanto à pressão da água também é bastante utilizada em 

estudos sobre os recursos subterrâneos, podendo, aliás, ser observado como um dos critérios 

observados na metodologia GOD, sendo este o grau de confinamento do aqüífero. Sob estes 

parâmetros os aqüíferos podem ser classificados como surgentes, confinados ou não 

confinados. 
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Os aqüíferos ocupam, na maior parte das vezes, grandes extensões em área, tornando-se 

reservatórios subterrâneos de armazenamento. A denominação “Sistema” é dada pelo fato de 

um aqüífero poder ocupar a área de uma ou de várias bacias hidrográficas, ou mesmo passar 

por diferentes estados, ou até por diferentes países como o caso do SAG. 

 

O Sistema Aqüífero Guarani consiste num sistema hidroestratigrafico Mesozóico, 

constituído por depósitos de origem flúvio-lacustre/eólicos do Triássico e p or depósitos de 

origem eólica do Jurássico, sua área é d e aproximadamente 1.195.200km2. Em sua grande 

parte o aqüífero é confinado por basaltos da formação Serra Geral e por sedimentos perno-

triássicos de baixa permeabilidade. Destas rochas que compõem o aqüífero, a mais 

importante é o arenito Botucatu que foi depositado em ambiente desértico, o que explica as 

características que faz dele um ótimo reservatório de água. Os grãos sedimentares que o 

constituem são de grande homogeneidade, havendo pouco material fino (matriz) entre os 

mesmos. Isto confere a este arenito alta porosidade e alta permeabilidade.  

 

A espessura total do aqüífero varia de valores superiores a 800 metros até a ausência 

completa de espessura em áreas internas da bacia. As variações na espessura são atribuídas ao 

controle estrutural durante a d eposição e o controle do processo de erosão do ambiente 

desértico. 

 

Diferente do que a maioria das pessoas acredita o SAG não é homogêneo, ele é 

compartimentado devido a diversas falhas que o atravessam, como no caso do Rio Grande do 

Sul, que ele pode ser dividido em quatro blocos devido a três sistemas de falhas geológicas: o 

Jaguari - Mata, Dorsal de Canguçu e o  Terra de Areias-Posadas. Os quatro compartimentos 

são: Compartimento Oeste, Compartimento Central-Missões, Compartimento Leste e 

Compartimento Norte - Alto Uruguai, sendo este último o maior. Em cada um existe um 

sistema aqüífero diferente, com diversas formações geológicas, dispostas em camadas 

constituídas por sedimentos de areia e argila. Cada camada dessas é u m aqüífero, sendo o 

Botucatu a mais porosa e superficial. Dessa forma demonstra-se que não existe continuidade 

de fluxo de água de uma área para outra, podendo variar a quantidade e a qualidade da água 

em diversas regiões, e modificar consideravelmente as vazões de 20.000 L/h/poço até 

500.000 L/h/poço1 (Machado, 2005). 
1 Conselho em revista: Mitos e verdades do Aqüífero Guarani. 
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Essas características acima citadas são caracterizadas como propriedades iônicas e serão 

expressas nesse trabalho através do Diagrama de Piper. Consiste num diagrama 

hidroquímico que é utilizado freqüentemente quando se trabalha com grande número de 

análises químicas de água, servindo para classificar e co mparar os distintos grupos de 

águas quanto aos íons dominantes, em cloretada, sódica, carbonatada, magnesiana, entre 

outras. 

 

Para plotar o Diagrama utiliza-se o software Aquachem Waterloo Hidrogeologic’s 

licenciado pelo LabHidrogeo-UFSM que realiza a transformação dos valores de cada íon 

expressos em meq/L, em percentagem do total de ânions e do total de cátions, 

separadamente em dois triângulos, e o  resultado final é o btido em um campo central 

romboidal que dá a classificação geral da água (Figura 3).  

 

 

 

 

 

Figura 3- Classificação de águas pelo Diagrama de Piper. 

Org. Riffel E.S. 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0694   



 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Atividades realizadas 

 

Como material de apoio bibliográfico, buscou-se pesquisa recente sobre águas 

subterrâneas, desenvolvida a Sudoeste do Estado do R io Grande do Sul, fronteira entre o 

Brasil e a República Oriental do Uruguai, como por exemplo: Santos (Banco de Imagens: 

uma proposta de educação ambiental, 2007), Santos (Análise da vulnerabilidade natural do 

Sistema Aqüífero Guarani a impactos antrópicos, 2004), Frantz (Avaliação do Índice de 

Vulnerabilidade do Aqüífero Guarani no Perímetro Urbano da Cidade de Santana do 

Livramento – RS, 2005), Camponogara (Vulnerabilidade natural no Sistema Aqüífero 

Guarani e a nálise de parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas em Quaraí, BR e 

Artigas, UY, 2006), Projeto N°10 Fundo das Universidades (Caracterização de Áreas de 

recarga e d escarga do SAG em Rivera-Livramento e em  Quaraí-Artigas), Eckert 

(Cadastramento de Poços da Cidade de Livramento/RS, 1995), Borghetti et al. (Aqüífero 

Guarani. A Verdadeira Integração dos Países do Mercosul, 2004). 

 

O levantamento de dados e informações relacionados aos poços tubulares, escavados 

e/ou fontes na área de estudo foram obtidos no cadastro de dados disponibilizados online no 

cadastramento do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas/SIAGAS da Companhia de 

Pesquisas e Recursos Minerais/CPRM, bem como dados obtidos do Departamento de Águas 

e Esgotos/DAE, da Companhia Riograndense de Saneamento/CORSAN e do Projeto N°10. 

 

Montou-se um banco de dados organizados e t abulados no programa computacional 

Microsoft Excel, destacando-se os principais parâmetros dos poços, tais como: Dados Gerais; 

Dados Construtivos; Dados Geológicos; Dados Hidrogeológicos; Dados Físico-químicos e 

Teste de Bombeamento. 

 

A partir dos dados de qualidade da água de algumas amostras e utilizando-se do 

software Aquachem, foi criado Diagrama de Piper no qual foram divididos os ânions e os 

cátions de cada elemento das amostras de água dos poços dos municípios de Santana do 

Livramento e Quaraí que possuem análise química. 
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A espacialização das informações foi feita com o uso do programa computacional 

Surfer 8.0, aplicando-se o m odelo geoestatístico Krigagem, determinando-se a s uperfície 

potenciométrica pela diminuição da cota do poço e o  nível da água, a fim de identificar a 

direção do fluxo da água subterrânea. Os valores dos níveis estáticos e cota do poço foram 

obtidos em medições em campo de trabalhos prévios e no cadastro de usuários de poços 

CPRM/SIAGAS, no site: http://www.cprm.gov.br. 

 

Durante a execução da pesquisa notou-se que existem muitas informações que não 

estão completas nos diversos bancos de dados, às vezes com algumas simplificações, 

como no caso da ocorrência de arenitos intertrápicos abaixo ou entre derrames vulcânicos, 

sendo apresentados no Perfil Geológico apenas à citação de uma Formação, ou seja, o 

aqüífero principal. Existe falta de informações construtivas dos poços, da empresa 

executora, da profundidade do nível estático, falta o teste de bombeamento, portanto 

poucas informações de nível dinâmico. Os resultados das análises físico-químicas nem 

sempre apresentam todos os parâmetros, uma vez que a própria legislação do país com 

relação aos padrões de consumo humano para águas encontra-se em franca evolução, 

como a Portaria Federal N° 518 de março de 2004.  

 

O programa Surfer 8.0 (licenciado para o LABHIDROGEO/UFSM) é cap az de 

espacializar informações contendo coordenadas UTM, em Datum horizontal SAD 69 e 

Datum vertical e Porto de Imbituba, gerando-se cartogramas.  

 

Posteriormente, usou-se para integração das informações espacializadas no programa 

Spring 4.2/livre desenvolvido pelo INPE, e s eus aplicativos, para transformar em arquivos 

georreferenciados em Sistema Informações Geográficas (SIG).  

 

Aplicou-se nesta pesquisa o método GOD, desenvolvido por Foster e Hirata (1993) e 

Foster et al. (2003), a fim de identificar a vulnerabilidade natural dos aqüíferos. Este método 

de análise leva em consideração ao Grau de confinamento Hidráulico dos aqüíferos, os tipos 

litológicos e a profundidade do nível da água.  
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No Método GOD de Foster e Hirata 1993 e Foster et al. (2003), o produto entre os três 

parâmetros, obtém-se o Índice de vulnerabilidade, o qual é espacializado em um sistema de 

coordenadas UTM (datum usado na coleta do ponto em campo). Usa-se o Programa SURFER 

8 (licenciado para o LABHIDROGEO/UFSM), gerando-se cartogramas e/ou mapas 

temáticos.  

 

Classes de vulnerabilidade do método GOD: 

•Extrema (0,7 - 1) 

• Alta (0,5 – 0,7) 

• Moderada (0,5 – 0,3) 

• Baixa (0,3 – 0,1) 

• Desprezível (0,1 – 0) 

 

A elaboração do mapa hidrogeológico em escala de 1:500.000 dos município de 

Santana do Livramento e de Quaraí, a partir dos dados coletados e analisados, foi executada 

no programa Spring 4.2 e editado no CorelDraw, com o qual fez-se a digitalização dos Planos 

de Informações (PI’s). Realização da integração dos PI’s, ou seja, o processamento e 

sobreposição das informações realizou-se da seguinte maneira:    

 

(a) Mapa Base:  

 

Utilizou-se como referência e mapa base o Mapa Hidrogeológico do Estado Rio Grande 

do Sul 2005, escala 1:750.000. 

 

 As cartas topográficas de Santana do Livramento e São Gabriel, Folhas SH-21-Z-A; SH-21-

Z-C; SH-21-Y-B; MIR-538; MIR-543; MIR-537, e Folhas SH-21-Z-B; MIR-539, 

respectivamente, que abrangem os municípios de Santana do Livramento e Quaraí, escala 

1:250.000. Documento elaborado por metodologia digital e armazenado em mídia magnética 

na 1ª DL em parceria com Secretaria da Agricultura e A bastecimento do Estado do Rio 

Grande do Sul. Folha atualizada em 2002, com base em imagens “LANDSAT-7” de 2000, 

cenas 223-082, de 06 dezembro de 2000; 224-081, de 28 janeiro de 2000 e 224-082, de 28 

janeiro de 2000 fornecidas pelo INPE, com a verificação de campo. 
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Eqüidistância das curvas de nível de 100m. Datum horizontal: SAD 69-Minas Gerais e 

Datum Vertical: Imbituba-Santa Catarina, Projeção Universal Transversa de Mercator/UTM; 

Origem da quilometragem UTM: Equador Acrescido de 10.000 km e Meridiano de 57° 

W.GR. Acrescido de 500 km. Erro gráfico: 0,2 mm. 

 

- Para obter o mapa base, a car ta topográfica, no aplicativo Impima do SIG Spring faz-se à 

mudança do arquivo TIFF para GRIB e no programa Spring realiza-se o georreferenciamento 

da imagem para posterior fazer a d igitalização, via tela do computador, dos seguintes PI’s: 

limite da área, rede viária, rede de drenagem, área urbana, curvas de nível;  

- A edição do mapa foi realizada no aplicativo Scarta do Spring e no Corel Draw.    

 

(b) Distribuição espacial dos poços: 

 

Utiliza-se o mapa base e inserem-se os poços obedecendo às coordenadas UTM. A edição 

final do mapa foi realizada no aplicativo Scarta e no Corel Draw. 

 

(c) Potenciometria: 

 

O cartograma gerado no programa Surfer 8.0 é exportado para o programa Corel Draw onde 

se realiza a sobreposição com o mapa base, executado no Spring. 

 

(d) Vulnerabilidade: 

 

O cartograma do índice de vulnerabilidade natural gerado no programa Surfer 8.0 é exportado 

para o programa Corel Draw onde se realiza a sobreposição com o mapa base, executado no 

Spring.  
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(e) Mapa Hidrogeológico:  

 

Identificação das unidades estratigráficas com base no mapa hidrogeológico do Rio Grande 

do Sul, demarcando-se a ex tensão das distintas unidades sobre as cartas topográficas, 

observando as coordenadas geográficas de cada área de ocorrência, as cotas altimétricas do 

terreno, os perfis geológicos existentes no sítio SIAGAS/CPRM, para confecção de cortes 

geológicos detalhados no mapa. 

 

O mapa informará as distintas áreas aqüíferas, suas potencialidades (qualidade, quantidade e 

a direção do fluxo das águas subterrâneas) e r iscos de vulnerabilidade à co ntaminação dos 

aqüíferos. 

 

Cartas topográficas como referência: 

•Cartas topográficas da DGS do Município de Quaraí, na escala 1:25.000, editadas em 1988: 

Quaraí N, folha SH.21-Z-A-II/3-NO (MI-2977/3-NO); Quaraí SO, folha SH.21-Z-A-II/3-SO 

(MI-2977/3-SO); Areal (MI-2977/3-SE).  

Eqüidistância das curvas de nível de 10m. Datum horizontal: SAD 69-Minas Gerais e Datum 

Vertical: Imbituba-Santa Catarina, Sistema Universal Transversa de Mercator/UTM; 
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7. RESULTADOS 

 

Para caracterizarem-se os tipos de águas subterrâneas avaliadas no município de 

Santana do Livramento e Q uaraí fez-se uso do Diagrama de Piper ilustrado na Figura 6. 

Observou-se uma predominância de misturas de águas indicadas pela presença de águas 

classificadas como: bicarbonatadas, sulfatadas e cloretadas, todas elas apresentando o cálcio 

como o cátion predominante, e quase nenhum valor de sódio. Em outra publicação Silvério 

da Silva et al. (2002) haviam encontrado uma relação entre sódio e ág uas subterrâneas 

fluoretadas em cerca de 60% das amostras. 

 

Na maioria das amostras há predominância de tipos de água foi de Ca-Mg-HCO3 

(42%), e considerando uma área relativamente pequena, e a d iversidade dos resultados pode 

ser concluído que houve mistura de águas. 

 

Sendo que no município de Quaraí nota-se uma maior diferença na composição das 

águas, ocorrendo desde águas cálcicas a sódicas sendo a maior porcentagem de tipo de água 

encontrada a C a-Mg-HCO3 com 55 % das amostras, representando metade das mesmas, 

devido a es se fato conclui-se que a mistura de águas foi menor do que no município de 

Santana do Livramento. 

 
 
 

TIPOS DE ÁGUA (WATERTYPES) PORCENTAGEM ENCONTRADA 

Ca-Mg-HCO3 42% 

Ca-HCO3 21% 

Ca- Mg-HCO3-Cl 14% 

Ca-Mg-HCO3-Cl-NO3 14% 

Ca-Mg-NO3 7% 

Quadro 1-Tipos de água e suas porcentagens Santana do Livramento/RS. 
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TIPOS DE ÁGUA (WATERTYPES) PORCENTAGEM ENCONTRADA 

Ca-Mg-HCO3 55,55% 

Ca-HCO3 11,11% 

Ca- Na-HCO3-SO4 11,11% 

Ca-Na-Mg-HCO3 11,11% 

Mg-Na-HCO3 11,11% 

Quadro 2-Tipos de água e suas porcentagens Quaraí/RS. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4. Diagrama de Piper, Santana do Livramento e Quaraí/RS 
Elaboração: Riffel, E. S.; 
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Figura 5 - Cartograma de localização dos poços e Superfície Potenciométrica nos municípios 

de Santana do Livramento/RS e Quarai/RS.  
Org. Riffel E. S. 
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Figura 6 - Espacialização 3D da Superfície Potenciométrica nos municípios de Santana do 
Livramento/RS e Quaraí/RS. Org: Riffel E.S. 
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Figura 7 - Cartograma da Superfície Potenciométrica dos poços no município de Quaraí/RS.  
Org. Santos E. 

 
 
 
No mapa Hidrogeológico do município de Santana do Livramento percebe-se a 

predominância da formação Serra Geral (SG) (figura 3) em sua maior área localizada a partir 

de Santana do Livramento na direção oeste com alguns afloramentos da formação 

Botucatu/Guará. 

 

A superfície Potenciométrica atingiu picos de 340 na direção Sudeste/Noroeste provindos 

do Uruguai e níveis menores de 140, em sua maior parte na direção Norte. 
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A partir desses resultados percebe-se a vulnerabilidade das águas subterrâneas no 

município de Santana do Livramento. Com o método GOD, constata-se a fragilidade dos 

Sistemas Aquiferos onde apresentaram em sua maioria níveis de médio a a ltos, e d o 

Diagrama de Piper onde analisa-se a mistura de águas, constata-se a fragilidade dos recursos 

hídricos nessa região. 

 

No mapa Hidrogeológico constata-se o fluxo de águas Subterrâneas em direção ao Rio 

Quaraí, situado na divisa do Brasil com a República Oriental do Uruguai. 

 

Espera-se que os aqüíferos sejam observados como reservas renováveis potencialmente 

aptos a ab astecerem populações, mas que para seu uso sustentável necessitam de 

conhecimentos e monitoramento contínuo numa rede. Portanto cabe aos governos e órgãos de 

fomento criar um fundo de pesquisa integrando universidades e empresas na busca de maior 

conhecimento e gestão sustentável para uso destas águas para atuais e futuras gerações. 

 

Constatou-se nesse trabalho a vulnerabilidade dessa região devido ao fato de constituir-se 

nessa área afloramentos da formação Aqüífera Botucatu que são áreas de recarga do Sistema 

Aqüífero Guarani, o qual é bastante frágil, também constatado pelo método GOD, que ela 

apresenta alta vulnerabilidade à contaminação por um agente poluidor imposto na superfície 

do terreno o que requer a necessidade de maior cuidado na instalação de atividades futuras e 

de estudos detalhados em contaminação. 

 

Os resultados obtidos servirão de subsídios técnicos indispensáveis à gestão integrada dos 

recursos hídricos subterrâneos pelos órgãos gestores, bem como o uso racional pelos usuários 

das águas subterrâneas.  
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Figura 8 – Mapa Hidrogeológico do município de Santana do Livramento-RS. 
Elaboração: Riffel E. S. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os fenômenos meteorológicos extremos, quase sempre, estão associados a 

manifestações próprias da dinâmica global. Monteiro (1976) separa estes fenômenos segundo 

suas origens, agrupando-os nas formas meteóricas hídricas (chuva, neve e nevoeiro), 

mecânicas (tornados) e elétricas (raios e relâmpagos). Esses eventos naturais podem ser 

considerados desastres naturais quando, na sua ocorrência e/ou em conseqüência destes, 

geram danos materiais e sociais (Alcántara, 2002). 

 

No Brasil, a o corrência de fenômenos extremos é bastante significativa devido às 

dimensões continentais do país, e por este compreender diferentes zonas climáticas, tendo sua 

maior porção localizada na zona intertropical; apenas a Região Sul e parte da Sudeste situam-

se na zona subtropical. Devido a esta localização geográfica, estas regiões sofrem a influência 

de diversos sistemas atmosféricos intertropicais e extratropicais em seu território.  

 

A Região Sul do Brasil possui um papel bastante importante quando se trata de 

sistemas atmosféricos e fenômenos extremos, isso porque está localizada no “Corredor de 

Tornados da América do Sul”, região que compreende o centro e o norte da Argentina, parte 

do sul do Brasil, Uruguai e Paraguai.  
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Esta região da América do Sul está sujeita a eventos extremos devido a sua posição 

privilegiada na passagem dos sistemas frontais provenientes do sul do Oceano Pacífico e das 

instabilidades tropicais originárias do aquecimento continental associado a M assa Tropical 

Atlântica e a M assa Tropical Continental. Além disso, deve ser considerada a 

compartimentação geomorfológica do local que possibilita o deslocamento das frentes e 

massas de ar pela região sem sofrerem abruptos desníveis de altitude, o que favorece a 

formação de grandes paredões de nuvens em determinadas circunstâncias, originando, então, 

violentas tempestades.  

 

No caso da Região Sul do Brasil, e e m particular do Estado do Rio Grande do Sul, 

tem-se uma situação de zona climática de transição e, portanto, recebe maior influência dos 

Sistemas Extratropicais durante o ano todo (Sartori, 1980). Assim, segundo Sartori (1993) a 

posição subtropical faz com que a região seja área de confronto periódico entre forças 

opostas, provocado pelo avanço sistemático dos sistemas atmosféricos de origem polar em 

direção aos polares tropicalizados (Massa Polar Modificada) ou aos sistemas de origem 

tropical (Massa Tropical Atlântica ou Continental), proporcionando a distribuição das chuvas 

durante todo ano, motivada pelas sucessivas passagens frontais, sem ocorrência de estação 

seca no regime pluviométrico.  

 

Neste contexto, o presente trabalho estudou a g ênese climatológica de uma 

tempestade ocorrida na região de Santa Maria, localizada no centro do Rio Grande do Sul, no 

dia 8 de janeiro de 2009, que, segundo Monteiro (1976) se enquadra na escala local e sub-

regional em função das dimensões das respectivas unidades de superfícies sobre as quais o 

evento atuou (10 dezenas de quilômetros a 10² centenas de quilômetros).  

 

Devido ao curto período de duração da tempestade em contraste com o grande número 

de problemas causados e a tamanha repercussão do fato, decidiu-se investigar a gênese 

climatológica da tempestade, sendo relevante este tipo de estudo para o entendimento de 

fenômenos extremos e o  melhor planejamento e preparação da comunidade em geral. Para 

tanto, os resultados da presente pesquisa foram divididos de acordo com as especificidades a 

serem alcançadas para cada um dos objetivos propostos. 
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No entanto, para a r ealização deste estudo partiu-se de uma análise da circulação 

atmosférica regional para a c irculação atmosférica local, o que implicou, antes de tudo, na 

definição da dinâmica atmosférica do sul do Brasil que, por sua vez, constitui parte da 

circulação zonal ou planetária (Sartori, 1979). 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A cidade de Santa Maria esta localizada na região central do Estado do Rio Grande do 

Sul entre as coordenadas geográficas 53° 30’ 44 “e 54° 19’ 32” de Longitude Oeste e 29° 30’ 

28 “e 30° 0 0’  16” Latitude Sul (Figura 1), cuja ocupação do espaço hoje é de 1.780 km2,  

sua população  é 268.969 mil habitantes  (IBGE, 2009), sendo que 12.928 mil destes vivem 

na zona rural. 

 

Geomorfologicamente, localizado na faixa de transição entre o Planalto Meridional e 

a Campanha Gaúcha, na Depressão Periférica Sul Rio-grandense. Conforme Maciel Filho 

(1990), a Depressão Periférica apresenta-se com declividades suaves, solos profundos de 

origem sedimentar e b em drenada, originalmente coberta por campos e v egetação rasteira, 

intercalado com vegetação subarbustiva. A maior parte da cidade encontra-se assentada sobre 

a formação geológica Santa Maria, de origem sedimentar, sendo que o relevo resultante 

caracteriza-se por coxilhas suaves, com declividades inferiores a 6%, com altitudes que não 

ultrapassam os 150 metros (Sartori, 2000).   

 

Na classificação climática de Köppen, o clima na área de estudo recebe a 

denominação de Cfa Subtropical Úmido, com invernos frios e verões quentes. Segundo 

Sartori (1979), a área apresenta um clima mesotérmico brando, sem estação seca definida e 

com índices pluviométricos anuais entre 1.500 a 1.700mm. A referida autora destaca que “as 

temperaturas médias anuais estão em torno de 22°C, sendo que as temperaturas máximas 

(superiores a 30°C) ocorrem no verão e as mínimas são inferiores a 5°C e ocorrem nos meses 

de inverno”. 

 

Sobre as precipitações, Sartori (1979) coloca que estas chegam com periodicidade 

média de uma semana no inverno, sendo que em sua maioria são causadas pela entrada de 

Frentes. A pluviosidade também é influenciada pelo relevo (Planalto Meridional Brasileiro), 

responsável pelo efeito orográfico que provoca precipitação forçada pelo contato das Frentes 

com as elevações da Serra Geral.  
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A vegetação da região compreende basicamente formações florestais - Floresta 

Subtropical, latifoliada de espécies semicaducifólias, encontrada no rebordo do planalto, ao 

longo dos vales, em regiões de grande declividade, compreendendo formações montanas e 

submontanas; formações campestres – campos cobertos por gramináceas contínuas, 

entremeadas de subarbustos isolados; e formações especiais, correspondentes a matas de 

galeria e vegetação ribeirinha (IBGE, 2009). 
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Figura 1: Carta de localização do Município de Santa Maria no Estado e da área urbana do Município. 

Fonte: IBGE (2009). Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0716   



 

 

3. METODOLOGIA 

 

É importante o desenvolvimento de metodologias eficientes que venham configurar 

em elemento essencial para que o objetivo de uma pesquisa seja atendido. Desta forma, o 

estudo da gênese da tempestade ocorrida em Santa Maria-RS no dia 8 de  janeiro de 2009 

aparece como elemento de fundamental importância para a a nálise conjunta do 

desenvolvimento da tempestade, sua gênese e os impactos desta na população local. 

 

Ressalta-se que a es colha deste episódio como base para estudo deve-se, 

principalmente, ao fato de que todos os fenômenos atmosféricos, dos menores e 

imperceptíveis aos seres humanos até os de grande escala, interferem diretamente na vida em 

geral e no desenvolvimento socioeconômico da população. A tempestade que atingiu o 

Município de Santa Maria, no dia 8 de janeiro de 2009, prova a vulnerabilidade humana aos 

fenômenos extremos e o quão importante é o entendimento do funcionamento destes 

fenômenos, uma vez que estamos suscetíveis aos seus impactos. Partindo deste princípio, o 

presente estudo buscou atender seus objetivos calcado no método dedutivo de investigação 

científica para a Geografia.  

 

 

3.1 Da circulação atmosférica regional, sucessão de tipos de tempo e sistemas 

atmosféricos envolvidos. 

 

Para investigação da dinâmica climática responsável pela tempestade do dia 8 de 

janeiro de 2009, procurou-se, inicialmente, realizar a f undamentação teórico-metodológica 

relativa ao tema proposto. Em seguida, partiu-se para a co leta de dados meteorológicos 

referentes a t odo mês de janeiro de 2009, e p rincipalmente, ao dia 8 de janeiro, além de 

imagens do satélite meteorológico GOES-10 e cartas sinóticas.  

 

Os dados analisados foram obtidos a partir da Estação Meteorológica de Santa Maria 

e são referentes as temperatura máximas e mínimas, pressão atmosférica, umidade relativa do 

ar, direção e velocidade do vento, insolação e precipitação pluviométrica.  
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Para melhor visualização e en tendimento da dinâmica atmosférica local, foram 

obtidas imagens do satélite GOES-10 para os diferentes horários do dia 8 de janeiro (CPTEC-

INPE, 2009) disponíveis na página <http://www.cptec.inpe.br/>. Também foram obtidas 

imagens da concentração de descargas elétricas para a R egião Sul do Brasil no dia 8 de 

janeiro, a partir do mesmo endereço eletrônico.  

 

Também foram utilizados dados de acumulado de precipitação pluviométrica para o 

dia 8 de janeiro de 2009, obtidos em intervalo de 3 em 3 horas para 4 diferentes períodos do 

dia, e, posteriormente, os de anomalia de precipitação pluviométrica e os de acumulado de 

precipitação para todo  mês de janeiro, conseguidos no banco de dados da missão Tropical 

Raifall Measuring Mission (TRMM) pelo site da National Aeronautics and Spac e 

Administration (NASA), disponíveis na página 

<http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/>. Estes dados foram submetidos à edição 

gráfica de resolução via software Grid Analysis and D isplay System (GrADS), que é u ma 

ferramenta computacional interativa para a análise e exibição de dados de ciências da Terra. 

O GrADS é usado no globo todo e livremente disponível na internet através do endereço 

<http://grads.iges.org/grads/downloads.html>. Também foram obtidas imagens do radar 

meteorológico de Santiago (RS) para o dia 8 de janeiro de 2009, a partir do CPTEC-INPE, e 

da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (RedeMet), disponíveis no endereço 

<http://www.redemet.aer.mil.br/>.     

 

Considerou-se que período de análise do dia 8 de  janeiro de 2009 envolveu 

principalmente os horários compreendidos entre às 16 horas e às 19 horas (horário local), que 

foi quando desenvolveu-se a tempestade.  

 

Após a co leta dos dados e definidas algumas diretrizes que nortearam essa primeira 

etapa metodológica, os dados referentes às observações meteorológicas foram plotados com o 

auxílio do aplicativo Ritmo Análise e editados a partir do aplicativo CorelDraw 12 , com os 

quais foi constituído o gráfico de Análise Rítmica (Monteiro, 1971), a fim de investigar a 

sucessão e o tipo de tempo responsável pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009.  
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Para a identificação e análise dos sistemas atmosféricos regionais atuantes e sucessão 

do tempo nos dias que antecederam a tempestade, bem como nos dias seguintes, utilizou-se 

as imagens de satélite e car tas sinóticas do mês de janeiro e, através do gráfico de análise 

rítmica, foi possível delimitar o tipo de tempo responsável pela tempestade do dia 8 de 

janeiro de 2009. 

 

3.2 Dos impactos da tempestade na comunidade local.  

 

Salienta-se, também, a aq uisição de informações sobre danos causados pela 

tempestade do dia 8 de janeiro junto ao Sistema Nacional de Defesa Civil de Santa Maria-RS, 

referentes aos danos materiais, humanos, ambientais, econômicos e sociais disponibilizados 

via material impresso, sendo proibida a reprodução do material e com o comprometimento da 

sua devolução ao fim da pesquisa.  

 

A partir dos dados disponibilizados pela Defesa Civil de Santa Maria, conseguiu-se 

estabelecer os principais locais afetados no Município, bem como a m agnitude dos danos 

causados.  

 

Foram levantadas, ainda, as repercussões do fato nos principais jornais locais e 

regionais, a fim de se valorizar a importância do fenômeno estudado.  

 

Para investigar a proporção dos danos causados pela tempestade do dia 8 de janeiro 

em Santa Maria, os dados referentes aos danos materiais, humanos, econômicos, ambientais e 

sociais foram catalogados e elaborou-se tabelas que permitem a melhor visualização dos 

dados, bem como melhor entendimento. A partir das tabelas se pode verificar os danos 

causados nos mais diversos setores da sociedade, bem como os prejuízos econômicos que 

estes geraram.   

 

Buscando a melhor interpretação dos danos causados pelo fenômeno, elaborou-se 

uma carta da área urbana da cidade de Santa Maria com a d ivisão de bairros, apontando os 

principais bairros afetados a f im de entender a d inâmica superficial a q ual o fenômeno se 

desenvolveu e melhor visualizar a trajetória de destruição da tempestade.  
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Por fim, foi feita uma avaliação da magnitude da tempestade do dia 8 de janeiro que 

foi classificada segundo os padrões do Sistema Nacional de Defesa Civil.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Na tarde do dia 8 de janeiro de 2009 o município de Santa Maria foi atingido por uma 

violenta tempestade caracterizada por fortes rajadas de vento, chuva intensa e granizo.  

 

4.1 Os Sistemas Atmosféricos, as Fases Climáticas e a Sucessão dos Tipos de Tempo no 

mês de janeiro de 2009. 

 

Com base no gráfico de análise rítmica do mês de janeiro de 2009 (Figura 2), pode-se 

verificar a situação sinótica para a região de Santa Maria-RS e observar as distintas situações 

de tempo que dominaram a região durante o mês.  

 

Observa-se no primeiro dia de janeiro uma situação de fase climática pré-frontal 

caracterizada pelo domínio da Massa Polar Modificada (MPM) com temperaturas bastante 

elevadas e pressão atmosférica baixa, próxima à casa dos 1000hPa. Nos dois dias seguintes 

há passagem da frente polar atlântica pela região, ocasionando elevada precipitação 

pluviométrica e queda acentuada das temperaturas. Nos dias 4 e 5 há o domínio da Massa 

Polar Atlântica (MPA) na região, ocasionando temperaturas relativamente baixas, com 

mínima chegando a 15ºC no dia 4 de janeiro e pressão atmosférica na casa dos 1004hPa. 

 

Durante o dia 6 e 7 de janeiro, dias que antecederam a chegada da tempestade do dia 

8, verifica-se novamente uma fase climática pré-frontal com atuação da Massa Polar 

Modificada (MPM) sobre a região de Santa Maria, provocando forte depressão barométrica 

com os níveis de pressão chegando a casa dos 998hPa e temperaturas máximas chegando aos 

35°C. Verifica-se também, a d ireção do vento de nordeste, o que caracteriza a atuação do 

centro de ação da Massa Polar Modificada na região, ocasionando uma situação de Tempo 

Anticiclônico Polar em Tropicalização, definido por elevadas amplitudes térmicas como pode 

ser verificado no gráfico de análise rítmica nos dias 6 e 7 de janeiro (Figura 2).  
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O dia 8 de janeiro caracteriza-se pela passagem da Frente Polar Atlântica (FPA) pela 

região, trazendo grandes volumes de precipitação e a forte tempestade que vem a ser o tema 

central desta pesquisa. Deve-se chamar atenção para a ace ntuada queda nas temperaturas 

máximas do dia 8 e posteriormente, do dia 9, em virtude da passagem da frente. Observa-se a 

partir do gráfico de análise rítmica (Figura 2) a mudança na direção dos ventos que passam de 

nordeste no dia 8, para sudeste no dia 9 de janeiro, caracterizando a mudança de fase 

climática e de tipo de tempo sobre a região. No dia 8 de janeiro, em virtude da passagem da 

Frente Polar Atlântica e das características sinóticas, apoiadas na análise das cartas sinóticas e 

das imagens do satélite GOES-10 (Figura 6), pode-se definir o t ipo de tempo como Tempo 

Frontal de Sudoeste de Fraca Atuação (Sartori, 1981).   

 

No dia 9 e 10 de janeiro observa-se que a frente que havia chegado à região no dia 8 

de janeiro encontra-se estacionada sobre o Rio Grande do Sul, devido a pequena amplitude 

barométrica entre as pressões das duas massas em confronto, no caso, Massa Polar Atlântica 

e Massa Polar Modificada e o tempo continuava caracterizado como Tempo Frontal de 

Sudoeste de Fraca Atuação. As temperaturas seguiram relativamente baixas, com amplitude 

térmica diária de aproximadamente 15°C e pressão atmosférica em elevação chegando a 

1005hPa com ventos mantendo-se de sudeste e sudoeste até o dia 11 de janeiro (Figura 2). 

 

A partir do dia 11 de janeiro pode se observar uma pequena oscilação da Frente Polar 

Atlântica (FPA) sobre a região de Santa Maria, retornando como Frente Quente (FQ) no dia 

11 e no dia 13 de  janeiro em virtude da grande equivalência nos índices de pressão 

atmosférica dos dois centros de ação atuantes.  

 

Observa-se que, do dia 14 ao dia 17 de janeiro, a Massa Polar Modificada atuou sobre 

a região mantendo as temperaturas elevadas com significativa amplitude térmica diária, ao 

contrário do que havia sido verificado nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. Os ventos dominam do 

quadrante norte, e as  pressões permanecem em declínio até o dia 18 quando verifica-se a 

passagem de mais uma Frente Polar Atlântica pela região, provocando elevada precipitação 

pluviométrica e queda brusca nas temperaturas, com a máxima não passando dos 22ºC no dia 

19 de janeiro, quando entra uma nova Massa Polar Atlântica (MPA), caracterizada por 

elevados níveis de pressão atmosférica e amplitude térmica diária bastante alta (Figura 2). 
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A partir do dia 21 a té o dia 27 de  janeiro, pode ser observado o domínio da Massa 

Polar Modificada na região, com temperaturas em elevação e níveis de pressão atmosférica 

em constante declínio. Os ventos predominam do quadrante norte (noroeste e nordeste) até o 

dia 28 de janeiro, quando observa-se a passagem de uma Frente Polar Atlântica ocasionando 

pouca precipitação pluviométrica na região, como mostra o gráfico de Análise Rítmica.  

 

A partir do dia 29 a té o di a 31 de  janeiro verifica-se a at uação da Massa Polar 

Modificada sobre a r egião de Santa Maria, com ventos de noroeste, pressão atmosférica 

baixa, na casa dos 996hPa, temperaturas máximas em 30°C e baixa amplitude térmica diária. 

 

Essa sucessão de tipos de tempo com passagens frontais ao longo do mês com bons 

índices de precipitação, resultou numa boa distribuição das chuvas no Rio Grande do Sul, 

como pode ser constatado pelos dados de acumulado e an omalia de precipitação 

pluviométrica. Esses dados foram trabalhados a partir do produto 3B43 V6 do Satélite 

Tropica Raifall Measuring Mission (TRMM), mostrados nas Figuras 3 e 4, respectivamente.  

 

Observa-se na imagem do acumulado de precipitação pluviométrica (Figura 3) que o 

Estado em janeiro apresentou total de precipitação mais ou menos dentro da média mensal 

(normal), ou seja, entre 150 e 1 80 mm. A confirmação disto verifica-se na imagem de 

anomalia de precipitação (Figura 4), onde a maioria das taxas de anomalias de precipitação 

para o RS estão entre +50mm e -50mm (tons de azul), que ao retroceder no gráfico de análise 

rítmica (Figura 2), pode-se verificar a boa distribuição temporal da precipitação 

pluviométrica durante o mês de janeiro, confirmando o padrão normal atestado pelos dados 

de acumulado e anomalia de precipitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0723   



 

 

 

 
Figura 2: Gráfico de Análise Rítmica para o mês de janeiro de 2009. 

Fonte: INMET (2009). Org.: GOBO, J. P.A. 2009 
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4.2 Análise da situação atmosférica do Município de Santa Maria-RS no dia 8 de janeiro 

de 2009.  

 

Após a análise do gráfico de Análise Rítmica (Figura 2), pode-se inferir que os níveis 

de pressão atmosférica tiveram acentuado declínio até o dia 7 de janeiro, o que caracteriza 

uma situação atmosférica depressionária sujeita a instabilidade, típica do aquecimento pré-

frontal da Massa Polar Modificada, a qual estava dominando sobre o Rio Grande do Sul.  

 

Figura 3: Imagens do Acumulado de Precipitação Pluviométrica para o Rio Grande do Sul, 

no mês de janeiro de 2009. 

Fonte: TRMM / NASA – http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/, 2009. 

Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
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. 

Figura 4: Imagens da Anomalia de Precipitação Pluviométrica para o Rio Grande do Sul no 

mês de janeiro de 2009. 

Fonte: TRMM / NASA – http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/, 2009. 

Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
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No dia 8 de janeiro, no entanto, a p ressão atmosférica começa a e levar-se e a s 

temperaturas máximas atingem seu ápice, os ventos sopram de quadrante nordeste bem como 

nos dois dias anteriores (6 e 7 ), o que indica uma situação de fase pré-frontal com Tempo 

Anticiclônico Polar em Tropicalização sobre a região,  caracterizado pela atuação da Massa 

Polar Modificada. Durante todo o dia 8 de janeiro de 2009, as temperaturas mantiveram-se na 

casa dos 30°C, mas durante a tempestade a temperatura caiu de 30ºC para 17.4ºC em apenas 

1h, segundo a Estação Meteorológica de Santa Maria.  

 

Por volta das 14 horas, o sistema convectivo começa a se deslocar por sobre o Estado. 

Através das imagens do radar meteorológico de Santiago(RS), pode ser observado o 

deslocamento do sistema no sentido sudoeste nordeste entre 17 horas e 20 horas (GMT, 

Greenwich Mean Time) até atingir Santa Maria por volta das 19:30 horas (GMT).  

 

A partir das 19:30 horas tem-se sobre a cidade de Santa Maria uma situação de 

Tempo Frontal de Fraca Atuação (Sartori, 1981), caracterizada por ventos intensos do 

quadrante sul, forte chuva e r egistro de precipitação de granizo em algumas localidades 

isoladas do Município. Porém a Frente estava em processo de frontólise no interior do 

Estado, conforme a carta sinótica da Figura 5D.    

 

Vale salientar que, segundo jornais locais baseados em depoimentos de moradores, 

houve granizo, mas sem precipitação pluviométrica, o que reforça ainda mais a intensidade 

do sistema que estava em atuação sobre o Estado. Isto pode ter ocorrido devido a partículas 

de gelo terem se formado na alta atmosfera, onde as temperaturas inferiores a -40ºC fizeram 

com que estas partículas se movimentassem de maneira ascendente e d escendente, 

agrupando-se cada vez mais, até o ponto de ganharem peso e p recipitarem-se antes mesmo 

das gotículas de água.  

 

Observando-se as cartas sinóticas (Figura 5), pode-se verificar a situação atmosférica 

em baixos níveis para a América do Sul no dia 8 de janeiro de 2009. É possível detectar a 

aproximação de uma Frente Polar Atlântica no litoral do Rio Grande do Sul a partir das 00 

horas (GMT) do dia 8 de janeiro de 2009 (Figura 5A). 
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A frente fria, localizada no litoral do Estado e mal definida no interior do continente, 

permanece praticamente semi-estacionária durante todo o dia 8, bloqueada pelo Anticiclone 

Polar Modificado (1017hPa) que, até às 18h (GMT ou Z) permanecia com os valores de 

pressão no seu centro de ação praticamente equivalentes ao Anticiclone Polar Atlântico 

(1019hPa) responsável pelo deslocamento da Frente no sentido nordeste (Figura 5B).  

Associada a borda da frente fria sobre o RS, nota-se uma ampla zona de baixa pressão 

atmosférica que se estende do noroeste do RS ao sul do Acre (Baixa do Chaco). A partir das 

18horas (GMT) há formação de uma zona de baixa pressão atmosférica sobre o Rio Grande 

do Sul. Esta zona de baixa pressão atmosférica permanece sobre o Estado até praticamente às 

24 horas (GMT), quando se desloca para nordeste acompanhando o sentido da Frente.  

 

Com a a nálise das imagens do satélite GOES-10 (Figura 6), é possível observar a 

evolução tempo/espacial do sistema convectivo sobre o Rio Grande do Sul. É perceptível a 

formação rápida de um núcleo de intensa nebulosidade sobre a região central do Estado. Já no 

litoral, observa-se a Frente Polar Atlântica bastante desenvolvida e bem definida com ampla 

faixa de nuvens no sentido noroeste sudeste, deslocando-se para nordeste (Figura 6 A e B).  

 

Às 21 horas (GMT), é possível observar outra frente fria no sudeste brasileiro sobre o 

Estado de Minas Gerais e o  litoral do Espírito Santo. Na faixa sem nuvens que se estende 

sobre São Paulo e P araná, está localizada a Massa Polar Modificada, resultante da 

tropicalização da Massa Polar Atlântica, a qual dominava sobre o Rio Grande do Sul até o dia 

3 de janeiro como pode ser observado na carta sinótica (Figura 6 C). Ainda observando as 

imagens do Satélite GOES-10, nota-se na imagem do dia 9 de  janeiro (Figura 6 D ), que a 

instabilidade continua localizada sobre o nordeste do Estado. 

 

Como já foi observado anteriormente nas imagens do Satélite GOES-10 (Figura 6), no 

dia 8 de janeiro há uma formação de um núcleo de nuvens sobre a região central do Estado do 

Rio Grande do Sul. Segundo a revisão teórica realizada, a formação dos CCMs (Complexos 

Convectivos de Mesoescala) caracterizam-se por serem sistemas que apresentam cobertura de 

nuvens com temperaturas do topo no infrevermelho menores que -50°C  e co m área 

aproximada de 100.000km².  
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Quanto à forma, o sistema deve possuir formato circular com excentricidade maior 

que 0,7 e quanto ao tempo de vida do sistema, caracteriza-se por ter um período superior a 

seis horas (Maddox, 1980). 

 

Devido a es tes critérios expressos por Maddox (1980), o sistema de instabilidade 

sobre a cidade de Santa Maria não atende aos padrões expressos por Maddox (1980), pois a 

área de extensão do sistema não apresenta as mesmas dimensões descritas para um CCM e o 

seu período de vida também não se enquadra nas características de um Complexo Convectivo 

de Mesoecala. Sendo assim, os resultados da presente pesquisa não permitem classificar o 

fenômeno acontecido em Santa Maria como um Complexo Convectivo de Mesoescala.  
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Figura 5: Cartas Sinóticas do dia 8 de janeiro de 2009 para as 00Z (A), 12Z (B), 18Z (C) e 

00Z (D). Fonte: CPTEC-INPE (2009). Org.: GOBO, J. P.A. 2009. 
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Figura 6: Imagens do Satélite GOES-10 no dia 8 de janeiro de 2009 para às 12:00h GMT (A), 18:00h GMT (B), 19:30h GMT (C), 20:00h GMT (D), 21:00h GMT (E) e dia 9 de janeiro às 

11:45h GMT  (F).Fonte: CPTEC-INPE (2009) Org.: GOBO, J.P.A. 2009.   

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0731   



 

 

 

A partir das imagens do radar meteorológico de Santiago (Figura 7), é possível 

visualizar com mais clareza o desenvolvimento tempo/espacial da tempestade sobre o Rio 

Grande do Sul. A primeira imagem do radar datada, das 17:00h (GMT) mostra o início da 

formação do sistema convectivo na região sudoeste do RS, ainda com nuvens de baixa 

altitude (Figura 7A).  

 

Na imagem das 18:00h (GMT) é possível observar a formação de núcleos convectivos 

formados por conjuntos de nuvens de grande altitude, definidos pela refletividade dos topos 

de nuvens e do acumulado de precipitação em milímetros mostrados na legenda da imagem 

(Figura 7B). 

 

Na imagem das 19:00h (GMT) pode ser visualizada a formação de um sistema de 

nuvens em linha que cobre toda a extensão de cobertura do radar meteorológico no sentido 

noroeste/sudeste desde a divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina até as proximidades 

da cidade de Bagé (Figura 7C). Também é possível observar a aproximação de um sistema de 

nuvens muito altas e bastante carregadas próximas ao município de Santa Maria. Nas duas 

imagens seguintes, das 19:30h (Figura 7D) e 19:45h (Figura 7E), horário GMT,  o sistema 

convectivo atinge a cidade, provocando ventos de até 111km/h e intensa precipitação de 

granizo em alguns setores da área urbana. 

 

A partir da Figura 7F até a 7 H, observa-se o intenso núcleo de nebulosidade sobre 

Santa Maria, com precipitação chegando aos 100mm/h, conforme a legenda,  e com nuvens 

de grande altitude, cuja temperatura do topo era de aproximadamente 60ºC negativos, o que 

confirma o grande potencial convectivo do sistema.  

 

Segundo Hamilton e Archbold  ( 1945), uma Linha de Instabilidade (LI) típica 

consiste de um alinhamento de nuvens cumulonimbus (Cb) que se formam nas bordas de uma 

extensa área de correntes ascendentes, associadas à intensa atividade convectiva, na qual 

ocorrem súbitas rajadas de vento acompanhadas por queda na temperatura, semelhante ao 

tipo frontal, precedendo em 2-3 minutos a chuva associada à linha de Cb. Essa pseudofrente 

fria marca as bordas das correntes descendentes, que se difundem sob o ar quente e na frente 

do sistema, gerando levantamento de ar, propício para a formação de novas nuvens Cb. 
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Devido à presença de uma zona barométrica depressionária localizada sobre o centro-

sul da América do Sul, o ar quente e ú mido proveniente da Alta da Amazônia entra em 

ascensão sobre esta área dando origem a sistemas convectivos, favorecendo o deslocamento 

de umidade para o norte da Argentina, Paraguai e sul do Brasil, o que proporciona um forte 

aumento da instabilidade na região.  

 

No entanto, as características do sistema que causou a tempestade do dia 8 de janeiro 

de 2009, em Santa Maria, não se enquadram nestes critérios, pois as imagens mostram que a 

tempestade está associada a Frente Polar Atlântica que, por sua vez, não se encontrava bem 

definida sobre o interior do Estado, mas formava extensa faixa de nuvens no sentido 

noroeste/sudeste, desde o Paraguai até o Oceano Atlântico, passando pelo Rio Grande do Sul. 

 

O que de fato diferencia e particulariza a t empestade do dia 8 de janeiro de 2009, é 

que esta resultou da intensificação, na escala local e sub-regional, das correntes ascensionais 

associadas a F rente Polar Atlântica, mal definida (frontólise) no interior do Estado. 

Retornando a r evisão bibliográfica, pode-se classificar a tempestade do dia 8 de janeiro de 

2009 como tempestade do tipo Frontal, caracterizada por ocorrer a qualquer período do dia 

ou da noite e somente em latitudes médias ao longo das frentes, com ar convectivamente 

instável e forçado a se elevar por sobre o ar mais frio e mais denso, ocasionando tempestades 

isoladas ao longo do movimento da Frente em sua distribuição geral (Ayoade, 2003).  

 

A situação sinótica gerada por este sistema resultou em altos índices pluviométricos 

na região de Santa Maria, violentas rajadas de vento que atingiram diferentes pontos da 

cidade, trazendo grandes danos materiais e econômicos a uma parcela da população.  

 

Após a passagem da Frente, verificou-se queda acentuada da temperatura para a época 

do ano (verão), com mínimas chegando a 1 2°C e a máxima não passando dos 26°C. No 

entanto, ainda foram registradas chuvas frontais nos três dias seguintes à tempestade. Isto se 

deu devido ao bloqueio exercido pela massa de ar quente proveniente do Anticiclone Polar 

Modificado que impedia o deslocamento da Frente para nordeste, fazendo com que 

permanecesse estacionada no centro-sul do Brasil, como pode se verificar na Figura 6F. 
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Figura 7: Imagens do Radar Meteorológico de Santiago no dia 8 de janeiro de 2009 para as 17:00h GMT (A), 17:30h GMT (B), 18:00h GMT (C), 18:30h GMT (D), 19:00 
GMT (E), 19:30h GMT(F), 19:45h (G) e 20:00h GMT(H). Fonte: CPTEC-INPE (2009). Org.: GOBO, J.P.A. 2009.   
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Figura 8: Imagens do Acumulado de Precipitação do período de 12 a 15h GMT (A), 15 a 18h GMT (B), 18 a 21h GMT (C) e 21 a 00h GMT (D) para o Rio Grande do Sul no 
dia 8 de janeiro de 2009. 
Fonte: TRMM/NASA - <http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/>, 2009. Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
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Na Figura 8, na primeira imagem das 12h às 15h (GMT), nota-se um acumulado de 

precipitação pluviométrica de 35mm na região  central do Estado, provocado pela atuação da 

Frente Polar Atlântica no litoral gaúcho. Já nas três imagens seguintes (Figura 9B, C e D) é 

possível observar que o acumulado de precipitação pluviométrica ultrapassa os 110mm e 

concentra-se principalmente na região da campanha e na região central do RS. 

 

 

4.3 Avaliação dos Impactos da Tempestade do dia 8 de janeiro de 2009, no Município de 

Santa Maria-RS  

 

A tempestade do dia 8 de  janeiro de 2009 n o município de Santa Maria e outros, 

região central do Estado, causou grandes danos à p arte da população local, os quais serão 

abordados neste capítulo, mostrando os estragos causados por esta nos mais diversos setores 

da comunidade, bem como a es pacialização de sua trajetória de destruição dentro da área 

urbana (Anexos A).  

 

Segundo os dados da Defesa Civil de Santa Maria, a tempestade que atingiu a cidade 

causou danos consideráveis tanto no meio urbano quanto no rural. As principais áreas 

urbanas afetadas foram os bairros Urlândia, Passo das Tropas, Lorenzi, Tomazetti, Camobi, 

COHAB Tancredo Neves, COHAB Fernando Ferrari, Vila Severo, Estrada Virgílio da Cás e 

Minuano. Na zona rural do Município as principais localidades afetadas pela tempestade 

foram o Distrito da Palma, Pains e São Valentim.  

 

As principais áreas afetadas, quanto ao tipo de ocupação, podem ser observadas a 

partir da Tabela 1.  
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Tabela 1 – Principais tipos de ocupação afetados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009, 

em Santa Maria-RS. 
 
 
 

Área Afetada: 
Tipo de Ocupação 

 
Não Existe/ 
Não Afetada 

 
Urbana 

 
Rural 

 
Urbana e Rural 

Residencial    X 
Comercial    X 
Industrial    X 
Agrícola    X 
Pecuária   X  
Extrativismo Vegetal X    
Reserva Florestal ou APA X    
Mineração X    
Turismo e Outras X    

Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
 
 
 

Na Ficha de Avaliação de Danos da Defesa Civil de Santa Maria há a descrição e a  
caracterização do evento ocorrido no dia 8 de janeiro de 2009, salientando a o corrência de 
precipitação de granizo e p recipitação hídrica acompanhadas de rajadas de ventos que 
atingiram velocidade aproximada de 100km/h as 17:45 horas (local).  

 
Dentre os principais pontos observados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil 

(SINDEC) de Santa Maria estão os danos humanos, danos materiais, danos ambientais, 
econômicos e sociais.  

 
Do que diz respeito aos danos humanos, observa-se, através da Tabela 2, que o total 

de pessoas afetadas chegou a 35.000, sendo que 13 de stes indivíduos ficaram desalojados, 
mas não houveram feridos e nem mortos.   
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Tabela 2 – Principais danos humanos causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009, 

em Santa Maria-RS. 
 

Danos Humanos: 
Número de Pessoas 

0 a 14 Anos 15 a 64 Anos Acima de 65 Anos Gestantes Total 

Desalojadas 2 11 0 0 13 
Desabrigadas 0 0 0 0 0 
Deslocadas 0 0 0 0 0 
Desaparecidas 0 0 0 0 0 
Levemente Feridas 0 0 0 0 0 
Gravemente Feridas 0 0 0 0 0 
Enfermas 0 0 0 0 0 
Mortas 0 0 0 0 0 
Afetadas 8.000 24.200 2.500 300 35.000 
Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
 
 
Tabela 3 – Principais danos materiais causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 

em Santa Maria-RS. 
 

Danos Materiais: 
Edificações 

Danificadas 
 

Quantidade          Mil R$ 

Destruídas 
 

Quantidade          Mil R$ 

Total 
 

Mil R$ 
Residenciais 
Populares 

255 153 0 0 153 

Residenciais/Outros 0 0 0 0 0 
Publicas de Saúde 0 0 0 0 0 
Publicas de Ensino 1 100 0 0 100 
Infra-Estrutura 
Pública 
Obras de Arte 0 0 0 0 0 
Estradas (km) 0 0 0 0 0 
Pavimentação Vias 
Urbanas (mil m²) 

0 0 0 0 0 

Outras 0 0 0 0 0 
Comunitárias 0 0 1 72 72 
Particulares de Saúde 0 0 0 0 0 
Particulares de 
Ensino 

0 0 0 0 0 

Rurais 0 0 2 98 98 
Industriais 0 0 0 0 0 
Comerciais 1 4 0 0 4 

Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009 
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Tabela 4 – Principais danos ambientais causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 
em Santa Maria-RS. 

 
Danos Ambientais: 
Recursos Naturais 

Intensidade do Dano Valor Mil 
R$ 

Água Sem 
Danos 

Baixa Média Alta Muito 
Alta 

 

Esgotos Sanitários X     0 
Efluentes Industriais  X     0 
Resíduos Químicos  X     0 
Outros X     0 
Solo 
Erosão X     0 
Deslizamento X     0 
Contaminação X     0 
Outros X     0 
Ar 
Gases Tóxicos X     0 
Partículas em Suspensão  X     0 
Radioatividade X     0 
Outros X     0 
Flora 
Desmatamento X     0 
Queimada X     0 
Outros X     0 
Fauna  
Caça Predatória X     0 
Outros  X     0 

Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009 

 
Foram grandes os danos materiais registrados pelo SINDEC de Santa Maria, 

principalmente no que diz respeito a residências populares e infra-estrutura pública, que 

custaram ao Município uma despesa de aproximadamente R$ 423.000,00 (Tabela 3).  

 

Salienta-se que foram registrados danos materiais em Escolas de Ensino Público e em 

edificações comerciais e comunitárias, além de duas edificações rurais que foram destruídas, 

causando um prejuízo de R$ 98.000,00.  
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Quanto aos danos ambientais estes são classificados de acordo com o recurso natural e 

a intensidade do dano causado. No entanto, não se verificou nenhum dano ambiental causado 

pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 (Tabela 4). 

 

Os prejuízos econômicos (Tabela 5) causados pela tempestade caracterizam-se por 

uma perda estimada de 20% na produção de grãos de uma colheita prevista de 4.200 

toneladas de grãos diversos, provocada pela precipitação de granizo e pelas fortes rajadas de 

vento que atingiram o Município (SINDEC, 2009).  

 

Quanto à produção de hortifrutigranjeiros, nas localidades atingidas houve perda total 

de aproximadamente 80 toneladas de uma plantação de pepinos. Um produtor de gado do 

distrito de Pains teve perda total de sua criação de gado leiteiro (5 vacas da raça holandesa) 

devido a queda de árvores sobre o abrigo para os animais.   

 

Em função da precipitação de granizo houve brusca queda da temperatura da água em 

um viveiro de peixes da espécie jundiá, o que determinou a perda de 300 unidades de peixes 

de um produtor rural do Município.  
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Tabela 5 – Principais prejuízos econômicos causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 

2009 em Santa Maria-RS. 
 

Prejuízos Econômicos: 
Setor da Economia 

Quantidade Valor 

Agricultura Produção (perda) Mil R$ 
Grãos/cereais/leguminosas 840 T 493 
Fruticultura 0 T 0 
Horticultura 80 T 30,0 
Silvicultura/Extrativismo 0 T 0 
Comercial 0 T 0 
Outras 0 T 0 
Pecuária Cabeças Mil R$ 
Grande Porte 5 unid 10 
Pequeno Porte 0 unid 0 
Avicultura 0 unid 0 
Piscicultura  0,3 mil unid 3,6 
Outros 0 Litros 0 
Indústria  Produção Mil R$ 
Extração mineral 0 T 0 
Transformação 0 unid 0 
Construção 0 unid 0 
Outros 1 unid 3 
Serviços  Prestação de Serviço Mil R$ 
Comércio 2 unid 10 
Instituição Financeira 0 unid 0 
Outros 0 cargas 0 

Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009 

 
 

 
Tabela 6 – Tabela conclusiva da categoria da tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 em 

Santa Maria-RS. 
 

Tabela Conclusiva 
Nível de Densidade do Desastre I II III IV 
Porte do Desastre Pequeno Médio Grande Muito grande 

 X   
Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009 
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Tabela 7 – Principais prejuízos sociais causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 

em Santa Maria-RS. 
 

Prejuízos Sociais: 
Serviços Essenciais 

Quantidade Valor 
Mil R$ 

Abastecimento de Água  
Rede de Distribuição 0 m 0 
Estação de Tratamento 0 unid 0 
Manancial 0 m³ 0 
Energia Elétrica   
Rede de Distribuição 5.000 m 120 
Consumidor sem Energia 35.000 consumidores 100 
Transporte 
Vias 0 km 0 
Terminais 0 unid 0 
Meios 0 unid 0 
Comunicação 
Rede de Comunicação 5 km 120 
Estação Retransmissora  0 unid 0 
Esgoto  
Rede Coletora 0 m 0 
Estação de Tratamento 0 unid 0 
Gás 
Geração 0 m³ 0 
Distribuição 0 m³ 0 
Lixo 
Coleta 0 t 0 
Tratamento 0 t 0 
Saúde 
Assistência Médica  0 p/dia 0 
Prevenção  0 p/dia 0 
Educação 
Alunos sem Dia de Aula 0 Alunos 0 
Alimentos Básicos  
Estabelecimentos 
Armazenadores 

0 t 0 

Estabelecimentos 
Comerciais 

0 unid 0 

Fonte: SINDEC (2009). 
Org.: GOBO, J.P.A. 2009 
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Já no distrito de Palmas, duas estufas de floricultura foram completamente destruídas 

pelo vento e pela precipitação de granizo, contabilizando um prejuízo de R$ 110.000,00 ao 

produtor (SINDEC, 2009). 

 

Quanto aos prejuízos sociais levantados pelo SINDEC de Santa Maria, verifica-se que 

cerca de 35.000 pessoas ficaram sem abastecimento de energia elétrica e d e comunicações 

durante aproximadamente 72 horas, sendo que os serviços de reparos iniciaram-se já às 18:00 

horas do dia 8 de janeiro. Tais recuperações, durante este período, foram sendo realizadas 

parcialmente, o que fez com que só fosse normalizada a d istribuição de energia elétrica e 

comunicações, nas áreas atingidas às 00:00 horas do dia 11/01/2009.  

 

A danificação de cabos da rede de distribuição de energia e da rede de comunicação 

chegou a mais de 10 km causando um prejuízo de mais de R$ 340.000,00 aos cofres públicos 

(Tabela 7).   

 

No dia seguinte à tempestade, o prefeito de Santa Maria, Cezar Augusto Schirmer, 

decretou Situação de Emergência para parte das áreas urbana e rural do Município segundo 

Decreto Executivo N° 004 de 09 de Janeiro de 2009 ( Anexo B), que considerou que o 

Município de Santa Maria foi atingido por rajadas de ventos fortes, seguidas de intensa 

precipitação de granizo, causando danos em prédios de estabelecimentos comerciais, 

industriais, residenciais e públicos, bem como sofreu perdas representativas na agricultura.  

 

O decreto de Situação de Emergência do Município ainda classificou, de acordo com 

a Resolução n° 03 do CONDEC (Conselho Nacional de Defesa Civil), que a intensidade do 

desastre foi dimensionada como de Nível II (Porte Médio) (Tabela 6). 
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4.4 Análise espacial dos danos causados pela Tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 no 

Município de Santa Maria-RS  

 

Neste item buscou-se analisar a espacialidade dos danos causados pela tempestade do 

dia 8 de janeiro de 2009 em Santa Maria, a fim de mostrar de maneira mais clara a trajetória 

de destruição que esta provocou na cidade. 

 

Ao observar a F igura 11, verifica-se que os principais bairros afetados pela 

tempestade foram Tomazetti, Urlândia e Lorenzi, localizados na zona sul de Santa Maria, os 

bairros Nova Santa Marta e COHAB Tancredo Neves, na zona oeste da cidade e Camobi, na 

zona leste. Na descrição de bairros afetados pela tempestade do dia 8, cedida pelo Sistema 

Nacional de Defesa Civil de Santa Maria, constavam ainda as vilas Passo das Tropas, 

Minuano, Vila Severo, Estrada Virgílio da Cás e COHAB Fernando Ferrari. Em virtude do 

novo zoneamento urbano de Santa Maria, que consta do Plano Diretor da cidade, estas vilas 

estão incluídas dentro da área administrativa dos referidos bairros afetados pela tempestade. 

 

Percebe-se, ao analisar a Figura 11, que os bairros mais afetados pela tempestade do 

dia 8 de janeiro de 2009 são aqueles localizados na porção sul da área urbana de Santa Maria, 

em uma faixa que se estende de oeste para leste, no sentido de trajetória do sistema. Por ser 

um grande Cumulonimbus (Cb), que se desenvolveu devido a grande ascensão de ar na 

região de Santa Maria, provocada pela baixa pressão atmosférica associada as altas 

temperaturas e a  chegada de uma frente fria, o Cb que atingiu a c idade manteve suas 

características típicas, confirmadas com a espacialização dos danos mostrada na Figura 11. 

Estas características estão ligadas a t empestades isoladas com trajetória de destruição, 

bastante parecido com a t rajetória de um tornado, mas com menor intensidade e sem 

cisalhamento horizontal de ventos de superfície (Fujita, 1981). 

 

Segundo os dados do SINDEC de Santa Maria, a população mais afetada diretamente 

pela tempestade quanto a d anos materiais, econômicos e s ociais, foram às populações da 

periferia da cidade, com menor poder aquisitivo e residentes em moradias de baixo padrão de 

construção.  
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Figura 11: Carta da região administrativa de Santa Maria: bairros afetados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009. 
Fonte: Plano diretor de Santa Maria e Sistema Nacional de Defesa Civil. Org.: GOBO, J.P.A. 2009. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 

Os materiais gráficos apresentados nesta pesquisa mostraram a situação sinótica da 

atmosfera local e r egional no dia da tempestade, caracterizada por forte aquecimento pré-

frontal e p ressão atmosférica depressionária, o que proporcionou uma situação de elevada 

ascendência de ar sobre a larga área entre o noroeste do Rio Grande do Sul e o sul da Bolívia. 

Observou-se, também, a passagem de uma frente fria melhor desenvolvida sobre o litoral do 

Rio Grande do Sul, sendo que esta encontrava-se mal definida sobre o território do Rio 

Grande do Sul proporcionando situação de pressões atmosféricas reduzidas e umidade do ar 

bastante elevada.  

 

A partir de uma análise detalhada das características da tempestade, como tempo de 

duração, desenvolvimento vertical, temperatura do topo das nuvens e o tamanho do sistema, 

chegou-se a conclusão de que a tempestade que atingiu o município de Santa Maria-RS, no 

dia 8 de janeiro de 2009, foi resultado da passagem de uma Frente Polar Atlântica mal 

definida sobre o interior do Estado, mas com intensificação das correntes ascensionais em 

escala local e sub-regional devido ao forte aquecimento da Massa Polar Modificada (MPM) 

em situação de tempo pré-frontal. Esta situação sinótica levou a f ormação de um grande 

sistema de nuvens cumulonimbus (Cb), que deslocou-se acompanhando o sentido da frente e 

causando danos em pontos localizados, como mostra a Figura 11, do item 4.4. Esta Cb 

caracterizou-se por ventos intensos e fortes acompanhados de alta precipitação pluviométrica 

e de granizo, causando danos significativos a parte da população rural e urbana do Município.  

 

Segundo os dados do SINDAC de Santa Maria, mais de 35 mil pessoas foram 

afetadas pela tempestade e os prejuízos econômicos chegaram próximos a 1 milhão de reais. 

No entanto, a Defesa Civil de Santa Maria classificou a t empestade do dia 8 de janeiro de 

2009 como Evento de Nível de Intensidade II.  
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Quanto aos danos provocados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009, a presente 

pesquisa analisou os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil de Santa 

Maria (SINDEC), bem como as reportagens dos jornais locais e regionais, a fim de se 

estabelecer um grau de magnitude para a t empestade, a q ual foi classificada, segundo os 

parâmetros do SINDEC, como Tempestade de porte médio em nível II. Constatou-se, 

também, a t rajetória da tempestade atingindo principalmente os bairros da porção sul da 

cidade e os distritos da porção sul do Município. Vale salientar que a maioria das populações 

atingidas nestes bairros, são compostas de famílias de baixa renda, com poucos recursos e 

que habitam residências com baixo padrão construtivo, o que favorece o aumento dos danos 

em casos de tempestades ou quaisquer que sejam os tipos de desastres naturais.      

 

Por fim, este estudo sobre a gênese da tempestade do dia 8 de  janeiro de 2009 e m 

Santa Maria-RS, vem sanar um pouco as lacunas existentes nos estudos deste tipo de 

fenômeno na região central do Rio Grande do Sul, bem como para todo Estado, dada a gênese 

da circulação atmosférica regional ser a mesma..    
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1. Introdução 

 

A interpolação é um procedimento que permite construir um novo conjunto de dados 

a partir de um conjunto discreto de dados pontuais conhecidos, ou seja, trata-se de um 

método que possibilita proceder a r econstituição (aproximada) de uma função apenas 

conhecendo algumas das suas abscissas e respectivas ordenadas (imagens). Assim, em suma, 

a interpolação constitui-se num método de estimar um parâmetro para o qual não existe 

informação disponível, considerando-se que os pontos próximos no espaço tendem a t er 

valores mais semelhantes do que pontos mais afastados. Segundo Miranda (2005), o processo 

de interpolação é co nstituído de duas partes, sendo a p rimeira a d efinição de um 

relacionamento de vizinhança, e o segundo, a definição de qual método calculará os valores 

desconhecidos.  

 

Fundamentado neste contexto teórico, o presente trabalho buscou estimar a 

precipitação pluviométrica do Território de Identidade Portal do Sertão, no Estado da Bahia, 

tendo em vista que dos dezessete (17) municípios que compõem esta região, apenas dez deles 

dispõem de dados climatológicos, sendo, suas estações, irregularmente distribuídos. Desta 

forma, tem-se como objetivo avaliar o desempenho de interpoladores na elaboração de carta 

de isoietas anual. Não se pretendeu na pesquisa discutir os algoritmos em si, mas os seus 

resultados específicos para uma dada aplicação.  
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Diferentemente de temas como solo, uso do solo, unidades geomorfológicas, etc. os 

mapas apresentados na forma de polígonos não se aplicam à representação de fenômenos da 

atmosfera terrestre, como é o caso da pluviosidade e de outros elementos do clima, dado seu 

comportamento contínuo e não na forma de objetos distintos. Neste caso pode-se simplificar 

o fenômeno e r epresentá-lo a p artir de isolinhas (isopletas) associadas a intervalos de 

variação. Neste caso, a Interpolação Espacial, portanto, diz respeito a um conjunto de 

técnicas que visam a criação de uma superfície contínua a partir das amostras pontuais, sendo 

estas, as estações e postos meteorológicos. 

 

Os métodos de interpolação utilizados mais comumente para este tipo de 

representação são: inverso ponderado da distância; krigagem; curvatura mínima ou spline; 

vizinho mais próximo; triangulação com interpolação linear; médias móveis e polinômio 

local.   

 

 

1.1 Território Identidade Portal do Sertão 

 

A área de estudo está localizado no Estado da Bahia, região nordeste do Brasil (Figura 

01), entre as coordenadas 11° 40' S e 39° e 40' W e 12º e 40' sul e 38º e 20' W, composto 

pelos municípios pertencentes à região administrativa do Paraguaçu como: Feira de Santana, 

São Gonçalo dos Campos, Conceição de Feira, Santo Estevão, Ipecaetá, Antônio Cardoso, 

Anguera, Tanquinho, Santa Bárbara, Santanópolis, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, 

Teodoro Sampaio, Terra Nova, Conceição do Jacuípe, Irará e Água Fria. Destaca-se como 

pólo regional, a cidade de Feira de Santana, esta que abrange uma área de 1.350 km², com 

população estimada em aproximadamente 600.000 habitantes.  
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Figura 01: Localização do território identidade Portal do Sertão 

 

A posição geográfica de baixa latitude garante ao Portal do Sertão a i ncidência 

durante todo o ano de forte radiação solar e elevadas temperaturas determinando a média 

térmica anual de aproximadamente 24ºC. O índice pluviométrico médio varia de valores 

acima de 600 mm (áreas mais secas) a 1500 mm anuais (regiões mais úmidas próximas ao 

litoral). Assim, a precipitação pluviométrica é o elemento mais representativo na definição do 

quadro climático, especialmente no que concerne ao aspecto quantitativo e na manutenção 

das condições hidrológicas durante o ano. 

 

Geomorfologicamente a ár ea possui na porção oeste a bacia sedimentar recôncavo-

tucano composta basicamente por arenitos, esta se caracteriza por uma dissecação acentuada 

e um alto grau de entalhamento dos talvegues; a porção centro-sul está localizada sobre o 

planalto pré-litorâneo e possui um predomínio de relevos de topos planos, serras e depressões 

intramontanas; na área centro-norte localiza-se a depressão sertaneja, caracterizada pela 

coalescência de pedimentos funcionais ou, retocados por drenagem incipiente e por vestígios 

de maciços rochosos formando os afloramentos de relevos residuais da depressão sertaneja. 
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No tocante aos solos da região, nota-se um predomínio de Planossolos na porção 

Leste, podendo-se encontrar faixas áreas de Neossolos litólicos, Argissolos (Ipecaetá), 

Chernossolos (Santo Estevão) e Latossolos estes últimos, na área Sudoeste. A porção Leste 

do Portal do Sertão constitui-se, de forma predominante, de Argissolos algumas áreas 

espaçadas de Latossolos (Água Fria e Coração de Maria) e Vetissolos (Terra Nova). A região 

possui um intenso uso do solo, caracterizado, principalmente, por pecuária e ag ricultura 

familiar não irrigada, desta forma, caracterizam-se como altamente dependente do regime 

pluviométrico. As áreas de Caatinga arbória-arbustiva e de floresta estacional se encontram 

espalhadas por todo o território na forma de pequenas manchas, destaca-se ainda uma faixa 

de reduto de cerrado no nordeste da área, município de Água Fria, onde também se verifica 

uma área de reflorestamento. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Materiais utilizados: 

• Dados pluviométricos das estações e postos meteorológicos disponibilizados pela 

ANA (site Hidroweb); 

• Área do Portal do Sertão e municípios circunvizinhos.  

• Software para interpolação dos dados, Surfer 8; 

• Software Excel 2007 para tabulação dos dados; 

• Computadores para análise dos dados. 

 

2.2 Método 

A utilização de métodos de interpolação espacial de dados está se tornando cada vez 

mais difundido no contexto das análises geográficas. Portanto, a p artir de uma revisão de 

literatura, foi possível a escolha dos métodos aqui trabalhados, essa seleção tentou abranger 

os principais modelos de interpoladores utilizados na análise de dados espaciais, como: 

inverso ponderado da distância; krigagem; curvatura mínima ou spline; vizinho mais 

próximo; triangulação com interpolação linear; médias móveis. Como a rede de estações e 

postos meteorológicos da área do território identidade Portal do Sertão possui sérias 

limitações, tanto no que se refere à existência de lacunas nas séries temporais e em sua 

distribuição espacial, procurou-se utilizar a p luviosidade da referida área juntamente com à 

dos municípios do entorno, tendo em vista que, em estudos climatológicos, não se devem 

respeitar rigorosamente as fronteiras político-administrativas, neste caso, do território 

identidade.  

 

Os dados adquiridos foram formatados em planilhas estatísticas e processados, 

buscando homogeneizar as informações gerando os valores médios da precipitação. A tabela 

01 apresenta os dados utilizados nesta pesquisa, na tabela estão representados, além do 

município onde se localizam os postos, o nome do órgão responsável, a média anual de 

precipitação e o intervalo temporal de cada estação.  
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Tabela 01: 

  Municípios Responsável 
Média anual 
(mm/ano) 

Intervalo 
Temporal 

Po
rta

l d
o 

Se
rtã

o 

Água Fria SUDENE 866,47 63 - 81 

Irará DNOCS 1035,37 18 - 90 
ANA 1211,40 63 - 75 

Tanquinho EMBASA 877,20 63 - 80 

Teodoro Sampaio SUDENE 1423,07 63 - 78 
ANA 1234,94 63 - 2010 

Terra Nova ANA 1536,39 56 - 70 

Feira de Santana 

INMET 1080,21 61 - 71 
DNOCS 873,36 36 - 90 
SABA 854,10 48 - 70 
SABA 2 668,28 43 - 65 
JAGUARA 796,23 63 - 94 

São Gonçalo dos 
Campos 

SUDENE 864,30 36 - 90 
SUDENE 2 1058,40 43 - 65 

Santo Estevão EMBASA 815,04 62 - 86 
Coração de Maria ANA 806,40 76 - 93 

En
to

rn
o 

Alagoinhas 
INMET 1305,81 43 - 98 
ANA 1251,46 63 - 75 
SUDENE 1476,20 43 - 85 

Serra Preta DNOCS 751,30 59 - 94 
Serrinha DNOCS 996,10 16 - 85 
Catu SUDENE 1503,13 41 - 91 

Ipirá ANA 752,46 53 - 98 
EMBASA 747,90 17 - 91 

Muritiba DNOCS 1176,83 46 - 89 
Riachão do Jacuípe DNOCS 585,05 17 - 78 
Santo Amaro ANA 1578,42 45 - 62 
São Félix DNOCS 1157,27 45 - 91 

 
Cabe salientar no tocante às séries históricas utilizadas, que apesar da recomendação 

da OMM de se utilizar um mínimo de 30 anos em estudos de climatologia, neste trabalho, 

devido às graves limitações temporais nos dados pluviométricos da área, optou-se por utilizar 

um intervalo temporal mais curto (mínimo de dez anos), com o objetivo de montar uma rede 

espacial o mais ampla quanto possível. 
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Após sua tabulação, os dados foram espacializados, tomando-se como base as 

coordenadas geográficas das estações, também disponibilizadas no site da ANA (Figura 02). 

Posteriormente foi realizado o processo de interpolação no software Surfer 8, a análise 

comparativa dos métodos adotados foi realizada primeiramente através de inspeção visual 

dos diagramas. 

 

 
Figura 02: Espacialização das estações e postos pluviométricos do Portal do Serão e de seu 

entorno.  
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3. Resultados e discussões 

Cada tipo de interpolador possui características próprias que os distinguem. Entre 

essas características destacam-se as variações entre os interpoladores do tipo global, estes que 

segundo Miranda (2005, p.267) “procuram ajustar um modelo de superfície usando todos os 

pontos de dados conhecidos simultaneamente”, ou seja, usam uma única função para toda a 

área de estudo; e os interpoladores locais, estes que “concentram-se em pequenas regiões no 

entorno do ponto sendo interpolado para assegurar que as estimativas sejam feitas apenas 

com os dados de vizinhança” (MIRANDA, 2005 p.267). Os interpoladores podem também 

variar quanto à transição (abrupta ou gradual), ao seu caráter (determinístico ou 

probabilístico) e q uanto à ex atidão, sendo caracterizados como exatos ou inexatos, neste 

sentido, destaca-se que interpoladores exatos respeitam os dados existentes, enquanto os 

inexatos ou aproximados assumem incertezas (erros) nos dados existentes. 

 

3.1 Análise dos métodos de Interpolação 

3.1.1 Vizinho mais próximo 

De acordo com Franke apud Botelho et al (2005), O algoritmo utilizado no 

interpolador “vizinho mais próximo” é considerado um dos métodos mais simples, tem como 

principal característica, assegurar que o valor interpolado seja um dos valores originais, ou 

seja, não gera novos valores. O produto final deste interpolador é caracterizado por um efeito 

de degrau, figura 03. 

 
Figura 03: Interpolação por vizinho mais próximo aplicada a área de estudo  
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Verifica-se que esse método, apesar de relevante em outras temáticas, não é 

aconselhável para a espacialização das chuvas, visto que este, não representa o fenômeno de 

forma contínua, inviabilizando a r epresentação espacial na forma de isoietas. No entanto, 

salienta-se que tal método pode ser usado, em estudos pluviométricos, para se determinar, por 

exemplo, qual a es tação mais próxima de uma área (ou ponto) em específico, pois, este 

método proporciona a visualização da área de cobertura de cada estação, sendo assim, este 

pode ser usado de forma prática, podendo auxiliar em estudos de grande detalhamento dentro 

da região. 

 

3.1.2 Inverso da distância 

Também chamado de IDW (Inverse Distance Weighted), o inverso ponderado da 

distância é um método puramente matemático, segundo Miranda (2005), este método estima 

um valor para um local não amostrado como uma média dos valores dos dados dentro de uma 

vizinhança. O cálculo da média é ponderada pela distância entre o ponto a ser interpolado e 

seus visinhos, destaca-se que o peso da distância é a justado por um expoente, isso implica 

que, quanto maior expoente, maior será a influência da distância. A figura 03 apresenta a 

aplicação do método com dois expoentes distintos, a figura da direita apresenta expoente “2” 

e a da direita “4”. 

 

  

Figura 04: IDW aplicado ao território Identidade Portal do Sertão, a esquerda aplicação do método 

com expoente “2” e a direita expoente “4” 
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Verificou-se que quando o expoente é maior a influência da distância aumenta, isso se 

deve à eq uação adotada por este algoritmo, onde a variável distância é e levada a q ualquer 

expoente (escolhido pelo manipulador), variando assim seu grau de influência. Outra 

observação é que este método possui uma tendência a formar contornos concêntricos ao redor 

dos pontos de amostragem (ANDRIOTTI, 2009). Essa tendência é explicada também pelo 

caráter estatístico do método, de forma que a influência de cada ponto tende a ter um raio de 

ação definido de forma igual em todas as direções o que possibilita a formação de círculos. 

 

 

3.1.2 Médias móveis 

 

Segundo Mazzini & Schettini (2009) as médias móveis é um tipo de algoritmo que 

atribui valores aos nós da malha através da média dos dados que estão no domínio da elipse 

de busca do nó. A elipse situa-se no centro do nó, que tem seu valor obtido pela média 

aritmética dos dados observados dentro da mesma. A elipse e o número mínimo de dados a 

serem utilizados podem ser determinadas, desta forma, a figura 05 apresenta o modelo de 

espacialização das chuvas para o portal do sertão, elaborado utilizando o número mínimo de 

“1” a ser utilizados pelo interpolador, e uma elipse de raio 0,847. 
 

 
Figura 05: Modelo de representação pluviométrica elaborado por meio de médias móveis 
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Este método não se apresenta apto a espacialização pluviométrica, visto que, este não 

se apresentou fiel aos dados amostrados, e também não possibilitou uma visualização de 

continuidade do fenômeno, não sendo assim possível a representação na forma de isoietas. 

 

 

3.1.3 Mínima curvatura (Spline) 

 

Segundo Andriotti (2009), essa é u ma técnica de interpolação que se utiliza de um 

polinômio para gerar uma superfície que minimize a curvatura da mesma, resultando em uma 

superfície suavizada que passa através dos pontos amostrados reproduzindo os valores da 

variável. O mesmo autor destaca que isto não ocorre sempre, não podendo, desta forma, ser 

considerado um interpolador exato. A figura 06 apresenta um modelo esquemático da atuação 

do Spline em relação aos pontos amostrados. 
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Figura 06: representação de um modelo de mínima curvatura (Fonte: Seixas, 2007) 



 

 

A figura 07 apresenta o modelo de espacialização das chuvas gerado pelo método da 

mínima curvatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se que este interpolador, apesar de possibilitar uma boa visualização 

cartográfica das chuvas, devido ao seu caráter de continuidade e de sua característica de 

suavização, não se apresenta como um bom modelo para a e spacialização da pluviosidade, 

visto que este, por suavizar o resultado, não é contempla as mudanças bruscas do fenômeno, 

possibilitando a geração de erros na malha gerada. 

 

3.1.4 Triangulação com interpolação linear 

Existem vários métodos de triangulação diferenciados entre si, no entanto o método 

aqui empregado é o  mais usado. Este tipo de triangulação se utiliza da “triangulação de 

Delaunay” e possui a propriedade de produzir triângulos o mais próximos de eqüiláteros 

quanto possível, e ap resentam um bom comportamento na interpolação numérica 

(MIRANDA, 2005). A figura 08 apresenta o resultado do processamento desta técnica para o 

território identidade portal do Sertão. 
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Figura 07: Spline aplicado a área de estudo 

 



 

 

 

 
Figura 08: Triangulação de Delaunay aplicado a área de estudo 

 

Este método é co nsiderado de estimativa direto, pois, os contornos por ele gerados 

derivam diretamente dos dados amostrados. Uma conseqüência desta característica é que nos 

métodos de triangulação, a exemplo do aqui adotado, não permitem a extrapolação dos dados 

para fora do domínio das estações amostradas.  

 

A alta dependência dos pontos amostrados faz com que os resultados gerados pela 

triangulação, a partir de uma malha de pontos pouco densa, não seja tão efetiva. Um fator 

positivo deste método está ligado à possibilidade de acomodar as descontinuidades naturais 

do fenômeno, diferentemente, por exemplo, do Spline que ao suavizar a superfície gerada, 

pode alterar os valores dos próprios pontos amostrados.  
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3.1.5 Krigagem 

 

A krigagem é um método de interpolação que se utiliza de geoestatística, este, possui 

em sua base conceitual dois importantes fundamentos, o das variáveis regionalizadas e das 

funções aleatórias (MIRANDA, 2005). Na krigagem, o processo assemelha-se ao da 

interpolação por média ponderada (IDW), diferenciando-se que neste método, os pesos são 

determinados a p artir de uma análise espacial, baseado no semi-variograma. A figura 09 

apresenta o resultado da interpolação realizada com este método para o território identidade 

Portal do Sertão. 

 

 

 
Figura 09: Modelo de espacialização das chuvas gerado pela krigagem  

 

 

Destaca-se ainda que a e scolha do melhor método de interpolação depende bastante 

do tipo de fenômeno que se pretende representar, desta forma, verifica-se que, no tocante a 

espacialização do fenômeno pluviométrico, o modelo gerado pela krigagem se apresenta 

como o mais apto a representação, possibilitando a geração da carta de isoieta com boa 

fidelidade aos dados. 
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4. Considerações Finais 

 

Entre os métodos analisados, o diagrama resultante da triangulação, não permitiu a 

extrapolação para fora do domínio das estações amostrais. A interpolação por “vizinho mais 

próximo” e “médias móveis” não permitiram a v isualização do fenômeno em sua 

continuidade, não sendo recomendado para o fenômeno das chuvas. Os melhores resultados 

foram obtidos pela krigagem, seguidos pela “curvatura mínima” e “inverso ponderado da 

distância”. Considerando-se que a interpolação fornece apenas uma estimativa de um valor 

baseado em outros valores conhecidos acredita-se que a d istribuição das estações e a b aixa 

densidade de dados foram responsáveis pela má qualidade dos resultados obtidos pela 

maioria dos interpoladores analisados e a r esolução das grades de interpolação devem ter 

coerência com resoluções de malhas amostrais. 

 

Os resultados alcançados confirmam o grau de relevância deste estudo, especialmente 

no âmbito da medição de dados pluviométricos, uma vez que estes estão diretamente ligados 

ao planejamento agrícola, planejamento e gestão dos recursos hídricos e avaliação ambiental. 

Da mesma forma, diante da intensa disseminação de softwares que disponibilizam destes 

métodos, os resultados também contribuem no sentido de enfatizar uma análise do método 

mais adequado a ser utilizado, em função do s eu dado disponível, no desenvolvimento de 

uma pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0764   



 

 

5. Referências 
 
ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Fundamentos de Estatística e G eoestatística. São 
Leopoldo, RS: Unisinos. 2ª reimpressão, 2009 
 
BAHIA/SEI. Sistemas de Informações Geográficas do Estado da Bahia (SIG-Bahia). 
Escala 1:1.000.000. Salvador. CD Rom. 2003. 
 
BOTELHO, Mosar Faria et al. Comparação dos resultados de interpoladores “Vizinho 
mais próximo” e “Inverso de uma distância” no cálculo de volume a partir de dados do 
laser scanner. In Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, Brasil, 
16-21 abril 2005, INPE, p. 731-736. 
 
MIRANDA, José Iguelmar. EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA. Fundamentos 
de sistemas de informações geográficas. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, 
2005.- 425p. 
 
DRUCK, Suzana; et al. EMBRAPA CERRADOS. Análise espacial de dados 
geográficos. Planaltina, DF: EMBRAPA Cerrados, 2004.- 209p. 
 
MAZZINI, P. L. F. 1 & SCHETTINI, C. A. F.. Avaliação de metodologias de interpolação 
espacial aplicadas a dados hidrográficos costeiros quase-sinóticos. Braz. J. Aquat. Sci. 
Technol., 2009. <http://www.inct-
tmcocean.com.br/pdfs/Produtos/18_Interpolao_Espacial.pdf> Acessado em 11 de fevereiro 
de 2010 
 
SILVA, Ardemírio de Barros. Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e 
fundamentos. São Paulo, SP: Universidade de Campinas, 1999. 236 p. 
 
SILVEIRA, Telma de Assis; SILVA, Douglas dos Santos; GUANDIQUE, Manuel Enrique 
Gamero. Análise espacial da pluviométrica para o evento do El niño na Bacia 
Hidrográfica S-MT. <http://bt.fatecsp.br/arquivos/bt_23/052.pdf> Acessado em 11 de  
fevereiro de 2010 
 
SEIXAS, J. Estatistica Ambiental e Tecnologias de Informação geográfica: Métodos de 
Interpolação. FCT-UNL, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0765   



 

 

ANÁLISE DA SUSCETIBILIDADE A EROSÃO A PARTIR DE TÉCNICAS DE 
GEOPROCESSAMENTO 

 
 
 
JOBABE LIRA LOPES LEITE DE SOUZA       Índice 
jobabe.lira@gmail.com 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
 
RAMON DOS SANTOS DIAS 
ramon.dias17@gmail.com 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
 
ROSÂNGELA LEAL SANTOS 
rosangela.leal@gmail.com 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
 
 

1. Introdução 
 
 

O processo erosivo se apresenta como um dos maiores agentes de modificação da 

paisagem natural, já que ele está ligado aos processos de desgaste da superfície do terreno 

com a remoção e transporte dos grãos minerais, em uma contínua modelagem do relevo.  Em 

regiões de climas secos, como no da área estudada, a erosão desencadeia-se ao mesmo tempo 

em que as rochas estão passando pelo processo de desagregação e decomposição removendo 

boa parte do solo e, em alguns casos, provocando a denudação da rocha. Neste sentido, pode-

se afirmar que a suscetibilidade natural do solo a erosão está relacionado à erosividade da 

chuva e água corrente, além da erodibilidade do solo, que está vinculada à capacidade do solo 

de resistir à erosão. 

 

De acordo com Bertoni & Lombardi Neto (1993), os fatores que causam a erosão são 

caracterizados pelas forças ativas, constituídas pelas chuvas, capacidade de infiltração do solo 

e declividade e comprimento da rampa; e pelas forças passivas, compostas pela densidade da 

cobertura vegetal e pela capacidade do solo resistir à ação erosiva.  

 

Nas regiões semi-áridas do Brasil o escoamento superficial é uma das formas mais 

comuns de degradação do solo, pois, além da formação do solo ser um processo lento, é na 

camada superficial que ficam concentrados a matéria orgânica e os nutrientes.  
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Neste contexto, as chuvas concentradas tendem a formar escoamentos superficiais que 

carreiam os sedimentos retirados da superfície, ocasionando a er osão. Estudos feitos por 

Walling & Webb (1996), indicam que, em regiões semi-áridas a alta susceptibilidade à erosão 

pluvial é função do tipo de cobertura vegetal e peculiaridade climática dos ambientes semi-

áridos quentes, com valores máximos de erosão nas bacias ocorrendo no intervalo de 

precipitação anual média entre 300 e 5 00 mm. De forma freqüente, os processos erosivos 

vêm sendo estudados por diversos especialistas preocupados com as atuações destes no 

ambiente natural ou mesmo nas áreas antropizadas. Neste contexto, as técnicas ligadas ao 

geoprocessamento emergem como auxiliadoras destas pesquisas, possibilitando a ap licação 

de modelos teóricos que relacionam as variáveis geradoras dos processos erosivos. 

 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma adaptação da metodologia 

proposta por Crepani et al. (1996) para a geração de um modelo de suscetibilidade a erosão, 

com a u tilização de geotecnologias, para o pólo de Juazeiro-BA (Figura 01), área esta 

delimitada pelo Programa Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 

Seca, composta pelos municípios de Juazeiro, Remanso, Santo Sé, Casa Nova, Sobradinho, 

Campo Formoso Jaguarari, Curaça e Abaré. Os trabalhos de suscetibilidade à erosão que se 

propõe a construir modelos, são importantes para auxiliar no planejamento do uso e ocupação 

do solo de forma a inibir ou restringir a mesma, no intuito de amenizar os problemas 

relacionados à degradação do ambiente. 

 

 

Figura 01: Localização do pólo Juazeiro-BA 
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Entre os estados nordestinos, a Bahia é o que possui hoje, em extensão geográfica, a 

maior Área Sujeita à Desertificação (ASD), com 490 mil quilômetros quadrados do Estado, o 

que equivale a aproximadamente 86,8% do território e 289 municípios localizados no semi-

árido. A desertificação tem origem a partir não só de fatores físicos e b iológicos, mas 

também, sociais, econômicos e p olíticos. Portanto, combater a d esertificação significa 

discutir os atuais modelos de desenvolvimento no Estado (BAHIA, 2009).  

 

O pólo de Juazeiro é c onhecido pelo intenso uso das terras devido a ação  das 

agroindústrias estaladas na região, que vem, seja nos municípios de Juazeiro, Curaça, como 

analisados em Souza et al (2010), ou nos demais municípios drenados pelo São Francisco 

ampliando as áreas de produção agrícola, o que provoca a i ntensificação dos processos 

erosivos aumentando o risco de desertificação. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Materiais 

 

• Dados pluviométricos das estações e postos meteorológicos disponibilizados pela 

ANA (site widroweb); 

• Dados Geologia, Uso e Cobertura do solo, Solos (BAHIA/SEI, 2003); 

• Dados altimétricos obtidos através do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission); 

• Softwares Arc Map 9.2, Arc View 3.3, SPRING 4.3.3, Excel 2003.  

 

2.2 Método 

A metodologia elaborada para a g eração da carta de vulnerabilidade natural foi 

desenvolvida a partir do conceito de Ecodinâmica preconizada por Tricart (1977). Os meios 

estáveis, intermediários e fortemente instáveis foram divididos de acordo com a r elação 

morfogênese/pedogênese. Assim sendo, Crepani et al. (1996) convencionam esta relação, 

caracterizando as UTBs (Unidades Territoriais Básicas) em estáveis, intermediárias e 

instáveis, com valores que variam de 1 a 3 . As UTBs são delimitadas a partir da imagem 

orbital (“âncora”) e definidas de acordo com padrões de interpretação São adotados intervalos 

de valores de estabilidade/instabilidade (ou vulnerabilidade) distribuídos entre as situações de 

predomínio dos processos pedogenéticos (valores próximos de 1,0), passando por situações 

intermediárias (valores ao redor de 2,0) e s ituações de predomínio dos processos de 

morfogênese (valores próximos de 3,0). 

 

Para avaliar cada unidade de paisagem e c hegar a u ma caracterização sobre a s ua 

vulnerabilidade, é r ealizada uma média aritmética entre os valores já definidos de cada um 

dos temas: 

 
Vulnerabilidade = (Geologia + Geomorfologia + Pedologia + Vegetação e uso do solo + Clima) / 5 
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O número obtido com a média calculada procura caracterizar cada uma das UTBs 

dentro de uma escala de estabilidade/vulnerabilidade com 21 valores estabelecidos empírica e 

relativamente na metodologia para a geração de cartas de vulnerabilidade à perda de solo.  

 

Apesar da metodologia proposta por Crepani et al. (1996) possibilitar a identificação 

de 21 classes, para a área de estudo foram determinadas apenas 5 classes, sendo estas: 

 
 
 

Estável Valores entre 1,0 e 1,4 
Moderadamente estável Valores entre 1,4 e 1,8 
Medianamente estável vulnerável Valores entre 1,8 e 2,2 
Moderadamente vulnerável Valores entre 2,2 e 2,6 
Vulnerável Valores entre 2,6 e 3,0 

 
 
 

Para a representação cartográfica da estabilidade, ou vulnerabilidade, das unidades de 

paisagem natural foram selecionadas 5 cores obtidas a p artir da combinação das três cores 

aditivas primárias (Azul, Verde e V ermelho) de modo que se associasse a cad a classe de 

vulnerabilidade sempre a mesma cor, obedecendo ao critério de que ao valor de maior 

estabilidade (1,0) se associa a cor azul, ao valor de estabilidade intermediária (2,0) se associa 

a cor verde e ao valor de maior vulnerabilidade (3,0) a cor vermelha. 
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3. Resultados e discussões 
 
3.1 Geologia 
 

Na metodologia proposta por Crepani et al. (1996) é u tilizada a litologia como 

elemento representante, visto que a partir do conhecimento do tipo de rocha, é possível 

avaliar o grau de coesão da mesma, determinando o grau de suscetibilidade aos processos 

intempéricos e d e erosão. Assim, a r eclassificação é realizada obedecendo ao critério de 

resistência litológica, assim, verifica-se como exemplo de rochas de alta resistência os 

quartzitos e m etaquartzitos (vulnerabilidade = 1 ,0) e o s sedimentos inconsolidados como 

colúvios e aluviões apresentando baixa resistência (vulnerabilidade 3,0). As demais litologias 

são classificadas dentro deste intervalo. 

 

A Figura 02 e 03 apresentam, respectivamente, os principais litotipos encontrados na 

região estudada e o correspondente grau de suscetibilidade aos processos erosivos.  

 

 

Figura 02: Principais litologias da região estudada 
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3.2 Solos 

 

Os solos são classificados de acordo com o seu grau de maturidade, visto que este é 

produto direto do balanço morfogênese/pedogênese, a figura 04 apresenta as classes de solos 

(primeiro táxon) existentes na região, percebem-se grandes áreas de predomínio de 

Neossolos, Cambissolos, Latossolos e Planossolos, podendo ainda, ser visualizadas manchas 

de Argissolos, Luvissolos e Vertissolos. 
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Figura 03: Vulnerabilidade de acordo com o litotipo 



 

 

 

 

Figura 04: Espacialização dos solos no pólo Juazeiro 

 

A Figura 05 a presenta o grau de vulnerabilidade dos solos. Estes apresentam uma 

variação entre os estáveis (Latossolos) até vulneráveis (Neossolos e Vetissolos). 

 

 

Figura 05: Suscetibilidade a erosão segundo os tipos de solo 
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3.3 Geomorfologia 

 

A caracterização da suscetibilidade a erosão para a variável geomorfológica foi 

elaborada com base em dois parâmetros, sendo que o primeiro corresponde ao grau de 

inclinação das vertentes, tendo em vista que quanto maior o ângulo de inclinação, maior a 

vulnerabilidade (Tabela 02); e o segundo com base no grau de dissecação do terreno, 

determinadas a partir da interpretação da imagem SRTM.  

 
Tabela 02: Grau de Vulnerabilidade da declividade 
Graus Vulnerabilidade 
< 7,3 Estável 
7,3 - 12,5 Moderadamente estável 
12,5 - 32,1 Medianamente estável vulnerável 
32,1 - 42,4 Moderadamente vulnerável 
42,4 < Vulnerável 

 
 

As figuras 06 e 07 apresentam, de forma respectiva, a vulnerabilidade da região com 

base na declividade das encostas e a s uscetibilidade de acordo com o nível de dissecação 

existente na área. 

 

 
Figura 06: Vulnerabilidade a partir da declividade das encostas 
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Figura 07: Grau de erosão relacionado às características do relevo 

 
A variável geomorfológica utilizada para gerar o modelo de suscetibilidade é 

adquirida a partir do cruzamento das duas cartas anteriores, obtendo-se um valor médio entre 

elas. No tocante ao grau de vulnerabilidade desta variável, pode-se observar que este 

elemento não apresenta um alto grau de vulnerabilidade à perda do solo, isso é decorrente de 

um relevo bastante aplainado, típico da depressão sertaneja. 

 

3.4 Vegetação e uso dos Solos 

 

A vegetação e o uso do solo foram classificados de acordo com a tabela 03, nela estão 

postos os valores de vulnerabilidade para cada tipo de cobertura encontrado na região do pólo 

Juazeiro, cabe salientar a grande área de caatinga arbórea e t ambém arbustiva na área, 

destaca-se ainda a ação antrópica nas áreas que margeiam o Rio São Francisco, essas áreas 

são amplamente utilizadas para a prática de agricultura irrigada e também para a pecuária. 
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Tabela 03: Tipos de cobertura do solo e seus respectivos valores de 
vulnerabilidade 
Uso e cobertura do solo Vulnerabilidade 
Brejo Estável 
Reflorestamento, Floresta Estacional e Campo 
Limpo 

Moderadamente 
estável 

Cerrado ''Sensu Strictu'', Caatinga Arbustiva, 
Caatinga Arbórea, Área de Transição, Área 
Antropizada e Campo Rupestre 

Medianamente 
estável-vulnerável 

Caatinga Parque Moderadamente 
vulnerável 

Mata Ciliar e Campo Rupestre Vulnerável 
 
 

A figura 08 apresenta a es pacialização da vulnerabilidade para a v ariável uso e 

cobertura do solo. Pode-se observar que esse elemento não apresenta uma grande influência 

para o aumento da erosão, no entanto cabe salientar que, apesar da grande área de vegetação 

ainda em boas condições, é comum encontrar grandes áreas completamente, ou parcialmente, 

desmatadas por ação antrópica. Esse processo de retirada da vegetação natural pode acarretar 

em ampliação dos processos erosivos acarretando no empobrecimento do solo.   

 

 
Figura 08: Suscetibilidade a erosão a partir da variável vegetação e uso do solo 
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3.5 Clima 
 

No tocante ao clima, a metodologia adotada utiliza-se da intensidade Pluviométrica. 

Dentre as características que a precipitação pluviométrica possui, a intensidade de chuva 

possibilita reconhecer quando e quanto chove em cada região, se apresentando assim, como o 

melhor elemento climático a ser utilizado para mensurar os efeitos do clima sobre a erosão. A 

tabela 04 apresenta a forma de classificação adotada para a variável.  

 
Tabela 04: Intensidade Pluviométrica e o respectivo 
grau de vulnerabilidade 
Intensidade 
Pluviométrica Vulnerabilidade 

< 150 Estável 
150 - 250 Moderadamente estável 
250 - 350 Medianamente estável vulnerável 
350 - 450 Moderadamente vulnerável 
450 < Vulnerável 

 
 

A figura 09 apresenta a espacialização do fenômeno na área de estudo, destaca-se a 

grande suscetibilidade da área a es ta variável. Este aspecto esta diretamente relacionado ao 

ritmo climático da porção do semi-árido destacando-se o regime concentrado das chuvas, 

período de primavera-verão. 

 
Figura 09: Espacialização da Suscetibilidade a erosão a partir da intensidade pluviométrica 
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3.6 Modelo de Suscetibilidade a erosão 

 

Após definir a vulnerabilidade para cada fator condicionante, essas foram superpostas 

com um mesmo peso de ponderação, a fim de gerar a carta síntese de vulnerabilidade natural 

(Figura 10). 

 

 

 
Figura 10: Modelo de Vulnerabilidade à erosão gerado a partir de metodologia adaptada a de Crepani 
et  al. (1996) 
 

A tabela 06 apresenta a extensão em Km² de cada classe de vulnerabilidade. Destaca-

se a inexistência de áreas estáveis no pólo Juazeiro e uma pequena área de aproximadamente 

0,3% da classe “moderadamente estável”.   
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Tabela 06: Extensão das áreas segundo a classe 
de vulnerabilidade da Área de Juazeiro 
Classes de Vulnerabilidade Área (km2) 
Estável 0.0 
Moderadamente Estável 148 
Medianamente Estável-
Vulnerável 

8.040 

Moderadamente Vulnerável 31.139 
Vulnerável 10.379 

  
As maiores áreas correspondem aos três maiores níveis de vulnerabilidade. As áreas 

consideradas medianamente estáveis-vulneráveis apresentam uma abrangência de 16,2% da 

área. Esta classe apresenta restrições moderadas quanto à u tilização dos recursos naturais. 

Algum fator condicionante determina esse nível de vulnerabilidade, porém, os demais 

apresentam pouca vulnerabilidade. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem 

apontar para ações que não ofereçam danos potenciais ao fator limitante. 

 

A área correspondente a classe “Vulnerável” apresenta-se em 21% de todo o território 

analisado, isso significa que tais áreas apresentam restrições consideráveis quanto à utilização 

dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos encontram-se menos vulneráveis às ações 

antrópicas do que na classe anterior. Uma combinação de fatores condicionantes determina 

esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações cuidadosas para implantação de 

qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem apontar 

para ações que causem o menor impacto possível. 

 

A maior área, correspondente a 6 2,6% do território, foi classificada como 

moderadamente vulnerável, isto indica que as áreas apresentam restrições consideráveis 

quanto à utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos encontram-se menos 

vulneráveis às ações antrópicas do que na classe anterior. Uma combinação de fatores 

condicionantes determina esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações 

cuidadosas para implantação de qualquer empreendimento. As estratégias de 

desenvolvimento dessas áreas devem apontar para ações que causem o menor impacto 

possível. 
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4. Considerações finais 

 

Observou-se que dentre os elementos utilizados para a geração do modelo, destacam-

se o clima e a g eomorfologia. A variável climática é a q ue possui maior grau de 

suscetibilidade, isso se deve ao fato de as chuvas na região apresentarem grande concentração 

no período primavera-verão. Destaca-se ainda, um potencial de baixa suscetibilidade a erosão 

no quesito geomorfologia, isto se deve às características do relevo da depressão sertaneja, 

principal unidade geomorfológica da área, que proporciona um baixo grau de dissecação e 

baixa inclinação das vertentes, apresentando no máximo a cl asse “moderadamente 

vulnerável”. 

 

O modelo de vulnerabilidade à erosão para o pólo Juazeiro apresentou em seu 

território áreas de alta suscetibilidade. A região não apresenta áreas estáveis, dos 49.706km², 

apenas 0,3% foi classificado como moderadamente estável, 16% da área se apresenta em sua 

situação média, classificando-se como medianamente estável-vulnerável, assim, as demais 

áreas se apresentam em classes de maior suscetibilidade. 

 

Mais de 80% do território apresenta predomínio dos processos morfogenéticos, 21% 

deste, apresentam condições altamente preocupantes, classificando-se com o maior grau de 

vulnerabilidade proposto pela metodologia, apresentando assim, sérias restrições ao seu uso. 

As áreas consideradas moderadamente vulneráveis possuem a maior extensão territorial 

dentre todas, 62,6%, esta classe, apesar de mais baixa que a anterior, apresenta restrições ao 

uso. 
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INTRODUÇÃO 

 

É bem conhecido pelas pessoas atuantes nas ciências vinculadas ao espaço geográfico, tanto 

em pesquisa como na atividade profissional, a necessidade de uso de mapas e  atualmente do 

uso de mapas em formato digital, especialmente através dos Sistemas de Informações 

Geográficas.  

 

São utilizados mapas em Geografia, Geologia, Geofísica, nos estudos ambientais, nos 

projetos de Engenharia, no planejamento urbano e regional, no estudo da evolução e a  

expansão das epidemias, na análise da distribuição da renda na sociedade, nos projetos de 

Geomarketing  etc.   

 

Por outro lado, o aparecimento da Internet têm possibilitado a divulgação da informação, do 

conhecimento, e t ambém da distribuição de mapas de diversos tipos e co m diferentes 

aplicações. No entanto, a maioria dos mapas existentes na Internet apresenta sérios problemas 

para seu uso imediato nos Sistemas de Informações Geográficas, sendo os mais importantes 

indicados a seguir:  

 

1)  Os mapas existentes na Internet geralmente estão em um formato de arquivos chamado 

matricial ou Raster. Decodificar, interpretar automaticamente este tipo de informação e 

cruzar a mesma com outras informações do Sistema de Informações Geográficas, sem 

antes realizar um complexo processo de georreferenciamento da imagem não é possível.  
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2) Caso seja  escolhido o georreferenciamento, o mesmo exige:  

a) o conhecimento da Projeção Cartográfica assim como do Datum em que o mapa-

imagem foi realizado; 

b) que o sistema de informações geográficas receptor do mapa possua o tipo de Projeção 

Cartográfica e o Datum do referido mapa, no seu repertório de projeções; 

c) que existam coordenadas conhecidas de pontos do mapa-imagem, as quais deverão ser 

informadas ao  sistema receptor para efetuar o georreferenciamento; 

d) que o número de pontos de coordenadas conhecidas seja o suficiente para os 

requerimentos de ajuste do SIG empregado. 

 

3) Após realizado o processo de georreferenciamento, caso for utilizada esta alternativa, 

sobre o mapa–imagem  se deverá efetuar uma “vetorização” dos elementos da imagem. 

Esta vetorização poderá ser feita manualmente, ou através de um processo de 

Classificação da imagem e p osterior transformação para o formato vetorial. A 

Classificação da imagem é u ma operação longa e que exige um bom conhecimento da 

técnica de “Tratamento Digital de Imagens” por parte do usuário.  

 

4) Caso tudo o processo anterior tenha sido realizado com sucesso, o mapa-imagem agora 

em formato vetorial, ainda encontra-se no sistema de projeção da imagem original. Como 

geralmente, o sistema cartográfico utilizado no mapa receptor não coincide com o usado 

no mapa original, deverá ser efetuada uma transformação entre sistemas cartográficos. 

Em alguns  SIGs  e sta operação não pode ser realizada internamente, o que obriga a 

utilizar outros software específicos de transformação. Nos casos em que a transformação 

pode ser realizada, exige um conhecimento bastante aprofundado do uso do software e 

especialmente de conceitos de Cartografia e Geodesia.  

 

 

Além disso, muitas vezes resulta interessante incluir em projetos de SIG, mapas com 

Sistemas de Projeção desconhecidos, imagens de satélite sem georreferenciamento, 

fotografias panorâmicas, croquis do terreno, mapas históricos etc, oriundos da Internet ou 

resultantes da digitalização através de scanner, de documentos analógicos. Estas situações 

geralmente não podem ser incluídas nos sistemas de informações geográficas. 
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A partir destas constatações, de refletir sobre as dificuldades que surgem  quando se pretende 

importar e u tilizar imagens em formato Raster num Sistema de Informações Geográficas, 

surgiu a proposta deste trabalho de pesquisa 

 

 

EXEMPLIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A figura 1 corresponde a u m mapa do mundo em formato vetorial, na Projeção Cilindra 

Equivalente  incluído num sistema de informações geográficas.  

 

A figura 2 corresponde a u ma imagem raster obtida através da Internet e p ossivelmente 

resultado de scannear duas folhas de um Atlas, já que a mesma aparece com uma faixa branca 

entre ambas partes do mapa. No página de Internet não se indica a projeção cartográfica do 

referido mapa. 

 

Existe interesse de transferir ás informações da figura 2 em formato Raster para o mapa 

vetorial do SIG da figura 1 em formato vetorial. 

 

A metodologia proposta apresenta uma solução para este problema. 
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Figura 1 - Mapa do Mundo em Projeção Cilíndrica Equivalente 
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Figura 2 - Mapa de Climas do Mundo 
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Para se ter uma idéia da grande quantidade de projeções cartográficas existentes, a 

publicação,  “A Comprehensive Library of Cartographic Projection Functions” de Gerald I. 

Evenden, cita mais de 150 delas. Por outro lado os referenciais geodésicos também são em 

número muito elevado. Combinando ambas coisas, o número de referencias cartográficos que 

cada SIG deveria possuir para incluir  todas as alternativas possíveis seria muito grande, na 

prática isto não é possível.  

 

Por tal motivo, os Sistemas de Informações Geográficos apresentam as projeções e os 

referenciais geodésicos mais utilizados pela maioria dos presumíveis usuários do referido 

software.  

 

O software Spring 5.1.6. por exemplo, apresenta  1 4 projeções cartográficas e 1 8 sistemas 

geodésicos de referencia.  

 

Caso se possuir um mapa em alguma projeção cartográfica que não estiver nas 

disponibilizadas pelo sistema, o mesmo não poderá ser georreferenciado por métodos 

convencionais.    
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OBJETIVO 

 

Este trabalho visa estabelecer uma metodologia alternativa para possibilitar incorporar dentro 

dos arquivos vetoriais de um Sistema de Informações Geográficas, informações oriundas de 

mapas ou imagens em formato Raster (mapas disponíveis em Internet, mapas em papel 

digitalizados através do uso de Scanner, etc) sem necessidade do conhecimento da projeção 

cartográfica do mapa-imagem raster, nem do datum de referencia do citado mapa. 

 

Para este fim utiliza uma modelagem da função “projeção cartográfica”  d a imagem raster 

através do recurso MNT dos Sistemas de Informações Geográficas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os fundamentos teóricos deste trabalho podem ser consultados em: El-Sheimy N - 2005, 

Filgueiras.C – 2010, Girard.M -1999, Landim. P-2000 e Miranda.J 2005. A metodologia 

geral apresentada nesta pesquisa independem do software utilizado, embora por razões 

operacionais, a metodologia específica esteja orientada para o software utilizado. A proposta 

do trabalho consiste em servir uma ampla gama de usuários, incluindo-se profissionais, 

pesquisadores, alunos universitários de pós-graduação e g raduação, grupos de pesquisa, 

organizações não governamentais, empresas etc. Considerando-se o amplo grupo de usuários 

optou-se por utilizar software livre. Por tal motivo o sistema de informações geográficas 

usado foi o Spring, software gratuito desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais e o programa auxiliar de apoio foi o BrOffice, suite de aplicativos livres para 

escritório. As imagens utilizadas em formato Raster foram obtidas através da Internet e o  

endereço da pagina que as disponibiliza aparece nas Referencia de figuras do trabalho.   

 

O computador utilizado neste trabalho foi um desktop Pentium 4 c om 512 de  RAM, 

mostrando dessa forma que com recursos computacionais bastante modestos pode ser 

aplicada a metodologia. 

 

RESUMO DA METODOLOGIA 

A aplicação da metodologia proposta  envolve várias etapas indicadas a seguir: 

 

1) Preparação do material a ser importado no SIG de cálculo. Obtenção dos mapas em 

formato Raster, seja resultado de scannerizar mapas ou imagens em papel ou por 

importação de mapas-imagem existentes na Internet ou em outras mídias digitais. Em 

ambas situações o formato Raster mais utilizado é JPEG. 

 

2) Implementação de dois Sistemas de Informação Geográfica. Um deles (Sistema 

fornecedor ou exportador) servirá para incorporar o mapa Raster, efetuar o cálculo de 

coordenadas dos pontos de interesse a serem transferidos e o outro (Sistema receptor ou 

importador) vai receber os referidos pontos.  
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3) Criação do MNT. No SIG fornecedor são construídos dois modelo numérico (MNT), um 

referente às Latitudes e o utro às  L ongitudes geográficas  d os pontos da região em 

questão. A construção do MNT pode ser consultada em INPE 2010. 

 

4) Leitura de Pontos. Após construídos os MNTs, efetua-se a leitura das coordenadas 

geográficas dos pontos escolhidos, as quais serão salvas num arquivo com formato que 

permita ser transferidas para o SIG receptor. No exemplo realizado são transferidos 

pontos do limite de uma região do mapa de climas do mundo, a r egião corresponde a 

parte da Amazônia brasileira , na zona fronteriza entre Brasil, Peru e C olômbia e que 

aparece indicada com uma flecha na figura 5.  

 

5) Importação dos pontos pelo SIG receptor. O arquivo com as coordenadas geográficas 

dos pontos a serem transferidos é importado pelo sistema receptor e efetua-se o desenho 

dos referidos pontos. 
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Figura 3 - Imagem raster importada no software Spring 
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Figura 4 - Geração de Isolinhas de Latitude, Paralelos Geográficos sobre a imagem raster, no MNT do software Spring 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0792   



 

 

 

Figura 5 - Região do mapa escolhida para transferência indicada com uma flecha 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0793 



 

 

                                                                 

RESULTADOS 

 

       O resultado de toda a metodologia desenvolvida no trabalho está apresentado  está 

       mostrado na figura 6, a região indicada pela flecha é a região transferida da figura 2.    
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Figura 6 - Região transferida no mapa vetorial 
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DISCUSSÃO, RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

Discussão e recomendações 

A qualidade do resultado da transferencia de informações entre a imagem fornecedora e a 

imagem receptora depende de vários fatores: 

 

I) da esperteza do operador em escolher os pontos, II) da acuidade operacional para a 

marcação dos pontos, e especialmente III), a montagem correta do modelo numérico da 

superfície representativa da Latitude e da Longitude; 

 

I) A esperteza do operador na escolha nos pontos representativos da área em questão 

é um  fator importante para que a forma da figura transferida corresponda com a 

forma original. Deve-se lembrar que a forma da curva original será transferida 

como uma linha poligonal  para a imagem receptora. 

 

II) Independente da esperteza do operador na escolha dos pontos, deve-se considerar 

também a r esolução do mouse empregado e a acu idade visual do operador para 

poder efetuar a marcação dos referidos pontos com o mouse.    

 

III) Outro elemento importante para se obter um bom resultado do processo é a montagem 

correta do DMS. Como as situações possíveis do mapa fornecedor são muito variadas 

já que existem aproximadamente dois centenas de projeções cartográficas em uso, 

resulta impossível estabelecer uma norma fixa para ser adotada na construção do 

modelo numérico. Por esse motivo o operador deve-se guiar por seu bom senso na 

escolha dos elementos que melhor modelem a superfície numérica de Latitudes e de 

Longitudes. Estes elementos podem ser os próprios paralelos e meridianos ou os 

pontos de intersecção de ambas linhas. 
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CONCLUSÕES 

 

A proposta apresentada neste trabalho viabiliza a transferencia de informações de muitas  

cartas geográficas existentes em papel, assim como em arquivos matriciais em formato Raster 

A metodologia utilizada na proposta é relativamente simples e utiliza os recursos de Modelo 

Numérico do Terreno já existentes no Spring e na maioria dos sistemas de informações 

geográficas. Um usuário com conhecimentos médios de software do tipo SIG, embora não 

seja o Spring utilizado nesta pesquisa, não terá muitas dificuldades de adaptar a metodologia 

a seu software já que quase todos fornecem o recurso MNT. 

 

Cabe observar que usar o recurso  MNT para substituir a função da projeção cartográfica do 

mapa em formato raster resulta em criar um modelo da função projeção cartográfica e 

conseqüentemente afetada dos erros naturais de todo modelo. A mesma coisa sucede quando 

é utilizado o MNT para representar a superfície do terreno, o modelo da superfície da terra 

não coincide exatamente com a forma da superfície, mas em geral é suficientemente próximo 

e o erro pequeno, no caso de modelar a superfície projeção cartográfica sucede algo similar. 
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figuras 1 e 2.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Nas mais diversas atividades que envolvem o espaço geográfico como nas obras de 

engenharia, nos estudos e projetos de urbanismo, nos estudos ambientais, no planejamento 

agrícola e na agricultura de precisão, nos levantamentos geológicos e g eotécnicos, no 

geomarketing, nos estudos geográficos e g eoestatísticos  et c, freqüentemente se faz uso de 

fotografias aéreas, de imagens de satélite e de imagens de vídeo. 

 

Dentro deste conjunto de imagens podem ser feitas várias classificações considerando-se os 

diversos fatores que intervém, mas uma destas classificações é p articularmente importante, 

considerando a posição do eixo da câmera  com relação á superfície da Terra. 

 

Nesta classificação as imagens são agrupadas em: a) imagens verticais e b) imagens obliquas. 

As imagens verticais ou quase verticais, incluem as fotografias aéreas geradas por câmeras 

fotogramétricas e as imagens de satélite. Estes produtos são a base da cartografia tradicional e 

possuem uma qualidade métrica muito boa, especialmente as fotografias. 

 

As imagens obliquas incluem fotografias aéreas obtidas desde a janela de aviões e 

helicópteros, assim como obtidas desde ultraleves, modelos não tripulados, balões, etc. 

Incluem-se nesta categoria também as filmações aéreas realizadas com câmeras de vídeo, 

tecnologia conhecida como Videografia.  
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As verticais apresentam uma variação de escala dentro da imagem não muito significativa, 

fato que facilita o georreferenciamento das mesmas, assim como a ortoretificação quando for 

necessário. Não sucede a mesma coisa com as imagens oblíquas. Nestas, a variação de escala 

é muito grande o que faz o georreferenciamento muito complexo e caro. Por outro lado a 

produção de ortoimagens a p artir destes produtos é inviável em função do forte efeito de 

perspectiva que as mesmas possuem, o que provoca regiões de “sombra” e sem informações 

na ortofoto produzida.  

 

Conseqüentemente, as imagens oblíquas são utilizadas como  d ocumentos gráficos 

qualitativos do espaço geográfico, mas não como documentos quantitativos, fornecedores de 

medidas com uma precisão e exatidão aceitáveis na maioria das pesquisas e projetos. 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia que permite georreferenciar imagens oblíquas e 

fornecer resultados métricos equivalentes aos chamados métodos de Levantamento Expedito 

da Topografia, como são a Taqueometria e o GPS de navegação. 

 

As imagens obliquas são obtidas freqüentemente, especialmente em função do aparecimento 

das câmeras fotográficas digitais e das imagens de vídeo, chamada comumente como 

Videografia, assim como da maior facilidade de acesso aos veículos de transporte aéreo por 

parte das pessoas.  

 

Cabe observar que na atualidade qualquer evento significativo numa região do planeta é 

filmado desde o ar pela mídia. Estas imagens logo são divulgadas pela TV e pela Internet e 

servem para informar às pessoas sobre os fatos do mundo, no entanto  pouco servem para 

mensurar o efeito de uma inundação, de um incêndio florestal ou de um terremoto etc.  A 

tecnologia aqui apresentada procura preencher esta falta. 
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OBJETIVO 

 

Este trabalho visa estabelecer uma metodologia que possibilite efetuar o georreferenciamento 

de imagens obliquas ou inclinadas, tanto fotografias aéreas como imagens de vídeo. A 

metodologia proposta deve permitir recuperar coordenadas de pontos da imagem com 

precisão equivalente a métodos topográficos expeditos como Taqueometria e levantamentos 

GPS usando receptores do tipo conhecido como de navegação. 

 

 

Breve Revisão Bibliográfica 

 

No presente trabalho são utilizados conceitos e metodologias provenientes da teoria sobre 

imagens digitais de tipo matricial ou raster, da modelagem numérica do terreno e da projeção 

perspectiva de superfícies planas. Sobre estes assuntos há uma abundante bibliografia que 

pode ser consultada, como por exemplo: o Manual of Photogrammetry (Americam Society of 

Photogrammetry – 1980), o livro Digital Terrain Modeling (El-Sheimy N -2005), a página de 

Internet (Felgueiras, C-2010), ou nos trabalhos de  Girard M e Girard C (1999), Landim 

(2000) e Miranda (2005). 

 

De qualquer forma são feitas algumas observações conceituais para situar ao leitor do 

trabalho. 

 

As imagens no computador são arquivadas de duas formas diferentes:em arquivos chamados 

matriciais ou raster e em  arquivos chamados vetoriais. O modelo matricial, representa o 

espaço por meio de uma ordenação de números conhecida na matemática como Matriz. Uma 

matriz é um conjunto de números ordenados em linhas e colunas, e que pode ser assimilado 

graficamente a um tabuleiro de xadrez.  

 

Cada elemento do tabuleiro  fica individualizado por um par de números que indicam a linha 

e a co luna da referida célula no tabuleiro. Em cada elemento do tabuleiro armazena-se um 

valor que corresponde ao atributo do assunto tratado nesse modelo, por exemplo, se for 

tratada a Orografia, o atributo será a Altitude dos pontos do terreno. 
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Uma informação importante do modelo matricial constitui  sua resolução espacial, a qual é 

um número que indica o tamanho correspondente no terreno de cada célula da matriz. Como 

a cada célula corresponde um único valor de atributo, este número corresponderá ao valor 

atribuído à variável em questão nessa célula. Os formatos de arquivo de tipo matricial mais 

utilizados são JPEG, TIFF, BMP, GIF, etc.  

 

No modelo vetorial, as imagens são arquivadas por sua própria geometria, sua conformação 

de pontos, linhas e ár eas, assim como por sua relação espacial com outros objetos 

circundantes, característica conhecida na matemática como Topologia. Os formatos de 

arquivo de tipo vetorial mais utilizados são dxf, dwg, shp, etc.  

 

Ambos modelos apresentam vantagens e desvantagens. O modelo matricial exige maior 

tamanho de memória, isto é, maior espaço de armazenamento no computador, que o modelo 

vetorial. Por este motivo, nos inícios do desenvolvimento do “Geoprocessamento” existia 

uma clara preferência pelo uso de modelos vetoriais. Na medida que o preço da memória 

(hardware) foi diminuindo e a r esolução dos equipamentos gráficos foi aumentando a 

tendência tem ido mudando, e hoje são utilizados ambos modelos, com uma maior 

preferência do modelo matricial. Por outro lado, a qualidade dos gráficos gerados pelo 

modelo vetorial é superior à qualidade gráfica oriunda das matrizes. 

 

Deve se considerar também, que a es trutura de dados e o processamento dos arquivos 

matriciais é mais simples que os vetoriais, e consequentemente a modelagem do espaço em 

forma matricial e bem mais simples que em forma vetorial. No presente trabalho são 

utilizadas fotografias em formato digital e modelo numérico de terreno (MNT) , sendo ambos 

tratados em forma matricial, embora para algumas aplicações necessárias do trabalho são 

criados arquivos vetoriais pelo próprio software utilizado.   

 

O modelo numérico do terreno é uma modelagem matemática da topografia de um terreno em 

questão. Embora esta tecnologia foi pensada originalmente para representar o terreno e seu 

relevo,  p osteriormente percebeu-se que poderia ser modelado desta forma, qualquer  

fenômeno que pudesse ser representado ou imaginado como uma superfície, por exemplo, 

uma função de duas variáveis independentes.  
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A partir de essa observação também se passou a u tilizar a ex pressão Modelo Digital de 

Superfície, ou Surface Digital Model (DMS) a estes modelos que representavam algum 

fenômeno que não fosse necessariamente o terreno. 

  

Neste trabalho é modelada a distribuição espacial das variáveis E e N , coordenadas do 

sistema de projeção cartográfico U.T.M. encima das fotografias aéreas panorâmicas 

utilizadas e conseqüentemente neste caso deve-se falar de modelo digital de superfície. 

 

Cabe observar que o MNT  ou o DMS podem ser modelados como uma estrutura de grade 

regular do tipo matricial (DEM) ou como uma estrutura de triângulos irregulares ( TIN ) de 

tipo vetorial. No procedimento deste trabalho são utilizadas ambas estruturas. Uma discussão 

detalhada sobre o DEM e o TIN pode ser consultada em Landim, P(2000), em Felgueiras, 

C.(2010) e em Miranda (2005).   

 

Para a elaboração tanto do TIN como do DEM são necessários dados do fenômeno analisado 

espacialmente distribuídos. Estes dados são chamados “amostras”. 

 

Na elaboração da triangulação (TIN) existem alguns procedimentos utilizados, sendo o mais 

conhecido a chamada Triangulação de Delauney. Sobre a mesma sugere-se consultar Sheimy 

et al ( 2005) e Girard e Girard (1999). 

 

A produção do DEM pode ser efetuada a p artir das amostras originais ou a partir do TIN. 

Quando se efetua a partir do TIN, normalmente um plano é co nstruído sobre cada  retalho 

triangular da grade (TIN). Usando a equação do plano que passa por três pontos, Ax + By + 

Cz + D = 0 e as coordenadas dos três vértices de cada triangulo são calculados os valores dos 

pontos da grade retangular (DEM). Para aprofundar o conhecimento referente ao método de 

cálculo, pode ser consultado Miranda (2005). 

 

Nesta revisão resulta importante fazer uma observação especial a um procedimento utilizado 

em Fotogrametria que tem importância significativa no trabalho: o Modelo de Projetividade 

entre Superfícies Planas. 
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Demonstra-se na Geometria Projetiva que se duas figuras planas possuem  quatro pontos 

homólogos que podem ser considerados resultantes da projeção de uma figura na outra desde 

um centro de perspectiva, todos os demais pontos de ambas figuras também estarão em 

correspondência projetiva  d esde o mesmo centro. O Manual de Fotogrametria (Americam 

Society of Photogrammetry, 1980)  faz uma exaustiva análise da questão. 

 

Na figura 1 é mostrado o referido efeito.  

 

O efeito geométrico da projetividade entre figuras planas pode ser também expressado 

analiticamente através de equações de projetividade, onde as variáveis E, N correspondem às 

coordenadas de pontos num dos planos e X,Y correspondem às coordenadas dos pontos 

homólogos no outro plano.  

 

E = (a1 . x  + b1 . y + d1) / ( a4 . x + b4. y +1 ) 

 

N = ( a2 . x + b2 . y + d2) / ( a4 . x + b4 . y + 1) 

 

(equações de projetividade entre figuras planas) 
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Figura 1 - Correspondência projetiva entre duas figuras planas 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia desenvolvida e t estada neste trabalho consta das seguintes etapas para a 

produção do georreferenciamento da imagem oblíqua: 

 

1)  Geração de uma rede de coordenadas UTM sobre uma imagem vertical que fornecerá a 

referencia para a imagem panorâmica (inclinada ou oblíqua)  a ser georreferenciada. 

 

2)  Transferência da grade de coordenadas UTM para a imagem panorâmica com o apoio das 

equações de projetividade e através de um software de desenho, neste caso foi utilizado o 

Paint Brush incluído no Windows. Estas linhas servirão como guias para as isolinhas de 

coordenadas, que serão  o  apoio  d o modelo numérico a s er desenvolvido no SIG 

utilizado. 

 

3)  A partir das linhas de apoio transferidas,  é g erada uma rede triangular (TIN) no sistema 

de informações geográficas. Os triângulos são criados automaticamente pelo SIG a partir 

das linhas guia que servirão de amostras. 

 

4)  Usando como base a rede de triângulos é cr iada uma grade retangular no SIG. Este fato  

permite calcular as coordenadas de qualquer ponto da imagem obliqua dentro da região 

que foi tratada, fornecendo desta forma o georreferenciamento dos elementos da imagem 

inclinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0806   



 

 

1. Procedimento de geração das linhas de referencia 

 

 
Figura 2 -  Imagem vertical correspondente à região utilizada na pesquisa (bairro da Urca- Rio de Janeiro) no software Google Earth. 
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As linhas de referencia (quadricula UTM) efetuam-se com a ferramenta “Marcador” do 

próprio Google Earth. O “Marcador” do Google Earth solicita como dados as coordenadas 

geográficas dos extremos da linha, por tal motivo a partir das coordenadas UTM da imagem 

são calculadas as coordenadas geográficas utilizando-se para isto a p ágina de Internet 

indicada na figura 3. 

 

 

 
 

 

Figura 3 - Página de Internet para transformação de coordenadas UTM para geográficas, da 

                 UFRJ.    Obs: o Datum usado no Google Earth é WGS84 
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Figura 4 - Quadriculado UTM na imagem vertical do Google Earth 
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2. Procedimento de transferência das linhas de referencia 

 

As retas de referencia deverão servir de apoio para gerar o modelo numérico a ser utilizado 

no sistema de informações geográficos.  

 

Por tal motivo as referidas retas deverão ser identificadas na imagem oblíqua. Identificar 

pontos existentes na imagem vertical e achar seus correspondentes na imagem inclinada, 

especialmente quando ambas imagens foram obtidas em épocas diferentes e o  conteúdo das 

imagens tem mudado é uma tarefa de grande dificuldade.  

 

Para resolver este problema foi utilizado o  principio matemático da transformação projetiva 

bidimensional, principio utilizado em Fotogrametria para efetuar Retificação de Imagens. 

Com esse propósito são escolhidos quatro pontos identificáveis na imagem vertical e na 

fotografia obliqua e u tilizando as equações de projetividade indicadas anteriormente é 

calculada a correspondência matemática entre eles.  

 

Cabe observar que as coordenadas UTM da imagem vertical foram lidas no próprio Google 

Earth e as coordenadas X,Y da foto inclinada no Paint Brush do Windows. 

 

Depois de calculada a correspondência projetiva podem ser determinadas as coordenadas de 

outros pontos da foto obliqua  e desenhada a quadricula UTM como é mostrado na figura 5. 
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Figura 5 -  Imagem inclinada com quadrícula UTM transferida 

 

 

Depois de marcadas as linhas de referência da quadricula UTM usando o software Paint 

Brush, a r eferida imagem é importada no software Spring, num banco de dados criado 

especificamente para o trabalho e o nde  a p rojeção cartográfica utilizada é d o tipo ”no-

projection”  já que a fotografia obliqua  não se encontra em nenhuma projeção cartográfica 

tradicional.  

 

O resultado destas operações aparece na figura 6. 
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Figura 6 - Imagem obliqua no Spring com o desenho da rede UTM 

 

 

3. Cálculo do MNT aplicado à rede UTM 

 

A  partir das linhas da quadricula UTM existentes na fotografia oblíqua, é possível construir 

amostras do modelo no Spring, posteriormente efetuar a triangulação de Delauney e logo o 

cálculo da rede regular do modelo. Desta forma fica construído o m odelo que permite 

recuperar coordenadas UTM de qualquer ponto da fotografia oblíqua, a fotografia está 

georreferenciada.  

 

Este fato aparece mostrado na figura 7. 
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Figura 7 - Janela com as informações do ponto escolhido na imagem após selecionado o  

                cursor de info ( i ) do Spring e clicado no local. 
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Os resultados numéricos mostrando a qualidade métrica da metodologia aparecem na tabela 1 
 
 
 
 
 
 

 

Bairro da Urca - Rio de Janeiro 

Pto Coord E Google Coord E Spring Diferença Coord N Google Coord N Spring Diferença 

Vetor 

Diferença 

de Coords. 

P1 688312 688312 0 7461211 7461209 -2 2,0 

P2 688327 688328 1 7461222 7461223 1 1,4 

P3 688374 688380 6 7461270 7461274 4 7,2 

P4 688315 688313 -2 7461308 7461308 0 2,0 

P5 688368 688370 2 7461365 7461361 -4 4,5 

P6 688446 688448 2 7461230 7461235 5 5,4 

P7 688486 688491 5 7461278 7461281 3 5,8 

P8 688483 688487 4 7461475 7461474 -1 4,1 

P9 688509 688511 2 7461411 7461408 -3 3,6 

P10 688513 688520 7 7461330 7461331 1 7,1 

       

MD= 4.31m 

DP= 2.09m 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados gráficos apresentados mostram o efeito de perspectiva de uma quadricula 

retangular numa fotografia oblíqua como era de se esperar que ocorresse caso o procedimento 

estivesse correto. Este fato já é um indicativo de bom funcionamento da metodologia 

proposta.  

 

Os resultados numéricos apresentados na tabela 1 mostram uma média do vetor de desvio 

entre as coordenadas dos mesmos pontos medidos no Google Earth (imagem vertical) e no 

Spring (imagem obliqua) de 4,31 m com um desvio padrão de 2,09m. Cabe observar  que o 

valor aceito normalmente para a precisão do GPS de navegação está em torno de 10m.  

 

Resultando que o valor produzido pela metodologia proposta está dentro do valor pretendido. 

 

 Ao longo da pesquisa constatou-se que os maiores problemas que afetam a boa qualidade 

dos resultados são:  

 

1) o tipo de amostras utilizadas para o apoio, pontos ou linhas  

2) a identificação correta dos elementos de apoio na imagem oblíqua e  

3) a forma de transferência dos elementos de apoio (quadricula UTM) da imagem vertical 

para a imagem oblíqua. 

 

1) Com relação ao tipo de amostras a u tilizar, ficou claro que o uso de linhas é bem 

melhor que o uso de pontos isolados, fornece um modelo de coordenadas mais 

robusto. 
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2)  Outro  p roblema importante é a i dentificação de pontos ou linhas correspondentes 

entre a imagem vertical e a imagem inclinada, especialmente quando na região em 

questão não aparecem objetos diferenciados como por exemplo numa área de 

pastagem, numa região coberta por água, numa região de floresta ou quando o efeito 

de sombreamento dos prédios uns sobre os outros não é possível ver pontos 

homólogos. Nestes  casos a identificação de pontos homólogos pode efetua-se usando 

as equações de projetividade com foi feito neste trabalho, desta forma a homologia 

efetua-se por correspondência matemática, independentemente de sua identificação 

visual. 

 

3) Outra questão muito relevante é a transferência dos elementos de apoio(Isolinhas de 

coordenadas E e N) desde a imagem vertical para a o blíqua. A metodologia mais 

eficiente de transferência consistiu em transferir dois pontos das linhas da quadricula 

da grade vertical para a imagem oblíqua através das equações de projetividade. Como 

numa projeção perspectiva entre planos, retas de um plano se correspondem com retas 

do outro plano, os dois pontos transferidos das retas da quadrícula devem pertencer às 

retas homólogas da fotografia inclinada e desta forma identificam a referida reta. 
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ABSTRACT 

 

Until 1930 the maps of the city of S Paulo were drawn up by field topographic techniques, 

but since that date charts prepared by a new technique were available. In this new context, the 

survey made by SARA Brasil S/A, using Nistry Method of aerophotogrammetry, is a pioneer 

work, not only on a national level but also on the international one, for the large-scale urban 

mapping (1:1,000), using aerial photos. However, the work is rarely mentioned or briefly 

treated in reviews and in historical studies. The purpose of this study is to describe the 

preliminary results of the research in course that is being made based on primary sources 

available in Washington Luis Municipal Historical Archive, managed by the Secretaria 

Municipal de Cultura, through the Departamento do Patrimonio Histórico (DPH). A certain 

progress has been achieved on the history of this mapping and also on the analysis of the 

characteristics of its techniques and methodology, from the field work to the printing of 

charts. The archive of the DPH is very rich and allows future developments, for instance, the 

analysis of cartographic quality and precision. 
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1. Introdução  

  

Há 80 anos publicavam-se as primeiras folhas do mapeamento sistemático da cidade 

de São Paulo na escala 1:1.000, conhecido como levantamento da SARA, sigla que 

corresponde a Società Anonima Rilevamenti Aerofotogrammetrici, empresa italiana que 

vencera a concorrência para esse trabalho. 

 

 Essa escala é adequada para áreas urbanas densamente povoadas e de pequenos lotes. 

Só recentemente se voltou a fazer um levantamento de São Paulo com esse nível de detalhe, 

ainda que as correspondentes cartas, agora em meio digital, ainda não estejam oficialmente 

disponíveis (2010). Mais ainda, nessa data não havia mapeamentos aerofotogramétricos nessa 

escala em nenhum país ou cidade do mundo e nisso reside o pioneirismo do levantamento em 

estudo.  

 

 No entanto, é p ouco o que se sabe desse levantamento, que não é mencionado até 

mesmo livros que recolhem a história da aerofotogrametria no Brasil, como por exemplo, 

Almeida (1940) ou Tavares e Fagundes (1991). Assim, neste artigo procura-se resgatar um 

pouco mais dessa história, contando com fontes primárias, notadamente os preciosos 

documentos do Arquivo Histórico Municipal Washington Luís, administrado pela Secretaria 

Municipal da Cultura, através do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). 

 

 Com base nesses e outros documentos primários, bem como em livros e artigos que 

recolhem a história da fotogrametria, e co m base na própria teoria aerofotogramétrica, são 

estudadas, em caráter de pesquisa preliminar, a h istória e as  características técnicas desse 

levantamento, levemente esboçadas em duas páginas no trabalho de Idoeta alii (2004).  
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2. Situando no contexto técnico 

 

 São Paulo já contava com bons mapas desde a planta mais antiga que se conhece, a do 

Coronel Rufino, de 1810, desenhadas por processos topográficos, inclusive o primeiro mapa 

cadastral da cidade, elaborado por Carlos Abrão Bresser, em 1841 (Idoeta et alii, 2004). Esses 

mapas, em escala de 1:5.000 ou 1:10.000, foram ficando sucessivamente desatualizados pelo 

crescimento exponencial da cidade. O último mapeamento do século, realizado pelo 

intendente Gomes Cardim em 1897, foi elaborado na escala 1:20.000, para poder abranger a 

região urbana numa só folha; para representar a c idade na escala 1:1.000 seria necessário 

articular o levantamento em diversas folhas. Quando em meados da década de 1920 se 

pensou na elaboração de um novo mapa, estavam surgindo as primeiras experiências de 

mapeamento sistemático com um novo tipo de levantamento, o aerofotogramétrico, que ainda 

despertava certos receios quanto à qualidade por parte das prefeituras e governos. 

 

 Para que se tenha uma idéia do pioneirismo do levantamento em estudo, vale a pena 

destacar alguns marcos da história da aerofotogrametria (Schwidefsky, 1960). Com o advento 

do avião, e após a primeira guerra mundial, inicia-se um novo período na fotogrametria, que 

vai de 1915 a 1930. Nele dá-se o desenvolvimento dos equipamentos práticos: em 1915, 

surge a p rimeira câmara para fotos em série, na Alemanha, seguida do surgimento nos 

Estados Unidos, da primeira câmara aérea; em 1921 a casa Heyde lançou o Autocartógrafo, 

primeiro instrumento que permitiu, com algumas  r estrições, a restituição das feições do 

terreno; em 1925, a empresa Fairchild fabrica aeroplanos apropriados para fotos aéreas. Os 

desenvolvimentos teóricos vão-se dando em paralelo, e são difundidos através dos 

Congressos internacionais, o primeiro em Viena (1913), o segundo em Berlim (1926) e o 

terceiro em Zurich (1930). Muitos conceitos fundamentais ainda estavam por vir: os trabalhos 

de Otto von Gruber, a prática da aerotriangulação e outros são posteriores a 1930.  

 

 Ou seja, o mapeamento da SARA realizou-se ainda num período relativamente 

empírico, em que conceitos teóricos estavam em desenvolvimento, e eq uipamentos em 

processo de consolidação.  
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3. Nistri e a SARA 

 

 A Itália estava entre os países de vanguarda, devido aos trabalhos teóricos e práticos 

de Ermenegildo Santoni e Umberto Nistri (1895-1962), engenheiro mecânico, fundador da 

SARA, junto com seu irmão Amedeo. Umberto, que dominava todas as técnicas da produção 

cartográfica, contribuiu para o projeto e f abricação de instrumentos de vários tipos e 

desenvolveu os conceitos matemáticos necessários para a execução dos serviços, ou seja, para 

obter mapas precisos a partir de fotos aéreas. Depois de criar a SARA em 1921, fundou 

também, em 1926, a empresa Ottico Meccanica Italiana (OMI) para produzir as câmaras e 

restituidores Nistri, sendo que estes utilizavam o sistema de projeção óptica direta.  

 

 Por sua vez, a SARA, como não podia deixar de ser, usou intensamente os 

instrumentos Nistri para mapeamentos cadastrais dentro e fora da Itália, e especializou-se em 

trabalhos na escala 1:2.000 e 1:1.000, a partir da experiência adquirida em São Paulo . Em 

cada país criou-se uma empresa com raízes e sócios locais para a r ealização dos trabalhos, 

decorrendo daí a existência da SARA BRASIL S/A. 

 

 A Figura 1 mostra  um dos dois aviões vindos da Itália para a tomada de fotos aéreas 

no mapeamento da cidade de São Paulo. Por comparação com catálogos, trata-se de um 

modelo muito parecido com o Fairchild FC 2 e com o XC8 (Fairchild, 2010). Notar a hélice 

única, as asas superiores, o leme de cauda, as janelas, os amortecedores e o estribo para subir 

a bordo. O outro avião era um A.S.-1 Fiat. Ambos vieram de navio, com as asas 

desmontadas. 

 

 Já a Figura 2 mostra o interior, com os equipamentos de bordo. Podem-se destacar: os 

dois volantes, para o piloto e co-piloto, uma adaptação do sistema de automóvel; os diversos 

instrumentos do painel de controle, bem como um equipamento, no corpo do avião, ao alto, 

talvez um altímetro suplementar; os que pilotam não têm encosto no banco que é bem 

simples, talvez até para facilitar a passagem para a parte traseira; à esquerda, no chão, atrás 

do piloto, situa-se o que parece um extintor de incêndio; atrás dele, ao pé da janela, duas 

caixas empilhadas, provavelmente para guardar material fotográfico para o levantamento 

(negativo em placa de vidro, como se verá). 
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Figura 1 – Aeroplano I - FOTO (CA 97) da SARA, utilizado no Brasil. 

 

 
Figura 2 – Interior o avião. 
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 No lado direito, a câm ara fotográfica que exige abertura na fuselagem, em ângulo 

pouco favorável para observar detalhes; no canto inferior direito há um desenho ou 

fotografia, que nesse caso seria terrestre, vendo-se um edifício, com base e torre. Atrás do co-

piloto, preso à armação ou estrutura  do avião, há uma placa retangular, banhada pela luz da 

janela à direita, provavelmente um mapa em pequena escala servindo de plano de vôo, para 

ajudar no vôo correto pelas faixas e na definição dos pontos de tomada de foto. 

 

 
Figura 3 – Em frente ao CA 97, sendo Amedeo Nistri, o primeiro à esquerda. 

 

 A legenda original da foto da Figura 3 indica: o ano de 1931; que foi tirada no Brasil e 

que o primeiro à esquerda é Amedeo Nistri, irmão de Umberto, que acompanhou diretamente 

todos os trabalhos no Brasil. Quem seriam os demais integrantes dessa foto pousada, para 

fazer história em frente ao avião? Segundo informações de um sobrinho neto de Umberto 

Nistri (Família Nistri, 2010) seriam técnicos ou diretores brasileiros. Por outro lado, o 

carimbo invertido (espelhado), na posição superior direita aponta para uma possível inversão 

da foto. Nesse carimbo consegue-se ler, com um pouco de esforço, algo como: PAOLO 

EMILIO xxx, VIALE PARCINI 81 ,  ROMA, xxx. Foto no Brasil, revelação da mesma na 

Itália? 
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4. O contrato entre a PMSP e a SARA BRASIL S/A. 

 

 Através dos documentos do DPH pode-se constatar que os contatos da Prefeitura com 

a SARA começaram antes de 1925, época em que essa empresa italiana responde a 

questionamentos técnicos da Prefeitura Municipal de São Paulo através de relatórios 

datilografados em papel almaço, todos em italiano. O relatório mais antigo encontrado no 

DPH, de dezembro desse ano, tem como título Vantaggi del método di rilevantamento 

aerofotogramétrico Nistri, e d iscorre sobre tópicos como  p recisão e vantagens dos mapas 

elaborados por esse método. Junto com os relatórios foram enviadas a São Paulo, amostras de 

aerofotografias e mapas de localidades italianas (na escala 1:2.000), de modo a ilustrar os 

resultados possíveis de serem obtidos. Estas correspondências foram trocadas por intermédio 

da embaixada brasileira em Roma.  

 

  A empresa, até no título de todas as cartas, faz constar que se trata de um “Mappa 

Topographico” – o edital de concorrência assim os especificava – e que se aplica 

simplesmente um novo procedimento: “pelo methodo Nistri de aerophotogrammetria”. A 

desconfiança nesse novo método, de sua precisão e p rodutividade (entrega no prazo), pode 

ser notada nas condições de pagamento: a empresa SARA não receberia nada adiantado; pelo 

contrário, teria que depositar uma caução no valor de 30.000$000 reis (trinta contos de reis) 

“como garantia da execução dos serviços de aerofotogrametria”; isso foi feito através de 30 

apólices da Dívida Pública Federal, como se depreende de correspondência existente no 

DPH. Ou seja, não receberia nada pelas entregas parciais; somente contra a entrega de todos 

os produtos. 

 

 A lei 3203, de 17 d e julho de 1928, autorizou o Prefeito Pires do Rio a contratar o 

levantamento topográfico do município, pelo processo que julgar mais conveniente e 

mediante concorrência pública. A expressão em itálico (grifo nosso), abria a possibilidade do 

levantamento fotogramétrico. 
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 Por meio de uma folha solta, entre os documentos no DPH, pode-se comprovar que 

pelo menos outra empresa entrou na concorrência: trata-se de uma proposta da Junkers – 

Flugzeugwerke A.G. de Dessau, Alemanha, provavelmente uma das licitantes, com 

orçamento no valor de US$ 2,00 por hectare para mapas na escala de 1:5.000, com curvas de 

nível eqüidistantes em 5,00 m, 25 fotocartas e 5000 exemplares impressos. Não se encontrou 

o orçamento para folhas na escala 1:1.000, parte importante do trabalho, nem nenhuma outra 

proposta. 

 

 A licitação ou concorrência pública deve ter sido conduzida com rapidez, pois o 

contrato entre a SARA e a PMSP foi assinado em 14 de novembro de 1928. Esse contrato é 

um dos documentos mais significativos encontrados no DPH, pois permite reconstituir boa 

parte da história técnica do levantamento. 

 

 

5. Prazos, adiamentos e cronologia 

 

 Quanto à cronologia, os documentos e o conhecimento das fases de um levantamento, 

permitem fixar algumas datas. O ano de 1928 po de ser considerado como o do início da 

aerofotogrametria sistemática e cadastral no Brasil, pela data da assinatura do contrato e pela 

autorização de início, que é de 14 de dezembro desse ano; no entanto, os trabalhos devem ter-

se iniciado em 1929.  

 

 Em março de 1929, segundo documentos do DPH, ainda estavam sendo fabricadas 

peças metálicas que serviriam para materializar os pontos da triangulação principal. Ou seja, 

ainda não havia sido iniciado o apoio de campo, trabalho demorado. 

 

 A data de entrada de equipamentos é outro marco que ajuda a fixar datas. Assim, uma 

carta da Alfândega de Santos notifica à Prefeitura o desembaraço de uma bússola de aviação 

e dois aparelhos estereoscópios, como parte da bagagem do sr. Umberto Nistri, passageiro do 

vapor italiano Giulio Cesare, entrado no porto a 25 de setembro de 1930. 
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 Além de conter a informação da vinda ao Brasil do diretor e fundador da SARA, esse 

documento atesta, pela entrada desses equipamentos, que parte do demorado trabalho de 

restituição seria feita no Brasil, a p artir dessa data. Ou seja, o cronograma estava atrasado: 

com a duração de 24 meses, o término do contrato estava previsto para 14 de dezembro de 

1930, contando a partir da autorização de início. Da mesma forma, a p resença do avião no 

Brasil em 1931 (foto da figura 3) aponta para a ex istência de atrasos ainda maiores. 

Efetivamente, a SARA fez um requerimento (n. 50.495, de 7 de outubro de 1930), solicitando 

prazo adicional de 12 meses, que foi concedido da seguinte forma escalonada:  

a) Região central na escala 1:1.000: até 30 de abril de 1931; 

b) Zona urbana na escala 1:5.000: até 30 de junho de 1931; 

c) Serviço total (negativos, fotos, matrizes, etc.): até 31 de outubro de 1931.  

 

 Mas, em 18 de setembro de 1931, pouco tempo antes do vencimento do novo prazo, o 

diretor geral da SARA BRASIL S/A solicitou através de carta ao prefeito, prorrogação de 

prazo para a entrega de todos os serviços de levantamento topográfico, até a data de 30 de 

junho de 1932. Entre as razões alegadas estavam:  

 

a) A capacidade do Instituto Geográfico de Agostini não comportar a confecção de mais de 

15 a 20 folhas por dia, com a qualidade que se deseja;  

b) As dificuldades financeiras devido à crise mundial e o serviço ter sido empreitado sem 

adiantamento ou pagamento parcelado por parte da Prefeitura; 

c) A grande extensão da cidade. 

 

 Conclui dizendo que ao final dos trabalhos, a cidade de São Paulo “seria a ú nica a 

possuir uma planta topográfica completa e feita pelo mais moderno método da aerotopografia 

e devidamente revisada”. 

 

 A primeira das razões aponta para a c onceituada empresa que, a p artir do desenho 

original (a lápis) elaborou a co leção de plantas coloridas. O provável método, de 

cromolitografia, com original de pedra calcária entintada e p rensada exige cuidados para o 

bom ajuste das três cores e p ermite um número limitado de cópias com a mesma matriz 

entintada (cerca de 20).  
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A segunda razão remete à cr ise de 29, ou seja, a quebra da bolsa de Nova Iorque com suas 

conseqüências em nível mundial; refere ainda que (conforme previsto) não houve 

adiantamento nem pagamento por trabalhos parciais entregues, que efetivamente ocorreram: 

há registro de chegada de malotes no porto de Santos, contendo esse material junto com 

pedidos de autorização de liberação na alfândega. A última observação reafirma o 

pioneirismo do levantamento e menciona o controle de qualidade. 

 

 O novo pedido foi aceito pelo prefeito Machado de Campos em 1 de outubro de 1931, 

com novo prazo para 30 de abril de 1932, menos que o solicitado. Os trabalhos continuaram, 

mas prevendo não entregar em tempo, a 2 6 de abril, ocorre novo pedido de dilatação de 

prazos solicitando agora uma prorrogação até 31 de outubro desse mesmo ano. O novo 

prefeito, Henrique Jorge Guedes – por sinal professor de Geodésia na Escola Politécnica – 

indeferiu o pedido.  E  mais, a partir daí a Prefeitura, com base na cláusula 26 no contrato, 

passou a aplicar uma multa diária de 200$000. Nesse ritmo, a caução de 30.000$000, com 

juros, exauriu-se em pouco mais de 150 dias; a Prefeitura notificou a SARA desse fato em 15 

de outubro de 1932 e ameaçou suspender o contrato. Com bastante atraso, a SARA entregou 

todo o pedido até o final de 1933 e a 3 de janeiro de 1934 o ato n. 559 da Prefeitura “aprova 

os mapas topográficos do Município da Capital nas escalas 1:1.000 e 1:5.000, executados 

pela SARA”.   

 

 Além da magnitude do trabalho, da conjuntura mundial e das dificuldades informadas, 

sabe-se, por carta do engenheiro de fiscal, de 6 de dezembro de 1930, que a contratada temia 

a suspensão do contrato por conta do movimento revolucionário que começava a surgir no 

Brasil. Refere-se provavelmente à d eposição de Washington Luis e à d itadura Vargas, que 

governava sem constituição e ameaçava represálias a São Paulo. Trabalhava assim em ritmo 

lento.  

 

 Por que a SARA aceitou um contrato em tais condições? Talvez  p ara vencer as 

desconfianças das autoridades quanto à potencialidade do novo método e quanto à capacidade 

da empresa de entregar os trabalhos no prazo. A isso se pode agregar o fato de tratar-se de um 

desafio técnico que aumentaria o prestígio e o currículo da empresa.  
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6. As especificações e a técnica do levantamento  

 

 O contrato SARA-PMSP fixa tolerâncias admitidas e, indiretamente, informa como 

foi feito o levantamento.  A ssim, a seguir passa-se a co mentar essas especificações, 

esclarecendo o que se pode deduzir, também com apoio em outros documentos. Ficaram 

estabelecidas as seguintes especificações: 

 

a) Triangulações-base: base de partida 1:100.000 do c omprimento. Fechamento dos 

triângulos de 1ª ordem: erros de 20”. Azimute: erro de 30”. Base de verificação, erro de  

1:8.000 do comprimento no fechamento da rede (cláusula 8).  

 

 Esse item, em consonância com a tecnologia da época, indica que houve uma base de 

partida. A seguir foram feitas triangulações com medição de ângulos e a seguir um ajuste de 

cada triângulo. A especificação em azimute mostra que previa-se o estabelecimento de pontos 

de Laplace, isto é, com a d eterminação de azimutes. A especificação de uma Base de 

verificação mostra que uma equação final é introduzida, a do cálculo da base de chegada. Em 

resumo, trata-se de uma rede geodésica clássica. Vale lembrar que as coordenadas de pontos 

de apoio em campo servem para ajustar as fotografias áreas, corrigindo as diversas distorções 

que ocorrem devido à orientação das fotos aéreas no espaço.  Nessa época não tinham sido 

introduzidos os conceitos de aerotriangulação e p ortanto era necessário levantar pontos de 

campo em cada modelo ou par fotogramétrico.Deve-se fazer notar também que a precisão da 

base de chegada deixa a desejar e que isso, aliado à tolerância dos triângulos, pode implicar 

em erros que se refletem diretamente no mapeamento.  

 

b) Na triangulação principal todos os vértices serão ocupados e nenhum ângulo será inferior 

a 25º. A triangulação de 2ª ordem será formada por triângulos diretamente apoiados na 

principal e seus vértices poderão ser determinados por interpolação de duas ou mais 

visadas, ou estação de três visadas (Pothenot). Os vértices da triangulação principal serão 

assinalados no t erreno por meio de marcos adequados, quando não forem constituídos de 

edifícios ou referenciais imutáveis (cláusula 10). 
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 A especificação de ângulo mínimo superior a 25º visa garantir a geometria da rede de 

primeira ordem. Confirma-se a existência de uma poligonal de 2ª ordem, de precisão inferior, 

que se deduz até pela maneira simplificada de determinação de suas coordenadas. O método 

de Pothenot é clássico em topografia e consiste em determinar a p osição desconhecida de 

uma estação através da visada a três outras de coordenadas conhecidas. 

 

c) Poligonações: 1:1.000 do comprimento (cláusula 8). 

 Este item indica que se pensava em poligonais ligando vértices das triangulações para 

densificar o apoio de campo. Esse valor de tolerância é insuficiente: por exemplo, numa 

poligonal de 2 km, um erro de 2 m seria aceitável, o que na escala 1:1.000 representa 2 mm, 

valor acima do especificado para o erro cartográfico de 0,5 mm, como foi especificado (item 

f, abaixo). 

 

d) Nivelamento geométrico: 10 mm √ k, sendo k a quantidade de quilômetros (cláusula 8). 

 Esse nível de exigência é compatível com os levantamentos atuais de média precisão e 

parece suficiente e permite obter a cota de pontos de referência para a r estituição. A 

referência para esse trabalho foi uma RN da CGG situada no Parque D. Pedro (Figura 4).  

 

 
Figura 4 – Folha 51/3, na escala 1:1.000 na qual estão representadas a origem das 

coordenadas planas (x=0,00; y=0,00) e a referência de nível (z=727,48; RN da CGG). 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0829   



 

 

 Nessa mesma planta da SARA pode-se ver a origem geral do sistema de coordenadas. 

Trata-se de um plano topográfico local com coordenadas y crescente a p artir de zero na 

direção norte e x crescente na direção leste. O exame das cartas mostra a existência de curvas 

de nível e de muitos pontos cotados, o que indica que houve muitas redes de nivelamento, 

para definir a cota de muitos pontos. 

 

e) Restituição das chapas fotográficas: em terrenos planos 1 mm de distorção, em terrenos 

acidentados 1 mm + dh / (2fm), sendo d a  diagonal da pl aca, h a  diferença de nível, f o 

comprimento focal e m o denominador da escala (cláusula 8). 

 

 Essa especificação indica já se emprega a e xpressão Restituição para indicar o 

processo que leva da fotografia à car ta. Fala-se também de placa (fotográfica). Entrevistas 

feitas com alguns fotogrametristas veteranos (Idoeta et alii, 2004) informam que as tomadas 

aéreas foram obtidas com câmara Nistri, e o s originais negativos (mais de 4.000) eram 

compostos de uma emulsão sobre placas de cristal no formato half plate (13x18cm). A 

superfície plana e a indeformabilidade desse tipo de placa eram vantagens, em contrapartida 

com o peso e a d ificuldade de trocar as placas ao fotografar grandes séries. A restituição foi 

executada com o Fotocartógrafo Nistri. Esse equipamento empregava dois projetores 

superpostos com eixos de projeção horizontal; o eixo traçador estava montado sobre um carro 

em forma de cruz, que se movia através de manivelas no plano de projeção; empregava 

também o método de iluminação intermitente para determinar a intersecção de raios 

homólogos. Construídos em Roma pela OMI, empregava-se para a confecção de mapas em 

série e só em escalas grandes: 1:2.000 e 1:1.000. Mais detalhes em Schwidesfsky (1960). 

 

 Sabe-se, através de um trabalho técnico do fiscal de Roma (Machado, 1931)  que a 

altura de vôo foi de 1.000m; que a distância focal da objetiva era 180 mm e que a escala do 

desenho foi 6 vezes maior que a das fotos.  
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 Como dado complementar, sabe-se que a e mpresa ENFA (Empresa Nacional de 

Fotografias Aéreas) incorporou equipamentos remanescentes da SARA, no final da década de 

30 e realizou uma série fotográfica para o IGG, sucessor da CGG, em 1939-40, cobrindo 270 

municípios paulistas e privilegiando núcleos urbanos, fazendas, usinas hidrelétricas, rios, 

rodovias. Conservam-se em bom estado 1198 cópias em papel e 730 negativos  em placa de 

vidro; as fotos foram tomadas oblíquas de 45º, com as câmaras Nistri (IGC, 1993).  

 

 Também aqui a tolerância para a distorção é grande: admite-se 1 mm (1 m de erro na 

escala do mapa), independentemente do relevo. Em terreno acidentado, há um acréscimo que 

pode ser calculado pela fórmula dada. Por exemplo, para a d iagonal da placa de 22,2 cm, 

focal de 18 cm, denominador da escala 5.600 e uma diferença de nível de 40 m, resulta numa 

distorção de 5,4 mm, na foto. Pelos parâmetros que figuram nessa fórmula, parece que com a 

palavra distorção deseja-se expressar o deslocamento horizontal de um ponto, com relação à 

posição correta, em função do relevo e talvez do ângulo de tomada da foto na direção do vôo 

(φ).  Essa distorção pode ser corrigida no processo de restituição para atingir-se a precisão ou 

erro cartográfico prescrito. 

 

f) Erro cartográfico: 0,5mm (cláusula 8). 

 Não se detalha a que corresponde esse valor, ainda que parece uma meta difícil de ser 

atingida, em função do que ficou comentado acima, principalmente o erro dos pontos de 

apoio levantados por poligonais. O problema do erro final esperado em função dos erros 

parciais estimados pelas especificações merece um estudo à parte. Junto com ele poderia ser 

feita uma análise da precisão desse mapeamento, por amostragem, coisa que se pensa fazer ao 

longo da presente pesquisa. Vale simplesmente acrescentar que o engenheiro de fiscalização 

anuncia em uma carta ao prefeito que iria apresentar em um Congresso internacional um 

trabalho sobre os erros encontrados no mapeamento; e de fato o fez (Machado, 1931). 
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g) Visadas máximas (cláusula 12). 

 A cláusula 12 estipula as visadas máximas. Triangulação principal: 5 km em áreas 

urbanas e 8 km em áreas rurais; nivelamento geométrico 100 m; levantamento taqueométrico 

150 m. 

 

 Essas especificações, principalmente as duas últimas, poderiam ter sido mais 

exigentes. A boa prática costuma fixar o limite de 50 m, mesmo porque fica difícil a leitura 

dos milímetros da mira acima dessa distância.  

 

 

7.  A contribuição da CGG e de Agenor Machado 

 A Comissão Geográfica e Geológica, CGG, órgão oficial do mapeamento do Estado, 

detinha larga experiência no estabelecimento de redes de triangulação no Estado e na Capital. 

Esses conhecimentos foram utilizados no mapeamento em estudo, através do geodesista 

Agenor Machado. Este pertencia aos quadros da CGG e, mediante solicitação Diretoria de 

Obras foi designado para trabalhar nos serviços de levantamento da planta do município da 

Capital. Foi colocado à d isposição da Prefeitura em 14 de  março de 1929, com os 

vencimentos pagos por esta.  Entre os documentos do DPH encontram-se inúmeros relatórios, 

mais de 26, para o  P refeito, a maioria enviada de Roma, dando conta de sua missão e do 

andamento dos trabalhos do mapeamento; geralmente em papel timbrado com o logotipo de 

“Engenheiro Fiscal”, Por exemplo, a correspondência de 6 de  dezembro de 1930, o 

engenheiro confirma, por tudo o que viu, que este mapeamento é o primeiro do mundo com 

características cadastrais na escala 1:1.000. Afirma também que teve atuação decisiva na 

escolha do estabelecimento Litográfico que realizou a impressão: o Istituto Geografico De 

Agostini, de Novara,  I tália, que até hoje tem prestígio na área de Geografia e C artografia 

(Atlas). Opinou ainda na definição dos elementos do desenho, isto é, a natureza dos traços, 

tipos de letras, sinais de convenção, disposição de títulos, dimensão das folhas, etc. 
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 Nem tudo foi fácil na tarefa de fiscalização: em meio aos atrasos, o engenheiro 

concordou (em 18 de junho de 1931) com um pedido da SARA para a r evisão das folhas 

antes do envio para São Paulo, coisa que a empresa, e em concreto o Sr. Nistri, considerou 

como uma concordância tácita para a dilatação dos prazos. Em relatório ao Prefeito, Machado 

esclarece que “Houve aqui um engano do diretor da SARA. A tarefa de fiscais, a rigor nada 

tem a ver com prazos de entrega, sendo as suas funções puramente técnicas”, frase sublinhada 

em vermelho. Documenta-se também o momento crítico (31 de dezembro de 1931) em que se 

comunica que ficou esgotada a autorização para o custeio das despesas do engenheiro Agenor 

Machado de RS 1:000$000, autorizada pelo Prefeito Pires do Rio, para a f iscalização na 

Itália.  

 

 Em exame preliminar das cartas, conclui-se que a S ARA serviu-se de  d iversos 

trabalhos da CGG realizados em 1926: a base geodésica medida no Campo de Marte, 

diversos pontos da triangulação de primeira ordem bem como de pontos da rede altimétrica.  

 

 Finalmente, vale lembrar o esforço de Agenor Machado por acompanhar a qualidade 

do mapeamento e s eu esforço por divulgar o trabalho. Nesse sentido, participou do III 

Congresso da International Society for Photogrammetry (ISP), hoje ISPRS. Em 

correspondência com essa organização obteve-se cópia do referido trabalho; escrito em 

francês, foi apresentado como um report de 3 páginas, com o título “Le levé 

aérophotogrammétrique de S. Paulo et ses premiers résultats techniques”, dentro da  

Comissão n. 3: “Medidas estereoscópicas de vistas aéreas / Autógrafos”. É o primeiro artigo 

de um brasileiro nos anais dessa prestigiosa revista (Machado, 1931). O índice dos trabalhos 

mostra conhecidos pioneiros dessa ciência: Pulfrich, Finsterwalder, Wild, Gruber, Eggert,  

Hugershof, Nistri, Cassinis e outros. A afirmação clara do pioneirismo do trabalho de São 

Paulo, na exposição oral e nos anais, não foi contestada.  

 

8. Os produtos cartográficos e suas especificações 

 A Figura 5 mostra o “Mapa índice das folhas do levantamento aéreo (SARA)” 

preparado pela Prefeitura em 1937. As folhas na escala 1:5.000 estão numeradas de 1 a 82 e, 

como se vê, há muitas folhas com numeração compostas: 1-2; 3-4-5 e outras. 
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 Já a Figura 6 mostra um detalhe da articulação desse mapeamento com o da escala 

1:1.000. Por exemplo, a folha 51 é composta por 25 folhas no mapeamento 1:1.000, só que a 

numeração foi prevista, mas não foram realizadas as folhas 19, 20, 24 e 25, em função das 

especificações. Estas previam o mapeamento mais detalhado só para a p arte principal da 

cidade, que por definição da Prefeitura não incluía bairros como Sumaré, os Jardins América, 

Europa e P aulista e muitos outros, como se pode deduzir pela figura. Assim, talvez a 

denominação Parte principal que consta nas folhas do mapeamento na escala 1:1.000 mereça 

alguns reparos ou matizações. Assim como a denominação de zona rural para o restante, que 

se empregou em algum documento.  Esse índice aponta também que o levantamento das 

zonas mais afastadas seria feito por levantamento terrestre. 

 

 Da Figura 5 po de-se deduzir que, contando como uma só as cartas com numeração 

composta, são 82 cartas na escala 1:5.000; e na Figura 6, podem-se contar 58 mapas na escala 

1:1.000. Assim, pode-se montar a Tabela I para o cálculo das áreas totais. 

 

 Esses números diferem ligeiramente dos números apresentados pelo engenheiro fiscal, 

que dá 36 km2 e 920km2 . A última diferença explica-se pela frase constante no mapa índice, 

indicando que parte seria ou foi feito por levantamento terrestre. 
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Figura 5 – Folha índice do mapeamento da SARA. 

 

Tabela I – Cálculo da área total mapeada nas duas escalas 

Escala Dimensões (m) Área (ha) N º de cartas Área total (km2) 

1: 1.000 700x840 58,7 58 33,6 

1:5.000 3.500x4200 1470,0 82 1205 
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Figura 6 – Articulação do mapeamento 1:5.000 (número maiores) com o 1:1.000. 

 

 O contrato entre a S ARA Brasil e a P MSP permite conhecer mais alguns dados, 

através das especificações dos produtos a s erem entregues, como se comenta a s eguir, 

continuando a numeração dos itens elencados anteriormente. 

 

h) 25 fotocartas na e scala 1:5.000 abrangendo todo o município, correspondendo a 

aproximadamente 93 ha, além dos respectivos originais (cláusula 13). 

 A escala de 1:5.000 é muito útil para planejamento e estudos de conjunto. A 

especificação de Fotocartas corresponde a um produto adicional também relevante. 

 Não se compreende bem o dado de 93 ha, pois todo o município corresponderia a 930 

km2 . Poderia ser a ár ea de uma foto área nessa escala? Um fotograma de 13x18cm em 

1:5.000 resulta em 58,5 ha; poderia ser um original positivo em tamanho maior. Em todo 

caso, só 25 fotocartas não cobrem todo o município, mas só 14,6 km2. Poderia entender-se 

que são 25 cópias de fotocartas cobrindo todo o município. 

 

i) 5.000 exemplares impressos (além dos originais) na escala 1:5.000, com curvas de nível 

eqüidistantes em 5 m (cláusula 13). 

 

 Essa cláusula representa a demanda esperada. O intervalo das curvas de nível é o 

normal para essa escala. 
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j) 6 c ópias do m apa topográfico referido na al ínea acima, em tela de linha transparente, 

próprio para reprodução de cópia em papel ferro prussiato ou similar (cláusula 13). 

 

 Essa especificação indica uma parte do provável processo através do qual os mapas 

foram reproduzidos: a p artir dos negativos, geravam-se os (dia)positivos, ampliando o que 

fosse necessário para que estes estivessem na escala aproximada de 1:1.000; com um par 

deles referente a uma mesma região, levado ao restituidor, gera-se o desenho completo da 

área, com todas as feições de interesse; compondo-se diversos desenhos gera-se o conteúdo 

de uma folha. A partir daí começa o processo de impressão a co res, em uma casa 

especializada, no caso a De Agostini, de Novara. Esse processo pode seguir diversos 

caminhos, devendo-se gerar uma matriz para cada uma das cores, o que pode ser feito através 

de litografia / tela de linha transparente. 

 

 Conservando essa matriz, uma vez esgotados os 5.000 exemplares, a P refeitura 

poderia fazer mais cópias; cada uma das matrizes teria a capacidade de produzir um 

determinado número de cópias em papel ferro prussiato ou similar. Os 6 originais garantiriam 

uma nova produção de mapas, quando necessário.  

 

k) 10 fotocartas na escala 1:1.000 (cláusula 13). 

 Nessa cláusula deve-se entender-se que se trata de 10 exemplares de fotocartas 

cobrindo toda a região mapeada na escala 1:1.000.  

 

l) 1.000 exemplares impressos (além dos originais) na escala 1:1000, com curvas de nível 

eqüidistantes em 1 m 

 Também aqui deve ser feita a mesma observação feita anteriormente quanto à 

demanda prevista. É interessante notar que inicialmente se previa um uso menos intenso de 

mapas nessa escala (1.000 exemplares) do que na escala 1:5.000 (5.000 exemplares). No 

entanto, através de carta da SARA de 14 de setembro de 1931, pedindo a co nfirmação de 

recebimento de remessas, fica-se sabendo que foram feitos 3.000 exemplares, e não 1.000, 

para cartas nessa escala, por exemplo, as de número: 51/5, 51/9 e mais 14 outras. 

Provavelmente houve um acerto para o aumento do número de exemplares, para toda essa 

escala. 
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m) 6 cópias do mapa topográfico referido na al ínea acima, em tela de linha transparente, 

próprio para reprodução de cópia em papel ferro prussiato ou similar (cláusula 13). 

 É uma cláusula semelhante à indicada na alínea j). 

 

n) Outras especificações 

 Na cláusula 16, estipula-se o tamanho das folhas em 0,90 x 0,70 m. Na cláusula 18 

enfatiza-se que os mapas terão 3 cores, sendo que estas e as convenções seguirão um mapa 

modelo que será fornecido pela prefeitura. Fica também determinado pela cláusula 22 que  

todos os negativos fotográficos originais, folhas de campo, cadernetas, matrizes litográficas; 

depois de concluídos e calculados os trabalhos, deveriam ser entregues à PMSP. 

 

 O tamanho da folha, além de obedecer a u m critério de manuseio, determina a 

articulação do mapeamento. De fato, a ár ea desenhada possui 0,70 x 0,84 m, devendo-se 

somar 1,5 cm em cada borda para delimitar as margens internas do desenho, à d ireita e à 

esquerda. Acima de cada folha foi desenhado ainda o título e demais informações e abaixo da 

mesma figuram as convenções, de tal forma que se deve somar 11 cm acima e 8 abaixo para 

obter o total da folha nessa direção.  

 

 O uso das 3 cores (marrom, preto e azu l), o modelo da Prefeitura (que tinha bons 

mapas), a ex periência do engenheiro fiscal e a inegável capacidade técnica da empresa 

gravadora contribuíram para a beleza artística do produto cartográfico. Foram empregados 

diversos recursos das variáveis visuais: tonalidades, hachuras, intensidade, tracejado, tipos de 

letras e outros. 
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9. Análise cartográfica do mapeamento  

 

 A análise das folhas 1:1.000 e 1:5.000 permite complementar as informações vistas 

até o momento. As folhas 1:1.000 recebem uma denominação composta: o número da folha 

1:5.000 mais uma barra e a numeração dentro dessa folha, de 1 a 25, conforme o esquema da 

Figura 6. Por exemplo, a folha que contém as coordenadas 0,0 tem por número 51/8, que é 

colocada no canto superior direito, fora das margens, em posição simétrica ao texto que 

indica a escala. No centro das 4 margens também se indica a folha vizinha, para facilitar a 

localização e junção em trabalhos que utilizam mais de uma carta. Não existe escala gráfica, 

mas esta pode ser facilmente calculada através da quadrícula, graduada em x e y; o que 

permite avaliar ampliações ou reduções; por exemplo, nas cartas com que se trabalhou, a 

distância de 100 m corresponde a 96 mm em x e 95 em y, aproximadamente, indicando 

reduções diferentes.  

 

 O título no cabeçalho está em letras maiúsculas, em cor preta, com filete branco e 

sombreado perspectivo em marrom (sépia). Também centralizado em maiúsculas está a frase 

Parte principal da cidade, que não consta no mapeamento 1:5.000. A seguir vem: a indicação 

da empresa que o executou, o método (Nistri), o número do contrato de 1928, o nome do 

prefeito (Pires do Rio) e o do diretor de obras (Arthur Saboya). Centralizado e como pano de 

fundo está o escudo da cidade, com o conhecido lema latino Non ducor duco. Em todas elas 

consta a data de 1930, correspondente à entrega da primeira planta, ainda que, como se viu, o 

trabalho completo só foi entregue em 1933; isso para não ter que mudar essa parte fixa. Em 

duas cartelas simétricas acima do desenho constam: na da esquerda, os engenheiros fiscais e 

na da direita um texto que informa a publicação pela prefeitura, com espaço para carimbar o 

ato de aprovação e a d ata, como se mostra na Figura 7. Essa precaução é interessante para 

relativizar a data de 1930; mas um dado ainda melhor teria sido indicar a data das fotografias 

aéreas, por representarem melhor o momento da informação cartográfica. 
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 As convenções estão colocadas, adequadamente, na parte inferior do mapa e dão uma 

idéia do conteúdo do mapa, ou seja, a relação dos elementos de interesse naquele momento 

histórico e ajudam a entender o como era a cidade. Assim, Estradas particulares, Caminhos, 

Trilhos e u m grande número de convenções próprias do meio rural representam um grande 

nível de detalhe e indicam que o município e c idade estavam em formação, coisa que se 

confirma na mesma legenda pelas siglas a.r. (ruas oficiais não recebidas) e n.o. (ruas não 

oficiais). Tramway (sabe-se que é o  da Cantareira, o trem das onze na música de Adoniran 

Barbosa), Telégrafo e Bondes indicam o estado da tecnologia da época. As linhas desse 

último permitem acompanhar os trajetos pelas ruas, na escala 1:1.000.  

 

 A cor base, de fundo, é um creme claro (que poderia ser a co r do papel). Em preto 

estão desenhados os nomes de logradouros, malha de coordenadas, graduação da quadrícula, 

o limite dos lotes (e em consequência o alinhamento das edificações no centro velho, já que 

não existe recuo), o meio fio (calçada, em estilo tracejado), vértices, RN’s e, variando o estilo 

das linhas, em diversos símbolos para feições lineares: bonde, tramway, linha de força, etc. 

 
Figura 7 – Folha 24, mostrando o carimbo com ato e data de aprovação do mapeamento. 

 

 A cor marrom, em diversos tons é utilizada para o preenchimento dos lotes (tom claro, 

respeitando pátios internos), edifícios públicos (tom escuro, indicando o nome de cada um),  

para as curvas de nível e pontos cotados. O azul (em tom levemente esverdeado) é usado para 

fontes, espelhos d’água e rios (estes com setas indicando o sentido da corrente).  
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 Essa escala permite que o nome das ruas seja colocado dentro dos limites de sua 

largura, sem que seja necessária uma ampliação da largura, mesmo quando se tem que 

representar as linhas de bonde. Em trechos curtos, nas proximidades das bordas, utilizou-se o 

engenhoso artifício de colocar o início ou fim do nome da rua fora do desenho, em letra 

menor. Para alguns casos contados utilizou-se o recurso do formato itálico. 

 

 O mapeamento na escala 1:5.000 segue o mesmo padrão, com pequenas adaptações: 

na legenda, na declaração da escala, na omissão da expressão Parte principal da cidade, no 

tamanho das letras (diminuição) e na disposição do nome das ruas, cuja colocação ficou mais 

apertada e teve que sobrepor o interior das quadras em alguns casos. 

 

 A análise dessas plantas é um prato forte para os historiadores da cidade, e a detecção 

de mudanças é um jogo interessante. A comparação com mapas atuais permite ver também 

que aos poucos foram se introduzindo simplificações nos nomes que na planta da SARA são 

mais completos, por exemplo, Parque D. Pedro II, Praça do Patriarca José Bonifácio e 

diversas outras. 

 

10. O preço de venda das folhas e outros valores 

 

 O mesmo ato municipal que aprova os mapas nas duas escalas básicas estabelece o 

preço de venda das folhas. Os mesmos ficaram sob a responsabilidade da Diretoria de Obras 

e Viação; a v enda poderia ser feita diretamente pela Prefeitura e p or  m eio de 

estabelecimentos autorizados. Previa-se desconto para repartições públicas estaduais e 

federais, bem como para escolas oficiais do município. Independentemente da escala, os 

preços obedeciam aos valores da Tabela II.  
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Tabela II – Preço de venda das folhas do mapeamento, escalas 1:1.000 e 1:5.000 

Exemplares Preço por exemplar Idem, em Reais (*) 

Até 10 8$000 16,49 

De 10 a 20 7$500 15,46 

De 20 a 30 7$000 14,43 

De 30 a 40 6$500 13,40 

De 40 a 50 6$000 12,37 

De 50 a 58 5$500 11,34 

Mais de 58 5$000 10,31 

 

 A atualização dos valores dessa Tabela foi feito através de ferramentas de atualização 

do Banco Central (2010) e da Receita Federal (2010).  

 

 Por meio desse documento fica-se sabendo da existência de um novo produto não 

previsto anteriormente: mapas na escala 1:20.000, que seriam vendidas por 25$000 c ada 

exemplar (R$ 51,53). 

 

 A Tabela III apresenta a at ualização de outros valores de interesse. Uma análise 

comparativa com valores atuais desses produtos e s erviços  d á a i mpressão de que esses 

números estão um pouco abaixo do razoável, devendo-se multiplicar por um fator entre 1,0 e 

2,0. Ou seja, este é um item em que as pesquisas devem aprofundar. 

  

Tabela III – Atualização de outros valores 

 Item Valor unitário Em reais Total 

1 Manutenção do engenheiro fiscal 1.000.000 2.061,25  

2 Multa diária 200.000 412,25  

3 Caução 30.000.000 61.837, 50  

4 Pagamento/ha (1:1.000) 12.000 24,74 2.275.620 

5 Idem (1:5.000) 50.000 103,06 371.025 
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 As linhas 4 e 5  representam o valor que a P refeitura deveria pagar (cláusula 23 do 

contrato), sendo que o valor unitário é por hectare levantado na respectiva escala. Assim, a 

soma dos valores da última coluna corresponde ao total a s er pago, tendo em conta a ár ea 

efetivamente levantada (Tabela I). 
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9. Conclusões 

 

 A documentação consultada no DPH, a q uem se agradece, aliada à d a história da 

fotogrametria e ao  conhecimento do processo permitiu levantar bastantes dados sobre a 

história desse mapeamento pioneiro no Brasil e no mundo. A riqueza do material e as análises 

possíveis permitem dizer que há campo para mais pesquisas; uma delas em andamento 

analisa com mais detalhe os elementos técnicos, o aproveitamento dos levantamentos da 

CGG e a d eterminação da precisão do levantamento, tendo em conta também o controle de 

qualidade posicional feito sobre a primeira carta que ficou pronta. 

 

 Espera-se ter contribuído para a es crita de um capítulo importante da história da 

fotogrametria no Brasil. 
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1 Introdução 
 

Nos últimos tempos, a preocupação com o meio ambiente tem sido motivo de 

preocupação cada vez maior devido à degradação que o homem vem causando ao usar de 

forma irracional os recursos naturais. A depender de intensidade e do período, a prática de 

devastação da vegetação pode se tornar irreversível, comprometendo o equilíbrio das espécies 

animais e vegetais presentes numa determinada área.   

 

 Dentre os recursos, a v egetação tem sido a m ais prejudicada através da retirada da 

madeira para indústrias moveleiras, carvoarias, lenha, estacas, formação de pastagens,  

agricultura, entre outros usos realizados pelo homem. Com os avanços geotecnológicos 

ocorridos nos últimos tempos, os estudos sobre o u so e ocupação do solo têm-se tornado  

cada vez mais precisos, demandando menor tempo para realização de tais estudos. Desta 

forma, as imagens de satélite com resolução espectral, espacial, radiométrica e temporal  cada 

vez melhor revelam a situação em que se encontra a co bertura da terra, demonstrando os 

diversos tipos de usos e cobertura do solo resultante ou não da ação antrópica. 

 

Essas informações adquiridas por meio das geotecnologias são instrumentos de 

grande importância para um planejamento do uso racional dos recursos naturais. Um 

diagnóstico preciso e confiável do uso e ocupação do solo é indispensável para que medidas 

de planejamento, independentemente da escala, sejam elaboradas aproveitando os recursos 

naturais de forma mais equilibrada. O estudo do uso e o cupação do solo na área proposta 

neste trabalho, por meio da geotecnologia, permitirá um melhor conhecimento da mesma.  
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Este estudo, também proporcionará a criação de uma base de dados sobre a área, visto 

que, de acordo com (ARAUJO et. al., 2005), a á rea da Caatinga (caso da área de estudo), 

além de ser um dos biomas mais críticos em termos de conservação de biodiversidade, é 

também considerada a menos conhecida em termos de distribuição de sua cobertura vegetal. 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho também poderão ser aplicados em 

outras áreas com características semelhantes às trabalhadas nesta pesquisa. 
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1.1 Localização e características físicas da área de estudo 

 

A área de estudo está compreendida entre as coordenadas geográficas 39º 00` 00`` e 

38º 45` 00`` O e 11º 30` 00`` e 11º 15`00`` S ou coordenadas UTM 500000 - 527300 E e 

8728900 - 8756500 N, Zona 24 S, Imagem  01. 

 

Esta área contém territórios de seis municípios baianos: Araci, Biritinga, Nova  zoure, 

Sátiro Dias, Teofilândia e Tucano, correspondendo um total de 753,48 km². A área 

correspondente a esta pesquisa está inserida no polígono das secas e apresenta baixo índice 

pluviométrico, chuvas mal distribuídas durante o ano, apenas com duas estações: uma 

chuvosa (verão) e outra seca (inverno). Apresenta também vegetação predominantemente de 

Caatinga, solos na sua grande maioria poucos profundos, característicos do clima semiárido, 

e relevo bastante aplainado. Os rios e riachos da rede hidrográfica da região são intermitentes 

devido ao baixo índice pluviométrico do clima semiárido. Os rios da rede hidrográfica da 

poligonal correspondente à ár ea da pesquisa fazem parte da bacia hidrográfica do rio 

Itapicuru Açu (rio do barreiro, rio do alto e r io maracujá) e d a região hidrográfica do 

Recôncavo Norte (rio pequeno e rio das mangas) conforme dados do (SIG BAHIA, 2003). 
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Imagem 01: Localização da área de estudo 

COORDENADAS UTM 500000 e 527300 
E e  8728900 e  8756500      N, ZONA 24 S. 
 

BAHIA 



 

 

A geologia da área de estudo, quando dividida em classes, apresenta quatro tipos de 

rochas - ígnea, metamórfica, metamórfica e sedimentar (ou sedimentos) e sedimentar (ou 

sedimentos). Com relação a geomorfologia, a área de estudo apresenta três compartimentos 

geomorfológicos, são eles: Formas de Dissecação e Aplainamentos embutidos; Pedimentos 

Funcionais ou Retocados por drenagem incipiente e Tabuleiros. De acordo com o SIG Bahia 

(2003), a área apresenta três classes de solos LATOSSSOLO VERMELHO AMARELO, 

PLANOSSOLO HÁPLICO e os NEOSSOLOS. 
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2 Embasamento conceitual 

2.1 Abordagem sobre o conceito de uso e ocupação do solo e degradação ambiental 

 

De acordo com (Rosa, 2003, p. 34), o estudo do uso e ocupação de solo “consiste em 

buscar o conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou pela caracterização 

dos tipos e categorias de vegetação natural que reveste o solo”. O autor afirma ainda que “a 

expressão ‘uso do solo’ pode ser entendida como sendo a forma pela qual o espaço está sendo 

ocupado pelo homem”. 

 

Todas as atividades rurais e urbanas são formas de uso e ocupação do solo. O uso do 

solo é uma combinação de tipos de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação) 

conforme (Deak, 2007, p. 48). Aguiar (2002, p. 76) mantém essa mesma visão, quando 

afirma que “o estudo do solo consiste na obtenção de informações sobre o modo como o 

espaço está sendo alterado pelo homem, ou ainda, como se caracteriza a co bertura vegetal 

original”. 

 

Geralmente, um sistema de uso corresponde a uma cobertura, mas pode combinar a 

manutenção de diferentes variáveis, por exemplo, um sistema agrícola combinando culturas e 

pastagens melhoradas. Segundo (Aguiar, 2002, p. 77), a cobertura revela os estados físicos, 

químicos e biológicos da superfície da terra (floresta, gramíneas, áreas construídas), tendo 

interesse nas ciências naturais. Já o uso é caracterizado pelo emprego da terra por meio do 

homem (reserva indígena, pecuária, área residencial), tendo interesse nas ciências sociais. A 

cobertura da terra é definida como sendo os elementos da natureza como a vegetação (natural 

e plantada), água, gelo, rocha nua, areia e superfícies similares, além das construções 

artificiais criadas pelo homem, que recobrem a superfície da terra IBGE, (2006). 

 

Ao tratar de degradação ambiental ocorrida pela ação antrópica (Cunha e Guerra, 

2003, p. 23), abordam que dentre as atividades que causam degradação podem ser citadas as 

práticas agrícolas, desmatamento, superpastoreio e urbanização. Também com a visão de mau 

uso dos recursos naturais, (Gonçalves, 1998, p. 65), relata que a q uestão ambiental na 

verdade diz respeito ao modo como a sociedade se relaciona com a natureza. 
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Essa relação sempre envolve uma série de contradições, desde que começou a emergir 

enquanto questão, sendo percebida enquanto problemática a ser discutida. Isto ocorreu a 

partir da visibilidade do desequilíbrio provocado pela sociedade na natureza. 

 

Com os avanços tecnológicos, surgiram novas técnicas de intervir na natureza fazendo 

com que se perdesse até mesmo a d imensão de que o homem é natureza. Segundo (Santos, 

1997, p. 78) “no processo de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem e 

da natureza. A natureza se socializa e o  homem se naturaliza”. Referindo-se aos recursos 

naturais, Para (Andrade, 1994, p. 67) “não se pode perder a oportunidade de utilizar os 

recursos naturais de que se dispõe, mas não se justifica que para utilizá-los se mate a natureza 

e se degrade o homem”. Logo, o conhecimento prévio da disponibilidade desses recursos 

torna-se indispensável para uma avaliação da potencialidade futura de seu uso, bem como os 

possíveis impactos decorrentes desse uso.  

 

2.2 A geotecnologia e o uso o sensoriamento remoto nos estudos naturais 

 

A geotecnologia vem se tornando um dos instrumentos mais importantes para análise 

dos fenômenos naturais nas mais variadas escalas. Com as ferramentas oferecidas, é possível 

chegar a resultados cada vez mais confiáveis do objeto de pesquisa nas diversas áreas do 

meio científico. A proposta de pesquisa, neste trabalho, é pautada no uso da geotecnologia 

que, segundo (Silva, 2003, p. 15) “é a ar te e a t écnica de estudar a s uperfície da Terra e 

adaptar as informações ás necessidades dos meios físicos, químicos e biológicos”. Dentre as 

técnicas utilizadas na geotecnologia, tem-se o Sensoriamento Remoto, o Processamento 

Digital de Imagens (PDI), entre outros. 

 

De acordo com (Novo, 1995, p. 32), o Sensoriamento Remoto (SR) - importante 

técnica da geotecnologia – é define como a u tilização conjunta de modernos sensores, 

equipamentos para processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, 

aeronaves, espaçonaves, etc., com o objetivo de estudar o ambiente terrestre através de 

registro e d a análise das interações entre a r adiação eletromagnética e as  substâncias 

componentes do planeta Terra em suas mais diversas manifestações.  
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Com os sensores instalados na plataforma do satélite orbital ou em radares, é possível 

coletar imagens de grandes áreas da superfície terrestre sem que haja um contato físico entre 

sensor e faixa imageada. Esse processo é possível porque os objetos, corpos, alvos, possuem 

reflectância eletromagnética que é capturada pelos sensores. 

 

Para (Florenzano, 2002, p. 78), a depender da característica física, química e biológica 

do alvo, ele pode apresentar comportamento diferente na faixa do espectro eletromagnético, 

que vai desde os raios gamas com ondas bem curtas, até as ondas de rádio, (ondas longas). A 

resolução radiométrica, que também faz parte das resoluções apresentadas pelos sensores, 

corresponde à capacidade do detector de perceber diferenças no sinal recebido e é dada pelo 

número de níveis digitais representando níveis de cinza. Quanto maior for o número de níveis 

maior será também a resolução radiométrica. 

 

2.3 Processamento Digital de Imagem – PDI 

 

Como importante técnica das geotecnologias para se trabalhar com imagens de 

sensoriamento remoto, o PDI, tem como função fornecer ferramentas para facilitar a 

identificação e a extração de informações contidas na imagem para posteriores interpretações, 

cujo resultado será outra imagem com informações específicas, extraídas 

das imagens brutas (Crósta, 1993, p. 72). Sobre o tratamento de imagens digitais, (Moreira 

2005, p. 67), afirma que esse procedimento “pode ser entendido como a r otulação 

(identificação) automática de todos os pixels contidos em determinada cena, em classes 

temáticas, segundo a ocupação do solo”. Assim, o PDI constitui-se como importante conjunto 

de técnicas responsáveis para o trabalho com imagens em Sensoriamento Remoto, 

possibilitando que uma imagem “bruta” de difícil interpretação seja processada, analisada e 

interpretada o mais próximo possível do que condiz com a realidade. As técnicas do PDI são 

divididas em três etapas: Pré-processamento, Processamento e Pós-processamento. 
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3 METODOLOGIA 

 

Entre os conceitos de uso e ocupação do solo apresentados na literatura, optou-se pela 

definição apresentada por (Rosa, 2003, p. 34). Segundo este autor, o uso e ocupação do solo 

consistem em buscar conhecimento de toda a s ua utilização por parte do homem ou pela 

caracterização dos tipos de categorias de vegetação natural que reveste o solo. Como um dos 

principais objetivos dessa pesquisa é buscar um conhecimento sobre o uso e o cupação da 

terra da carta SC.24–Z–C-I–3 (escala 1:50.000), verificando desde as  possíveis áreas ainda 

conservadas até aquelas já bastante antropizadas, acredita-se que a definição apresentada pelo 

autor supracitado abrange os diferentes tipos de uso e co bertura da terra. As classes dos 

diferentes usos e o cupação definidas, neste trabalho, estão embasadas na metodologia do 

“Sistema de Classificação da Cobertura e do uso da Terra” proposto pelo Manual Técnico do 

uso da Terra (IBGE, 2006). A nomenclatura do Uso e da Cobertura da Terra foi concebida 

partindo do esquema teórico da cobertura terrestre que abrange os dois primeiros níveis 

hierárquicos propostos (terra e água). 

 

3.1 Materiais 
 
Para a realização desta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Imagens de satélite LANDSAT 7 ETM+ de 05-01-2001, cena 216/68 (órbita/ponto), com     

resolução espacial de 30 m e resolução espectral de 6 bandas (1, 2, 3, 4, 5 e 7); 

 A articulação SC.24-Z-C-I-3 (escala 1:50.000); 

 Aparelho de GPS (Global Position System) para marcação de pontos; 

 Câmara fotográfica digital; 

 Computadores para armazenamento e processamento dos dados; 

 Softwares como: IDRISI , ENVI 4.3 ; Arc View 3.3, Arcmap, Paint, Meneger, Global 

Mapper 8,Word 2003, Excel e Power Point. 
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Para a realização deste trabalho, foram necessárias várias etapas, Imagem 02,  desde o 

levantamento bibliográfico, aquisição de dados, processamento digital de imagem até o 

trabalho de campo. Através destas etapas obteve-se o produto final - mapa de uso e ocupação 

do solo da carta SC.24-Z-C-I-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 02: Fluxograma metodológico 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a aquisição da imagem do satélite LANDSAT 7 ETM+ de 05-01-2001, foi feita 

correção atmosférica e em seguida o recorte da área de estudo. A partir deste recorte, foram 

feitas as outras etapas que envolvem o PDI. 

 

4.1 Recorte e realce 

 

O recorte da área de trabalho - carta SC.24-Z-CI-3 da cena 216/68 - foi feito a partir 

da conversão das coordenadas geográficas de longitude 39° 00`00``e 38° 45`00`` O e 

latitudes 11° 30`00`` e 10° 15`00``S, para UTM 500000 e 527300 E e 8728890 e 8756500 N, 

Zona 24 S. As coordenadas foram adquiridas a partir das cartas topográficas do Mapa Índice 

da SEI 2002, carta SC.24-Z-C-I, escala 1:100.000, a qual contem a área da pesquisa. Esta 

carta foi dividida em quatro sub-cartas, escalas 1:50.000, destas foi escolhida a carta SC.24-

Z-CI-3, como sendo a ár ea da pesquisa. Após o recorte aplicou-se os realces guassiano e 

equalizacion, sendo este último o u tilizado no trabalho por ter apresentado melhor realce 

entre os objetos presentes na imagem. 

 

4.2 Classificação e filtragem 

 

Entre os dois tipos de classificação - não-supervisionada e supervisionada – foi 

utilizada esta última. O método utilizado na classificação supervisionada foi o Máxima 

Verossimilhança (MaxVer), por ser considerado um dos mais robusto e aceito nesse tipo de 

trabalho. Após alguns testes com as sete classes escolhidas, chegou-se a u ma classificação, 

Imagem 03, que se considerou satisfatória para o objetivo do trabalho. Com a imagem já 

classificada, observou-se que os pixels em algumas regiões apresentavam-se um pouco 

“fragmentados”, então, para corrigir as regiões onde apresentava a fragmentação foi feita a 

filtragem com o intuito de tornar as os pixels de cada classe mais homogêneos. O filtro 

aplicado foi o de moda (3x3), resultando em uma melhor distribuição e homogeneização dos 

pixels de cada classe.  
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4.5 Trabalho de campo e validação 
 

Na atividade de campo realizada, percorreu-se vários lugares onde se registrou um 

total de 72 po ntos, Imagem 04, com um aparelho de GPS, e também foi feita uma 

caracterização paisagística dos mesmos para, em seguida, verificar sua localização na 

imagem e a q ue tipo de classe fazia parte. Os resultados apresentados pela plotagem dos 

pontos coletados mostraram satisfatórios na medida em que se verificou que foram coletados 

pontos de todas as classes em vários lugares diferentes auxiliando na verificação da 

classificação supervisionada feita na área da pesquisa.  
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Imagem 03: Classificação maxver 



 

 

Após a c lassificação da imagem com as respectivas classes e t er ido a ca mpo, foi 

necessário verificar a veracidade do mapa. Toda representação cartográfica é sempre uma 

aproximação da realidade. Para que se possa melhor conhecer o espaço geográfico, as 

generalizações são necessárias, mas a quantificação de erro é essencial para que se possam 

validar os resultados e, assim, perceber quanto o produto (mapa) se aproxima da realidade 

(Silva, 2003, p. 89). 

 

O mapa temático resultante da classificação deverá ser comprovado com a verdade de 

campo, sendo o resultado desta comparação demonstrado através de uma matriz de confusão 

e do Índice de Kappa – IK (Fonseca et. al., 2001, p. 97). Esses dados são usados para 

verificar a acurácia da classificação, bem como detectar distinção entre classes e aperfeiçoar 

o processo de refinamento da classificação.  Antes de calcular os Índices de Kappa e Pabak, 

índices usados para validação do mapa, foram calculados o erro de omissão (EO) e o erro de 

comissão (EC). O objetivo desse procedimento é garantir a qualidade dos dados em um SIG, 

como afirma (Silva, 2003, p. 92), “para garantir a qualidade dos dados de um SIG, é 

indispensável que sejam realizados testes para garantir a acurácia dos dados, uma vez que é 

praticamente impossível um SIG trabalhar com dados exatos”. Os valores entre os erros 

variam entre 0 a 1, sendo que o valor 1 corresponde ao maior erro. 

 

Com os dados do campo, um total de 72 pontos registrados criou-se duas matrizes as 

quais foram denominadas de mapa real e mapa de campo. A partir dessas matrizes, criou-se 

uma tabela da validação cruzada que serviu para calcular tanto os erros EC e E O, como 

também os Índices de Kappa e P abak. A tabulação cruzada consiste da representação das 

coincidências ou não entre os valores dos mapas: real e campo. Com os dados da matriz de 

tabulação cruzada, obteve-se os resultados dos erros de omissão e comissão para cada classe. 

O resultado final (0,14) correspondente aos dois erros foi considerado muito bom, uma vez 

que um erro expressivo corresponde a um valor próximo ou igual a 1.  
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Imagem 04: Representação dos pontos do trabalho de campo. 



 

 

Após os erros, calculo-se o Índice de Kappa. O resultado do IK (0,82) mostrou-se 

satisfatório, uma vez que, de acordo com os valores de referência recomendado pela “escala 

de importância”, proposta por Landis e Koch (1977) apud (Silva, 2003, p. 97) para avaliar o 

Índice de Kappa, valores entre 0,81 a 1,00 são considerados quase perfeitos. Calculado o IK, 

calculou-se também o Pabak (Prevalence and bias adjusted Kappa) para confirmar o IK. O 

valor do Pabak foi (0,72). 

 

Tanto os resultados dos erros de Omissão e Comissão como os índices de Kappa e 

Pabak mostram resultados satisfatórios, comprovando a acurácia e dando credibilidade ao 

trabalho realizado. 

 

 

4.6 Mapa de uso e ocupação do solo 

 

O mapa de uso e ocupação do solo da carta SC.24-Z-C-I-3, Imagem 05, foi elaborado 

a partir da classificação supervisionada MaxVer, o que resultou numa classificação com sete 

classes e com um valor de 0,82 no Índice de Kappa .  

 

De acordo com o m apeamento, o uso do solo tem sido bastante utilizado para 

pastagem. Como geralmente esta prática tem sido feita de forma irregular, desordenada e sem 

planejamento, a tendência é q ue, nestas áreas, os solos se tornem pobres e, 

conseqüentemente, em áreas de solo exposto. A vegetação Caatinga (densa e r ala) está 

presente principalmente na parte oriental. No entanto, no restante da área, observam-se 

remanescentes ou Caatinga secundárias em lugares de difícil acesso. A presença da cultura de 

agave, embora não represente mais uma importante fonte de acumulação de renda como já foi 

em tempos atrás, ainda se encontra presente, principalmente, nos municípios de Araci e 

Teofilândia. A classe área urbana é a segunda menor em termo de área espacial, por 

apresentar poucos núcleos urbanos na área de estudo. Como era esperada, classe água 

representa a menor porção da área de estudo com apenas 0,16% do total. 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0860   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0861   

Imagem 05: Mapa de uso e ocupação do solo 



 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A utilização de novas técnicas de mapeamento resultantes do PDI através de 

sensoriamento remoto, como as utilizadas neste trabalho, mostrou o quanto a geotecnologia 

tem contribuído, através de suas técnicas e ferramentas, para o conhecimento e 

monitoramento do espaço geográfico. As novas técnicas de mapeamento auxiliam nas 

políticas de planejamento do uso e ocupação do s olo, independentemente da escala, 

oferecendo subsídios importantes para diagnosticar a situação dos recursos naturais.  

 

A padronização dos objetos/alvos na imagem correspondente a ár ea de estudo, 

permitiu a i dentificação e classificação de sete classes diferentes (água, área urbana, solo 

exposto, Caatinga densa, caatinga rala, cultura de agave e p astagem/campo). Entre essas 

classes, o que chamou a at enção foi a presença significativa da vegetação Caatinga densa, 

pois acreditava-se encontrar pequenos remanescentes de Caatinga e não uma área bastante 

significativa (cerca de 37% do total da área de estudo).  

 

Os resultados revelaram como se encontra o estado do uso e ocupação do solo da área 

pesquisada. Destaque para a vegetação nativa que se encontra bastante devastada, 

principalmente na parte oeste da área de estudo, tendo como principal fator a utilização de 

pastagens, principal atividade do uso do solo na região, com 34,60%l do total da área. Tanto 

os erros quanto os índices apresentaram resultados aceitáveis para estudo com imagem de 

satélite. Assim, pode-se afirmar que os procedimentos utilizados nesse trabalho foram 

eficazes para obter um diagnóstico sobre a cobertura e uso do solo da área de estudo.  
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Introdução 
 
Osasco teve seu crescimento urbano estimulado pela emergente burguesia urbana que 

se instalava em São Paulo e que foi incentivada pela incipiente indústria do início do século 

XX. Atualmente, com a diminuição do ritmo industrial em toda mancha urbana da grande 

São Paulo, o perfil do município agora é caracterizado pelo setor de serviços. Essa crescente 

urbanização se tornou um dos grandes problemas nos dias de hoje, sobretudo às questões 

ligadas ao meio ambiente, pois as cidades apresentam um crescimento rápido e s em 

planejamento adequado, o que contribui para uma maior deterioração do espaço urbano, 

afetando diretamente a qualidade ambiental. 

 

Devido a isso, observa-se uma perda de qualidade do m eio físico das cidades 

resultante, principalmente, pela falta de critérios utilizados no planejamento urbano, o qual 

considera as características socioeconômicas e ambientais dos municípios como fator 

principal na tomada de decisões. 

 

Dessa forma, ocorreu a n ecessidade de realizar estudos que considerassem a 

capacidade de suporte do meio ambiente, principalmente em meios urbanos, a fim de 

determinar a qualidade ambiental dos lugares. Qualidade essa ligada a a spectos naturais, 

como por exemplo, espaços livres de construção, áreas verdes, praças, canteiros arborizados, 

etc. que, quando preservados, constituem um aspecto ambiental e p aisagístico mais 

harmonioso e saudável. Ou seja, pressupõe uma melhora da qualidade de vida da população. 
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Diante disso, notamos que o planejamento ambiental pode contribuir na elaboração 

das ações governamentais com o propósito de melhorar a qualidade ambiental ou pelo menos 

mantê-la, preservando os aspectos físicos do espaço urbano e considerando os limites naturais 

do meio ambiente. 

 

Os diagnósticos ambientais analisam os indicadores ambientais observando as 

necessidades da área de estudo e s ua interferência com o espaço considerando alguns 

elementos como uso e ocupação do solo, densidade populacional, cobertura vegetal e também 

o clima da região em questão. 

 

No caso do Bairro City Bussocaba, em Osasco (SP), foi utilizada uma adaptação da 

metodologia de Nucci (2001), que tem como principal ferramenta a es pacialização de 

atributos ambientais negativos. Estudos deste tipo são de fundamental importância para o 

planejamento ambiental urbano devido ao fato de não existirem uma sistematização desses 

dados em forma de mapas, auxiliando os planejadores e tomadores de decisão de forma mais 

embasada, indicando quais regiões estão em melhor ou pior posição no que diz respeito à 

qualidade ambiental. 

 

Qualidade Ambiental Urbana 

 

A evolução histórica do fenômeno urbano é car acterizada por dinâmicas diferentes 

dos processos de urbanização configurando morfologias distintas aos lugares e revestindo-os 

de complexidade, de tal modo que a necessidade de planejamento é tida como indispensável. 

 

Porém, segundo Monteiro (2008), se a cidade é algo tão complexo, capaz de 

transformar seus antigos méritos em problemas, o planejar não é algo tão simples. Planejar 

assenta em prever e p rover: prever conseqüências e prover recursos minerais. Além disso, 

planejar implica em ordenar, regulamentar, restringir, coibir. Com isso, a questão urbana é 

potencializada em complexidade por meio de decorrentes transformações da urbanização no 

meio natural, tornando o problema urbano, cada vez mais, um problema ambiental. 
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Hoje, a questão do ambiente está ganhando cada vez mais notoriedade na sociedade, 

contudo, o que impera na realidade é a total falta de infraestrutura básica para o ordenamento 

e desenvolvimento das cidades aliada à falta de consciência no que tange a preservação dos 

elementos naturais do ambiente, tendo como exemplo a falta de áreas verdes e es paços 

públicos destinados ao lazer, afetando diretamente a q ualidade ambiental dos espaços 

urbanos. 

 

O conceito de ambiente no campo do planejamento e g estão ambiental é a mplo, 

multifacetado e maleável, além de ser multidisciplinar. Amplo porque pode incluir tanto a 

natureza como a s ociedade; multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes 

perspectivas e maleável porque pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as 

necessidades do analista ou interesses envolvidos (Sánchez, 2006). 

 

Segundo Mota (1999), “o planejamento urbano deve resultar na conservação dos 

recursos naturais, entendida como o uso apropriado do meio ambiente dentro dos limites 

capazes de manter sua qualidade e seu equilíbrio em níveis aceitáveis”. Portanto, o 

planejamento ambiental é u m importante instrumento no que remete aos órgãos gestores 

visando a ordenação do espaço físico, incluindo aspectos do meio ambiente com o objetivo 

de proporcionar melhor qualidade de vida para a população, tornando-se uma ferramenta para 

racionalizar a o cupação, sempre se levando em conta as limitações e fragilidades dos 

ecossistemas, redirecionando as atividades econômicas e servindo de subsídio às estratégias e 

ações de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável. 

 

Foi nesse contexto que ficou conhecida a “Cia. City de Desenvolvimento”. A Cia City 

operou em três setores da cidade de São Paulo: nos grandes brejos alternados com suaves 

terraços da margem direita do rio Pinheiros (Jardim América e Jardim Europa), nos setores 

acidentados de alto e médio vale do Pacaembu e nos setores terminais do Espigão Central 

(Alto da lapa e Alto de Pinheiros) (Ab’Saber, 2004). Atualmente participa em projetos em 

bairros de alto padrão em vários setores da metrópole.  
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Nas áreas que urbanizava a Cia. City implantava todas as infra-estruturas necessárias: 

pavimentação das ruas, arborização das áreas comuns, implantação de sistema de água e 

esgoto, espaços públicos, praças e parques incitando um planejamento urbano paisagístico. 

Além dessas ações, como parte de sua estratégia de urbanização, a empresa promovia junto 

ao poder público o fornecimento de serviços complementares essenciais: iluminação e 

transporte. 

 

Com isto, a em presa estabeleceu critérios urbanísticos que influenciaram não só a 

ocupação de seus terrenos como também os padrões que no futuro vieram reger as Leis de 

Zoneamento Urbano, além de ser um bom exemplo de planejamento urbano, sobretudo 

ambiental (Companhia City de Desenvolvimento). Lembrando que, como disse Monteiro “a 

cidade é algo tão complexo, capaz de transformar seus antigos méritos em problemas” 

MONTEIRO (2008, p. 79). 

 

Para Nucci (2001), quando se pensa em planejamento ambiental, é n ecessário 

considerar o “todo”, nos aspectos sociais, econômicos e naturais, porém, é necessária a 

divisão desse espaço para um melhor entendimento. 

 

Neste sentido, os estudos relativos à f ragilidade e à q ualidade ambiental são de 

significativa importância para o planejamento ambiental, pois se trata de um instrumento cuja 

finalidade é identificar e an alisar os ambientes em função de seus diferentes níveis de 

susceptibilidade. Podem proporcionar uma melhor definição das diretrizes e açõ es a s erem 

implementadas no espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo 

subsídios à gestão do território. 

 

Além da importância da implementação de estudos de caráter ambiental, como o uso 

do planejamento ambiental e diagnóstico de qualidade ambiental em meios urbanos, podemos 

incorporar nessa análise a importância de estudos de planejamento da paisagem. No meio 

urbano, por exemplo, áreas verdes influenciam positivamente sobre aspectos subjetivos no 

que diz respeito à qualidade ambiental na maioria dos casos.  
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Digo subjetivo, pois cada pessoa atribui à paisagem parâmetros diferentes para serem 

positivos. Há pessoas que consideram árvores, por exemplo, um ambiente mais equilibrado, 

outras consideram outros parâmetros como positivos. 

 

Porém, além dos aspectos naturais, o meio antrópico é parte fundamental no 

entendimento da paisagem, pois de acordo com Santos (1996), a dimensão da paisagem é a  

dimensão da percepção, o que chega aos sentidos, ou seja, paisagem é tudo aquilo que vemos. 

Já segundo Bertrand (1972), a paisagem não é a s imples adição de elementos disparatados, é 

numa determinada porção do espaço o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, 

de elementos físicos, biológicos e humanos que reagindo dialeticamente uns sobre os outros 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. 

 

Segundo Troppmair (1981), a paisagem é um sistema espacial dinâmico de 

fenômenos naturais e sócio-econômicos. A paisagem é uma realidade independente da 

presença do homem. Se este estiver presente, introduz modificações, ou mesmo, desequilíbrio 

nesta realidade. 

 

Há também a concepção de Tricart (1977), o qual analisa o ambiente sob a visão da 

Teoria dos Sistemas que parte do pressuposto de que na natureza as forças de energia e 

matéria se processam por meio de relações de equilíbrio dinâmico. Entretanto, este equilíbrio, 

é freqüentemente alterado pelas intervenções do homem nos diversos componentes da 

natureza, gerando estado de desequilíbrios temporários ou até permanentes. 

 

Portanto, levando tudo isso em consideração, a espacialização dos parâmetros da 

qualidade ambiental por meio do estudo integrado dos componentes da natureza, aliados aos 

componentes ligados à economia e uso do solo, diagnosticando qual ambiente seria o mais 

qualificado em termos ambientais e também quais necessitariam de mais atenção por parte 

dos planejadores, seguindo a m etodologia de Nucci (2001), escolhida para o presente 

trabalho. 
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Caracterização da Área de Estudo 

 

Osasco situa-se a Oeste do município de São Paulo e está localizada próxima a capital 

paulista, aproximadamente 18 km da Praça da Sé, marco zero do município de São Paulo, 

com aproximadamente 65 k m² de área e 100% urbano. Possui proximidade de diversas 

rodovias como a R odovia Anhanguera, Castelo Branco e R aposo Tavares, assim como o 

trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas e também das Marginais Tietê e Pinheiros. É um dos 

39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (Mapa 1). 

 

A rede hidrográfica do município é composta pelo rio Tietê que corta o município de 

Leste a Oeste, estando parcialmente retificado nesse trecho. Todos os córregos do município 

são afluentes diretos ou indiretos do rio Tietê. 

 

Em relação ao bairro City Bussocaba, objeto de estudo do trabalho, a urbanização se 

deu no final da década de 1960 e  inicio da década de 1970, na zona Sul de Osasco e foi 

loteado pela Cia. City de Desenvolvimento. O local do loteamento era a fazenda Lunardelli 

(Secretaria do Meio Ambiente, 2009). A fazenda foi dividida entre os herdeiros e s e 

transformou em chácara até ser loteada, sendo que o grande quarteirão que compreende a 

sede da fazenda, outras edificações e d ois lagos foram cedidos à P refeitura Municipal de 

Osasco, provavelmente como área que deveria se destinar a espaços livres de uso público. 

 

Na ocasião do loteamento, a Prefeitura passou a utilizar o local e a sede da fazenda 

como residência oficial do prefeito de Osasco. Apenas recentemente, resolveu-se aproveitar a 

área como espaço público, que foi então adaptada a u m parque municipal e, em 1992, foi 

inaugurado o Parque Chico Mendes, com área de aproximadamente 114 mil m² e perímetro 

de 1.278 m (Secretaria do Meio Ambiente, 2009). Abrange um anfiteatro onde nasce o 

córrego Bussocaba, que atravessa a cidade e deságua no rio Tietê. Visto isso, o Parque Chico 

Mendes, por ser cabeceira de córrego, é au tomaticamente uma Área de Preservação 

Permanente, uma APP Urbana. 
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No que diz respeito à ocupação do bairro, possui características de classe econômica 

alta e está parcialmente ocupado. Existem muitas casas em construção, o que o torna um local 

bastante problemático do ponto de vista ambiental, devido à exposição do solo. 

 

A situação do bairro City Bussocaba, segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS – Fundação Seade), revela que a população se encontra exposta a p ouca ou 

nenhuma vulnerabilidade social, a não ser na sua área limítrofe, a q ual se encontra uma 

favela. Um dos grandes problemas do bairro é o alto índice de ocorrências policiais. Somente 

em 2004 foram registradas 119 ocorrências (Secretaria de Gestão Estratégica, 2005). 

 

 

Procedimentos Metodológicos, Técnicas e Materiais Utilizados 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Na identificação da qualidade ambiental seria necessária uma equipe multidisciplinar, 

como são feitos em estudos e relatórios de impactos ambientais (EIA-RIMA). Porém, para 

este trabalho, foi necessária uma forma mais simplificada de se estudar tais índices 

ambientais. A metodologia utilizada foi a proposta pelo Professor João Carlos Nucci que 

sugeriu parâmetros para avaliação da qualidade ambiental (Nucci, 2001).  

 

A metodologia da qualidade ambiental urbana que fundamenta este trabalho foi 

desenvolvida em uma pesquisa sistêmica que, ao analisar a as sociação dos fatores físicos e 

sociais, buscou uma visão integrada dos atributos ambientais escolhidos, fundamentada no 

planejamento da paisagem. Estes estudos são considerados como contribuição para o 

planejamento do uso do solo e dos recursos naturais. 

 

Neste trabalho, foi adaptada a metodologia utilizada por Nucci em sua tese de 

doutorado em 1996 e  que foi consolidada no livro “Qualidade Ambiental e Adensamento 

Urbano em 2001, no distrito de Santa Cecília do município de São Paulo”, que possui como 

principal ferramenta a representação de vários atributos ambientais negativos e a integração 

destes, considerando suas inter-relações para compreender a dinâmica do local. 
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Entretanto, Nucci realizou em seu trabalho a utilização de sete atributos: uso do solo, 

poluição, espaços livres públicos e ár eas verdes, verticalidade das edificações, enchentes, 

densidade demográfica e cobertura vegetal. Todos de acordo com as características e 

importâncias do local que ele estudou, no caso, o distrito de Santa Cecília, em São Paulo.  

 

No presente trabalho, foram utilizados somente cinco atributos: uso do solo, 

densidade populacional, espaços livres públicos e áreas verdes, verticalidade das edificações 

e cobertura vegetal. Porém, o nível de percepção foi o mesmo, pois a análise focou no uso 

individual dos lotes devido ao autor considerar que “a cidade como um todo é a conseqüência 

da utilização que cada cidadão faz do seu lote” (Nucci, 2001).  

 

A escolha dos atributos ocorreu de acordo com os limites do bairro City Bussocaba. 

Entretanto, apesar de reduzir o número de atributos escolhidos em relação ao trabalho de 

Nucci, a pesquisa não se fez menos importante ou de menor qualidade visto que os atributos 

escolhidos são de grande importância na avaliação da qualidade do ambiente urbano e podem 

caracterizar com competência a situação de uma cidade ou de parte dela no que diz respeito à 

qualidade ambiental, além do fato de levar em consideração as limitações da metodologia. 

 

Com a obtenção dos dados dos atributos ambientais escolhidos para a análise em 

questão, foram espacializados os atributos selecionados por intermédio de mapas na escala 

1:5.000. Para cada atributo, foi feito um mapa para a sua representação com o objetivo de 

facilitar a co nfecção do diagnóstico ambiental feito posteriormente, mas foi representado 

somente o mapa síntese da qualidade ambiental urbana.  
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Mapa 1 – Localização da Área de Estudo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0873   



 

 

Técnicas e Materiais Utilizados 

 

As bases cartográficas utilizadas nos mapas foram principalmente a base de dados do 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM – disponível em www.centrodametropole.org.br), 

escala 1:10.000, a qual foi utilizada a base de ruas, o M apeamento Contínuo da Base 

Cartográfica da RMSP, escala 1:100.000 (EMPLASA, 2006), a q ual foi utilizada a r ede 

hidrográfica, o Levantamento Aerofotogramétrico da Grande São Paulo, escala 1:10.000 

(EMPLASA, 1995, Folha 2324-81), de onde foram  retiradas  as curvas de nível e as quadras, 

e também o mosaico de imagens do Sensor Quickbird, retirado do Google Earth em Agosto 

de 2009, porém as imagens são de Abril de 2008.  

 

Os mapas temáticos foram elaborados na escala 1:5.000 a partir de dados coletados 

em campo e também de dados secundários, variando de acordo com o tema.  

 

O mapa da qualidade ambiental foi elaborado a partir da análise conjunta dos dados 

dos seguintes mapas: uso e o cupação do solo, densidade populacional, cobertura vegetal, 

déficit dos espaços livres públicos e áreas verdes e verticalidade das edificações, sendo todos 

os arquivos vetorias. Após a a nálise foram feitas as conversões desses dados vetorias para 

dados matriciais (Raster – Figura 1), sobrepondo-os por meio da ferramenta overlay do 

ArcGIS, que sobrepôs os atributos negativos já definidos e e spacializados em seus devidos 

mapas gerando um novo mapa na escala 1:5.000. Este novo mapa contém a presença de 

atributos negativos em cada lote, definindo assim sua qualidade ambiental. A figura 2 

representa os procedimentos realizados no estudo e a F igura 3 demonstra a u tilização do 

ModelBuilder.  

 

O ModelBuilder foi utilizado para ilustrar o processo a s er seguido pois ajuda na 

organização e no entendimento do procedimento executado, exibindo os dados e ferramentas 

usados e nada mais é do que um modelo que, teoricamente, seria a representação da 

realidade. Os modelos geralmente são usados para compartilhar processos, documentar 

trabalhos, resolver problemas simples ou complexos, modificar variáveis facilmente afim de 

re-executar e explorar cenários diferenciados, ou seja, tornam-se estruturas para entender os 

processos do mundo real. 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0874   



 

 

Na modelagem utilizada no trabalho foi usado um modelo binário. Os modelos 

binários são geralmente utilizados em problemas simples, classificando camadas em boas (1) 

e más (0) para uso. A vantagem desse modelo é que é de fácil utilização e entendimento e a 

desvantagem é que todas as camadas possuem a mesma importância, ou seja, todos os bons 

valores possuem a mesma importância. 

 

Para se criar modelos são necessários motivos ou razões. Há razões indutivas, as quais 

se iniciam com um grande conjunto de dados, em seguida, por meio desses dados, são 

executados os processos tornando-se um jogo de tentativa e erro. Há também razões 

dedutivas, as quais se iniciam com os processos e em seguida são obtidos e construídos dados 

já com os processos em mente, economizando tempo e d esenvolvendo somente os dados 

necessários. No presente trabalho foi utilizado a modelagem a partir de razões indutivas.   

 

Figura 1 – Exemplo de Raster de Uso do Solo (A cor verde é a presença de atributo 

negativo)
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Figura 2 – Fluxograma dos procedimentos realizados na elaboração do Mapa de 

Qualidade Ambiental do Bairro City Bussocaba, Osasco, SP. Org: Julierme Zero. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                             0876   



 

 

Figura 3 – Representação de Modelagem no ModelBuilder (Mapa da Qualidade Ambiental Urbana)  
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Análise dos Dados produzidos 

 

Seguindo a metodologia proposta por Nucci (2001), os atributos escolhidos 

foram espacializados em forma de mapas e por meio deles foram feitas análises um a 

um. Após isso foi possível estabelecer a p resença de atributos negativos nos lotes e 

concluir o objetivo principal do estudo, ou seja, elaborar o mapa de qualidade ambiental 

da área de estudo, definindo quais áreas do bairro são passives de manutenção da 

qualidade ambiental e quais necessitam de intervenção a fim de mitigar determinados 

impactos ao meio ambiente, sempre lembrando das limitações da metodologia. 

 

Uso e Ocupação do Solo 

 

O tipo de uso e ocupação do solo é um importante instrumento para identificar a 

qualidade ambiental urbana. Observado isto, notamos a importância da criação de leis 

de zoneamento nos municípios pois elas levam em consideração a cap acidade dos 

ambientes de suportarem tais usos. 

 

A lei de zoneamento do município de Osasco (Cap. III, Art. 52) classifica o 

bairro com Três tipos de zoneamento (ZR1, ZR3 e Z E), mas sua área majoritária 

pertence à zona ZR1.  

 

No mapa de Uso e O cupação do Solo (Mapa 2) podemos notar os mais 

diferentes tipos de usos no bairro mas com uma predominância das residências 

horizontais. Este tipo de uso fica claro pois obedece ao zoneamento do município e 

evidencia que o bairro é considerado de uso exclusivo residencial unifamiliar. As únicas 

manchas de residencial vertical localizam-se na Rua Lázaro Suave e p ertence a u ma 

ZR3. Há também espaços livres particulares que são na sua maior parte terrenos vazios 

e livres de construções, geralmente esperando uma valorização econômica pois estão 

localizados em um bairro planejado e próximos a equipamentos urbanos que agregam 

valor como o Parque Chico Mendes (ZE), grande área verde localizado no centro do 

bairro, Shoppings, proximidade com São Paulo e grandes avenidas.  
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Esses espaços livres particulares poderiam causar transtornos como acúmulo de 

entulhos, atração de vetores de doenças como ratos e b aratas, além de água parada, 

porém não é o caso no local. 

 

No extremo do bairro, mais exatamente na Rua Caçapava (próximo à Av. Novo 

Osasco), há fragmentos de usos comerciais devido ao grande movimento da Avenida, 

atraindo muito trânsito à região e aumentando o nível de ruído. No outro extremo do 

bairro, na Rua Lázaro Suave, há uma pequena metalúrgica (Artus Metalúrgica) e 

também um depósito (Udipel), aumentando o número de caminhões e se tornando um 

agente poluidor tanto do ar quanto da água e do solo. 

 

Todos os tipos de usos do solo, menos o de Área verde, espaços livres públicos e 

espaços livres particulares, de forma direta ou indireta provocam impactos negativos no 

meio ambiente. Porém, considerando a dinâmica do bairro, serão considerados atributos 

negativos os usos industriais, comércio e serviços e residencial vertical, pois, apesar de 

suas áreas serem relativamente pequenas comparando-as com a t otalidade do bairro 

(Tabela 1), difere demais do restante do bairro, contrastando de forma relevante na 

qualidade ambiental do local. 

 

Tabela 1 – Área dos tipos de Usos e Ocupação do Solo da Área de Estudo 

Tipo de Uso e Ocupação do 

Solo 

Área 

(em metros) 

Área 

(em %) 

Comércio e Serviços 1.999 0,37 

Espaços Livres Públicos 336 0,06 

Espaços Livres Particulares 103.684 19,07 

Uso Industrial 1.057 0,19 

Residencial Horizontal 322.937 59,4 

Residencial Vertical 10.158 1,87 

Áreas Verdes 103.517 19,04 

TOTAL 543.688 100 

             Fonte: Trabalho de Campo (Setembro de 2009) e Foto Interpretação  
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Densidade Populacional 

 

A alta densidade populacional está diretamente relacionada com a q ualidade 

ambiental urbana, pois afeta claramente o ambiente e a população que o utiliza. Entre os 

impactos negativos que são evidenciados pela alta densidade populacional são o 

aumento dos riscos de doenças devido à eliminação do lixo e de eventuais problemas no 

abastecimento de água, aumento do trânsito, diminuição dos espaços livres para lazer 

por habitantes, etc., ou seja, ocorre uma diminuição da qualidade ambiental. 

 

Porém, não existe um número exato de densidade populacional que seja 

considerado ideal. Existem parâmetros recomendáveis como, por exemplo, a 

Associação Norte-Americana de Saúde Pública, a qual sugere uma densidade de 312,5 

hab./ha, Nucci recomenda 400 hab./ha e também Santos (1994) apud Bezerra (2008) 

que considera de 100 a 120 hab./ha um número razoável.  

 

Se fosse considerada a metodologia de Nucci não seria aplicável no bairro City 

Bussocaba devido a ser um local com uma dinâmica completamente diferente ao do 

bairro da Santa Cecília (SP). Ou seja, para classificar o índice da qualidade ambiental 

segundo o atributo da densidade populacional será utilizado o parâmetro citado por 

Santos (1994) apud Bezerra (2008) devido a dinâmica do bairro. 

  

Assim sendo, na elaboração do mapa de Densidade Populacional (Mapa 6.2) 

notou-se a necessidade de se adaptar os setores censitários do IBGE ao limite do bairro, 

já que os mesmos ultrapassavam os limites. Feito isso, ocorreu a proporção dos dados 

destes setores de acordo com a diminuição de seu tamanho. Por exemplo, se o setor 

diminui 60% o seu tamanho, os dados de população, número de residências, etc., foram 

diminuídos 60% também. Embora teoricamente isto seja feito de forma errada, pois 

pode não refletir com o que acontece na realidade, no objeto de estudo se apresentou de 

forma próxima do que condiz com o local. 
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Para impor limites ao crescimento das cidades foi estabelecido pelo Estatuto da 

Cidade (Lei Federal 10.257/01) a criação de Planos Diretores para municípios com mais 

de 20.000 habitantes. É o caso de Osasco. O Município conta com um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano desde 2004 e q ue estipula estratégias para ordenar este 

crescimento demográfico (Tabela 2) e ao mesmo tempo garantir ao cidadão uma infra-

estrutura de qualidade (Cap. I, Art. 4°). 

 

 

Tabela 2 – Densidades Populacionais 

Localidade 
Densidade - 2009 

(hab./km²) 

Região Metropolitana de São Paulo 2.507,31 

São Paulo 7.221,86 

Osasco 11.128,90 

Bairro City Bussocaba 3.664,31 

Fonte: Fundação SEADE, IBGE. Org.: Julierme Zero. 

 

Em relação ao bairro, possui uma área de 72,78 ha e com uma população de 

2.667 pessoas, sua densidade é de 36,64 hab./ha, ou seja, considerada adensável de 

acordo com a metodologia proposta. Porém, de acordo com os setores censitários do 

IBGE (Sete no total) há áreas entre 13,37 hab./ha e 149,13 hab./ha. Os setores mais 

críticos são os mais próximos as grandes avenidas e comércios (nos limites do bairro, 

Mapa 3) devido ao tipo de zoneamento o qual pertencem (ZR3 – Setor 105000668) e 

também a grande proximidade com a ce ntralidade da região (Av. Novo Osasco, setor 

105000748). 
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Cobertura Vegetal 

 

A cobertura vegetal é geralmente definida por resquícios de vegetação vistos a 

olho nu em fotografias aéreas, seguindo a es cala da foto. Devido à i mportância 

ecológica e es tética destas “manchas” não podemos desprezá-las, porém não são 

consideradas como “Áreas Verdes”, pois o termo é utilizado quando apresenta recursos 

para a sua utilização como lazer.  

 

Seguindo a p roposta da metodologia, serão considerados de Alta qualidade 

ambiental os lotes que apresentarem um índice maior de 5% de arborização, ou seja, os 

que apresentavam árvores com copas superiores a 2  metros, canteiros arborizados, 

jardins particulares e mata pioneira (lotes vazios) e s erão considerados de baixa 

qualidade os que apresentarem menos de 5% de arborização, pois, segundo Oke (1973) 

apud Lombardo (1985) áreas com menos de 5% apresentam características semelhantes 

às de um deserto e não proporcionam um balanço térmico adequado em áreas urbanas. 

Oke considera também o índice de 30% como sendo o recomendável para proporcionar 

tal equilíbrio. 

 

Porém, para se calcular qual o índice ideal para se atingir um nível de qualidade 

satisfatório deve-se levar em consideração os demais atributos, pois mesmo levando em 

conta que lugares com vegetação abaixo de 5% são de qualidade inferior, não se pode 

afirmar que locais com vegetação acima de 5% são ideais para se viver. 

 

No mapa de cobertura vegetal do bairro City Bussocaba (Mapa 4), nota-se que a 

vegetação está bem distribuída no bairro e que no centro do Bairro há uma grande Área 

Verde, o Parque Chico Mendes. O Parque Chico Mendes é u ma Área de Preservação 

Permanente (APP), o que se explica por ser uma área tão protegida. A área de cobertura 

vegetal do bairro é de 37%, ou seja, segundo a recomendação de Oke, o bairro possui 

um adequado balanço térmico. 
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Partindo disso, o bairro City pode ser considerado de boa qualidade ambiental no 

atributo cobertura vegetal. Mas isso não quer dizer que medidas não possam ser 

tomadas para melhorar este índice. Como a p rópria Lei Orgânica do Município já 

propõe (Art. 212, inciso XVII), os órgãos responsáveis devem estimular a população a 

contribuir na recuperação da vegetação objetivando especialmente a c oncepção de 

índices mínimos de cobertura vegetal. 

 

 

Espaços Livres Públicos e Áreas Verdes 

 

O termo “espaço livre” é todo espaço urbano ao ar livre relacionado a pedestres 

ou áreas de sobra e “ Áreas verdes” podem ser denominadas como espaços livres de 

edificações, podendo conter algumas infra-estruturas, limitando-se, nesses casos, suas 

funções ambientais. (Cavalheiro et al, 2002).  

 

O levantamento dos espaços livres públicos e ár eas verdes foi realizado com 

base nos trabalhos de campo e n a imagem de satélite conforme a F igura 2 e a  

quantificação a partir dos setores censitários do IBGE. A soma de todas as áreas é igual 

a 103.847,93 m², esse valor (103.847,93 m²) pelo número de habitantes (2.667) obtem-

se a quantidade de espaço livre público por habitante, que é igual a 38,94 m²/hab. 

 

Esses espaços livres foram caracterizados e c lassificados por suas áreas, 

qualidade e funções. A Praça Tacanga possui uma área de 335,92 m², é de qualidade 

regular e sua função é eco lógica, estética e funciona como espaço livre público. Já o 

Parque Municipal Chico tem área de 103.512 m², possui uma qualidade muito boa e sua 

função é de área verde, além de lazer e ecológica. (Mapa 5.1) 

 

Levando em consideração que a Praça Tacanga não é uma área verde, podemos 

dizer que o bairro City Bussocaba apresenta um índice de área verde de 38,81 m²/hab. 

Considerando que áreas verdes são os espaços livres com predomínio de vegetação, 

como por exemplo, o Parque Chico Mendes. A tabela 3 apresenta o resumo dos índices 

calculados para o bairro City Bussocaba. 
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Tabela 3 - Índice dos sistemas de espaços construídos, da rede viária, dos 

espaços livres públicos, das áreas verdes e da cobertura vegetal do bairro City 

Bussocaba 

  Área 
em m² 

% do 
Bairro 

m²/ha
b 

Sistemas de Espaços Construídos 290.7
99,35 39,90 109,04 

Sistema de Rede Viária 184.0
99,90 25,30 69,03 

Sistemas de Espaços Livres 
Públicos 

335,9
2 0,05 0,13 

Áreas Verdes 103.5
12 14,22 38,81 

Cobertura Vegetal 252.8
89 37,70 94,82 

Fonte: Julierme Zero 
 

Para a determinação do índice de espaços livres mínimos, Nucci (1996) sugere 

que cada habitante tenha 5 m² de espaço livre público, índice coerente com a realidade 

do bairro e que se será aplicado no estudo. Para espacializar a quantidade de pessoas 

atendidas por cada espaço público foi utilizado os dados dos setores censitários do 

bairro. Com isso, no Mapa do Déficit dos Espaços Livres Públicos e Áreas Verdes 

(Mapa 5.2), nota-se que somente nos setores 105000729 (Praça Tacanga) e 105000669 

(Parque Municipal Chico Mendes) não apresentam déficits de espaços livres públicos e 

áreas verdes, além das residências próximas do parque mas pertencentes a outros 

setores. 

  

Portanto, levando em consideração o total de habitantes do bairro que não são 

atendidos por nenhum espaço livre público ou área verde, concluímos que 61% não tem 

qualquer atendimento. Apesar de o índice no bairro ser muito bom, esses tipos de 

equipamentos estão mal distribuídos e assim tornam o bairro desequilibrado 

ambientalmente, destoando das demais regiões do bairro.  
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Verticalidade das Edificações 

 

A verticalização do bairro City Bussocaba iniciou-se na década de 90 e s e 

localizam somente na Rua Lázaro Suave devido a s er um ZR3 (Mapa 6). Como já 

mencionado, o bairro City Bussocaba é predominantemente residencial horizontal com 

59,4%, com edificações com até 3 pavimentos (Sobrados) enquanto que o tipo de uso 

residencial vertical possui aproximadamente 1,87%, com prédios de 4 a 20 pavimentos.  

 

Segundo Nucci (2001) edifícios que apresentam mais de 4 pa vimentos 

“acarretam uma crescente pressão sobre os espaços livres , pois, na medida em que o 

edifício vai ganhando altura, o espaço construído vai se tornando cada vez maior em 

relação ao espaço livre”. Além do fato de os impactos ambientais dessa verticalização 

não compensar a conquista desse espaço livre.  

 

No Distrito de Santa Cecília, devido a ser um distrito central no município de 

São Paulo, Nucci considerou que edifícios com mais de 6 pavimentos são prejudiciais 

para a qualidade ambiental. Porém, nesse estudo será considerado que lotes com mais 

de 4 pavimentos são contribuições negativas ao ambiente, ou seja, serão considerados 

como impactantes negativamente.  

 

Portanto, considerando o atributo Verticalidade das Edificações, notamos que há 

uma tendência na Rua Lázaro Suave de se verticalizar os lotes e com isso diminuir a 

qualidade ambiental do bairro. Segundo Oke (1981) apud Lombardo (1985).  “ A 

verticalização cria problemas tais como: sobrecarga da rede viária, de esgoto, de água, e 

uma maior concentração populacional, residente ou não. Apresenta várias alterações no 

meio físico, sendo uma das principais a climática, onde os corredores de edifícios 

formam um verdadeiro ‘canyon urbano’”. 
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Mapa 2 – Uso e Ocupação do Solo 

 
 

Mapa 3 – Densidade Populacional 
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Mapa 4 – Cobertura Vegetal 

 
 

Mapa 5.1 – Espaços Livres Públicos e Áreas Verdes 
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Mapa 5.2 – Déficit de Espaços Livres Públicos e Áreas Verdes 

 
 

Mapa 6 – Verticalidade das Edificações 
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Qualidade Ambiental 

 

O mapa de Qualidade Ambiental (Mapa 7) representa uma síntese dos 

cruzamentos dos 5 atributos ambientais espacializados: uso e o cupação do solo, 

densidade populacional, cobertura vegetal, déficit dos espaços livres públicos e ár eas 

verdes e verticalidade das edificações. A análise foi feita de forma relativa, sendo todos 

os atributos de mesmo peso na diminuição da qualidade ambiental urbana. Ou seja, os 

lotes que apresentarem os cinco atributos negativos têm pior qualidade ambiental em 

relação aos lotes que tiverem quatro atributos negativos, assim como estes terão pior 

qualidade ambiental em relação aos lotes que tiverem três atributos e assim por diante. 

 

Ao analisarmos o mapa síntese da qualidade ambiental (Mapa 7) notamos que 

em apenas três lotes observamos a presença de todos os atributos negativos, ou seja, a 

pior situação possível ocorre em somente 1,5% da área estudada, já a ausência dos cinco 

atributos negativos ocorre em diversos lotes do bairro City Bussocaba, ou seja, a melhor 

situação possível ocorre em 35,19% da área estudada. A presença de um atributo 

negativo ocorre em 41,1% da área estudada, a presença de dois atributos negativos 

ocorre em 18,23% da área estudada, a p resença de três atributos negativos ocorre em 

3,61% e a presença de quatro atributos ocorre em apenas 0,37% (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Áreas e Porcentagem dos atributos na área de estudo 

Atributos Área (em metros) Área 
(%) 

Ausência dos 5 Atributos 191.332 35,19
% 

Presença de 1 Atributo 223.449 41,10
% 

Presença de 2 Atributos 99.104 18,23
% 

Presença de 3 Atributos 19.645 3,61
% 

Presença de 4 Atributos 2.001 0,37
% 

Presença de 5 Atributos 8.157 1,50
% 

Total Geral 543.688 100
% 

Org. Julierme Zero 
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As áreas que apresentaram todos os atributos negativos estão localizadas na Rua 

Lázaro Suave, a qual tem como característica principal a presença de edifícios e também 

de locais com possibilidade de verticalizar, até porque a Lei de Zoneamento permiti isso 

na região. As áreas que não apresentaram nenhum atributo negativo são lotes livres de 

edificações próximos ao Parque Chico Mendes, além do próprio parque e também da 

Praça Tacanga. As áreas que apresentaram um e dois atributos negativos são edificações 

com até três pavimentos, próximos ou não do parque. As áreas que possuem três 

atributos negativos são próximas a Avenida Novo Osasco, na região oeste, já na saída 

do bairro e que possui um trânsito um pouco pior em relação ao centro do bairro. 

 

É importante lembrar que o mapa deve ser interpretado de forma relativa, 

eliminando eventual subjetividade no entendimento e juízo de valor dos atributos, 

considerando algum mais importante do que o outro. Portanto, levando em consideração 

a análise e explicação, podemos considerar o bairro City Bussocaba como um bairro de 

qualidade ambiental boa, pois em mais de 70% da sua área há a ausência dos atributos 

negativos ou a p resença de apenas um atributo, ou seja, possui características muito 

boas para um bairro já consolidado em meio urbano. 
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Considerações Finais 

 

A análise da qualidade ambiental do bairro City Bussocaba, no município de 

Osasco, São Paulo, no âmbito do planejamento da paisagem, manifestou-se plenamente 

satisfatório em razão da elaboração dos mapas, trabalhos de campo e também da escolha 

dos atributos negativos ao ambiente seguindo a metodologia de Nucci (2001), 

permitindo identificar a vulnerabilidade do local, tanto no aspecto físico quanto no 

aspecto socioeconômico, além de observar algumas características positivas do bairro. 

 

Apesar da adaptação da metodologia proposta por Nucci (2001), a an álise foi 

feita de forma relativa, eliminando eventual subjetividade e juízo de valor dos atributos, 

considerando algum mais importante do que o outro. O trabalho não utilizou os 

atributos enchentes e fontes de poluição devido a não ser uma área a qual os atributos 

interferem diretamente na qualidade ambiental devido a au sência de oficinas, lava 

rápidos e estacionamentos e também do bairro possuir um baixo potencial de inundação 

(Rodriguez, 1998). 

 

A partir dos dados obtidos e elaborados, podemos considerar que o bairro City 

Bussocaba apresentou uma qualidade ambiental boa, tanto em comparação com bairros 

próximos quanto em relação ao Distrito de Santa Cecília (São Paulo – SP) e, para um 

bairro já consolidado em meio urbano, apresenta índices muito bons em alguns 

atributos, como por exemplo a cobertura vegetal. 

 

Contudo, é determinante identificar por meio do diagnóstico possíveis ações a 

serem tomadas visando à melhoria ou manutenção da qualidade ambiental da área de 

estudo, gerando subsídios para eventuais atitudes das instâncias competentes com o 

propósito do planejamento da paisagem e planejamento urbano. 
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As propostas de melhorias para a qualidade ambiental devem seguir os critérios 

da ecologia e d o planejamento da paisagem, assim como sugere a Lei Orgânica do 

Município (Art. 212 – Inciso II). Uma das ações que podem ser feitas seria uma melhor 

distribuição de áreas verdes com a criação de mais praças para encontrar um equilíbrio 

térmico adequado, alargamento das calçadas para desestimular o uso de automóveis 

tornando as vias mais tranquilas em relação aos ruídos provenientes do trânsito, 

permeabilidade dessas calçadas para que ocorra infiltração de água no solo e evite 

eventuais acúmulos de águas superficiais, uso de paralelepípedo em vias de menor 

movimento e a mudança da Lei de Zoneamento na Rua Lázaro Suave, tornando o bairro 

inteiramente residencial horizontal, impedindo eventuais lançamentos imobiliários, etc. 

No entanto, como se trata de um local que possui uma situação mais próxima do 

equilíbrio ecológico, foram observados alguns fatores que agregam qualidade ao 

ambiente como, por exemplo, rotatórias ecológicas, que se estendem por todo o bairro, 

portais nas entradas do bairro que controlam a entrada de veículos mas sem proibi-los, 

manutenção da vegetação já existente e da vegetação do Parque Chico Mendes, grande 

potencializador da qualidade ambiental do bairro. 

 

Enfim, o presente estudo teve como objetivo diagnosticar a qualidade ambiental 

do bairro por meio da espacialização dos atributos negativos, sobrepondo-os no Mapa 

Síntese da Qualidade Ambiental Urbana, apresentando uma análise diferente do local 

em relação à observada somente em campo. Ou seja, de acordo com os componentes 

ambientais estudados, constatou-se que o bairro City Bussocaba, além de uma paisagem 

equilibrada e u ma qualidade ambiental aparentemente excelente, não foi totalmente 

comprovada no diagnóstico. O bairro possui uma característica ambiental boa, com 

índices muito bons em determinadas variáveis, mas com a perspectiva de piorar. Sem 

dúvida, há a necessidade dos órgãos competentes refletirem em que ações são cabíveis 

de se aplicar no bairro com o objetivo de mitigar futuros impactos negativos no 

ambiente, algo simplesmente compreensível em ambientes quase que totalmente 

modificados, e mantendo ou melhorando áreas com condições ambientais boas. 
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Mapa 7 – Qualidade Ambiental Urbana 
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Introdução 

 

O espaço geográfico é entendido através das transformações que nele 

ocorrem a cada momento que observamos a paisagem. 

 

Segundo SANTOS (1997) pelo entendimento das transformações que 

ocorrem nesta paisagem, captamos o que se esconde por trás das formas espacializadas: 

as funções dos objetos e os processos que as fazem se transformar e ad quirir novos 

significados dentro de diferentes lógicas de entendimento do entorno estudado. 

Considera que para a avaliação do espaço geográfico, os Sistemas de Informação 

geográfica (SIG) são ferramentas poderosas e extremamente úteis que viabilizam 

resultados práticos podendo sugerir ações integradas de gestão do espaço geográfico 

sobre a perspectiva sustentável. 

 

Os SIG são sistemas automatizados para armazenar, analisar e 

manipular os dados geográficos. Um SIG cria uma realidade virtual do espaço 

geográfico composta por camadas de informação em que cada uma representa um 

aspecto desse espaço geográfico. Estes modelos de representação, vetorial e matricial,  

permitem a manipulação diferenciada e ao mesmo tempo se completam, permitindo a 

flexibilidade no armazenamento e no processo de análise.  
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Diante desta realidade tecnológica, utilizamos neste trabalho através 

do Sensoriamento Remoto (SR) para análise e interpretação de imagens obtidas por 

satélite, cruzamos as dimensões de educação, renda e qualidade ambiental, como forma 

de mensurar a qualidade de vida urbana da população do município de Itapecerica da 

Serra. Neste ínterim, Morato et al (2004, p. 4), afirma que a qualidade do ambiente 

urbano torna-se um dos aspectos mais importantes para a determinação da qualidade de 

vida da população. Sob o ponto de vista social, o aumento da conscientização de que 

problemas ambientais podem afetar a saúde da população, associado ao crescimento da 

urbanização, cria a necessidade de avaliação da qualidade ambiental das áreas urbanas. 

 

Nossas conclusões foram obtidas graças às técnicas eficazes que o 

SIG permitiu resultados como as evidências que tivemos do índice de qualidade de vida 

estar intrinsecamente relacionado ao nível sócio econômico, nível de educação e 

cobertura vegetal. 
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Área de estudo 

Este trabalho foi aplicado no município de Itapecerica da Serra, conforme a figura 1, 

que está localizado no sul da zona metropolitana de São Paulo, correspondente a 

imagem Landsat datada de 18/08/2008 e orbita/ponto 219/76.: 

 

 
Figura 1: área de estudo 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   0898   



 

 

O  município de Itapecerica da Serra possui uma população de 

160.983 habitantes (estimativa do IBGE para 2009). Sua origens históricas associam-se 

à ocupações indígenas formadas pelos jesuítas em 1562. Ao longo do tempo a 

colonização foi reduzida ao aldeamento, em 1877 o local foi elevado à município e 

recebeu o nome de Itapecerica da Serra. Desde 31 de Dezembro de 1968 o município é 

formado pelos distritos de Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra. 

 

Hoje Itapecerica é vista como um município que oferece qualidade de 

vida classificada em 32° lugar entre as cidades como melhor lugar para se viver, 

segundo pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIERJ) nos anos de 2008 e 2 009. Entretanto, apesar da boa classificação obtida, a 

ocupação no município apresenta vários estágios de desenvolvimento, os quais variam 

desde assentamentos precários (favelas), bairros de baixa renda, até bairros de alta renda 

como condomínios e chácaras. Por isso hoje o município se encontra entremeado por 

bairros populares e chácaras e condomínios de alto custo. Não obstante o que predomina 

é a p opulação pobre, sem infra-estrutura, entremeada de zonas industriais, áreas de 

mineração, chácaras e condomínios. 

 

Devido a t al realidade heterogênea é que se propõe a mensuração da 

qualidade de vida e sua distribuição espacial no município 
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Objetivos 

Objetiva-se mapear a q ualidade de vida em Itapecerica da Serra, 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, através da geração de 

índices quantitativos. Objetiva-se também avaliar a aplicabilidade e funcionalidade 

destas técnicas na mensuração da qualidade de vida em áreas urbanas. 

 

 

Justificativa 

Os dados gerados têm grande valor para utilização em definição de 

políticas públicas e p lanejamento, em específico no município de Itapecerica da Serra, 

mas também no contexto da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

 

Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados neste trabalho foram as informações do Censo 

2000 (IBGE, 2000) espacializadas em setores censitários, do município de Itapecerica 

da Serra. 

 

Para extração do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI1) 

foi utilizada uma imagem Landsat datada de 18/08/2008 e orbita/ponto 219/76. 

 

Para extração dos valores de NDVI foi aplicado sobre as bandas 3 e 4 

da imagem Landsat  2008 utilizada o método de correção atmosférica conhecido como 

DOS (dark object substration). O método proposto por CHAVEZ (1988) necessita 

inicialmente do v alor do pixel escuro da banda de menor comprimento de onda, que 

pode ser extraído do histograma de freqüência. O valor desse pixel escuro é u tilizado 

para identificar a co ndição atmosférica no momento da obtenção da imagem, 

classificada pelo autor de muito limpa até opaca e, a partir do modelo de espalhamento 

relativo, calcular o espalhamento em cada banda espectral.  
 

 
1 No NDVI, os valores que agora compõe a imagem varia de 1 a -1, sendo que valores próximos de zero ou negativos 

são indicadores de pouca vegetação (biomassa) 
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Esse procedimento baseia-se no fato de que atmosferas muito claras 

são caracterizadas pelo espalhamento Rayleigh, atmosferas moderadas pelo 

espalhamento Rayleigh e Mie, enquanto que atmosferas opacas são influenciadas por 

espalhamento Rayleigh e Mie, mas com Mie sendo mais importante que na atmosfera 

moderada. 

O valor a ser subtraído em cada banda é o  valor calculado pelo 

método Chavez (1988) a partir do valor do pixel escuro, reduzido do v alor de ND 

referente a 1% de refletância. 

 

Todas as operações de processamento digital de imagem, cálculos 

estatísticos, ajuste de georreferenciamento e aplicação de técnicas de geoprocessamento 

Foram feito no ILWIS 3.4. 

 

A metodologia consiste na avaliação de três dimensões, as quais 

geram um índice sintético representativo da distribuição dos indicadores condensados 

considerados na avaliação, conforme a tabela 1: 
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Fonte: Morato et al 2002, p. 6 – Adaptação: Pedrassoli (2007) 
 
 

Procedimentos Técnicos 

 

Cada um dos indicadores presentes nas três dimensões analisadas 

foram gerados a partir de dados primários obtidos no censo 2000, exceto o índice de 

vegetação, o qual foi extraído da Imagem Landsat e feito seu cruzamento com os limites 

dos setores censitários de Itapecerica da Serra, possibilitando a partir de então a inserção 

de um novo indicador. 

(1)  Onde: ρ
ivp 

é a reflectância no 

infravermelho próximo (banda 3 no Landsat) 
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   Tabela 1: SÍNTESE DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA URBANA 

Dimensões/Indicadores 

Parâmetros para cálculo 
dos índices 

Pesos na 
dimensão 

Pesos no índice 
síntese 

   
Qualidade ambiental  1/3 
proporção de domicílios com abastecimento de água pela 
rede geral 0.20  
proporção de domicílios com esgotamento sanitário ou fossa 
séptica 0.20  
proporção de domicílios com coleta de lixo 0.20  
presença de domicílios improvisados 0.20  
média do índice de vegetação de densidade normalizada(1)  0.20  
Nível sócio-econômico  1/3 
renda familiar per capta estimada 0.5  
pessoas por banheiro no domicilio 0.5  
Educação  1/3 
analfabetismo na população com dez anos ou mais 0.5  
analfabetismo entre os responsáveis pelo domicilio 0.125  
anos de estudo dos responsáveis pelo domicilio 0.125  
proporção de responsáveis pelo domicilio com menos de 4 
anos de estudo 0.125  
proporção de responsáveis que freqüentam o ensino superior 0.125   



 

 

O processo de extração e cr uzamento do NDVI com os setores 

censitários seguiu os seguintes passos: 

 

1º) Processo de importação das bandas necessárias à geração do NDVI: 

 Corresponde ao uso do comando import map no ILWIS 3.4 para 

aquisição das bandas do Landsat pelo programa, essencialmente as bandas 3 e 4 

(infravermelho próximo e vermelho); 

 

2º) Processo de recorte da imagem: 

Na imagem NDVI gerada encontra-se a ár ea no caso do município de 

Itapecerica, sendo possível sua visualização por acuidade visual. Para facilidade de 

manipulação e cr uzamento de imagens, passo necessário na seqüência, efetuou-se o 

recorte da imagem através da utilização das coordenadas retiradas do entorno da área 

urbana do município delimitada pelo mapa vetorial de polígonos referentes aos setores 

censitários.  

Para retirada das coordenadas foi adicionado sobre a imagem NDVI o 

layer dos limites dos setores censitários de Itapecerica, sendo essa sobreposição 

necessária para retirada das coordenadas para o recorte com a g arantia de que o 

cruzamento de imagens posterior seja eficaz. Esse procedimento gerou um sub-mapa 

(sub-map of raster map), conforme figura 2: 

 
Figura 2: recorte da imagem NDVI com sobreposição dos setores censitários 
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A imagem acima mostra a c lassificação segundo a nova representação 

criada, cuja visualização permite uma primeira aproximação dos índices de vegetação 

por setor censitário. 

 

3º) Processo de geração do mapa raster de polígonos dos setores censitários:  

 

Essa fase consistiu na criação de um mapa raster a partir do mapa 

vetorial dos setores censitários para possibilidade de cruzamento entre este e o recorte da 

imagem NDVI. Para tal, foi executado sobre o mapa vetorial o comando polygon to 

raster (polígono para raster) utilizando como base o sistema de coordenadas do recorte 

da imagem Landsat, gerando uma nova imagem raster a partir da imagem vetorial. 

 

4º) Processo de cruzamento das imagens geradas (cross): 

 

Geradas as imagens NDVI e s etores censitários raster, aplicou-se o 

comando cross (cruzamento) constante da operation list do ILWIS 3.4, sendo as duas 

imagens submetidas a este processo as anteriormente geradas. 

 

Após tais procedimentos houve a possibilidade de manipulação dos 

dados na tabela de atributos para geração do valor da média zonal de NDVI por setores 

censitários, conforme a figura 3. Todos os índices gerados forma normalizados com 

valores entre 0 e 1 para possibilidade de comparação e cruzamento, assim como foram 

normalizados de forma que valores maiores representem melhores condições e valores 

menores representem piores condições. 
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Figura 3: média do NDVI por setores censitários 
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Resultados e discussões 

 

Observando-se o mapa Índice de Vegetação final (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.3) concluiu-se que a presença da vegetação se dá onde há a 

concentração de pixels de coloração mais clara variando de 0.00 a 1.00. 

 

De 0.00 a 0.20, apresenta-se uma cobertura vegetal mais densa e 

concentrada. Este fenômeno se dá mais ao Norte e a Leste da área recortada em uma 

pequena área. Os índices de 0.20 - 0.40 são índices que variam entre as áreas de Norte, 

Nordeste, Centro-oeste e no Extremo Leste da área recortada. De 0.40 – 0.60 que se 

apresentam ao Centro e Centro-oeste da área recortada. De 0.60 – 0.80 que são áreas dos 

menores índices se apresentam no Centro e no entorno do recorte. E de 0.80 – 1.00 que 

são áreas com ausência de vegetação se apresentam no Centro, no Leste e no Sudoeste 

da área recortada, representadas no mapa pelo nível mais escuro do verde que escolhido 

corresponde ao cinza escuro. Estas são áreas ocupadas por grande concentração urbana. 

 

Concluiu-se então como já foi visto na opinião de Luchiari (2001) que 

a cobertura vegetal no ambiente urbano e ausente em áreas onde existe o processo de 

autoconstrução e en tre conjuntos de moradias de uma favela (pois esta área urbana é 

uma área residencial de baixa renda) foi construída aleatoriamente. 

 

As exceções que se apresentaram neste mapa foram atribuídas a áreas 

de reserva de mata tropical e loteamento de chácaras onde o poder aquisitivo é de classe 

média a a lta. Logo se pode concluir, como o autor afirma, que existe uma associação 

entre qualidade de vida, nível sócio- econômico, nível de renda das populações 

presentes no ambiente urbano e a cobertura vegetal do local onde residem. Também se 

constatou que a técnica do NDVI utilizada no processamento da imagem foi bastante 

eficaz para a análise ambiental urbana da área estudada. 

 

Para o NDVI concluimos que a p resença de vegetação se dá em 

chácaras,  co ndomínios de alta renda onde encontramos a presença de jardins 

particulares e praças.  
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Dando seqüência ao trabalho, para cada uma das dimensões avaliadas 

foi gerado um cartograma representando a d istribuição espacial do fenômeno e a  

observação dos três cartogramas síntese gerados permite a visualização da correlação 

espacial entre elas, conforme a figura 4: 

Figura 4: Dimensões utilizadas 
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Qualidade Ambiental Nível Sócio-econômico

Nível de Educação



 

 

Devido a eficiência das técnicas de Geoprocessamento e  

Sensoriamento Remoto foi possível adquirir os resultados integrados entre os seguintes 

itens: Qualidade Ambiental, Nível sócio-econômico e N ível Educacional. Para a 

qualidade ambiental observa-se que os maiores índices concentram-se em áreas 

ocupadas por chácaras, condomínios fechados de alta renda, onde encontramos grande 

presença de jardins, praças, áreas de lazer, somada a baixas densidades de construção a 

qual possibilita maior presença de biomassa. O saneamento básico nestas áreas 

caracteriza-se como satisfatório, em associação o próprio poder aquisitivo elevado em 

grande parte dessas áreas. O elevado índice de vegetação apresentando nas áreas 

periféricas às áreas centrais do município associa-se também a p resença de grande 

quantidade de mata nas adjacências, levando-se também em conta que tais áreas são 

representas por setores censitários menores, o que indica que são áreas de manos 

densidade de domicílios.  

 

A análise do Nível Educacional indica que este apresenta correlação 

forte com o índice de qualidade ambiental nas áreas centrais e mais densamente 

urbanizadas no município, apresentando ambos valores indicativos de boa qualidade 

nestes locais, no caso da qualidade ambiental tais áreas tem seus valores elevados pela 

concentração de infra estruturas de saneamento devido a c onsolidação urbana maior 

destes locais, mesmo apresentando baixos níveis de vegetação, e no caso do índice de 

educação isso ocorre devido a co ncentração nestas áreas de uma faixa de população 

cujas possibilidades são maiores de moradia em áreas centrais de preço da terra elevado. 

Nas áreas periféricas ao norte e a o sul do município esta situação se inverte, 

apresentando em alguns locais correlações praticamente negativas entre o Nível de 

educação e a Q ualidade Ambiental, reflexo do inverso da lógica explicitada 

anteriormente, associada também a presença de áreas de preservação. 
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A observação dos índices sócio-econômicos mostra também correlação 

mais elevada com a Q ualidade Ambiental e o  Nível Educacional na área central mais 

densamente urbanizada e ao norte do município. Entretanto a região ao norte apresenta 

uma característica específica, visto que apesar de índice de qualidade ambiental se 

mostra baixo na representação, isto na realidade não ocorre pois a área em termos de 

qualidade ambiental é s atisfatória, especialmente por ser em parte composta por uma 

reserva ambiental. Observa-se que a d iminuição dos índices é r esultado de uma baixa 

concentração de conexões a rede formal de saneamento e de infra-estrutura urbana geral. 

Todavia o índice sócio econômico apresenta-se alto, o que se explica pela área ser 

ocupada por condomínios chacareiros de alta renda.  

 

Ao sul do município o mapa o mapa evidencia a existência de uma 

mancha de nível sócio econômico de nível médio a baixo, contudo o fenômeno presente 

nesta região é a p resença de extensas áreas verdes e h otéis, associadas a áreas de 

mineração e ch ácaras de alto padrão. Ao sudoeste do município encontramos também 

uma grande mancha de baixos índices de nível sócio-econômico, educacional e de 

qualidade ambiental devido à ausência de ocupação, parte integrante de uma grande 

fração da Floresta Tropical Atlântica. 

 

A agregação das três dimensões acima analisadas gerou o cartograma 

representativo da distribuição espacial da Qualidade de Vida Urbana do município de 

Itapecerica da Serra conforme a figura 5: 
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Figura 5: Índice de Qualidade de Vida Urbana de Itapecerica da Serra 

 

Observa-se que a maior concentração de índices de qualidade de vida 

elevados está no centro urbano consolidado ao norte e continua para nordeste. Apresenta 

também uma mancha considerável a leste. Nas regiões com densidade de urbanização 

menor, correspondentes principalmente a região sul do município, os índices apresentam 

uma diminuição em relação à ár ea central. Neste sentido o Cartograma permite a 

observação da concentração espacial dos clusters. 

 

A análise estatística dos dados utilizados permite a inferência da 

concentração da população em relação aos índices, conforme os gráficos 1 e 2  e a tabela 

2 a seguir: 
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Gráfico 1: População em relação aos Índices 

 

 
Gráfico 2: Distribuição da população em relação aos Índices 
 

 
Tabela 2: totais e porcentagem da população em relação aos índices 
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Índice população (2000) porcentagem 
0 até 0.40 10072 7.77% 
de 0.41 até 0.60 72457 55.87% 
de 0.61 até 0.80 42772 32.98% 
de0. 81 até 1.00 4384 3.38% 
total 129685 100.00% 



 

 

Os gráficos acima confirmam as conclusões obtidas e ilustradas no 

cartograma de desigualdade ambiental urbana. Observa-se a maior concentração de 

população na faixa de índices de 0.41 até 0.60, correspondente a 55.87 % da população 

total do município, enquanto a menor parcela, 3.38 % experimenta índices com valores 

elevados, correspondendo a faixa entre 0.81 a 1.00. 

 

Finalmente, salientamos a ef icácia neste trabalho das técnicas de 

Geoprocessamento e S ensoriamento Remoto na análise da qualidade de vida de 

Itapecerica da Serra. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho resulta de reflexões e debates em torno de um projeto de extensão 

(Pibip-Ação, UFAL-Sertão) que pretende enfocar a leitura de elementos da História e da 

Geografia geral de Delmiro Gouveia, município de 49.000 hab., localizado no Sertão de 

Alagoas, que tem como objetivo propor a co nstrução de ferramentas pedagógicas 

alternativas e au xiliares às aulas dessas disciplinas no ensino médio e fundamental de 

escolas locais.  

 

A percepção do espaço pelo indivíduo é fruto da sua experiência, vivenciada e 

imaginada, na sua relação com o meio e na concretização das histórias pessoal e social; 

constroem-se representações, significados sobre o espaço.  

 

Pensando nisso, buscamos refletir sobre a p ercepção de alunos(as) do ensino 

médio de três escolas da cidade de Delmiro Gouveia no que concerne à construção de 

imagens e mapas mentais sobre o espaço urbano em geral e sobre os espaços desiguais 

em específico – especialmente em relação às diferenciações sócio-econômicas presentes 

e expostas na paisagem. 
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Escolhe-se, então, com este trabalho, seguir um caminho cujas paradas se 

fundamentem numa breve análise e reflexão acerca da percepção do espaço (à guisa de 

breve localização teórica), e at relado a isso a s ua fonte fenomenológica como base 

teórico-metodológica, a co nstituição de imagens-mapas mentais, até a ch egada na 

análise em torno de mapas mentais (análise espacial) construídos por estudantes de 

ensino médio acerca dos espaços desiguais da cidade. 

 

 

PARA PERCEBER O ESPAÇO GEOGRÁFICO 

  

 A Geografia se define como área do conhecimento que busca entender e ag ir 

sobre a d inâmica e a organização do espaço, inerentes à r elação entre sociedade e 

natureza. Tais ações podem ser sintetizadas no modo como percebemos, entendemos 

e/ou atuamos, agimos e transformamos a realidade externa, o meio ou entorno, da qual 

tiramos referências à compreensão da nossa própria situação no mundo.  

 

A grande aventura do existir, do viver, do participar e d o transformar esse 

mundo, representada na forma como o indivíduo se situa e percebe o ambiente externo, 

dita muito provavelmente as suas geografias ou impressões que, integradas à 

complexidade da totalidade social, conformam o espaço geográfico, paisagens e lugares, 

organizados e transformados historicamente. 

 

 Faz-se necessário, ao menos inicialmente, localizar o tema-eixo teórico 

norteador deste trabalho – a percepção do espaço (meio ou lugar) – dentro de um 

contexto histórico e acadêmico no século XX, com o objetivo de situar teoricamente o 

tratamento dado a seguir às questões relativas às imagens e mapas mentais. 
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 A partir dos anos 60 nos Estados Unidos e anos 70 na Europa e r estante da 

América, século passado, em um momento de reflexões e d ebates sobre o papel da 

Geografia diante dos problemas do mundo e d e questões teórico-epistemológicas de 

entendimento da e na relação com a realidade, viu-se nascer uma escola de pensamento 

centrada na percepção e na valorização do espaço vivido, na construção de significados 

sobre o espaço, na maneira como o indivíduo se relaciona com o meio: a Geografia 

Humanista.  

 

Colocou-se em mesa a co nsideração do indivíduo como centro da relação 

homem-meio, a partir do qual as condições psicológicas em geral, o comportamento, as 

experiências pessoais, as imagens mentais, etc, se tornam essenciais no trato de questões 

sobre a organização espacial. 

 

 Horácio Capel (1973), em relação ao debate interno ao pensamento geográfico, 

na década de 70, disse que: 

 

“...el movimiento de renovación geográfica que se está 

produciendo en los últimos dos decenios, y sin duda está dando 

lugar a la aparición de una nueva Geografia - dentro de la cual 

hay que incluir, ciertamente, la Geografia de la percepción y el 

comportamiento - está provocando una considerable ampliación 

del campo de interés de nuestra ciencia, a p esar de las 

exigencias de especificación máxima del objeto de la Geografia” 

(Capel, 1973, p. 58 ). 

 

 

 Tomando de empréstimo ainda a leitura de Capel em relação aos diversos 

aportes acerca da percepção do espaço, ele considera que as primeiras preocupações e 

investigações se iniciaram nos anos 60, em Chicago, junto aos urbanistas e especialistas 

do desenho urbano. Destaca Capel o trabalho de David Lowenthal, entre os geógrafos, a 

partir de aportes da psicologia, ao tentar revelar o caráter localista como horizonte 

geográfico de grande número de pessoas (Capel, 1973, p. 59).  
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Cabe situar também a contribuição da obra Imagem da cidade de Kevin Lynch 

(1960), à luz de reflexões engendradas entre os urbanistas, mormente, alcançando 

grande difusão entre os estudiosos preocupados com a imagem e a percepção da cidade. 

O autor pretendeu investigar como a c idade é percebida, com base em um estudo 

extenso de três grandes cidades norte-americanas (Boston, Jersey City e Los Angeles), 

identificando cinco elementos que as pessoas usam para apreender a cidade: caminhos, 

limites, bairros, pontos nodais e marcos.  

 

Lynch definiu fundamentalmente a legibilidade como conceito importante para o 

entendimento dessa imagem da cidade, onde as suas partes podem ser reconhecidas e 

organizadas num modelo coerente. Para o autor, “...uma cidade legível  s eria aquela 

cujos bairros, marcos ou vias fossem facilmente reconhecíveis e agrupados num modelo 

geral” (Lynch, 2010, p.7). 

 

 Outra contribuição relevante aos estudos da percepção na Geografia é a Y i-fu 

Tuan, sino-americano, que publicou a obra “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes 

e valores do meio ambiente” (1974), com a qual expõe como se dão as relações entre o 

homem e o ambiente natural ou construído e como se formam os vínculos de afinidades 

entre as pessoas e os lugares (topo= ”lugar”; filo= “amor, amizade, afinidade”). O elo 

entre sujeito e es paço se realiza através de relações de afinidade e p ertencimento do 

indivíduo em relação ao meio e então as imagens mentais seriam construídas com base 

nessas relações. 

 

 No que se refere aos aportes teórico-filosóficos que fundamentaram essas 

abordagens, numa proposta especialmente voltada para o valor do sujeito, da produção 

de significados e d o comportamento, mesmo internamente ao pensamento geográfico, 

importa ressaltar o papel da fenomenologia.  
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A fenomenologia tornou-se referencial teórico-metodológico importante – 

advinda de contribuições da filosofia, principalmente de Edmund Husserl e Martin 

Heidegger, sobretudo como reação ao edifício positivista, caro à d efinição das 

disciplinas científicas no século XX. O termo fenomenologia compreende duas noções 

fundamentais: fenômeno e logos. A noção de fenômeno se refere a a lgo que se revela, 

que se mostra, que se torna visível por si mesmo, que aparece. O fenômeno é o ente em 

aparência, grosso modo o ente que se mostra à percepção. A noção de logos se refere à 

razão; juízo, discurso. O logos permite e faz perceber a essência das coisas, do ente. Ao 

mesmo tempo o logos é o  filtro da verdade, no que se revela como verdadeiro, na 

captação do fenômeno, em essência.  

 

Interessa à fenomenologia, pois, voltar-se às próprias coisas, não só como 

aparência em si mesma, mas como realidade da consciência – pretendia enfocar o papel 

da subjetividade e da consciência. 

 

 Diante disso, montou-se o caminho teórico para a af irmação da chamada 

Geografia da P ercepção. E esta viria a trabalhar o espaço através da forma como o 

mesmo é percebido e organizado, principalmente considerando como essa organização 

se realizaria a partir da percepção dos lugares. Pensando nesse sentido, uma categoria 

fundamental a s er considerada seria a d e paisagem, enquanto mediadora da relação 

entre ser humano e espaço (ou lugar).  

 

Sem a pretensão de entrar no debate acerca do conceito de paisagem, importante 

à Geografia ao longo da sua histórica científica, pode-se levar em conta uma definição 

de Milton Santos que, embora não classificado entre os “geógrafos do comportamento”, 

sintetiza da seguinte maneira: 

 

 “a paisagem é o conjunto de formas que, num dado 

momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas 

formas mais a vida que as anima” (Santos, 2002, p.103).  
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A vida que as anima compreende a t otalidade das relações sociais e o 

movimento histórico e d ialético da sociedade em sua relação com o espaço. A 

organização deste depende das afirmações daquelas que, indissociavelmente 

interdependentes, produzem conteúdos, formas e funções que engendram novos 

formatos e dinâmicas no espaço, produzindo então a história das sociedades. Os eventos 

que resultem desses processos poderiam ser constatados na paisagem enquanto conjunto 

de formas relativas à realidade espacial. 

 

 Portanto, o espaço pode revelar-se em paisagem. E esta, então manifestando as 

relações localizadas entre homem e natureza, ou entre sujeito e es paço, permite a 

possibilidade de criação de imagens e mapas mentais com os quais o indivíduo define e 

redefine a forma como se liga à realidade. 

  

 

AS “IMAGENS-MAPAS” MENTAIS E O ESPAÇO URBANO 

  

 A construção de “imagens” mentais está ligada à maneira como o indivíduo e a 

sociedade se relaciona com o espaço. Num processo mais psicológico do que lógico, 

mais subjetivo do que objetivo, mais cognitivo e pessoal, as imagens e mapas mentais 

podem influenciar na relação existente entre homem e espaço. 

 

 Segundo Lynch, ao tratar das imagens “ambientais”, diz que estas: 

 

“...são o resultado de um processo bilateral entre o observador e 

o seu ambiente. Este último sugere especificidades e relações, e 

o observador – com grande capacidade de adaptação e à luz dos 

seus próprios objetivos – seleciona, organiza e co nfere 

significado àquilo que vê. A imagem assim desenvolvida limita 

e enfatiza o que é visto, enquanto a imagem em si é testada, num 

processo constante de interação, contra a informação perceptiva 

filtrada” (Lynch, 2010, p.7). 
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Ou, segundo Conceição Coelho Ferreira e Natércia Neves Simões (1986), 

 

“Para o geógrafo, esta imagem é um filtro que existe entre o 

homem e o  meio real. Aquilo que lhe compete é an alisar esta 

imagem e compará-la com o mundo real, determinando se existe 

ou não isomorfismo. Esta análise pressupõe que os geógrafos, 

tal como todos os homens, não têm acesso directo ao mundo real 

e às suas características, mas apenas à percepção, à i magem 

desse mundo, pelo homem construída.” (Ferreira et Simões 

1986, p.97) 

 

 Compreendido então de formas diferenciadas, por cada um dos indivíduos, o 

espaço se apresenta segundo processos de apreensão/percepção e s ignificação 

individuais que acontecem via relação homem-meio.  

 

Nesse sentido, seria possível elencar cinco modos diferentes através dos quais 

tradicionalmente se entende genericamente a relação-vivência do indivíduo, no plano da 

modernidade, com a realidade externa, o espaço (ou meio): 

 

A primeira busca entender, à luz do positivismo, a realidade como ela 

possivelmente possa ser, “em verdade”, e se apresenta aos nossos sentidos sem que 

estes interfiram na sua manifestação objetiva à mente humana (define-se a r ealidade 

como ela é). 

 

A segunda propõe ler a r ealidade, intentando notar como ela é p ercebida, 

colocando como elementos centrais a subjetividade e a co nsciência (a realidade como 

ela é percebida). 

 

A terceira pretende entender como a r ealidade é, como é p ercebida e co mo é 

transformada, indissociavelmente; insere-se o fator da dinâmica ou da dialeticidade no 

entendimento da transformação do eu, do meio e da realidade.  
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A quarta se refere ao aspecto relacional, ou seja, absorvendo a es sência do 

fenômeno quando este se apresenta na medida em que com ele o indivíduo se relaciona 

e produz significados e representações.  

 

E a q uinta busca entender como a r ealidade é, quando com ela o indivíduo se 

relaciona e como, em sociedade, coletivamente, é p ercebida, são construídos 

significados comuns e é transformada ou organizada. 

 

 As duas últimas definições supracitadas se referem ao indivíduo, mas 

enxergando-o como integrante de uma sociedade, com significados produzidos pessoal 

e coletivamente.  

 

Para perceber a realidade, o indivíduo obviamente utiliza os seus cinco sentidos. 

No entanto, para que o processo de imaginação se efetive (construção da imagem), a 

visão passa a t er um papel central. E pode-se dizer que a p ercepção desta mesma 

realidade se faz através de um processo de simbolização, onde o símbolo aponta para 

algo simbolizado; ou, a imagem do e spaço – provavelmente apreendido na forma de 

paisagem. Assim, a noção de percepção se distingue da de representação, sendo esta, 

quando relacionada à representação mental do espaço, 

 

 

 “...estrechamente dependiente de los simbolos y signos que la 

cultura colectiva proporciona a cada hombre, de la misma 

manera que el lenguaje influye también estrechamente em 

nuestra misma visión del mundo (Capel, 1973, p.82). 

 

 E é ex atamente dentro do processo de imaginação-simbolização-representação 

que a construção das imagens acerca do espaço se realiza.  
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A representação, por sua vez, pode ser entendida como a co nfiguração da 

imagem do real como imagem mental. E isso se constrói nas relações do indivíduo com 

o eu, com o espaço e com a sociedade ou a cultura. O eu – indivíduo – se realiza através 

da relação com o outro, tomando-o como referência à formação da sua própria 

identidade. 

 

Para Piaget (1978), citado por Paulo Campos e Renato Souza (2000), 

 

 “...a representação pode significar tanto uma "imagem" mental 

(um símbolo concreto) quanto conceitos (abstratos). Há uma 

continuidade entre formas perceptivas e r epresentações 

figuradas e as imagens visuais necessitam de esquemas motores 

e perceptivos prévios, adquiridos pela vivência (ação e 

exploração do indivíduo no meio ao longo do tempo), resultando 

num novo tipo de esquema avançado, que é a abstração. O termo 

representação é, portanto, usado em dois sentidos diferentes, ou 

seja, como pensamento (independente de esquemas sensório-

motores) e co mo imagem mental ou recordação-imagem.” 

(Campos et Souza, 2000, p.5) 

 

 Ao tratar-se de imagem mental, esta diz respeito ao que é formulado na mente 

humana, internamente ao indivíduo, ao passo que a imagem real se refere ao meio 

extracorpóreo – sendo este sociedade e espaço.  

  

A linguagem, por sua vez, pode ser entendida como o suporte para as 

representações ideológicas acerca do espaço. O indivíduo percebe o meio extracorpóreo, 

que passa por certo processo de “filtragem”, incorpora a imagem do espaço, em forma 

de paisagem, sendo esta composta de signos complexos e constrói a sua relação com o 

meio. Assim, ele mapeia a realidade, e, através de uma relação dialógica com a mesma, 

aciona o processo de “cartografização mental”.  
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Obviamente este é u m tema caro à f ilosofia, à psicologia e à geografia da 

percepção que merece aprofundamentos mais detidos, pois diz respeito à t eoria do 

conhecimento e à p sicologia da percepção – no entanto para este trabalho importa 

somente uma noção superficial que corrobore a reflexão sobre imagens e mapas mentais 

aqui proposta.    

 

Ao passo que o mapa seja considerado uma linguagem, suporte então para as 

representações acerca do espaço, a cartografia pode ser vista como uma arte ou leitura 

espacial, ciência e técnica em diálogo com as impressões, imaginações, simbolizações e 

representações individuais inerentes. Dado o caráter dialético da realidade e d o seu 

entendimento, face aos processos de mudança estabelecidos pela própria dinâmica 

histórica da sociedade, o fazer o mapa deve se aliar à averiguação de tais processos 

como grande desafio e levar em conta a importância da subjetividade. 

   

4 – IMAGINANDO E MAPEANDO O ESPAÇO URBANO DE DELMIRO 

GOUVEIA-AL 

 

 Delmiro Gouveia é um município com cerca de 49.000 habitantes (2009), 

localizado no Alto Sertão Alagoano, conhecido em geral por sua história ligada ao 

protagonismo do empreendedor chamado Delmiro Gouveia que no início do século XX 

estabeleceu as bases dentro do território municipal delmirense (que na época se 

chamava Vila da Pedra, então pertencente ao município de Água Branca-AL) para a 

formação de uma indústria têxtil de importância internacional. Ao longo dos anos, 

firmou-se o município como centro estratégico para a produção econômica têxtil dentro 

do estado de Alagoas – atualmente a “Fábrica da Pedra” dá prosseguimento a es sa 

herança econômica e cu ltural e, juntamente com a ag ricultura, pecuária e co mércio, 

comanda a economia local com uma produção têxtil diversificada. 
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 Como uma das principais cidades do Sertão Alagoano, mas ainda relativamente 

considerada como uma cidade de pequeno porte, ou mesmo cidade local, se usarmos o 

termo de Milton Santos – ou seja, “...aglomeração capaz de responder às necessidades 

vitais mínimas, reais ou criadas, de toda uma população” (Santos, 2008, p.88) – , 

Delmiro Gouveia se apresenta com uma realidade comum a muitas cidades sertanejas; 

os processos dinâmicos e históricos de formação da sociedade legam paisagens 

reveladoras de gritantes desigualdades sociais e diferenciações espaciais, além de 

problemas socioambientais.  

 

 A proposta deste trabalho foi dialogar junto a estudantes do 1º ano do ensino 

médio de três escolas da cidade de Delmiro Gouveia (Escola Luiz Augusto Azevedo de 

Menezes, Escola Francisca Rosa da Costa e E scola Watson Clementino de Gusmão 

Silva) com o objetivo de atentar para a forma como eles percebem, se relacionam e 

produzem significados acerca das diversas parcelas do espaço urbano delmirense, na 

medida em que vivenciam estes espaços no cotidiano. Procurou-se focar numa leitura 

baseada na percepção de desigualdades sociais e problemas ambientais evidentes na 

paisagem. 

 

 Assim, construiu-se uma investigação com base na aplicação de questionário 

junto a três turmas do 1º ano de cada escola, com questões que tratam, por exemplo, de 

“tempo de moradia na cidade” por parte dos alunos(as), “lugares públicos que mais 

frequentavam”, “lugares de maior valor simbólico e sentimental”, “áreas ou lugares que 

consideravam mais ou menos seguros”, “problemas gerais que visualizavam na cidade”, 

“problemas sociais específicos que visualizavam na cidade”, “espaços onde 

encontravam problemas sociais e ambientais mais gritantes”, etc, de modo que 

revelassem suas impressões sobre a cidade onde viviam.  

 

 Em paralelo, lançou-se a p roposta de confecção, em uma folha de papel em 

branco, de um mapa da cidade com base nas imagens mentais que eles(as) 

colecionavam a partir da vivência cotidiana, focando-se em suas impressões acerca de 

problemas sociais que eles(as) achavam importantes serem expostos, bem como aqueles 

problemas socioambientais que eles(as) consideravam como sendo relevantes. 
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 Quanto aos questionários, viu-se que os(as) alunos(as) apresentaram 

coincidências em relação aos principais espaços da cidade que freqüentavam, ou seja, 

além da escola, boa parte deles(as) citavam lugares tais como a área de lazer ao lado da 

Fábrica da Pedra (Praça Nossa Senhora do Rosário – próximo ao centro da cidade), o 

calçadão do centro da cidade, o Ginásio de esportes municipal, Igrejas e o Comércio e a 

Feira locais. Isso revela de certo modo espaços que determinam a vida social da cidade, 

reunindo pessoas com interesses ligados ao lazer, à religião, ao trabalho ou ao comércio. 

 

 Ao mesmo tempo evidenciaram nos questionários lugares por eles considerados 

como sendo as imagens-síntese da cidade: a “Fábrica da Pedra” (devido à s ua 

importância para a economia local, pelo quantitativo de pessoal da cidade empregado na 

fábrica e p elo tamanho do território ocupado ao lado do centro da cidade), a F eira 

popular (ao reunir vendedores e compradores provindos de diversas cidades da região, 

dinamizando a economia local), o Museu de Delmiro Gouveia (a reunir acervo sobre a 

história municipal e a figura do homem Delmiro Gouveia na formação história da gente 

local) e o Centro Cultural, a Rodoviária (principal ligação da sociedade com os espaços 

externos) e a  Igreja Nossa Senhora do Rosário (pois simboliza a história e a 

religiosidade locais).     

 

 No que tange à ap reciação de localidades mais ou menos seguras (violência 

urbana), constatou-se a c itação daquelas que apresentam um número de residências de 

classe média como sendo mais seguras para o movimento das pessoas nas ruas (a 

exemplo do “Bairro Novo”, da Av, Castelo Branco no centro da cidade e p artes dos 

bairros de “Eldorado” e “Campo Grande”) e daquelas com residências de população 

mais pobre como sendo menos seguras (a exemplo de localidades tais como “Pedra 

Velha”, “Área Verde”, “Vila 25/22” e “Ponto Chic”. 

 

Os principais problemas gerais elencados foram o mau cheiro e a falta de 

limpeza em algumas ruas, a falta de iluminação pública em algumas localidades, 

atendimento médico precário no hospital do município, saneamento básico, além falta 

de transporte público (Delmiro Gouveia não tinha até então linhas regulares de ônibus 

ou coletivos).  
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Ao mesmo tempo, nota-se uma preocupação relativa à segurança do patrimônio 

público (prédios, praças, ruas, etc), além de abrigo aos moradores de rua e aos produtos 

químicos da Fábrica da Pedra. 

 

 Ao exercitar a confecção de mapas mentais, constatou-se o esforço dos(as) 

alunos(as) em retratar o desenho “original” do espaço urbano, obviamente sem a 

precisão cartográfica formal, mas que pudesse mostrar ao máximo o espaço da cidade 

como um todo. Boa parte dos “desenhos”, “mapas” imaginados e então registrados no 

papel, revelaram aspectos da dinâmica do espaço e de problemas socioambientais 

interessantes.  

 

 O centro da cidade representa uma referência fundamental para a vida social 

dos(as) estudantes e provavelmente do estante da população residente, pois é em torno 

desta parcela do espaço que realmente se concentra boa parte da dinâmica da cidade, 

sobretudo a d inâmica econômica. No centro da cidade se situa a maior parte do 

comércio, dos serviços públicos e d e espaços de lazer; bancos, casas financeiras, 

escritórios, restaurantes, bares, pequenos consultórios, lojas, centro cultural, praças 

Delmiro Gouveia e Nossa Senhora do Rosário e a Fábrica da Pedra. 

 

No chamado “Bairro Novo” se situam residências de famílias de poder 

aquisitivo mais elevado, com o desenho de ruas características de um espaço planejado, 

retificadas e bem ordenadas. Os mapas mentais expuseram um espaço relativamente 

organizado e “limpo”, apresentando a idéia de que seria o “melhor” lugar da cidade para 

morar. O fato de ser um bairro onde muitas residências ainda estão sendo construídas e 

reformadas, expõe-se a idéia de ser um lugar a s er construído para as classes 

econômicas mais privilegiadas economicamente da cidade. 

 

Ainda parte do centro da cidade assume o mesmo valor dado ao Bairro Novo, 

onde residências tradicionais (que fizeram parte da história do sítio original da cidade) 

de famílias de classe média mostram um espaço ainda resistente ao comércio. 
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Imagem 1, Mapa da cidade de Delmiro, com seus respectivos bairros. Fonte: mapa base do IBGE, Censo 

2010. 
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 Parcelas dos bairros Eldorado e Campo Grande também incorporam residências 

bem projetadas para classe média, no entanto, grosso modo, à medida que se distanciam 

do centro cidade, assumem característicos mais simples e u ma dinâmica própria da 

periferia, ou seja, menor movimento de pessoas e automóveis. Porém, no mesmo bairro 

Eldorado se situam algumas residências de grande porte, dois ginásios esportivos, 

escolas, hospital, mercado público e o espaço destinado à Feira Livre. 

 

 Os bairros de Bom Sossego, Pedra Velha e Chácara São Vicente foram 

revelados pelos(as) alunos(as) como espaços onde se encontram, em sua maioria, 

residências mais simples da cidade. No primeiro, considerado como a “Entrada da 

cidade”, é co rtado pela rodovia que liga a mesma à rodovia 423, principal ligação 

terrestre com a capital Maceió. Em Pedra Velha, por sua vez, está um dos prédios mais 

importantes da cidade, a Rodoviária, a o ferecer linhas de ônibus a d iversas cidades do 

estado e a o utras regiões. No limite deste bairro com o centro se situa o “açude” cujas 

águas acompanham o entorno da “Fábrica”.  

 

O bairro chamado Chácara São Vicente é visto segundo os(as) estudantes como 

uma localidade mais distante e, no mesmo sentido, com residências mais simples. É 

importante ressaltar que estes bairros são assinalados como espaços inseguros (violência 

urbana), não contam com a p resença de policiais e apresentam um grande número de 

problemas socioambientais. No caso do bairro da Pedra Velha, por exemplo, comentou-

se sobre mau cheiro nas imediações do Açude decorrente provavelmente de resíduos da 

Fábrica e sobre a presença de lixo nas vias públicas. 

 

 A título de ilustração, um “mapa” construído pela aluna Simone Vieira, da 

Escola Watson Clementino de Gusmão Silva, revela um sentimento de preocupação em 

relação a sérios problemas sociais e ambientais. Por exemplo, a aluna destaca a poluição 

ambiental na ponte próxima ao Açude, no bairro da Pedra Velha, consumo de drogas no 

“Ponto Chic”, lixo e t errenos baldios no “Bairro Novo”, falta de segurança no 

“Eldorado” e c onsumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos no centro da 

cidade. 
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 A aluna Wedia Dias, da Escola Luiz Augusto Azevedo de Menezes, por sua vez, 

intentando englobar ao máximo o espaço urbano de Delmiro Gouveia, sintetiza a sua 

leitura oferecendo a descrição de lugares violentos como “Área Verde” e “Pedra Velha” 

em comparação aos demais bairros e a importância da Fábrica como razão de “sustento 

de muitas pessoas”. 

 

 

 

 
 

 

Imagem 2, “Mapa” construído pela aluna Simone Vieira, Escola Watson Clementino de Gusmão Silva 
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Imagem 3, “Mapa” construído pela aluna Wedia Dias, Escola Luiz Augusto Azevedo de Menezes 

 

É interessante notar uma visão crítica em geral por parte dos(as) estudantes no 

que concerne aos problemas da cidade e certa ansiedade, percebida principalmente 

através dos questionários, no que se refere a tratar de temas ligados aos problemas de 

organização do espaço urbano (questões socioambientais) e às desigualdades sociais. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considera-se que as imagens e mapas construídos pelos(as) alunos(as) revelam 

uma visão crítica sobre sua situação diante da realidade social local, tanto no 

concernente às desigualdades sociais quanto aos problemas socioambientais. 

 

 É mister assinalar que o tema aqui proposto exige uma investigação mais detida 

no que se refere tanto aos aportes teóricos quanto a u ma amostragem mais ampla da 

percepção dos residentes que fazem a cidade de Delmiro Gouveia.  

 

No entanto, enquanto exercício acadêmico que pretendeu inicialmente ser, 

pensamos que novas trilhas à reflexão e ao debate teórico então se oferecem ao debate 

acerca da constituição da “cartografia formal” na interpretação e n a relação com o 

espaço social. Levar em conta a s ubjetividade, a construção de significados, e, ipsu 

facto valorizar as experiências individuais, dão vez à reflexão sobre o caráter de 

dialeticidade do fazer o mapa, do entender a ordem e a dinâmica do espaço geográfico e 

do atuar sobre o mesmo.  

 

Se o espaço geográfico contém um caráter dinâmico – transforma-se como se 

transforma a sociedade, historicamente –, então o seu conhecimento e mapeamento ou 

cartografização devem obedecer a u ma perspectiva de compreensão dialética dos 

processos que engendram as transformações. 
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Abstract: This article aims to analyze the dynamics of the vegetation in the city of 

Salvador, BA, Brazil, by means of LANDSAT satellite for the years 1995 to 2007 in 

urban basis. This article tries to demonstrate how the city of Salvador lost vegetation 

cover at a time that nature is sold in every project of urban intervention. The analysis of 

thematic maps developed by the authors with help of new technologies, more precisely 

from digital processing of satellite images of medium resolution, serves as a subsidy for 

the arguments which the vegetation cover has decreased in almost all basins existing 

concurrently the increase urban sprawl. From the amount of information extracted from 

the images we work is concluded that developing the data presented should be 

considered as a possible methodology in studies on dynamics of geographic features.   
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Introdução 

 

Aquele que se ocupa dos modos pelos quais se dá a produção das cidades na 

atualidade se depara com uma questão relevante tratada sobre diversos níveis de análise 

e investida de ideologias as mais diversas: a questão ambiental. 

 

As questões relativas à c hamada “esfera ambiental”, mais do que nunca, 

participam da construção do imaginário social. São discursos e r epresentações 

engenhosamente articulados por diferentes agentes sociais munidos igualmente de 

diferentes intencionalidades. 

 

A análise critica do fenômeno ambiental e da sua degradação, aqui entendida 

antes como crise social, nos mostra que na base do modo de produção capitalista a 

escassez surge como alicerce de tudo que se pretende mercadoria. Em outras palavras, 

não se produz mercadoria e não se lucra com o que é banal. 

 

E o que vira mercadoria com a degradação ambiental? Tudo. A paisagem, a vista 

para o “verde” ou para o mar, o contato, cada vez mais raro, com a fauna e a flora, 

possível tão somente em resquícios de um enclave qualquer (parques temáticos, 

condomínios fechados, etc.). Conquanto, trata-se de uma crise complexa.  

 

Se pensarmos na cidade do Salvador, nas condições históricas sobre as quais foi 

formada, bem como na disposição espacial extremamente concentrada da rede de 

serviços (SILVA, 2009)1 comparada com os demais municípios que compõem sua 

região metropolitana, teremos claros indícios das principais causas da falta de áreas 

verdes livres na capital baiana. 

 

 

 
1 A geógrafa Maina Pirajá Silva desenvolveu um trabalho para a obtenção do título de bacharel em 

Geografia no qual demonstra como os serviços estão excessivamente concentrados em Salvador quando 
comparados com outros municípios que compõem a Região Metropolitana de Salvador bem como as 
Regiões Metropolitanas do Recife e de Fortaleza.  
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O desenvolvimento da cidade marcado, como de regra no Brasil, pela presença 

de uma elite que fundamentou sua riqueza na posse e concentração de terras, somado ao 

processo de urbanização que incidiu sobre o Brasil de modo intenso na segunda metade 

do séc. XX, e q ue atraiu para a capital baiana um contingente populacional 

extraordinário vindo do campo e s equioso por serviços, ao passo que negara a e sses 

migrantes a p ossibilidade de ocupar terrenos mais propícios à moradia1, impulsionou 

essa população, como se sabe, a o cupar os “interstícios” da cidade, notadamente 

baixadas flúvio-marinhas, áreas de mangue e de nascentes de rios, vertentes de 

angulação acentuada, etc. 

 

A essa “ocupação desordenada”, que preferimos chamar de ordem do possível, 

seguindo o professor Milton Santos, soma-se uma especulação avassaladora 

empreendida por grandes agentes imobiliários que utilizam o “discurso do verde” para 

venderem seus empreendimentos com slogans de paraíso natural e v ida bucólica, 

tratando a n atureza como mera representação em seus projetos paisagísticos 

dissociando-a da experiência, do uso e d a apropriação. Resultado: espaços são 

construídos não para serem usados, mas para serem vistos; os elementos, ornamentados 

em composições estéticas que definem o que é “mato” e o que é “natureza”. 

 

A proposta desse trabalho é, pois, através de dados produzidos pelos autores 

com o auxílio de técnicas de processamento digital de imagens de satélite, contribuir 

para o desmanche de consensos pouco cautelosos sobre a natureza. Mais precisamente, 

mostraremos como Salvador reduziu suas áreas verdes num período em que a natureza, 

mais do que nunca, ganha relevância e status de prioridade em intervenções espaciais 

implementadas pelos poderes públicos e iniciativa privada.           

 

 
1 A professora Arlete Moysés Rodrigues demonstra no livro intitulado Moradia nas Cidades Brasileiras 

como foram articuladas políticas de restrição ao acesso à terra ao passo que se libertava do trabalho 
escravo milhões de homens, mulheres e cr ianças sem lhes assegurar a posse da mesma. Com a 
“explosão” urbana esse contingente populacional migra para as cidades e ocupa áreas pouco propícias à 
habitação.  
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1. O Fetiche da Natureza 

  

Elaboradas críticas sobre o fetiche da natureza – para falarmos nos termos do filósofo 

Henri Lefebvre (2008), tem permeado trabalhos desenvolvidos por diversos autores 

da Geografia brasileira (Henrique, 2005; Serpa, 2007; etc.) bem como a o bra de 

clássicos das ciências humanas (BAudrilard, 1972; Lefebvre, 2008; Santos, 1996; 

etc.). 

 

Em meados da década de 1970 L efebvre (2008) já denunciava o fetiche da 

natureza: 

 

(...) os signos da natureza e do natural se multiplicam, substituindo e suplantando a 

“natureza” real. Tais signos são produzidos e vendidos em massa. Uma árvore, uma 

flor, um ramo, um perfume, uma palavra tornam-se signos da ausência: ilusória e 

fictícia presença. Ao mesmo tempo, a naturalização ideológica obceca. Na 

publicidade, a dos produtos alimentares ou têxteis, como a da moradia ou das férias, 

a referência da natureza é constante (...) Quanto aos “espaços verdes”, última palavra 

das boas intenções e das deploráveis representações urbanísticas, o que pensar senão 

que constituem um substituto medíocre da natureza, um degradado simulacro do 

espaço livre, aquele dos encontros e dos jogos, dos parques, dos jardins, das praças? 

 

E a professora Ana Fani (1994) corrobora dizendo: “O discurso ecológico 

apresenta uma concepção idealizada da natureza contraposta à c idade, inventando o 

anti-urbano”. 
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Cria-se mais uma contradição: a vida urbana repulsa ao passo que atrai. A cidade 

– magnífica obra do final do Neolítico, lugar do encontro, das diferenças, da festa, dos 

conflitos, passa a ser negada por tal ideologia. Mas ficam algumas perguntas: é a cidade 

ou os modos como a estamos vivendo/negando que tanto repulsa? O uso e a apropriação 

de áreas verdes livres não diminuiriam essa necessidade de consumir às favas as 

representações da natureza? Continuaremos reproduzindo um modelo de natureza que 

serve apenas para ser visto? Continuaremos tratando o homem como fator antrópico 

sem fazer as devidas distinções entre as diferentes classes sociais e seu poder em 

degradar o meio físico? E por fim, resumindo de modo simbólico, continuaremos não 

pisando na grama? 

 

Como fora exposto em parágrafos anteriores, essas são questões trabalhadas de 

modo bastante claro por diversos autores da Geografia e demais ciências humanas, o 

que dispensa maior prolongamento de tal discussão. Logo, não é debalde afirmar que 

estamos diante de um paradoxo: a cidade perde áreas verdes livres ao mesmo tempo em 

que supervaloriza as questões ambientais. 

 

Nosso trabalho, nos tópicos que se seguem, será o de demonstrar essa perda de 

áreas verdes livres a partir de instrumentais técnico-metodológicos amplamente 

utilizados nos estudos geográficos. 

 

Utilizaremos a técnica conhecida como processamento digital de imagens – PDI, 

que consiste num aprimoramento das clássicas metodologias de interpretação de 

fotografias aéreas, ou fotointerpretação. 

 

Esperamos com isso contribuir para uma leitura crítica do fenômeno ambiental, 

bem como demonstrar as possibilidades oferecidas por esse instrumental na elaboração 

de políticas sérias para as áreas verdes livres de nossas cidades.   
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Por fim, cabe lembrar, Salvador situa-se na região de ocorrência da Floresta 

Ombrófila Densa, Formações Pioneiras, com Influência Marinha (restinga). Os 

remanescentes de Mata Atlântica no Nordeste brasileiro estão usualmente fragmentados 

em pequenas manchas de matas cercadas por extensas plantações de cana-de-açúcar ou 

áreas urbanas (PEREIRA et al, 2006). Originalmente em Salvador era predominante o 

ecossistema de Mata Atlântica e seus sistemas associados, tais como restinga e 

manguezal. Porém, na atualidade, encontram-se presentes como fragmentos na parte 

continental do município ou como extensas unidades relativamente bem preservadas na 

parte insular. 
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2.  Método para Geração dos Dados 

 

Para a g eração dos dados foram selecionadas duas imagens do satélite norte-

americano LANDSAT (Land Remote Sensing Satelite) disponível no endereço 

eletrônico do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em seu catálogo de 

imagens. A primeira datada de 1995 e a segunda imagem do ano de 2007, ambas com 

resolução espacial de 30 metros, o que significa que essa é a menor distância em que 

seus sensores podem distinguir diferentes objetos/feições geográficas.  

 

Após a aquisição das imagens realizamos através do software ENVI 4.5 a 

composição de bandas, gerando uma única imagem. Para a co nfecção da composição 

associamos as bandas do satélite às cores: vermelho, verde e azul (Red (R), Green (G) e 

blue (B)).  

 

Trabalhando com as bandas 1, 2 e 4 , realizamos a co mposição 4R, 2G e 1 B, 

gerando a imagem conhecida como “falsa-cor” (figuras 1 e 2) que destaca a vegetação 

por utilizar na sua composição a banda referente ao infra-vermelho próximo (banda 4) – 

banda do espectro eletromagnético que mais destaca áreas vegetadas. A vegetação 

apresenta-se então de forma avermelhada nas duas imagens geradas. 
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Figura 1 – Carta-imagem “falsa-cor”, 1995. 

 

 

Figura 2 – Carta-imagem “falsa-cor”, 2007. 
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Posteriormente, procedemos com o georreferenciamento de ambas as imagens, 

por meio do software Erdas Imagine 9.1, pelo modelo polinomial de primeiro grau 

adotando-se a p rojeção UTM SAD-69 (fuso 24). O georreferenciamento das imagens 

cedidas pelo INPE foi necessário uma vez que essas são disponibilizadas de modo pré-

processado exigindo correções mais apuradas. Para tal atividade foi utilizada a base de 

dados vetorial SICAR do ano de 1992 da CONDER (Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia). 

 

Essas imagens foram recortadas com objetivo de cobrir somente o município de 

Salvador e posteriormente foi realizada a c lassificação supervisionada pelo Método da 

Máxima Verossimilhança (MAX-VER). Esse método consiste em “educar” o 

computador para que identifique pixels (menor estrutura da imagem) com a mesma 

tonalidade de cor expressas por números digitais. 

 

A escolha desse método mostrou-se bastante eficiente, pois se baseia na escolha 

de áreas que se mostram representativas de determinadas feições conhecidas, das 

feições as quais o computador foi “educado” a reconhecer (FITZ, 2008). Para as duas 

imagens foram adotadas cinco classes temáticas, a s aber: Cobertura Vegetal, Área 

Edificada, Corpos Hídricos, Nuvem e Sombra de Nuvem.  

 

As imagens foram convertidas da classe representativa raster para a c lasse 

representativa vetorial através do software ArcGIS 9.3 e a partir da classificação dessas 

imagens foram gerados mapas temáticos dos anos de 1995 e  2007 d a cidade do 

Salvador. A conversão da classe representativa raster para a vetorial foi realizada a fim 

de otimizar o processamento para os cálculos de área além de facilitar o vinculo com 

atributos alfanuméricos para a montagem, manipulação e visualização do banco de 

dados criado. 
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4. Resultados 

 

Para melhor sistematizar os dados preferimos analisar a co bertura vegetal no 

município de Salvador por bacias hidrográficas, a partir das imagens dos satélites 

LANDSAT-5 e LANDSAT-7 dos anos de 1995 e 2007, respectivamente.  

 

O município de Salvador possui uma área de aproximadamente 309 K m², 

divididos em 21 bacias hidrográficas urbanas de acordo com o Projeto de Qualidade das 

Águas do qual fazem parte diversas instituições, dentre elas a Prefeitura Municipal do 

Salvador. 

 

Na bibliografia existente há uma grande diversidade de conceitos que muitas 

vezes são empregados como sinônimo erroneamente. Assim, conceitos como espaço 

livre, cobertura vegetal, áreas destinadas à co nservação da natureza são identificados 

como área verde. Para evitar tais confusões adotamos o conceito de cobertura vegetal 

estabelecido por Cavalheiro et al (1999) por ser mais abrangente e flexível. Segundo 

este autor cobertura vegetal é a projeção do verde em cartas planimétricas, considerando 

os espaços livres, os espaços construídos e os espaços de integração além das Unidades 

de Conservação e da zona rural.  

 

A figura 3 apresenta o limite do município de Salvador e d as suas bacias 

hidrográficas. Entre as Bacias Hidrográficas a que possui maior área é a de Ipitanga que 

contém 19,52% do município, seguida da Bacia do Jaguaripe com 12,91% e da 

Camarajipe com 11,62%. A de menor área é a Bacia Ilha de Bom Jesus dos Passos com 

0,21%, localizada na porção insular da capital baiana, seguida da Vitória/ Contorno com 

0,32% e da bacia do Comércio com 0,56% do total. 
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Figura 3 – Bacias Hidrográficas 

Quadro 1 – Área das Bacias Hidrográficas de Salvador 
Bacias Hidrográficas Área (Ha) Área 

 Amaralina/Pituba 261,61 0,85 
Seixos (Barra/Centenário) 320,98 1,04 
Camarajipe 3.587,60 11,62 
Cobre 2.064,75 6,69 
Comércio 173,50 0,56 
Corsário/Armação 323,31 1,05 
Ilha de Bom Jesus dos Passos 65,88 0,21 
Ilha de Maré 1.379,45 4,47 
Ilha dos Frades 1.566,72 5,07 
Ipitanga 6.027,97 19,52 
Itapagipe 997,95 3,23 
Jaguaripe 3.957,53 12,81 
Lucaia 1.474,47 4,77 
Ondina 307,61 1,00 
Paraguari 583,67 1,89 
Passa Vaca 1.690,43 5,47 
Pedras/Pituaçu 2.705,34 8,76 
Plataforma 396,09 1,28 
Sao Tomé de Paripe 1.580,87 5,12 
Stella Mares 1.318,86 4,27 
Vitória/ Contorno 100,07 0,32 

TOTAL 3.0884,67 100,00 
    Elaboração: Os autores, 2009. 
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Cabe uma ressalva para o recorte temporal escolhido, para a es cala temporal 

correspondente à análise comparativa dos anos de 1995 e 2 007: essa escolha deve-se 

principalmente ao fato de ser um intervalo de tempo satisfatório para este tipo de análise 

sobre uma metrópole e sobre a escala espacial em que a resolução da imagem nos 

permite trabalhar, bem como a d isponibilidade de imagens de satélite por parte do 

INPE, que possuíam menor nebulosidade. O gráfico 1 a presenta os valores 

comparativos da distribuição por classes temáticas no município de Salvador. 

 

Gráfico 1 – Distribuição por classes temáticas em Salvador 

 
Elaboração: Os autores, 2009. 

 

Através do gráfico 1 verificamos significativa diminuição da classe cobertura 

vegetal. Em 1995 essa classe ocupava 43,76% do município, ou seja, 1.3511,95 Ha. Já 

em 2007 passou a ocupar 33,60% do território municipal, ou seja, 1.0375,12 Ha. Ao 

passo que a área edificada do município saltou de 47,04% (1.4524,91 Ha), em 1995, 

para 51,26% (1.5827,84 Ha) em 2007.  

 

A população de Salvador em 2007 representava 20,54% da população total do 

estado da Bahia. No período de estudo sua população passou de 2.262.731 em 1995 

para 2.892.625 em 2007, segundo estimativas do IBGE. Esse fato é um dos indicadores 

do crescimento urbano em Salvador. 
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         Quadro 2 – Distribuição da cobertura vegetal por Bacias Hidrográficas 

Bacias 

Distribuição da Cobertura Vegetal 
1995 2007 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 
Amaralina/Pituba 9,70 0,07 11,16 0,11 
Seixos (Barra/Centenário) 14,61 0,11 11,64 0,11 
Camarajipe 604,27 4,47 454,87 4,38 
Cobre 1.026,38 7,60 641,05 6,18 
Comércio 9,73 0,07 8,47 0,08 
Corsário/Armação 19,52 0,14 24,19 0,23 
Ilha de Bom Jesus dos Passos 16,20 0,12 14,65 0,14 
Ilha de Maré 921,04 6,82 601,65 5,80 
Ilha dos Frades 1.107,29 8,19 1.178,35 11,36 
Ipitanga 4.272,37 31,62 3.064,38 29,54 
Itapagipe 25,52 0,19 34,46 0,33 
Jaguaripe 1.964,72 14,54 1.415,49 13,64 
Lucaia 225,24 1,67 180,04 1,74 
Ondina 83,56 0,62 72,16 0,70 
Paraguari 127,73 0,95 102,15 0,98 
Passa Vaca 1.073,00 7,94 821,50 7,92 
Pedras/Pituaçu 1.207,80 8,94 982,67 9,47 
Plataforma 36,65 0,27 49,68 0,48 
Sao Tomé de Paripe 639,45 4,73 558,53 5,38 
Stella Mares 123,04 0,91 142,64 1,37 
Vitória/ Contorno 4,13 0,03 5,38 0,05 

TOTAL 1.3511,95 100,00 1.0375,12 100,00 
                   Elaboração: Os autores, 2009. 
 

 

Por meio do quadro 2 é  possível demonstrar que a cobertura vegetal, que já era 

concentrada em 1995, manteve esse padrão em 2007. As cinco bacias hidrográficas 

com maior área de cobertura vegetal (Ipitanga, Jaguaripe, Pedras/Pituaçu, Ilhas dos 

Frades e P assa Vaca) permaneceram as mesmas. A única alteração nas cinco 

primeiras posições foi entre as Bacias de Pedras/Pituaçu e I lhas dos Frades, já que 

em 1995 a  primeira bacia possuía uma área de cobertura vegetal maior do que a 

segunda. A Bacia de Ipitanga manteve-se na primeira colocação, constituindo a bacia 

que possui a maior cobertura vegetal em Salvador. Destaca-se também um pequeno 

aumento na soma dos percentuais de cobertura vegetal das cinco bacias citadas, que 

correspondem a 64,87% do território municipal. Em 1995 s omavam 71,23% e em 

2007 somavam 71,93%, o que atesta a continuidade do quadro anterior. 
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Em contrapartida, as bacias com menor cobertura vegetal, em ordem crescente, 

são as bacias: Vitória/ Contorno (4,13 Ha), Amaralina/Pituba (9,70 Ha) e Comércio 

(9,73 Ha). Em 2007 continuaram a t er menor participação em relação à co bertura 

vegetal, sendo que a B acia do Comércio perdeu uma posição para a B acia 

Amaralina/Pituba que contou com um aumento da área de cobertura vegetal, passando 

de 9,70 Ha, em 1995, para 11,16 Ha em 2007. Dessa forma fica evidenciado que as 

bacias com maior e menor quantidade de cobertura vegetal permaneceram 

fundamentalmente as mesmas, apenas invertendo algumas posições. 

 

Nas Bacias Ilha dos Frades, Stella Mares, Plataforma, Itapagipe, 

Corsário/Armação e V itória/ Contorno os dados apontam para o aumento da área de 

cobertura vegetal.  
Figura 4 – Cobertura Vegetal (1995) 
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Esse estudo também buscou analisar o quanto de cobertura vegetal foi suprimido 

ou acrescido, proporcionalmente, em determinada bacia. A esse índice chamamos de 

diferença percentual relativa, obtendo-o dividindo-se a d iferença de área de cobertura 

vegetal entre 1995 e 2007 pela área total do ano de 1995. 

 

Quadro 3 – Diferença Percentual relativa 

Bacias 

Distribuição da Cobertura Vegetal Diferença Diferença Percentual 
1995 2007 (Ha) Relativa (%) 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%)   
Amaralina/Pituba 9,70 0,07 11,16 0,11 1,46 15,06 
Seixos (Barra/Centenário) 14,61 0,11 11,64 0,11 -2,97 -20,32 
Camarajipe 604,27 4,47 454,87 4,38 -149,4 -24,72 
Cobre 1026,38 7,60 641,05 6,18 -385,33 -37,54 
Comércio 9,73 0,07 8,47 0,08 -1,26 -12,95 
Corsário/Armação 19,52 0,14 24,19 0,23 4,67 23,93 
Ilha de Bom Jesus dos Pasos 16,20 0,12 14,65 0,14 -1,55 -9,57 
Ilha de Maré 921,04 6,82 601,65 5,80 -319,39 -34,68 
Ilha dos Frades 1107,29 8,19 1178,35 11,36 71,06 6,42 
Ipitanga 4272,37 31,62 3064,38 29,54 -1207,99 -28,27 
Itapagipe 25,52 0,19 34,46 0,33 8,94 35,03 
Jaguaripe 1964,72 14,54 1415,49 13,64 -549,23 -27,95 
Lucaia 225,24 1,67 180,04 1,74 -45,2 -20,07 
Ondina 83,56 0,62 72,16 0,70 -11,4 -13,64 
Paraguari 127,73 0,95 102,15 0,98 -25,58 -20,03 
Passa Vaca 1073,00 7,94 821,50 7,92 -251,5 -23,44 
Pedras/Pituaçu 1207,80 8,94 982,67 9,47 -225,13 -18,64 
Plataforma 36,65 0,27 49,68 0,48 13,03 35,55 
Sao Tomé de Paripe 639,45 4,73 558,53 5,38 -80,92 -12,65 
Stella Mares 123,04 0,91 142,64 1,37 19,6 15,93 
Vitória/ Contorno 4,13 0,03 5,38 0,05 1,25 30,28 
TOTAL 13511,95 100,00 10375,12 100,00 -3136,84  

Elaboração: Os autores, 2009. 
 
 

As Bacias Hidrográficas que apresentaram maior diferença proporcional da 

cobertura vegetal em seu território foram: Cobre (com diminuição percentual relativa de 

37,54%), seguido por Ipitanga (com diminuição percentual relativa de 28,27%) e 

Jaguaripe (com diminuição percentual relativa 27,95%). Contrariamente aos dados 

acima, algumas bacias apresentaram aumento proporcional da cobertura vegetal, como é 

o caso das Bacias de Plataforma (35,55%), Itapagipe (35,03%) e V itória/Contorno 

(30,28%).  
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Com exceção da Bacia do Cobre, nota-se que as bacias hidrográficas que mais 

perderam cobertura vegetal proporcionalmente são, exatamente, aquelas que possuíam a 

maior área em extensão e e m cobertura vegetal. Assim, ocorreu um decréscimo dessa 

mancha verde onde esta era mais considerável, indicando que a co bertura vegetal foi 

suprimida em detrimento do aumento da mancha urbana. 
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5. Conclusões 

 

Não devemos desconsiderar que as classes temáticas que denominamos nuvens e 

sombras de nuvens têm alguma interferência nos dados gerados e ap resentados no 

tópico acima. Contudo, parece que são classes temáticas de menor relevância quando 

comparadas com as classes de área edificada e cobertura vegetal, o que talvez permita 

afirmar que se trata de uma variação de erro pequena, e que nosso estudo é válido para 

confirmar a ar gumentação desenvolvida no início do artigo segundo a q ual Salvador 

perdeu significativas porções de áreas verdes num período em que se festeja de forma 

bastante romantizada a natureza nas intervenções urbanísticas.   

 

Em Salvador, a cobertura vegetal diminuiu, segundo a metodologia adotada, de 

43,75% para 33,59%, no período compreendido entre os anos de 1995 e  2007. Dessa 

forma, a cidade perdeu, aproximadamente, em uma década, 3.136,84 ha, ou seja, 31,37 

Km² dessa cobertura. 

 

Outro ponto a s alientar é q ue a co bertura vegetal - concentrada em algumas 

bacias hidrográficas em 1995 - teve um pequeno aumento dessa característica em 2007, 

principalmente nas Bacias de Ipitanga e Jaguaripe; e que está ocorrendo um aumento da 

mancha urbana, tendo como um dos principais vetores as áreas que apresentam maior 

cobertura vegetal.  

 

Nunca é demais ressaltar que esses dados possuem outras limitações, na medida 

em que, as imagens utilizadas para o mesmo são de média resolução espacial (30m X 

30m), o que impede a identificação e d etalhamento de determinados objetos/feições 

geográficas. 
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Entretanto, acreditamos que nenhuma das limitações expressas acima – a 

presença de nuvens e sombras de nuvens, bem como a média resolução espacial da 

imagem – desminta por completo nossas conclusões. Esses mapas e tabelas servem 

como indicadores, e seus resultados poderão subsidiar estudos posteriores mais precisos, 

que possam associar a distribuição espacial da cobertura vegetal ao uso e ocupação do 

solo. 

 

Por fim, cabe nos debruçarmos mais sobre as contradições aqui apresentadas. 

Como um município perde aproximadamente 10% de áreas verdes em um prazo de 

quase doze anos ao mesmo tempo em que transbordam referências à n atureza nas 

intervenções urbanas empreendidas pelos setores público e privado? 

 

Se lembrarmos dos autores aqui apresentados e nas suas argumentações sobre o 

modo como as sociedades contemporâneas vêm se relacionando com a natureza, talvez 

fique mais clara a compreensão dos dados aqui apresentados. O fetiche do verde mostra 

sua verdadeira essência: ao passo que nos alienamos da experiência direta concebemos 

uma natureza rara que se torna mercadoria e p romessa de paz a ser consumida por 

aqueles que puderem pagar. A experiência sensitiva desaparece quase que por completo. 

Reduzimos a experiência à visão. 
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Introdução 

 

A Paisagem, como categoria de análise geográfica, busca, por meio da análise 

integradora das ações humanas e naturais, a compreensão de uma determinada 

configuração única e específica de um dado lugar, portanto, trata-se de uma entidade 

espacial que privilegia os aspectos formais e as estruturas no plano do visível. 

 

Adotamos a definição de paisagem proposta por Bertrand (apud, Passos, 2007), 

onde: 

“A Paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 

disparatos. É numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos 

e antrópicos que, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em perpetua evolução” (pg. 

7 – 8)  

 

Por ser justamente uma combinação que reflete um momento muito específico 

está sujeito a variações, tornando essa delimitação espacial o retrato de um determinado 

tempo histórico, ou seja, o estudo da paisagem não está limitado apenas a u m recorte 

espacial, mas também a u m momento específico onde a c ombinação de todos os 

elementos que a co nstitui formam um arranjo único e d ificilmente passível de 

reprodução.  
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Para Bertrand (apud Passos, 2007, pg. 2), “Nada mais familiar ao geógrafo que o 

mosaico mutante das paisagens da Terra. Nada mais estranho ao método geográfico que 

a analise global dessas mesmas paisagens... Analisar uma paisagem é co locar um 

problema de método. Antes de qualquer coisa, é p reciso elaborar a f erramenta de 

trabalho”. Com base nessa afirmação, percebemos que o estudo da paisagem se dá 

condicionado à u ma escala de abordagem, revelando que o método1 de análise 

geográfica é limitado no espaço e car ece de uma analise ampla e que correlacione 

diversos fatores. 

 

Dessa forma, podemos crer que na busca da delimitação das Unidades de 

Paisagem o método mais completo e mais adequado seja a Cartografia Temática, uma 

vez que possibilita a junção de todos os elementos que compõem a paisagem, por um 

lado, limitando sua área de estudo, e por outro, dando a p ossibilidade de realizar um 

levantamento de todos os seus componentes e dando-lhes dimensão espacial e 

fornecendo uma ferramenta de integração de variáveis para uma analise mais profunda 

capaz de revelar a estrutura da paisagem que elas compõem. 

 

 

A Delimitação das Unidades de Paisagem 

 

Com base no que se entende por Paisagem, conforme apresentado anteriormente, 

podemos seguir na busca pela delimitação de unidades que respeitem essa definição. 

São muitos os trabalhos que exemplificam e definem as Unidades de Paisagem e co m 

base na bibliografia consultada passou-se a entender que “compreendem as áreas com 

características relativamente homogénias no seu interior, não por serem exactamente 

iguais em toda a s ua área, mas por terem um padrão específico que se repete e q ue 

diferencia em causa da envolventes” (Correia, 2001). 

 

 
1 Compreende-se nesse trabalho que “se tem um método quando se dispõe de, ou se segue, um 
certo caminho para alcançar um determinado fim, proposto de antemão, este fim pode ser o 
conhecimento ou pode ser um fim humano ou , como por exemplo a felicidade” e que “é antes 
de tudo uma ordem manifesta/declarada de um conjunto de regras” (Ferrater Mora, 1996). 
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Assim sendo, adotamos a compreensão de Bertrand (1972, apud Valaski, 2008) 

que “a delimitação da unidades de paisagem nunca deve ser considerada como um fim 

em si, mas como um meio de aproximação em relação com a r ealidade geográfica. 

Trata-se de pesquisar as descontinuidades objetivas da paisagem, ou seja, delimitar 

setores homogêneos”.   

 

Trabalhar com esse tipo de delimitação envolve a necessidade detalhar melhor a 

importância da escala e tecer considerações a s eu respeito. De acordo com Zacharias 

(2009), distingue-se dois tipos de escala: a escala cartográfica, preocupada em mostrar 

proporção entre o real e o  simbólico por meio do raciocínio matemático, e a es cala 

geográfica, que segundo a au tora, “enfrenta o problema do tamanho, dada sua 

prerrogativa de análise espacial e t emporal do fenômeno, que varia do espaço local ao 

regional, do regional ao nacional, ou mesmo do nacional ao mundial”. Dessa forma, os 

fenômenos geográficos somente são possíveis de serem visualizados em determinadas 

escalas que correspondam com sua área de ocorrência e abrangência.  

 

 

A Cartografia Temática: bases conceituais 

 

Antes de tudo faz-se necessário estabelecer o que se entende por Cartografia e 

do que ela trata. São inúmeros os autores e os trabalhos que abordam essa temática, mas 

para esse trabalho será adotada a definição de Bakker (1965, apud Duarte, 1991): 

"Cartografia é a ciência e a arte de expressar graficamente, por 

meio de mapas e cartas, o conhecimento humano da superfície da Terra. 

É ciência porque essa expressão gráfica, para alcançar exatidão 

satisfatória, procura um apoio científico que se obtém para coordenação 

de determinações astronômicas e matemáticas com topográficas e 

geodésicas. É arte quando se subordina as leis estéticas da simplicidade, 

clareza e harmonia, procurando atingir o ideal artístico da beleza."  
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Essa definição deixa claro o papel da ciência na representação cartografia, 

transportando de uma realidade empírica para uma representação gráfica, e co m isso 

sendo capaz de incluir as distorções e complexidades de uma geometria curva (a forma 

do geóide terrestre) para uma plana (plano bidimensional da folha de papel) por meio 

das projeções e artifícios matemáticos. No entanto, também possui uma faceta artística, 

não pela busca de questões estéticas puras e simples, mas como forma de transformar o 

real em simbólico sem perder sua significância. 

Segundo Clutton (1983) “o mapa temático apresenta uma organização mental do 

espaço: ela generaliza e r eordena as informações além de seus limites originais, para 

exprimir visualmente variedades mais abstratas” (apud Martinelli, 200?). 

A Cartografia Temática é aquela que se ocupa na reprodução gráfica em plano 

bidimensional de fenômenos, de qualquer natureza e espacialmente identificáveis, a fim 

de compreender, acumular conhecimento, comunicar, controlar e at uar no espaço. É 

fundamental destacar que essa representação abarca um determinado período de tempo 

específico, sua interpretação possui caráter monossêmico e co nteúdo universalmente 

compreensível, ou seja, ao comunicar, os mapas retratam um momento datado da 

historia de um lugar e devem possuir apenas um significado capaz de ser associado por 

qualquer pessoa, independente da sua língua ou cultura. 

Analisando melhor o tipo de informação trabalhada, pode-se relacionar 

diretamente com o tipo de símbolo utilizado na sua representação, conforme 

apresentado no Quadro 1, segundo Martinelli (1993), podemos perceber que nas 

variáveis qualitativas a intenção é mostrar os relação de diferença e similaridade. 

Quanto às variáveis quantitativas evidenciamos a relação proporcional entre os temas e 

a definição de parâmetros numéricos, e p or fim, as variáveis ordenadas, que como o 

próprio nome diz, estabelecem a noção de ordem, além da de proporcionalidade. 
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Representação  

Objetos 
 

Relações 
entre 

Objetos 
“Conceitos” 

 
Transcrição Gráfica 

Qualitativa Arroz Feijão Milho Diferença 

   

Quantitativa 5 milhões 
de hab. 

5000 hab. 500 hab. Quantidade 
   

  

Ordenadas Federal Estadual Municipal Ordem 
 

Quadro 1 - Caracterização dos diferentes tipo de representação gráfica. Adaptado de 
Martinelli (1993). 

 

Ainda é p ossível representar variáveis que sofrem algum tipo de sucessão no 

tempo ou no espaço, essas são as variações dinâmicas, onde os símbolos vão representar 

ao longo momentos sucessivos do mesmo tema, tanto em nível qualitativo quanto no 

quantitativo.  

Nem sempre todos os temas podem constar em apenas uma carta, pois há um 

limite para a representação sem perda de informação, pois com um grande numero de 

elementos que se perdem, comprometendo a c lareza a co mpreensão dos dados. Dessa 

forma, é possível realizar uma coleção de cartas, um conjunto de cartas que mostram os 

temas separados ao longo de uma sucessão de mapas de um mesmo lugar, resolvendo 

possíveis problemas com excesso de informação e s endo uma resposta rápida para 

observações mais diretas.  

Na sequência serão detalhados os diferentes tipos de representação de dados na 

cartografia temática, para tanto deve-se destacar que foi adotada a m etodologia 

apresentada por Martinelli (1993, 2003). 
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Representação de dados Qualitativos 

As variáveis expressas pelas representações qualitativas são aqueles que passam 

as informações que não possuem números absolutos, e s im atributos e características 

adjetivas. Segundo Martinelli (1993, pg. 39), essas variáveis respondem a pergunta “’O 

QUE?’, caracterizando as informações de diversidade similaridade entre objetos”. 

Deve-se ficar atento aos três tipos de ocorrência desses temas e sua forma de 

representação: por meio do ponto, ao longo de uma linha e dentro de uma determinada 

área. Esses temas não possuem entre si uma relação de hierarquia, portando os seus 

símbolos devem aparecer proporcionais umas as outras, conforme apresentado no 

Quadro 2.  

 
Tipo de 

Ocorrência 
Representação Representação 

Gráfica 
Exemplos de ocorrências 

Pontuais Ponto 

  
Ocorrência mineral; pontos 
turísticos; movimentos de massa; 
pontos de transporte público, 
locais de alagamento 

Lineares Linha  

_._._._._._._._._. 

============= 

Limites administrativos, zonas de 
conflito, falhamento geológico; 
ruas; avenidas; estradas; rodovias; 
correntes marinhas; ferrovias 

Em área Polígonos       Perímetro urbano; zona rural; 
áreas de proteção permanente; 
mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico, geotécnico, político, 
uso da terra 

Quadro 2 - Tipos de Representação Qualitativa 

Dentro desse grupo de variáveis também é possível determinar a orientação que 

o simbolo irá aparecer na carta, a f im de ser mais fiel a r ealidade e t ransparecer não 

somente a sua localização no espaço, mas ainda indicar as direções com que ocorrem.  
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Representação de dados Quantitativos 

 

Essa categoria trabalha com os dados expressos em valores quantificáveis e 

respondem as questões relativas a “Quanto?”, segundo Martinelli (1993). Existem 

quatro tipos de métodos para melhor representar os diferentes tipos de dados, segundo 

Martinelli (2003): 

a) Método das Figuras Geométricas Proporcionais: a noção de 

proporcionalidade só é p ossível, nesse caso, por meio na diferenciação 

pelo tamanho dos símbolos situados no centro da área de ocorrência 

(manifestação pontual); 

b) Método dos Pontos de Contagem: sua ocorrência estabelece a noção de 

densidade, onde os fenômenos serão avaliados pelo adensamento 

homogêneo da variável ao longo da área de ocorrência; 

c) Método Coroplético: a ordem visual é expressa por meio das cores, para 

quantificar, principalmente, intervalos e valores reativos; 

d) Método Isarítmico: representada pelo traçado de isolinhas (linhas que 

unem dois pontos de mesmo valor), com valores contínuos e que nunca 

se cruzam ou sobrepõem; 
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Para melhor visualização e inter-relacionamento dos dados quantitativos foi 

gerada o Quadro 3, abaixo mostrado: 

 

 
Método de Representação Tipo do Valor 

da Variável 
Forma de 

Representação 
Exemplos de 
Ocorrência 

Figuras Geométricas 
Proporcionais 

Valores 
absolutos 

Figuras 
geométricas 
proporcionais ao 
valor que 
representa 

População, 
setores de 
produção, 
relação entre 
população 
urbana e 
população 
rural 

Pontos de Contagem Valores 
absolutos 

Pontos 
homogeneamente 
dispersos pela área 
de ocorrência 

Produção por 
hectare, 
ocorrência de 
uma doença 

Coroplético Valores relativos Hachura da área 
correspondente  

Dados 
censitários, 
carta 
hipsométrica, 
carta 
clinográfica 

Isarítmico Valores 
constante em um 
determinado 
segmento 

Linhas de mesmo 
valor 

Isóbaras 
(mesma 
pressão), 
Isotermas 
(mesma 
temperatura), 
Isoietas 
(mesma 
quantidade 
de chuva), 
curvas de 
nível (mesma 
altitude) 

Quadro 3 - Tipos de Representação Quantitativa 
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Representação Ordenada 

 

As representações ordenadas são aquelas que, como o nome já diz, dão a noção 

de ordem entre as variáveis, estabelecendo entre elas uma noção escalar de hierarquia, 

podendo ser tanto de ordem qualitativa, quanto quantitativa.  N essas variáveis 

qualitativas são estabelecidas as hierarquias por meio a o corrência ou ausência de um 

determinado tema entre diferentes áreas, como por exemplo, a e xistência de 

equipamento urbano nas diferentes cidades que compõem a R egião Metropolitana de 

São Paulo, o numero de pistas que as rodovias possuem e/ou são asfaltadas. 

 

Representação Dinâmica 

 

Essa representação ilustra as transformações ao longo do tempo e d o espaço, 

dando a sensação de movimento, não possíveis de ser compreendidas até então com os 

outros tipo de representação.  A s variáveis, em geral, tendem a compor dados 

quantitativo, expressos por meio da espessura da seta que indica o movimento ou pela 

gradação das cores ou hachuras que vão sofrendo alteração. É possível indicar expansão 

de fronteiras agrícolas, movimentos migratórios, circulação de mercadorias, entre 

outros. 

 

A Cartografia de Síntese 

 

Esse tipo de cartografia não é recente, segundo Zacharias (2009) tem sua origem 

com Vidal de La Blache, no fim do seculo XIX, na representação da paisagem. No 

entanto, ainda hoje há confusões sobre como se dá sua representação, confundindo seus 

caráter de síntese com o de soma de informações, sendo que “Na síntese, não se vêm 

mais os elementos e sim a fusão deles em tipos. Estes devem evidenciar conjuntos 

espaciais que são agrupamentos de unidades de análise elementares caracterizadas por 

agrupamentos de atributos ou variáveis” (Martinelli, 2009). 
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Na Cartografia de Síntese o que percebemos é a sobreposição de diversos mapas, 

independente da origem de seus dados, revelando assim a cr iação de um novo mapa, 

onde cada elemento deixa de ser representado individualmente e p assa a integrar um 

agrupamento de informações. Devemos ficar atentos quando a questão da escala na hora 

de compor uma síntese, pois cartas com escalas cartográficas muito diferentes 

proporcionam imprecisão quando sobrepostas.  
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Considerações Finais 

 

A principal observação a ser tomada sobre esse trabalho é a importância de uma 

correta representação dos dados que serão levados em consideração para delimitação 

das unidades de paisagem, pois tantos métodos de representação não são em vão: eles 

buscam manter o mais fiel possível a r epresentação gráfica em relação à r ealidade e 

qualquer imprecisão pode criar falsas interpretações, levando múltiplas interpretações e 

consequentemente, induzindo ao erro. 

 

O maior mérito do levantamento exaustivo de inúmeras fontes de dados e d a 

construção de diferentes mapas é na possibilidade da criação de uma Carta de Síntese, 

abarcando dados de natureza tão diversas, mas que interagem por meio de sua 

similaridade espacial. O potencial apresentado por essa representação extrapola os 

limites da categoria Paisagem e leva para toda a C iência Geográfica uma analise 

integradora das variáveis sociais e naturais, acrescentando um elevado grau de 

complexidade nas analises.  

 

Podemos por fim destacar que “a paisagem é apenas a p arte visível de um 

conjunto de relações extremamente complexas, e cab e ao pesquisador buscar esta 

realidade não visível, para assim compreender a paisagem que nada mais é do que o 

reflexo de todas estas relações invisíveis” (Tricart, 1981, apud Morelli, 2002) por meio 

da representação sistematiza da realidade, proporcionada pela cartografia temática, as 

bases que nos guiam a busca da compreensão a realidade.  
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O COMEÇO 

 

O fazer mapas ou qualquer construto parecido teria se iniciado com a própria 

história do homem. Mesmo que estes feitos tivessem ocorrido antes da escrita, suas 

elaborações já eram, de certa forma, uma “escrita”, com o propósito de registrar ou 

comunicar algo a outrem. A cartografia, assim, tem longa história.  

 

Portanto, tem-se como certo, que desde o alvorecer de sua existência, o 

homem inscrevera ou gravara em pedra ou em argila, pintou em pele de animais ou 

armou em estruturas diversas o seu lugar, o seu ambiente e suas atividades. Ao fazer 

isto não só representava a p rática de suas relações espaciais, em terra ou mar, como 

também expunha o conteúdo das relações sociais de sua comunidade. Permaneceram 

como provas os registros e estruturas que não se deterioraram. (Kish, 1980). 

 

Dois cometimentos constituíram-se como os mais antigos comprovantes de 

tais realizações: o mapa da cidade Çatal Höyük da Anatólia, na Turquia (6.200 a.C.), 

tido como o mapa autêntico mais antigo e o grafito de Bedolina da Itália, da idade do 

Bronze (2.500 a.C.).  

 

Os desenhos, incisões, modelagens ou montagens de estruturas eram formas 

originais de interpretação de territórios ou domínios em mares, servindo para satisfazer 

necessidades que foram surgindo nas condições do trabalho humano, para demarcar 

vias de comunicação, definir lugares de ação e outros (Salichtchev, 1979). 
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Porém, os mapas, estiveram sempre voltados à prática, a serviço da 

dominação e do poder. Registravam o que mais interessava a uma minoria, estimulando 

seu incessante aperfeiçoamento. 

 

Os mapas, junto a q ualquer cultura, sempre foram, são e s erão formas de 

saber socialmente construído; portanto, uma forma manipulada do saber. São imagens 

carregadas de julgamentos de valor (Harley, 1988). 

 

Como linguagem, os mapas conjugam-se com a prática histórica, podendo 

revelar diferentes visões de mundo. Carregam, igualmente, um simbolismo que pode 

estar associado ao conteúdo neles representado. Constituem um saber que é p roduto 

social, ficando atrelados ao processo de poder, vinculados ao exercício da propaganda, 

da vigilância, detendo influência política sobre a sociedade (Harley, 1988; Gould e 

Bailly, 1995). 

 

Desde o início, os mapas sempre teriam composto uma geografia. Chegando 

na Antiguidade Clássica, junto ao pensamento grego, promoveram lucubrações acerca 

desta área do saber. Constata-se esta presença na Geographai1 de Cláudio Ptolomeu.  

 

 

 

 

 

 
1 A “Geographia” de Ptolomeu, do século II, é o mais antigo manuscrito de geografia - inclui as 
orientações para se fazer um Atlas com planisférios e mapas regionais e uma lista de coordenadas de 
lugares. Conserva-se em Monte Santo, na Grécia (Monte Athos). 
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OS GRANDES FEITOS DA CARTOGRAFIA 

 

 

Embora com importantes contribuições de outros povos dos demais 

continentes, cada um com sua história, cultura, conhecimentos acerca da Terra e d os 

astros, um dos mais marcantes avanços da cartografia ter-se-ia dado centrado na 

Europa, estando relacionado com o R enascimento. Ficou assinalado como uma 

revolução cultural que ocorreu entre os séculos XIV e XVI nos domínios, de um lado, 

literário, artístico e científico e do outro, técnico, econômico e social, promovidos pelas 

grandes descobertas e o surgimento do capitalismo moderno.  

 

A intensificação do comércio entre o Ocidente e o  Oriente exigiu grande 

necessidade de mapas. Com a bússola confirmaram-se os Portulanos, mapas para 

navegar, tendo para a co ordenação das orientações, uma rede de rosas-dos-ventos 

entrelaçadas.  

 

A invenção da imprensa foi um marco cultural do século XV que teve 

grande influência no progresso da cartografia, porquanto possibilitou a fácil reprodução 

de mapas, barateando seu custo unitário, permitindo maior difusão. Houve, assim, a 

passagem do mapa registro, do mapa memória, para o mapa mercadoria.  

 

Em particular, os grandes descobrimentos e os interesses pela expansão do 

mercantilismo europeu engendraram enorme revolução espacial, principalmente no 

início do século XVI. As novas rotas marítimas acabariam por motivar uma articulação 

entre as várias partes do mundo de então. Desta feita, povos de outros continentes 

tornaram-se submissos ao modo de produção da burguesia européia. Navegantes, 

colonizadores e comerciantes exigiam mapas cada vez mais corretos. A busca crescente 

de mapas para registrar o mundo inteiro, bem como a p rocura de novos tipos de 

representações para questões específicas forçou a entrada da cartografia na manufatura, 

passo decisivo para ela integrar o processo capitalista de produção.  
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Um grande avanço, digno de nota, foi dado na cartografia do século XVIII, 

com a instituição de academias científicas, marcando, assim, o início da ciência 

cartográfica moderna. Grandes inovações foram propostas pelo astrônomo francês 

César François Cassini de Thury, que elaborou a p rimeira série sistemática de mapas 

topográficos para a França na escala 1: 86.400, a pedido do rei Louis XV, a Carte de 

Cassini, tendo-a iniciado em 1760. Após sua morte, em 1784, foi completada pelo seu 

filho Jacques-Dominique, em 1789. Foi publicada somente em 1815. Foi o primeiro 

empreendimento no mundo a ser elaborado com base numa triangulação geodésica. 

 

Entretanto, o maior impulso transmitido aos mapeamentos, como apoio aos 

novos conhecimentos, se deu com o avanço do imperialismo, no fim do século XIX. 

Cada potência necessitava de um inventário cartográfico preciso para as novas 

incursões exploratórias, incorporando assim também esta ciência às suas investidas 

espoliativas nas áreas de dominação (Palsky, 1984).  

 

 

A BUSCA DAS ESPECIFICIDADES 

 

A procura de um conhecimento mais completo em vários campos do saber 

motivou o florescimento e s istematização de diferentes ramos de estudos, que se 

engendraram a partir da divisão do trabalho científico, no fim do século XVIII e início 

do século XIX. Esta nova situação fez também, com que, no campo da cartografia, se 

desenvolvesse, mediante acréscimos sucessivos, outra forma de elaboração de mapas, 

mais específica, provinda de um amadurecimento progressivo desde os primeiros 

ensaios operados nos séculos XVII e X VIII. Assim, estabeleceu-se uma Cartografia 

temática, que viria responder pelo domínio dos mapas temáticos.  

 

Embora a car tografia temática seja considerada como um ramo da 

cartografia, ao lado da cartografia topográfica, as visões, topográfica e t emática do 

mundo são historicamente sucessivas. Não há passagem brusca, não são dois setores 

autônomos: as representações temáticas não substituíram as topográficas e sim, se 

acrescentaram a elas. 
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Esta inovação norteou a p assagem da representação das propriedades 

“vistas” para a representação das propriedades “conhecidas” dos fenômenos. A visão 

topográfica era essencialmente analógica, registrando e d elimitando exatamente os 

objetos circunscritos à face da Terra. A nova construção mental na cartografia ficou 

evidente com uma preocupação mais voltada à busca do conhecimento.  

 

Passaram-se, a representar, categorias mentalmente e não mais 

visualmente organizadas. Confirmou-se, assim, o mapa como expressão do 

raciocínio que seu autor empreendeu diante da realidade, apreendida a partir de um 

determinado ponto de vista: sua opção de entendimento de mundo. Deu-se a 

afirmação de uma postura metodológica na elaboração de uma cartografia temática 

para todas as áreas que a s olicitariam (Robinson, 1982; Clutton, 1983; Joly,1976; 

Palsky, 1996). 

 

Com certa antecedência, já no século XVII se dera algum início 

direcionado à produção de mapas temáticos, os ditos mapas singulares. Dentre eles 

destacou-se a “Carte géographique des postes qui traversent la France” elaborada por 

Sanson em 1632, tendo sido gravada e editada por Tavernier (Palsky, 1984, 1996).  

 

Inúmeros fatores de renovação perfizeram um novo contexto intelectual: o 

homem tornara-se objeto de ciência, passando a solicitar sua representação, seja na sua 

distribuição espacial como no desenrolar de suas atividades (Palsky, 1996). 

 

Rompiam-se, assim, os esquemas clássicos de mapeamento consolidados 

desde o Renascimento, voltados essencialmente aos registros gerais de cunho 

topográfico. 
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A SISTEMATIZAÇÃO DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 
Embora tivesse havido produções anteriores, os trabalhos elaborados por 

Edmund Halley são considerados como o marco inicial do estabelecimento dos métodos 

de representação para a cartografia temática. Ao fazer o “Mapa dos ventos alísios e das 

monções”, em 1686 e o “Mapa das declinações magnéticas”, em 1701, o cientista teria 

lançado as bases para a r epresentação de fenômenos que se manifestam, visivelmente 

ou não, à superfície dos oceanos e dos continentes. Para a concretização daquele das 

declinações magnéticas, tendo o magnetismo terrestre como fenômeno contínuo3, 

estabelecera linhas de igual valor, constituindo, assim, o que viria a s er o Método 

isarítmico. 

 

Percebe-se que com estas representações, deu-se claramente o início da 

ruptura com o mundo visível e a busca da exploração da variação perceptiva em terceira 

dimensão visual, dissociada do espaço em duas dimensões de base, intrínseca ao mapa 

como figura do terreno, como é feito na cartografia topográfica. 

 

Junto a esses primeiros acréscimos temáticos em mar foi lucubrado, agora 

em terra, um procedimento que viria tomar o nome de Método corocromático, bem 

simples na sua concepção. Seria um método para representações qualitativas ou 

ordenadas que se sobreporiam aos mapas topográficos como referência. Deixando de 

lado os mapas políticos e o s das hierarquias civis ou religiosas, as verdadeiras 

representações corocromáticas foram realizadas no século XVIII.  

 

Buache explorou tal representação em dois mapas mineralógicos, as “Cartes 

minéralogiques”, para um artigo de geologia publicado por Guettard em 1746. Contudo, 

apesar dessa iniciativa, como primeiro mapa corocromático foi considerado aquele 

desenhado por Milne em 1800, para o uso da terra da região de Londres e seus 

arredores, com 17 categorias, sendo anotadas por cores e letras. 

 

 
3 Fenômeno contínuo: fenômeno tal que, se em qualquer ponto da Terra for mensurado apresenta uma 
medida. 
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Fletcher, em 1847, confeccionou, também, para os territórios da Inglaterra e 

do País e Gales (GB) um mapa da mesma temática com oito rubricas em cores. 

 

Na cartografia médica também houve destaque das elaborações 

coropléticas, como o P lano da cólera do Dr. Baker de 1833 para a cidade de Leeds 

(GB), registrando por hachuras e cores a e xtensão dos quarteirões atingidos pela 

doença. Em 1848 o Dr. Ormerod fez o mesmo para Oxford (GB). 

 

Uma questão deveras importante que deve ser salientada foi que, antes do 

fim do século XVIII a cartografia ignorava os fenômenos econômicos ou demográficos, 

muito menos se preocupava com a dimensão quantitativa dos acontecimentos junto às 

ciências do homem, como a g eografia. As representações quantitativas da sociedade 

aconteceram com atraso, tendo-se consolidado somente após 1820. De início, esses 

mapas registravam apenas a d istribuição e a e xtensão da área dos lugares habitados, 

porém sem exprimir a ordem de grandeza da sua população. A quantificação começou 

timidamente, justapondo ao lugar de manifestação, o dígito do número de seus 

habitantes ou incluindo junto aos mapas quadros estatísticos.  

 

Para dar um enorme, seguro e definitivo salto na metodologia das 

representações temáticas, com mais atenção à quantificação, entrou em cena o escocês 

William Playfair. Ele inventou a “Aritmética Linear”, sistema de gráficos estatísticos 

desenvolvidos para ilustrar suas obras de 1786 e 1801. Foi a partir de seus gráficos, que 

uma parte dos métodos quantitativos da cartografia temática ganhou vida. Como 

gráficos idealizou círculos de tamanhos proporcionais para representar a população das 

capitais dos países europeus, bem como a d ivisão de tais figuras geométricas em 

setores. Nesta última empreitada desenvolvera o gráfico denominado setograma para 

uma representação estatística dos estados americanos.  

 

 

 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   0971   



 

 

O mapa que introduziu pela primeira vez a figuração da quantidade foi obra 

de um anônimo que concebeu em 1726 a “Carte générale des Sévennes”. Não a fizera 

pelo número de pessoas, mas sim, pelo número de habitações, as quais foram 

representadas mediante símbolos figurativos de valores unitários cumulativos: uma 

casinha para cada 10 habitações.  

 

A partir deste impulso dado às quantificações gráficas concretizou-se a 

primeira proposta para um método de representação quantitativa, o Método coroplético. 

Dupin o empregou em 1826 na confecção da “Carte figurative de l’instruction populaire 

de la France”. Neste mapa, o autor fez corresponder uma ordem visual – do claro para o 

escuro – a uma sequência crescente de dados relativos agrupados em classes 

significativas de uma série estatística. Com sua invenção obteve-se, pela primeira vez, a 

idéia de representar quantidades por variações visuais dissociadas do significado de 

localização intrínseco às duas dimensões do plano do mapa.  

 

Tal mapa, colocando em oposição uma França já esclarecida contra uma 

França ainda no obscurantismo constituiu uma imagem eloquente em favor da indústria 

e das doutrinas inglesas de civilização econômica e política. Esta cartografia temática se 

associou desta maneira, ao discurso do capitalismo industrial e liberal emergente 

(Palsky, 1996). 

 

O método coroplético encontraria firme aplicação, mais tarde, na Geografia 

do fim do século XIX com Levasseur, sendo recomendado para valores relativos, com 

ampla difusão na representação da densidade demográfica, que fora tema clássico da 

Geografia. Outros valores relativos, como os índices e as  taxas seriam igualmente 

apresentados desta forma. Variações relativas no tempo encontrariam também 

expressão segura quando se fizesse corresponder às classes de dados negativos em 

oposição aos positivos, duas ordens visuais opostas, das cores frias frente às quentes. 
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Uma importante variante desse método foi colocada por Harness. Em uma 

sua publicação de 1837 apresentou uma nova forma de resolver os mapas coropléticos. 

Num mapa da população da Irlanda do Norte mostrou o que teria sido o p rimeiro 

exemplo de mapa dasimétrico. O autor propôs tal novo procedimento por não estar 

satisfeito com os cortes estatísticos para se obter as classes de valores relativos, 

preenchendo com determinada cor por igual toda a extensão de dada unidade de 

observação. Tratou de considerar valores estimados das partes que poderiam ser 

divididas a área de observação, isto é, em duas ou mais partes, refazendo reiteradas 

vezes o cálculo, a p artir do valor dado para a u nidade de observação tomada como 

inteira (Wright, 1936). 

 

 A partir dos trabalhos de Halley de 1701 pa ra as isógonas, as linhas de 

igual valor passaram a ser vislumbradas para sua aplicação à r epresentação do relevo 

terrestre.  

 

Contudo, o emprego de tais linhas para figurar esse aspecto fora tentado 

bem antes de 1701, porém não para o relevo emerso, pois não havia ainda uma idéia 

segura de qual superfície de referência deveria ser considerada, mas sim, 

especificamente para as profundidades.  

 

A história da representação do relevo emerso teve início mais precisamente 

em 1782 com Dupain-Triel que publicou um volume sobre a proposta de Marcellin Du 

Carla apresentada à Academia de Ciências de Genebra em 1711, tendo sido o primeiro a 

sugerir o uso das linhas de igual valor, tidas como curvas de nível, para tal 

representação (Dainville, 1964). 

 

Em 1791, Dupain-Triel elaborou e publicou um mapa em curvas de nível da 

França, porém deficiente por não contar com uma boa densidade de dados e p or 

apresentar poucas isoípsas. Esta imprecisão mereceu aperfeiçoamentos numa publicação 

posterior, de 1798. A solução foi mais expressiva. O cartógrafo coloriu as faixas de 

altitudes com tons de sépia, colocando nas partes baixas do relevo tons escuros e nas 

partes altas, tons claros.  
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Neste período entra em cena outro personagem: Lalanne. Familiarizado com 

as representações das funções matemáticas propôs em 1843 a t ranscrição gráfica de 

tabelas numéricas de um tratado de meteorologia de Kaemtz. Ele idealizou uma 

representação gráfica plana do espaço em três dimensões definido por três variáveis 

numéricas. Para cada ponto do plano que seria posicionado por duas variáveis pode-se 

levantar uma perpendicular proporcional à t erceira variável. O conjunto de todas as 

perpendiculares ao plano configuraria uma superfície ondulada contínua. A expressão 

sobre o plano dessa construção tridimensional se faria por linhas de igual valor obtidas 

pela projeção ortogonal das intersecções dela com planos paralelos e equidistantes ao 

plano de referência. 

 

A representação do relevo contou também com outras propostas. A primeira 

foi a do major alemão Lehmann, que desenvolveu em 1799 um sistema científico, dito 

Lei de Lehmann, para tal figuração, usando hachuras cuja espessura dos traços seria 

diretamente proporcional às declividades e o  espaçamento entre eles lhe seria 

inversamente proporcional.  

 

Distinto sistema foi apresentado por Benoit em 1818, preconizando a Lei do 

quarto: todas as hachuras teriam traços de mesma espessura, porém distanciados com 

intervalos proporcionais aos comprimentos, sendo que a d istância entre duas hachuras 

deveria ser igual ao quarto do respectivo comprimento (Libault, 1960, 1975; Cuenin, 

1972). 

 

Lalanne com base em suas teorias sobre a r epresentação gráfica das leis a 

três variáveis, estabeleceu em 1845 a teoria dos mapas de população por curvas de igual 

densidade. Para tanto, substituiu as duas primeiras variáveis de sua lei pelas 

coordenadas geográficas.  

 

Em 1857, Ravn realizou para a Dinamarca, dois mapas de densidade de 

população por isolinhas. Eles deram oportunidade a Sydow de batizar tais linhas como 

isopletas. 
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O registro do relevo prosseguiu com os avanços tecnológicos da segunda 

metade do século XIX junto à car tografia topográfica, quando se passou a at ender 

exigências atinentes a uma representação geométrica mais precisa e em grande escala, 

emergindo assim sucessivas gerações desses mapas. Foi assim que, só por volta de 1810 

os engenheiros geógrafos sob a direção do Capitão Leclerc iniciaram o mapeamento 

detalhado em curvas de nível para toda a F rança. Outros países, europeus ou não, 

também realizaram empreendimentos similares. 

 

As propostas de representação do relevo apresentadas até então não 

satisfaziam as elaborações para as escalas pequenas. Foi quando o cartógrafo alemão 

Adolf Stieler indicou uma figuração por cores, intercalando-as às curvas de nível. Seus 

primeiros ensaios foram feitos num atlas de sua autoria, em 1831, após ter vindo à luz a 

citada publicação de Dupain-Triel de 1782. Tiveram, assim, início as várias sugestões 

sobre quais cores seriam colocadas entre as curvas e nível.  

 

Vistos resultados não convincentes, em 1838 Sydow adotaria as cores mais 

difusas na natureza, o verde e o marrom. Assim, empregaria uma gama de cores 

colocando aqueles dois matizes nas extremidades e decrescendo-as em valor visual para 

se encontrarem no meio da série num matiz branco (Libault, 1960, 1975; Cuenin, 1972). 

Em seguida, Debes sugeriu substituir o branco por um amarelo. 

 

Por outro lado, Peucker, verificando a analogia dessa última gama de cores 

com o espectro das radiações do visível, sugeriu a ap licação da sequência de cores 

exibidas pelo mesmo. 

 

Imhof, por sua vez, recomendou uma sequência de cores parecida à d e 

Peucker, porém baseada no efeito da atmosfera, colocando nas altas altitudes um tom 

azulado claro. 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   0975   



 

 

Mais para o fim do século XIX, dada a falta de coordenação na produção de 

mapas representativos do relevo entre as nações, Albrecht Penck, por ocasião do V 

Congresso Internacional de Geografia da União Geográfica Internacional de 1891 

sediado em Berna (CH), propôs a produção conjunta de um mapa do mundo na escala 

de l: 1.000.000. Este viria a ser a “Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo” 

(CIM). Adotaria uma projeção única e simbologia convencional padronizada, tendo para 

a representação do relevo emerso uma gama dupla de cores sediada entre curvas de 

nível selecionadas. A sequência de matizes para as cores hipsométricas diferiria um 

pouco da proposta de Imhof. Iniciaria com um verde escuro para baixas altitudes 

seguido de uma verde claro, preparando a passagem para as altitudes médias com um 

amarelo de valor visual próximo a esta última cor. Em sucessão viria uma série de terras 

de Siena, de claros para escuros, terminando a sucessão pela cor da flor da malva, uma 

cor rosa bastante clara. 

 

Para as profundidades a C arta adotou também uma convenção. Teria sido 

Ritter von Hauslab, em 1830, ávido defensor do us o da curva de nível, a propor as 

faixas de profundidades oceânicas coloridas numa ordem visual crescente, que vai do 

azul claro para o azul-escuro, conforme se acentuam as cotas negativas. Esta resolução 

tomou o nome de cores batimétricas. 

 

Outros grandes feitos nesse campo foram, o trabalho de Dufour para os 

mapas topográficos da Suíça e o acréscimo de um efeito luminoso de sombreado ao 

colorido hipsométrico.  

 

Dentro do espírito da cartografia estatística, no inicio do século XIX, Frère 

de Montizon estabeleceu o mapa estatístico por pontos. Confirmou-se assim o Método 

dos pontos de contagem ao aplicá-lo à “Carte philosophique figurant la population de la 

France” de 1830. Foi a p rimeira tentativa de representar a p opulação em valores 

absolutos, deixando de lado o procedimento do mapa colorido.  
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Entretanto, o método se confirmou apenas no início do século XX, com as 

contribuições de Finch e Baker, ao publicarem o atlas "Geography of the world's 

agriculture", em 1917. Esta obra mostrava a destreza de se representar, com apreciável 

precisão, populações com efetivos reduzidos e padrão de distribuição dispersa. 

 

Por sua vez, Sten de Geer, também em 1917 idealizou acoplar à 

representação por pontos de contagem esferas proporcionais: os pontos seriam 

reservados para a população rural e a s esferas para a população urbana. As esferas já 

tinham sido experimentadas por ele para a representação da população da Suécia.  

   

O método em apreço ganhou adesão indiscutível por parte da geografia no 

estudo da população, em particular daquela dispersa, a p opulação rural. Além das 

populações humanas, este método foi aplicado com sucesso às populações de animais, 

como bovinos, equinos, bufalinos, etc.  

 

Na primeira metade do século XX, a combinação dos dois métodos proposta 

por Sten de Geer, seria sugerida, para a elaboração da “Carta da população do mundo”, 

na escala 1: 1.000.000, por obra da UGI (União Geográfica Internacional), empregando 

esferas proporcionais para a p opulação urbana, que é co ncentrada, e p ontos de 

contagem para a população rural, que é d ispersa, sobre um fundo hipsométrico, com 

cada ponto valendo 200 habitantes.  

 

A representação por pontos de contagem comparece também na cartografia 

médica. O grande expoente desse feito foi o Dr. Snow, que em mapa anexado à segunda 

edição de seu tratado “On the mode of communication of cholera” de 1855, apresentou 

a distribuição dos casos fatais de cólera na epidemia de Londres, junto ao bairro de 

Broad Street, onde a co ncentração desses estaria associada à localização de um poço, 

entre outros, o qual teria recebido água poluída. Utilizou assim, os dados para que o 

mapa lhe revelasse a informação.  
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A primeira expressão de quantidades por meio de tamanhos proporcionais 

foi atribuída a C harles de Fourcroy, com seu “Tableau Poléométrique” de 1782, 

representando e co mparando as superfícies urbanas das cidades da França dispostas 

num gráfico. Essa demonstração foi confirmada por Playfair com seus gráficos de 

círculos proporcionais de 1801. A aplicação desses aos mapas foi levada a efeito 

pioneiramente por Harness e B ollain para a car tografia da população realizada entre 

1837 e 1 844. Na França, a p rimeira transposição dos círculos proporcionais como 

gráficos idealizados por Playfair para os mapas, deveu-se a D upin, que a fez em seu 

mapa de 1843.  

 

Com a Revolução Industrial, deflagrada no século XVIII, confirmou-se uma 

cartografia para o estabelecimento das ferrovias, missão para os engenheiros. Como 

consequência incrementou-se uma ansiedade pela busca da avaliação da mobilidade dos 

homens e das mercadorias por estas vias. As redes de circulação constituiriam um fator 

básico na geração de riqueza e d esenvolvimento em pleno século XIX. Foi neste 

contexto que Minard propôs uma cartografia econômica abordando a dinâmica espacial 

e temporal. Idealizou, assim, em 1850 o Método dos fluxos. Era a variável visual 

tamanho, isto é, as larguras dos corpos das flechas que iriam fazer saltar aos olhos as 

proporções entre os dados quantitativos e as sim oferecer um instrumental de pronta 

aplicação nas questões de planejamento. Tais representações refletiam a lógica da 

economia política ao revelar as dinâmicas espaciais e temporais dos fenômenos.  

 

Apesar do grande empreendimento de Minard, Harness o teria precedido, 

tendo sido o primeiro a e xplorar tal lucubração em 1837 para representar o fluxo de 

passageiros e d e mercadorias, onde a e spessura dos traços era proporcional às 

quantidades deslocadas. 
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É bom ressaltar que este método se desenvolveu a partir de representações 

em gráfico elaboradas pelo próprio Minard, onde todas as secções dos fluxos ao longo 

de uma rota se distribuíam com as respectivas ordenadas em tamanhos proporcionais 

levantadas a partir do eixo das abscissas. Verifica-se tal empreendimento em seu 

“Tableau figuratif de la circulation des voyageurs nationaux et internationaux, sur le 

chemin de fer entre la Belgique et la Prusse en 1844”, publicado anexo a um artigo de 

1846. 

 

Dentre os mapas de Minard se destaca um de grande impacto visual. Foi o 

de 1869, que retratou a sequência das devastadoras perdas sofridas pela campanha de 

Napoleão na Rússia, em 1812/1813. Dos 422.000 soldados que partiram retornaram 

apenas 10.000.  

 

O método dos fluxos teve forte difusão em todas as áreas da geografia 

acadêmica e até mesmo da aplicada, mormente no planejamento, quando se impunha a 

necessidade de visualizar o dinamismo dos movimentos. A busca da síntese regional 

teve nesta representação um grande aliado no momento da confecção de representações 

das relações dinâmicas entre cidades de tamanhos escalonados, indicadoras das relações 

espaciais procuradas. 

 

Sempre empenhado na representação de fenômenos econômicos 

quantitativos e ao s efetivos populacionais, Minard em 1851 explorou representações 

por tamanhos proporcionais, como os já propostos por Playfair e Fourcroy, ganhando 

assim, o crédito da efetivação do Método das figuras geométricas proporcionais, 

retomando também, os círculos proporcionais já aplicados anteriormente por Bollain ou 

Harness à população. Produziu em 1851 a “Carte figurative des principaux mouvements 

des combustibles minéraux en France en 1845”. Nesse mapa combinou os círculos 

proporcionais com os fluxos. Sem dúvida alguma, foi sob o impulso de Minard, que se 

consolidou a cartografia quantitativa. 
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Um pouco mais tarde, em 1858, o próprio Minard apresentou uma variante 

do mesmo método. Explorou a r epresentação com a d ivisão do círculo em setores 

proporcionais às parcelas do total, coloridos seletivamente conforme a e spécie dos 

componentes considerados. Essa proposta acabou concretizando a aplicação da idéia do 

setograma de Playfair ao mapa. Com a divisão do círculo proporcional oferecer-se-ia à 

geografia, a oportunidade para a representação analítica de inúmeras estruturas. 

 

A proposta dos setores apareceu com destaque na “Carte figurative et 

approximative de l’importance des ports maritimes de l’Empire français” composta em 

1859, com os círculos centrados exatamente sobre os portos. Um pouco antes, em 1858 

Minard já havia feito representação similar, porém com círculos centrados nas unidades 

administrativas. 

 

No progredir desta gestação de métodos para a cartografia temática, deve-se 

salientar que foi exatamente nesta época, início do século XIX, que se assistiu à 

sistematização do conhecimento geográfico.  N esta ocasião se somaram também 

determinadas condições históricas em processo de afirmação, que acabaram se 

consolidando na emancipação e domínio das relações capitalistas de produção (Moraes, 

2005). 

 

Na sistematização da geografia, participaram Humboldt e R itter. O 

primeiro, com uma geografia da natureza e o  segundo, com uma geografia regional e 

antropocêntrica.  

 

Por fim, pode-se considerar como movimento que deslanchou a 

cristalização de uma metodologia para a cartografia temática, o da apresentação de uma 

primeira classificação dos métodos gráficos até então estabelecidos, feita ao Terceiro 

Congresso Internacional de Estatística realizado em Viena, em 1857, idealizado, como 

outros anteriores e posteriores, por Quételet. 
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Neste congresso abordou-se o Método gráfico apresentado junto ao relatório da 

comissão organizadora. Segundo esse documento os fenômenos susceptíveis de uma 

representação corresponderiam às costumeiras divisões do saber, isto é a o objeto 

(natureza, existência, propriedades – o “O quê?”), à potência (quantidade, intensidade – 

o “Quanto?”), ao espaço (posição, extensão – o “Onde?”) ou ao tempo (movimento, 

progressão, modificação – o “Quando?”). A partir dessa postura apontou-se que seria 

prático classificar os Métodos gráficos com base nessas categorias e ar ranjá-los em 

quadros sinóticos. Estes contemplaram como formas de representação, tanto mapas 

como gráficos, abarcando, além das representações estatísticas as demais formas 

gráficas, inclusive aquelas eminentemente topográficas (Quadro 1 – Quadro sinótico 

dos Métodos gráficos apresentado ao Terceiro Congresso Internacional de Estatística 

realizado em Viena, em 1857). 
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A partir da comissão permanente estabelecida no congresso de estatística de 

São Petersburgo, que delegou a Mayr a o rganização de futuras reuniões, o estatístico 

elaborou dois escritos, o de 1874 e  o de 1877, sobre os Métodos gráficos, os quais 

serviram para classificar os Métodos gráficos fundados na divisão básica entre gráfico e 

mapa.   

 

Em seguida, com apoio nos argumentos de Mayr, Cheysson organizou um 

catálogo dos métodos gráficos, que foram apresentados na exposição de 1878. 

 

Levasseur, por sua vez, um pouco antes de 1878 relatou mapas de estatística 

e figuras de estatística. A novidade original ficou por conta de ele ter acrescentado uma 

terceira categoria aos gráficos, os estereogramas.  

 

Pela grande difusão do emprego dos métodos gráficos na estatística 

confirmou-se a Estatística gráfica que acabou participando de trabalhos no quadro 

institucional dos Estados, aplicados à ad ministração pública. São exemplos 

convincentes os mais variados “Album de Statistique graphique” elaborados no último 

quartel do século XIX, na França, consolidando de vez a p articipação de uma 

cartografia estatística no planejamento. 

 

No final do século XIX, a cartografia temática já munida de um consistente 

leque de métodos de representação extravasou uma restrita aplicação científica e técnica 

para tornar-se progressivamente um meio de educação e d e informação geral. Ela 

passou a ser utilizada, também, nos atlas geográficos para escolares, nos livros texto de 

geografia e até mesmo na mídia, engendrando uma verdadeira revolução cartográfica.  

 

Já no século XX e, em particular, nos anos 1960, a car tografia como um 

todo, e a car tografia temática, em especial ganharam uma intrigante contribuição, 

colocando-a num contexto paralelo ao da Linguística de Saussure, ciência da linguagem 

verbal humana, sistematizada bem no início do século XX, dentro do pensamento 

estruturalista.  
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O artífice deste feito foi o Professor Jacques Bertin, diretor do Laboratoire 

de Graphique da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, que desde os 

anos 1950 vinha idealizando tal realização. Ele estabeleceu a Representação gráfica ou, 

simplesmente, Gráfica, como gramática da linguagem dos mapas, dos gráficos e d as 

redes1. Portanto, ao instituir uma linguagem gráfica confirmou também uma 

semiologia, a Sémiologie graphique, título dado à sua obra de 1967, na qual dispôs uma 

“Teoria geral da expressão gráfica”. 

 

Ainda, deve-se a B ertin a invenção de um único método de representação 

realizada neste mesmo século. Ele o apresentou em 1967, como solução ideal para a 

expressão quantitativa de fenômenos com manifestação em área. É o Método da 

distribuição regular de pontos de tamanhos crescentes, que os coloca regularmente 

dispostos em toda a ex tensão da área de ocorrência. Apesar de hoje não apresentar 

dificuldades de construção quando executado por softwares convenientemente 

concebidos, não teve grande difusão como os outros métodos. 

 

Este procedimento leva imediatamente a u ma dupla percepção: a d as 

densidades, dada pela imagem binária construída mediante a relação entre o preto dos 

pontos em contraste com o fundo do mapa, e a das quantidades, obtidas multiplicando-

se o valor unitário do ponto pelo número deles existentes no interior de cada unidade de 

observação. Tem a g rande vantagem de excluir completamente a interferência do 

tamanho da área observacional. É neste tópico que Bertin defende a supremacia deste 

método de representação quantitativo para fenômenos com manifestação em área, sobre 

os demais inventados até então.  

 

A legenda será dupla. Os tamanhos escolhidos como referenciais se 

reportarão seja às quantidades, seja às densidades. Sua exploração foi limitada pelo fato 

de ter tido pouca assimilação, além de proporcionar uma leitura combinada, 

encontrando, por conta disto, dificuldades no entendimento pelo público em geral. 

 
1 Redes: representações gráficas específicas, como os organogramas, os dendrogramas, os fluxogramas e 
os cronogramas. 
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Nesse mesmo século e prosseguindo até os dias de hoje, uma série de 

inovações foi colocada em prática junto à cartografia. Eminentes autores como, Rimbert 

(1964, 1968, 1990), Bertin (1967, 1973, 1977), Bonin (1975, 1979, 1982, 1989), Brunet 

(1967, 1987), Claval e Wieber (1969), Monkhouse e Wilkinson (1971), Cuenin (1972), 

Dent (1985), Imhof (1972), Libault (1975), Bonin (1975), Joly (1976), Arnberger 

(1977), Lewis (1977), Lawrence (1979), Salichtchev (1979, 1984), André (1980), Cuff 

e Mattson (1982), Muehrcke (1983), Dent (1985), Ratajski (1989), Bonin e Bonin 

(1989), Anson e Ormeling (1993), Béguin e Pumain (1994), MacEachren e Taylor 

(1994), MacEachren (1995), Robinson et al. (1995), Paslawski (1998), Poidevin (1999), 

Kraak e Ormeling (2003), Bochicchio (2003), Slocum et al. (2009), Loch (2006) e Le 

Fur (2007) apresentaram consistentes propostas metodológicas. Lucubrações mais 

recentes voltam-se especificamente à p articipação da ciência da computação aliada à 

informática nas realizações cartográficas de toda espécie. Podem ser avaliadas junto aos 

trabalhos apresentados nos mais hodiernos congressos, conferências, encontros, 

seminários ou outras reuniões, tanto locais, nacionais, como internacionais. 

 

Atualmente, a car tografia entrou na era da informação. A automação se 

introduziu na cartografia através das fases mais matemáticas do processo cartográfico, 

graças ao aparecimento dos computadores, por volta de 1946. As primeiras aplicações 

foram feitas aos cálculos astronômicos e geodésicos, ao estabelecimento das projeções 

e, mais tarde, aos tratamentos estatísticos de dados. Mas foi a partir da década de 1960 

que se consideraria uma cartografia assistida por computador, hoje dita cartografia 

digital, a qual passou a ser operacional em todas as etapas da elaboração dos mapas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do legado deixado pelo progredir do conhecimento cartográfico 

somado às contribuições trazidas pela informática, pode ser assumida uma proposta de 

orientação metodológica para a C artografia Temática com uma estrutura lastreada na 

tese em que os mapas temáticos podem ser elaborados levando-se em conta métodos 

apropriados. Dentre estes, o método a s er indicado seria aquele adequado às 

características e às  formas de manifestação (em pontos, em linhas, em áreas) dos 

fenômenos considerados em cada tema, seja na abordagem qualitativa, ordenada ou 

quantitativa. Pode-se empreender também uma apreciação sob o ponto de vista estático, 

constituindo a car tografia estática; ou dinâmico, estruturando a car tografia dinâmica. 

Salienta-se ainda, que os fenômenos que compõem a r ealidade a s er representada em 

mapa podem ser vislumbrados dentro de dois níveis de raciocínio, de análise e de 

síntese. Neste sentido tem-se, de um lado uma cartografia analítica – abordagem dos 

temas em mapas analíticos, atentando para seus elementos constitutivos, através de 

justaposições ou superposições: lugares, caminhos ou áreas caracterizadas por atributos 

ou variáveis. E de outro, uma cartografia de síntese – abordagem temática em mapas de 

síntese, tendo em vista a fusão dos seus elementos constitutivos em “tipos”: 

agrupamentos de lugares, caminhos ou áreas unitárias de análise, caracterizadas por 

agrupamentos de atributos ou variáveis. Por fim, depois de prontos, os mapas podem 

propiciar, em termos de apreensão, ou uma leitura em nível elementar ou uma visão de 

conjunto.   

Apresentar-se-ia, assim, uma proposta de estrutura metodológica que articularia 

as representações da cartografia temática, de maneira a possibilitar a indicação dos 

métodos apropriados a serem adotados: 

 

     1. Formas de manifestação dos fenômenos 

 - em Ponto 

 - em Linha 

 - em Área 
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     2. Apreciação e abordagem dos fenômenos com seus métodos de representação 

- apreciação estática 

- representações qualitativas (método dos pontos diferenciados, método 

das linhas diferenciadas e método corocromático qualitativo) 

- representações ordenadas (método dos pontos ordenados, método das 

linhas ordenadas e método corocromático ordenado) 

- representações quantitativas (método das figuras geométricas proporcionais, 

método dos pontos de contagem, método coroplético e método isarítmico) 

- apreciação dinâmica2 

- representações das transformações de estados qualitativos ou ordenados 

e das variações quantitativas absolutas ou relativas no tempo (método 

corocromático qualitativo, método corocromático ordenado, método das figuras 

geométricas proporcionais e método coroplético) 

- representações dos movimentos no espaço (método dos fluxos) 

 

     3. Nível de raciocínio 

- representações analíticas: representação dos elementos constitutivos – lugares, 

caminhos ou áreas caracterizadas por atributos ou variáveis (qualitativos, 

ordenados, quantitativos) 

- representações de síntese: representação da fusão dos elementos constitutivos 

em “tipos” – agrupamentos de lugares, caminhos ou áreas unitárias de análise 

caracterizadas por agrupamentos de atributos ou variáveis (qualitativos, 

ordenados, quantitativos) 

 

     4. Nível de apreensão 

- mapa exaustivo: todos os atributos ou variáveis sobre o mesmo mapa – leitura, 

análise e interpretação em nível elementar (só responde à questão - “O que há em tal 

lugar, caminho ou área?”) 

- coleção de mapas: um mapa por atributo ou variável – visão de conjunto 
(responde a todas as questões, inclusive a – “Onde está tal atributo ou variável?”; “Quais 

agrupamentos se formaram?”; “Como se arranjam no espaço?”) 

 
2 Hoje se deve acrescentar também a animação cartográfica. 
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ABSTRACT 

 

The interpretation and analysis of spatial information contained in cartographic 

representations give priority, in the relation between the investigator and reality, to 

the use of one of the human senses: sight. Important concepts or categories of 

analysis of geographical data, such as borderlines, nets, territory, space and place, are 

easily understood by people who can see. The representation of abstract concepts is 

transmitted through graphic form, by means of images, photos, or cartographic 

representations of regions with their borderlines and features. This paper presents an 

alternative model, complementary to the current models of information presentation 

and representation in WEBGIS systems. It starts from the belief that, through human 

senses, except sight, it is possible to interpret cartographic representations. Based on 

a set of representations and methods, alternative forms and proposals for 

implementation in a WEBGIS system were defined. In order to assess the proposed 

methodology, a computer prototype applied to Google Earth was developed, and the 

alternative proposals were implemented in it. Through usability tests, it was possible 

to analyze and confirm the efficiency and effectiveness of the obtained results. 
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Introdução 

 

A representação gráfica é uma das formas mais antigas de linguagem visual. Desde 

osprimórdios, através de esboços simbólicos, representa-se o espaço de vivência e a 

localização de diferentes elementos e fenômenos da realidade humana. Alguns desses 

desenhos podem ser classificados como uma das formas de representação gráfica 

existentes: os mapas, sendo a Cartografia a parte do conhecimento que estuda essa 

área. 

 

De acordo com Cêurio de Oliveira (1993), a Cartografia é “um método científico que 

se destina a e xpressar fatos e fenômenos observados na superfície da Terra (...), 

através de simbologia própria” (OLIVEIRA, 1993: 14). 

 

Percebe-se assim que a p rodução cartográfica não se dá de forma aleatória pelos 

cartógrafos, e s im padronizada através de uma simbologia própria, de caráter 

monossêmico, ou seja, possui um único significado. 

 

Nas últimas décadas, devido aos avanços tecnológicos e da informática, as inovações 

ocorrem desde a co leta de informação (sensoriamento remoto, imagens de satélites, 

etc.), mecanismo de desenho (softwares de computador), como também impressão e 

difusão de mapas (na internet através de WEBGIS por exemplo).  

 

Nesse cenário, com a difusão da internet, tanto a produção como também a leitura de 

mapas atingiram diferentes tipos de usuários promovendo a difusão do 

conhecimento. Devemos então compreender e d efinir quais são os elementos 

fundamentais e os conceitos da cartografia. 
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De acordo com Golledge (1997), a percepção espacial se dá por excelência através 

do sentido humano da visão, na criação e interpretação de imagens e s ímbolos. De 

fato a i nterpretação visual do espaço é p rimordial, contudo pode variar de acordo 

com a cu ltura e principalmente ao longo da vida dos homens, sendo na infância o 

momento mais propício de desenvolvimento de noções espaciais.  

 

Essas relações espaciais ocorrem através da experimentação do espaço, assim como 

aponta Yi-Fu Tuan que os órgãos sensoriais relacionados a c inestesia, tato e v isão, 

são que permitem ao homem ter sentimentos e qualidade com o espaço. A cinestesia 

contribui na sensibilidade dos movimentos, seja ele o simples esticar dos braços e 

pernas ou o deslocamento físico no espaço. O espaço “é experimentado quando há 

lugar para se mover. Ainda mais, mudando de um lugar para outro, a pessoa adquire 

um sentido de direção” (TUAN, 1977:13). O tato nos permite tocar os objetos, 

manipulando-os concebendo sua forma, textura e tamanho. Com o tato realizamos a 

leitura das partes para depois conceber o todo. Os olhos por outro lado proporciona a 

visão do todo, de síntese do espaço para depois analisarmos as partes. Ela 

proporciona às pessoas um espaço vivído, de objetos dispostos, em (3D) três-

dimensões e dinâmicos.Restringido da visão, os deficientes visuais recorrem a 

utilização dos demais sentidos..  

 

O uso do ambiente WEBGIS provê funcionalidades que facilitam o manuseio de 

informações geográficas e dinamizam sua utilização. Porém seus recursos e 

manipulação se dão especificamente no formato gráfico visual. Pretende-se trabalhar 

em um protótipo computacional que promova uma forma alternativa de 

representação e ap resentação da informação em  

WEBGIS através da transformação de entidades gráficas em sonora, de forma que 

possam ser compreendidas por cegos e também úteis aos demais usuários como 

forma alternativa e complementar.  
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Para essa abordagem alguns cuidados se tornam necessários.Para realizar tal 

transição, deve-se primeiramente compreender o funcionamento do conteúdo visual 

além de compreender algumas cartografias específicas e suas respectivas 

características para então propor um sistema completo com a r elação de cada parte 

com a representação tradicional gráfica. 

 

A Representação Tradicional: o Mapa e o WEBGIS 

Podemos considerar o mapacomo uma representação gráfica da realidade (Oliveira 

citando ABNT, 1993: 31), feita através do uso de linhas, polígonos, pontos e cores 

que variam de complexidade de acordo com o objetivo e/ou ao tipo de usuário que se 

destina. Vasconcellos (1993) mostra que o processo de produção de um mapa parte 

da abstração da realidade para sua reprodução gráfica, seguido do processo de leitura 

e compreensão do usuário. De acordo com a autora o mapa 

 

(...) está inserido em um processo 

cartográfico que começa com a realidade (o 

espaço geográfico) e p assa por várias 

etapas: transformação (de tri para 

bidimensional, de superfície esférica para 

plana através das projeções), redução 

(escala) e g eneralização, codificação 

(linguagemgráfica e c artográfica), 

construção e r eprodução. Como resultado, 

chega-se ao mapa que vai ser utilizado por 

um usuário, que passa pelas fases da 

percepção, leitura, análise e interpretação da 

representação gráfica (Vasconcellos, 1993: 

26). 
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Certamente, os conceitos variam entre autores. Porém, algumas características 

fundamentais para a compreensão de qualquer tipo de mapa são necessárias em 

sistemas WEBGIS como: representação abstrata da realidade; distorção;escala, 

generalização e omissão; simbologia; sistema de coordenadas e orientação. 

 

Sobre o primeiro item, ressalta-se novamente que os mapas são representações 

gráficas visíveis que buscam representar a realidade espacial. Porém, o real 

dificilmente será contemplado com toda sua complexidade de relações e dinamismo, 

resultando dessa forma em uma representação mais simplificada do espaço.Na 

passagem do real para o abstrato, entre mundo tridimensional para o bidimensional 

do papel, distorções ocorrem, seja na forma dos objetos ou em localizações não 

muito precisa dos mesmos, principalmente quando se representa grandes áreas, onde 

a curvatura da Terra influencia nessas distorções.No ambiente WEBGIS não existe a 

necessidade de escolha da escala de representação, ela pode ser substituída pelo 

zoom correspondente à a ltitude do observador. Ao definirmos dinamicamente o 

zoom com que vamos “reduzir a r ealidade” para a t ela, usamos parâmetros pré-

definidos que determina o grau de detalhes, informação ou mesmo quais os 

elementos serão apresentados, generalizando os demais da realidade. Quanto maior a 

escala, maior o grau de detalhes e maior o número de entidades que podemos 

representar. Se dependendo do zoom representamos alguns objetos do mundo real, 

nós selecionamos o tipo de informação que aparece no mapa e omitimos outras. Isso 

se faz necessário porque a r epresentação de vários elementos da realidade pode 

deixar o mapa complexo, tornando-se de difícil leitura, o que o torna inviável para a 

utilização. Sendo assim omitir e d istorcer a r ealidade chega a ser necessário e 

utilizado de forma consciente pelo cartógrafo. 

 

De fato, também não podemos esquecer de utilizar um sistema de orientação 

(normalmente uma rosa dos ventos com os quatro pontos cardeais ou uma 

estilização), como também um sistema de coordenadas (exemplo: WGS84), 

facilitando a localização da área representada como também o deslocamento pelo 

ambiente, dependendo do tipo de mapa. 
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Como forma de atender aos objetivos propostos para a cr iação de um WEBGIS, é 

válido ressaltar outros aspectos. Para que cada representação não varie entre autores, 

existe uma simbologia padronizada. No Brasil, temos como referência o Manual 

Técnico de Convenções Cartográficas de 1998 e  o Catálogo de Símbolos de 2002, 

elaborados pelo Ministério da Defesa do Brasil. 

 

Representação Cartográfica 

 

A Cartografia sistemática representa as propriedades que são “vistas” na realidade 

como, por exemplo, áreas florestais, áreas urbanas, rodovias, ferrovias, represas, 

lagos, rios, aeroportos, relevo, dentre outros elementos artificiais e naturais. 

Formalmente representados em umaCarta Topográfica. 

De acordo com Oliveira (1993), a carta topográfica é elaborada através de um 

levantamento original em campo, ou então “compilada de outras topográficas existentes 

de escala maior, e que inclui os acidentes naturais e os artificiais (...), permitindo a 

determinação de altitudes e, ainda, em que os acidentes planimétricos e altimétricos 

são geometricamente bem representados” (Oliveira, 1993: 34). 
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Quadro 1 – Escala de mensuração e s ímbolos cartográficos e a r epresentação 

alternativa 

Fonte: Adaptado de Gerardi, 1993 

 

A principal característica da Carta Topográfica é conter essa gama de informação 

(artificial e natural da realidade) representada juntas. Uma das informações mais 

importantes nas cartas topográficas é a  variação altimétrica do relevo representada 

por isolinhas denominadas curvas de nível.A escolha dos símbolos adequados para o 

desenho de um mapa depende da escala de mensuração que se encontram os dados 

originais, ou seja, a informação que o mapa fornece varia de acordo com os níveis de 

mensuração.As formas básicas de símbolos cartográficos - ponto, linha e ár ea – 

podem ser utilizados em quatro níveis de mensuração: nominal, ordinal, intervalo e 

razão. 
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Gerardi (1993, p. 29) apresenta exemplos de símbolos cartográficos para as 

diferentesescalas de mensuração, conforme apresentado no Quadro 1.  

 

 

Cartografia Temática 

 

Nas representações temáticas a as sociação entre o banco de dados, tratamento, 

análise e mapas é bem estreita. Assim, quase todo tipo de informação pode ser 

mapeada.  

 

A “liberdade” na utilização desse tipo de representação gráfica dificulta a 

padronização dos símbolos. Não há um grande rigor como nas cartas topográficas. 

Segundo Martinelli (1991) além da abstração o tratamento dos dados, a organização 

dos componentes do mapa, as variáveis visuais a s erem utilizadas e o s tipos de 

implantação são fundamentais para uma correta representação. A organização e 

tratamento dos dados devem ser definidos pela busca de informações em campo 

(dados primários) ou utilização de dados já disponíveis (dados secundários). 

 

Quanto a o rganização dos componentesseguiu-se o modelo proposto por Bertin 

(1967, p.56), complementando com as correspondentes representações sonoras que 

podem ser: 

 

Quantitativo: quando se procura mostrar grandezas dos elementos representados. As 

representações de grandeza podem ser representadas por um som característico 

apresentado em intensidades discretas e escalonadas em relação a grandeza. 

 

Ordenado: quando se expressa ordem ou hierarquia dos elementos. A hierarquia pode 

ser representada pela ordem de apresentação da informação através de síntese de voz. 

Por exemplo país, estado, cidade, altitude. 
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Qualitativo, que por sua vez pode ser: 

Seletivo: quando se quer demonstrar distinção dos elementos entre si. Ocorre 

arepresentação sonora de cada elemento ao ser selecionado. 

 

Associativo: quando agrupam-se os elementos no mapa de acordo com 

características comuns. Ocorre pela representação sonora da informação a cada troca 

de tipo elemento, permanecendo inativo enquantose transita por elementos do mesmo 

tipo. 

 

Após a organização dos componentes, devemos definir para cada variável visual qual 

tipo de variável sonora é adequada ao tipo de informação que queremos transmitir. 

Para cada variável visual temos um componente apropriado, bem como o tipo de 

implantação. Correspondente a cada variável visual devemos ter uma correspondente 

variável sonora e/ou cinestésica, portanto: 

 

Identificação: diz respeito a identificação da classe ou tipo do objeto e, se for o caso, 

sua identificação individual ou característica. A cada símbolo pode ser associado 

uma síntese de voz que verbaliza a identificação de tipo e d escrição do objeto 

podendo ser complementada por informações não disponíveis no mapa e p resentes 

no banco de dados associado. 

 

Forma: trata-se da utilização de símbolos geométricos diversos, como também 

símbolos evocativos a determinada representação. A forma pode ser substituída pela 

representação sonora do tipo de um símbolo ou representação. Por exemplo, a 

identificação de um aeroporto por ser representada graficamente pelo símbolo de um 

avião ou sonoramente pela sintetização de um som que associe ao som característico 

de um aeroporto.   
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Tamanho: diz respeito à v ariação da dimensão do símbolo, permitindo que sejam 

extraídas informações sobre a grandeza dos componentes do mapa. A cada símbolo 

pode ser associado um som característico e a intensidade sonora pode ser escalonada 

para representar o tamanho.  

 

Valor: trata-se da diversificação da tonalidade de uma cor, por tons escuros e claros. 

É apropriada para mostrar ordenação ou sequência de um fenômeno. Uma 

representação sonora discretapode ser utilizada e a cad a alteração da variável valor 

um som em uma frequência correspondente é apresentado; 

 

Variáveis como, cor, granulação e orientação de traço são desnecessários na 

representação proposta. 

 

Quanto aimplantação podemos definir três tipos que dependem do movimento 

cinestésico para sua identificação, são eles: 

 

Pontual: refere-se àqueles elementos cuja representação simbólica pode ser reduzida 

à forma de um ponto ou quando a superfície ocupada é insignificante, mas 

localizável com precisão. Para cada elemento deve-se elaborar um buffer 

proporcional a u ma determinada porcentagem da tela de apresentação para que ao 

ocorrer o movimento do mouse sobre o objeto sua descrição possa ser sintetizada. 

Exemplo: aeroporto, cidades, farmácia, etc; 

 

Linear: refere-se àqueles elementos cujo desenvolvimento requer um traçado ou 

quando a largura do objeto é desprezível em relação ao seu comprimento, o qual, 

apesar de tudo pode ser traçado com exatidão. 
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Para cada elemento linear deve-se elaborar um buffer com largura proporcional a 

uma determinada porcentagem da tela de apresentação para que ao ocorrer o 

movimento do mouse sobre o objeto uma representação sonora de um som 

característico será executado de forma contínua enquanto o movimento do mouse 

ocorrer ou para sobre a ár ea do buffer. Assim, pela percepção dos movimentos 

cinestésicos, pode-se interpretar o desenvolvimento da forma representada.Exemplo: 

estradas, rios, etc; 

 

Zonal (ou Areal): refere-se a elementos que ocupam uma determinada extensão sobre 

a superfície terrestre ou quando o objeto representado cobre no espaço uma 

superfície proporcional a realidade. O sistema deve identificar a cada momento as 

características da área zonal em que o mouse está posicionado e, a cada transição de 

quaisquer desses atributos, sintetizar a informação de descrição que foi alterada. 

Dessa forma, diferentes informações, inclusive temáticas, podem estar disponíveis 

simultaneamente. O usuário, ao deslocar o mouse sobre o limite de municípios 

recebe a informação dessa mudança. Se a mudança também for de estado o estado 

atual será informado. Exemplo: limites administrativos municipais,áreas de 

vegetação, tipos de solos,etc. 

 

 

Analise Quantitativa 

Segundo O’Brien (1992), “para os geógrafos, dados espaciais são aqueles coletados 

em relação a p ontos, linhas, polígonos e superfícies”. A análise quantitativa tem o 

objetivo de selecionar e o rdenar conjuntos numerosos de informações através da 

redução de dados a formas manipuláveis e interpretáveis, o que acarreta maior 

precisão e o bjetividade na análise, evitando generalizações. As técnicas se aplicam 

tanto para bases numerosas de dados como para bases com poucas amostras. As 

escalas de mensuração utilizadas são: nominais, ordinais, intervalares e proporcionais 

(ou de razão). As escalas de mensuração típicas do geógrafo referem-se a ár eas ou 

pontos sobre a superfície da terra e os aspectos entre essas áreas ou pontos. 
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Barbeta (1973) apresenta as quatro maneiras básicas ou níveis básicos de 

mensuração, desenvolvidos por Stevens (1946): nominal, ordinal, intervalo e razão, 

conforme Quadro 1. 

 

O WEBGIS como Alternativa a Cartografia Tátil 

A cartografia tátil é u ma parte do conhecimento cartográfico relativamente 

recente, que atualmente chama a at enção da comunidade acadêmica e d e instituições 

públicas na busca elaboração de mapas táteis para atender uma parcela da população de 

deficiência visual. 

 

 A representação gráfica atende ao sentido humano da visão, responsável, quase 

por completo, da percepção do indivíduo, principalmente a espacial. De acordo com 

Loch, “os símbolos visuais gráficos têm a c apacidade de proporcionar uma 

decodificação imediata, entretanto, os símbolos visuais só podem ser utilizados por 

aqueles que possuem visão. Os cegos, (...), estão à m argem da l inguagem gráfica 

visual” (Loch, _: 4).  

 

 Anteriormente, citamos a q uestão da distorção e da generalização dos mapas 

cartográficos. Como mencionado, essas características fazem parte da cartografia visual. 

Contudo, na tátil, ela se torna muito mais necessária na leitura dos mapas pelos 

deficientes visuais. Portanto, as técnicas específicas deconstrução e r epresentação dos 

mapas da cartografia tátil devem ser consideradas na representação digital. 

 

 Normalmente os mapas táteis só apresentam um tipo de informação. Por 

exemplo, na representação do relevo brasileiro cria-se um mapa com os limites 

delimitados de uma categoria de relevo, tendo outro mapa com uma outra categoria e 

assim por diante. Na cartografia digital diferentes tipos de informação podem ser 

associados a u m mesmo mapa. Dessa forma cabe ao usuário definir as camadas de 

informação que deseja decodificar a at ravés do movimento cinestésico e r ealizar a 

sobreposição da informação mentalmente. 
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Segue então a co rrespondente variável sonora para as variáveis gráficas de um mapa 

tátildefinidas por Loch: 

• Textura síntese de voz da informação; 

• Altura representação contínua de frequências correspondentes à altitude. Faz 

referência ao relevo utilizado, principalmente quando se cria mapas que queiram 

representar a hipsometria de uma região. 

• Tamanho representação discreta dos diferentes valores de intensidade de um 

som característico; 

• Forma identificada pelo reconhecimento da região de cobertura pelo 

movimento sinestésico e identificação sintetizada por voz da informação da 

borda ou fronteira. 

• Símbolos representação sonora de um som que o caracterize. 

 

A representação sonora da simbologia utilizada deve ser especial para 

proporcionar decodificação imediata sobre pontos específicos. Os sons devem ser 

cuidadosamente escolhidos para que o mesmo possa ser facilmente diferenciado. Na 

fase de aprendizado de utilização do protótipoa síntese de voz pode ser utilizada para 

descrever o símbolo. 

 

Os mapas digitais a serem utilizados em WEBGIS devem ser os mesmos 

disponíveis no ambiente gráfico, sem distinção. Então a melhor forma de análise e 

representação também deve propiciar a melhor forma de interpretação e representaçãoda 

informação. Há a necessidade de se ensinar a C artografia ao deficiente visual e 

acompanhá-lo em todo seu processo de aprendizado para que a leitura e u tilização do 

mapa se dê de forma mais otimizada. 
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O Protótipo em ambiente WEBGIS 

 

Esse estudo utiliza o aplicativo GEFalador  (Fig. 1), desenvolvido pelos 

autores, para avaliar a o modelo baseado em síntese sonora de representação e 

apresentação da informação em WEBGIS, apresentando uma visão alternativa ao 

modelo tradicional.  

O aplicativo GEFalador apresenta cinco modos de funcionamento dos quais os 

dois últimos são utilizados nesse trabalho e serão detalhados. Modo Falar e Som 

Ambiente. 

 

 

Figura 1 – Tela principal do aplicativo GEFalador 
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1 - Modo Falar 

 

Nesse modo, com o movimento do mouse, os dados de altitude, frequência, 

latitude e longitude são atualizados na tela e u m beep com uma frequência 

correspondente a a ltitude do local é e mitida. A frequência emitida pelo beep está 

definida na faixa de 400 a  1200Hz, dentro do espectro audível, sendo que 400Hz 

corresponde a altitudes maiores que zero e 1200Hz à maior altitude absoluta do globo. 

Para o nível do mar e inferiores a frequência é ajustada para zero.  

 

 Ao clicar em um ponto no mapa os dados do grupo “Localidade Próxima” são 

atualizados e as informações de altitude e coordenadas são sintetizadas pela engine TTS 

(Text-To-Speech). Os dados do grupo Localidade Próxima, coordenadas, altitude e 

informações identificadas no mapa com representação pontual, linha ou área são 

atualizados automaticamentedevido ao movimento do mouse e sintetizadas. 

Dinamicamente, uma análise das diferentes classes de informações e identificação dos 

objetos e s us atributos é realizada e t oda e qualquer modificação é ap resentada ao 

usuário, de forma hierárquica, considerando também  v alor e t amanho, eliminando 

redundâncias e repetição do estado anterior. Esse processo permite ainda a identificação 

de áreas e fronteiras identificando o seu reconhecimento e, através de movimentação no 

espaço de trabalho permite o reconhecimento e interpretação da região de cobertura. 

 

2 - Modo Som Ambiente 

 

Nesse modo, com o movimento do mouse, ao movimentar sobre qualquer 

entidade gráfica o som correspondente à classe do objeto, constante no banco de dados 

sonoraé executado propiciando a i dentificação do objeto. As ações cinestésicas 

permitem o reconhecimento do espaço, vizinhança e do contexto onde está inserido. 
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Existem opções de visualização no Google Earth que podem ser modificadas 

nos grupos Options e Layers. Por exemplo: a opção grid mostrará o globo terrestre com 

um grid. Para modificar alguma dessas opções é necessário marcar ou desmarcar o 

correspondente check box e clicar no botão Atualizar. Dessa forma diferentes visões 

podem ser apresentadas aos usuários. 

 

Quando o mouse sai dos limites da área de trabalho do Google Earth um som 

de asterisco do Windows é tocado para que o usuário conheça os limites do espaço da 

área de trabalho. 

 

O carregamento de uma visão padrão propicia a r ealização de testes 

sistemáticos para avaliação e v alidação do modelo proposto e i mplementado no 

protótipo. 
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 Considerações Finais 

 

As técnicas específicas deconstrução e representação dos mapas táteis, apesar 

de serem mais simples do que os convencionais possuem grande importância no 

processo de aprendizagem dos deficientes, seja por questões funcionais de educação e 

aprendizagem, ou para o deslocamento e conhecimento da realidade, contribuindo no 

processo de inclusão social. 

 

É nesse ponto que esta pesquisa demonstrou sua importância. O ensino da 

Cartografia no formato digital excluí (ou ao menos reduz) dificuldades de produção e 

facilita a questão da difusão do produto final, como por exemplo no formato WEBGIS. 

Além disso, a cartografia por computador contribui no processo de inclusão digital e 

estimula os alunos, deficientes visuais e videntes, a ex plorar a G eografia frente ao 

computador, reconhecendo seu espaço e a si mesmo. 

 

A questão da percepção espacial é co mplexa e d elicada que, para as pessoas 

videntes ou não, conceber o espaço é r esultado de um processo construtivo, de 

experiência e experimentação dos sentidos humanos ao longo da vida. Como visto, a 

Geografia e as  demais ciências recorrem a u tilização da visão como forma de 

compreensão do espaço, que por sua vez é palco das atividades humanas. As produções 

científicas normalmente não se preocupam com o fato de restringirem parte de seu 

conhecimento a uma parcela da população que possui algum tipo de deficiência, sendo 

os cegos ou não videntes, parte deste universo neglicenciado. A elaboração do modelo e 

implementação do protótipo em ambiente WEBGIS, aproveitando-se das inovações na 

área da Geotecnologia, propicia um ambiente para a leitura de mapas multisensoriais. 
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As produções nacionais e internacionais discutem diversos aspectos dessa 

temática, mas são poucas as pesquisas que debatem metodologias referentes a r elação 

entre os cegos, Geografia e e spaço. Também não se verifica a p reocupação dessas 

produções voltadas ao uso de tecnologias digitais, que podem contribuir e facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem da Geografia. 

 

A construção de um sistema WEBGIS de cartografia multisensorial passa por 

vários aspectos, sendo um dos principais a co mpreensão dos conceitos e fundamentos 

da Cartografia tradicional, entendo dessa forma quais são suas principais contribuições e 

limitações. 

 

Dentre dos aspectos cartográficos, um dos pilares debatidos é a t ransformação 

das entidades gráficas de um mapa para a forma sonora, levando à C artografia a u m 

novo patamar, principalmente para os deficientes visuais. 

 

Concluindo, a G eografia tendo o espaço como seu objeto de estudo deve 

refletir sobre seu ensino facilitando o acesso ao conhecimento de suas produções para 

essa parcela da população. A Cartografia digital é uma das formas de contribuição ao 

ensino dos deficientes visuais, contribuindo também em seu processo de percepção 

espacial e inclusão digital. 
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Introdução 

 

O principal objetivo deste trabalho é u tilizar isócronas para escolher qual 

ambulância atenderá determinados casos tendo como condicionante de escolha o menor 

tempo de percurso entre o local que a ambulância se encontra e o local de atendimento. 

As isócronas, segundo (PANITZ, 2003, p. 199), são “linhas de igual duração de viagem 

referidas a um ponto de origem”. A representação por isolinhas tem como pressuposto 

neste trabalho ver a distribuição espacial dos deslocamentos rodoviários em São Paulo. 

A busca deste objetivo se deu porque São Paulo, segundo DOWNIE (2008), possui o 

pior congestionamento do mundo e acredita-se que isto impacta diretamente nos 

deslocamento das ambulâncias. 

 

O presente trabalho propõe uma metodologia de construção das isócronas 

através de SIGs – Sistemas de Informações Geográficas – destinada à es colha dos 

caminhos que exijam menor tempo na prestação de auxílio pelo SAMU ao acidentado, 

levando-se em consideração a situação do trânsito nas diversas horas do dia e diferentes 

dias da semana. 
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O SAMU 

 

O SAMU – Serviço Móvel de Urgência é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Saúde, e tem por objetivo dar assistência aos cidadãos que necessitem de 

auxílio de socorro. Segundo NITSCHKE (2006, p. 41), o SAMU tem 14 ( quatorze) 

objetivos, nas quais podemos destacar alguns: 

 

• “Assegurar a escuta médica permanente para as urgências, através da Central de 

Regulação Médica das Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito”; 

• “Operacionalizar o sistema regionalizado e h ierarquizado de saúde, no que 

concerne às urgências, equilibrando a d istribuição da demanda de urgência e 

proporcionando resposta adequada e ad aptada às necessidades do cidadão, 

através de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os 

municípios da região de abrangência”; 

 

Os princípios e objetivos do SAMU no Brasil seguem metodologicamente o 

modelo da França implementado em 1965 pelo Ministério da Saúde daquele país, salvas 

as adaptações regionais e culturais brasileiras (NITSCHKE, 2006, p. 39). 

 

O SAMU não está presente em todos os municípios brasileiros, mas está no 

município de São Paulo, foco deste trabalho. O SAMU em São Paulo divide-se em 

cinco Coordenadorias Regionais de Saúde: Centro-Oeste, Leste, Norte, Sudeste e Sul. A 

área escolhida para a geração das isócronas foi a Centro-Oeste. Esta área compreende as 

Subprefeituras do Butantã, Lapa, Pinheiros e S é. Nesta Coordenadoria Regional, o 

SAMU conta com 11 centrais de saídas de SBV – Suporte Básico à Vida e 2 centrais de 

SAV – Suporte Avançado à Vida – para o atendimento, que aproveitam algumas UBS – 

Unidades Básicas de Saúde, Corpo de Bombeiros e unidades físicas próprias para 

ficarem de prontidão aos atendimentos. 
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Hoje, a central 192 de São Paulo recebe em média 9.000 (nove mil) ligações por 

dia, sendo cerca de 50% ligações de munícipes que desejam uma ambulância para 

transportar pessoas a hospitais, o que não é o foco do SAMU. Das 4.500 ligações que 

sobraram, aproximadamente 1.200 geram saídas de ambulâncias de suas bases para 

fazer atendimentos; destas 1.200 saídas, não necessariamente todas viram atendimentos 

quando chegadas ao seu destino, pois podem ocorrer fatos durante o percurso da 

ambulância entre a b ase e o  local de atendimento, como por exemplo, a au sência da 

vítima, levada a um hospital por conta própria até pelo desespero da pessoa que está 

com a vítima, tendo portanto, a am bulância “perdido” a v iagem. Segundo 

KUHLMANN (2010), cerca de 800 a 1.000 atendimentos são feitos de fato. 

 

Contudo, o Atendimento do SAMU não restringe-se somente ao deslocamento, 

mas uma gama de etapas (Figura 1).  Antes mesmo de se escolher a ambulância que se 

deslocará até a vítima, vários procedimentos foram feitos como filtros de escolha, a fim 

de desconsiderarem-se trotes, de se acalmar os informantes, de priorizarem os chamados 

fronte às informações passadas, entre outros, para então despacharem-se as ambulâncias 

em direção à vítima. 

 

As isócronas neste trabalho estão focadas entre o despacho das ambulâncias na 

central e a ch egada à vítima. Na verdade, este método poderia ser aproveitado também 

entre o deslocamento da vítima atendida até o hospital, caso necessitasse, mas como 

KUHLMANN (2010) frisou, as ambulâncias do SAMU já possuem equipamentos 

necessários à maioria dos casos e o tempo de deslocamento até o hospital não seria o 

foco, dado que a vítima já foi atendida dentro da ambulância. 
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Para que haja esta realização da prestação de serviço pelo SAMU, há uma 

grande central de atendimento. Além das ligações e seus procedimentos já supracitados, 

para auxiliar a t omada de decisão do deslocamento das ambulâncias, o SAMU possui 

toda a car tografia do município, assim como as outras informações inerentes ao 

trabalho, armazenada em servidores próprios e com um no-break capaz de alimentar 

todos os computadores por um período de 12h (doze horas). Estas informações são 

geridas por um único software chamado Sistema de Atendimento e Despacho. 
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Figura 1 - Fluxograma do Processo de Atendimento do SAMU. FONTE: 

BRASIL (2006); KUHLMANN (2010). Adaptado pelo Autor 
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Com estes insumos, o SAMU faz a gestão dos atendimentos no município de 

São Paulo. 

 

O Trânsito 

 

O problema de deslocamento veicular nos grandes aglomerados urbanos é 

generalizado no mundo. São Paulo, sendo uma das maiores cidades do planeta, 

apresenta este problema em forma muito significativa, especialmente nas horas de maior 

volume de trânsito automotivo, o chamado “horário de pico”. Embora o problema afete 

a todos os cidadãos, é es pecialmente grave quando se faz necessário chegar aos 

vitimados em meio ao trânsito pelos serviços de socorro das ambulâncias do SAMU. 

 

Segundo DOWNIE (2008), São Paulo possui o pior congestionamento do 

mundo [grifo do autor]. A publicação de Andrew Downie na revista Time foi em 21 de 

abril de 2008, mas talvez até hoje não seja diferente. Segundo FOLHA ONLINE (2009) 

e ESTADAO.COM.BR (2009), no dia 10 de  junho de 2009, véspera do feriado 

prolongado de Corpus Christi, às 19h00 foram registrados pela CET 293 km  de 

congestionamentos, sendo o recorde até hoje. 

 

 

 
Figura 2 - Congestionamento recorde em São Paulo. Radial Leste-Oeste (a) e Av. 23 de 

Maio (b). FONTE: FOLHA ONLINE (2009) e ESTADAO.COM.BR (2009) 
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Acredita-se que o trânsito impacta diretamente a circulação viária em São Paulo. 

Para gerarem-se as isócronas, informações sobre o tráfego e suas variações e restrições 

foram imprescindíveis. A principal fonte de dados sobre o tráfego em São Paulo é a  

CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, que é a r esponsável pela administração, 

organização e a f iscalização dos logradouros no município de São Paulo. A construção 

da velocidade de deslocamento das ruas para que pudesse calcular as isócronas foi feita 

através das hierarquias viárias dos logradouros (CET, 2002), do CTB – Código de 

Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) e das informações disponibilizadas pela CET sobre 

a circulação em São Paulo (CET, 2008). Este procedimento foi feito para que se 

chegasse o mais próximo possível à realidade da circulação no município. 

 

Em alguns casos, a velocidade média de deslocamento não passou de 6 km/h. 

[grifo do autor] Foi o caso da Avenida Nove de Julho, entre a Rua João Cachoeira e a 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no pico da tarde sentido centro-bairro (medição das 18 

às 19h00) entre os dias 03 e 04/10/2007 (CET, 2008, p. 96). O valor de 6 km/h também 

ocorreu na Rua João Nassar (considerada parte do corredor Teodoro Sampaio/Cardeal 

Arcoverde) (CET, 2008, p. 123). 

 

Com o trânsito caótico de São Paulo, o SAMU buscou usar além das 

ambulâncias, também motocicletas para fazer um atendimento mais rápido, dependendo 

das características do chamado. Em casos de parada cardíaca, por exemplo, cada minuto 

perdido representa 10% a m enos de chances de sobrevida (GAZZANEO; ZUNICA, 

2010), o que justifica e muito a implantação destas motocicletas. Estas motolâncias – 

assim chamadas as motocicletas equipadas com itens de salvação básicos – foram 

criadas e inseridas em São Paulo. Todavia, segundo GAZZANEO; ZUNICA (2010), 

90% das motolâncias não circulavam em abril de 2010 por falta de profissionais que as 

conduzissem, ou seja, das 80 disponíveis à época, somente 8 estavam disponíveis. 
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Cabe ressaltar que as velocidades estimadas não consideraram as possíveis 

velocidades desenvolvidas pela motocicletas, mas somente as velocidades das 

ambulâncias. Mesmo assim, estas considerações do trânsito foram essenciais e um dos 

principais pilares deste trabalho. 

 

A Geração das Isócronas 

 

Com os dados das bases do SAMU e com as variáveis do tráfego, utilizou-se o 

Geoprocessamento para gerarem-se estas isócronas. Com o auxílio de manipuladores de 

planilhas eletrônicas e g erenciadores de bancos de dados, além é claro dos SIGs – 

Sistemas de Informações Geográficas, as variáveis de velocidades médias foram 

trabalhadas nos logradouros, as bases do SAMU foram georreferenciadas e as isolinhas 

de distâncias (isodistâncias) e de tempo (isócronas) criadas. 

 

Primeiramente atribuíram-se as hierarquias viárias do CTB (BRASIL, 1997) nos 

logradouros, tabularam-se as variáveis de tráfego advindas de CET (2008) e ajustaram-

se manualmente algumas velocidades em casos especiais (calçadões, por exemplo). Em 

seguida, calcularam-se todas as velocidades médias, georreferenciaram-se as bases do 

SAMU e por fim calcularam-se as isolinhas (isócronas e isodistâncias). Como já 

supracitado, nem todos os logradouros foram pesquisados pela CET e, portanto, não 

possuem dados de suas velocidades médias. Para se estimar as velocidades para as vias 

não monitoradas, segundo FERRAZ (2005, vol. 2, p. 2), “(...) é necessário adotar uma 

velocidade de fluxo livre básica (vfb) e ajustá-la em função das características 

geométricas da via, de forma a estimar a velocidade de fluxo livre que provavelmente 

seria observada em campo". Esta estimação da velocidade média é feita através de um 

cálculo que considera vários aspectos geométricos da via, como por exemplo a largura, 

quantidade de acessos, separação de pista caso haja sentidos opostos, entre outros. Além 

disso, devem ser considerados outros fatores que influenciam diretamente o 

deslocamento: densidades de cruzamentos semaforizados, conversões permitidas, 

veículos estacionados, frequência de travessias de pedestres, obstáculos, entre outros 

fatores PIETRANTONIO (2010, p. 11). 
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 Manualmente, foram considerados também variáveis como interrupções 

esporádicas, como por exemplo dias de jogos, shows, feiras-livres, reversão de sentido 

de tráfego conforme horário, além da possibilidade de uso de corredores exclusivos ou 

faixas preferenciais de ônibus. 

 

Em seguida, georreferenciaram-se as bases do SAMU para configurarem-se os 

pontos de partida, a partir da base de endereços fornecida pelo SAMU. 

 

 
 

Figura 3 – Fluxograma da Geração das Isócronas. Organização do Autor 

 

A Representação Cartográfica 

 

Descrever o território e representá-lo graficamente para fins de navegação (seja 

terrestre, marítimo ou aéreo) ou fins governamentais e militares, além de analíticos é 

uma ação antiga. Segundo BURROUGH (1998, p. 2), já nos tempos romanos 

(militarizados), os agrimensores faziam os levantamentos dos dados geográficos para 

informá-los ao governo. Com a q ueda do império, os levantamentos topográficos 

minguaram e foram somente retomados após o Renascimento, já no século XVIII. 
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À época, Mercator viu que não somente a descrição puramente matemática das 

projeções cartográficas deveria ser feita, mas complementadas com descrições dos 

fenômenos naturais e humanos de um determinado local para melhor ser assertivo na 

descoberta de rotas e de estratégias militares. Com o passar dos tempos, a Cartografia 

foi separada da Geodésia. Esta separação, feita no século XVIII, teve como discussão 

justamente a matematização da Cartografia, ficando a Cartografia – vista com conteúdos 

mais científicos – e a G eodésia, vista com conteúdos mais matemáticos, separadas. 

(BOSQUE SENDRA apud FITZ, 2010, p. 16). 

 

A necessidade de ir além da descrição da Terra levou ao surgimento de uma 

‘nova’ Cartografia, representativa em fenômenos ocorridos no espaço. Esta emanação 

da necessidade de representar outros fenômenos que não a pura descrição da superfície 

terrestre gerou estes mapas temáticos, ou mapas especializados. Segundo JOLY (1990, 

p. 73), à época (séculos XVIII e XIX), fizeram-se mapas de declinação magnética, rotas 

e posicionamento militares, florestas, hidrografia, geológicos, administrativos, políticos, 

agrícolas, industriais, demográficos, entre outros. Consolidou-se então a p rática da 

Cartografia Temática, muito difundida até hoje e que é a e ssência da representação 

geográfica deste trabalho. 

 

Para ARCHELA e THÉRY (2008, p. 3), 
O mapa temático deve cumprir sua função, ou seja, dizer o quê, onde e, como 

ocorre determinado fenômeno geográfico, utilizando símbolos gráficos 

(signos) especialmente planejados para facilitar a compreensão de diferenças, 

semelhanças e possibilitar a visualização de correlações pelo usuário 

 

Para MADRID SOTO; ORTIZ LÓPEZ (2005, p. 97), isócronas são “líneas que 

unen puntos con la misma regularidad horaria”. A representação das isócronas (e 

também das isodistâncias) são classificadas dentro da Cartografia Temática como mapas 

isarrítmicos (também chamados de isopléticos).  
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A necessidade de representação de valores contínuos no espaço através de mapas 

isarrítmicos surgiu no século XVI no mapeamento da profundidade oceânica, à época 

atendendo as exigências da navegação comercial e militar (MARTINELLI, 2006, p. 65); 

então, foram geradas isolinhas conforme a profundidade dos oceanos. O termo isolinha 

significa 'linhas iguais', ou seja, com intervalos regulares. Estes intervalos regulares são 

chamados de equidistâncias. Estes mapas isarrítmicos buscam representar os fenômenos 

contínuos no espaço, ou seja, fenômenos que não mudam ‘bruscamente’ quando se 

muda a direção (azimute, coordenadas X/E e coordenadas Y/N) ou intensidades (valores 

Z). A representação por equidistâncias de tempo é o caso específico deste trabalho, mais 

especificamente tempo de deslocamento rodoviário. 

 

A representação adotada para as isócronas objeto deste trabalho seguem o 

método das equidistâncias coropléticas, já que as isolinhas transformaram-se em 

polígonos nos SIGs e e stão coloridos conforme a intensidade e o rdenação da variável 

tempo. Para JOLY (1990, p. 93), os mapas de isócronas representam a Cartografia do 

Movimento, já que mostram o dinamismo da variável tempo representada no espaço. As 

isócronas, assim como os mapas de fluxos e de evolução, representam este dinamismo, 

mesmo que estático, mas com a intenção de mostrar a movimentação geográfica dos 

fenômenos ao longo do tempo, que no caso das isócronas é totalmente inerente aos 

dados representados (tempo). Esta tentativa de representação do dinamismo geográfico 

em imagem estática sempre ocorrerá, onde no máximo se altere a p eriodicidade de 

geração dos mapas, tentando acompanhar este dinamismo. 
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Figura 4 - Mapa de Isodistâncias das Bases do SAMU. Organização do 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1023   



 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Mapa de Isócronas das Bases SBV do SAMU da Coordenadoria 

Centro-Oeste. Deslocamento das 08 às 09h00 sem utilizar os corredores de ônibus. 

Organização do Autor 
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Resultados 

 

Resultados interessantes se deram com os dados trabalhados. Seguiram-se 

metodologias estudadas e aplicadas em artigos sobre outros países a fim de seguir uma 

linha de raciocínio reconhecida. 

 

Para comparar e s imular os resultados, este trabalho amparou-se em 

metodologias usadas em APPARICIO et. al. (2008) como a an álise de correlação de 

Pearson, além da apresentação visual cartográfica. O uso dos nós de uma rede como 

parâmetro geográfico de comparação foi baseado em ESTOCHEN; STRAUSS; 

SOULEYRETTE (1998). 

 

Semelhantemente ao estudo feito por APPARICIO et. al. (2008), no caso do 

SAMU foram escolhidos dois tipos de acessibilidade geográfica: isodistância e 

isócrona. Para que se pudessem comparar estes dois tipos, foram gerados polígonos de 

isodistâncias e isócronas a partir de cada SBV do SAMU. Geraram-se uma variável de 

isodistância e t reze variáveis de Isócronas, dadas as faixas de horários e uso ou não de 

corredores de ônibus para cada faixa de horário. 

 

Como parâmetro de comparação desta acessibilidade, foram considerados todos 

os nós da rede contidos na Regional Centro-Oeste do SAMU. Os nós entre os 

logradouros (comumente esquinas) serviram de referência geográfica de destino, 

enquanto as bases do SAMU serviram de origem. Este método foi aplicado 

semelhantemente ao estudo de ESTOCHEN; STRAUSS; SOULEYRETTE (1998) e foi 

mais simples e rápido dentro do SIG. Com isso, foi possível aplicar a consulta espacial 

de contenção. Os nós que estavam contidos nos polígonos receberam os valores 

numéricos dos polígonos, ou seja, se estavam contidos nos polígonos das isodistâncias 

de 1 até 10 km (sendo as isolinhas eqüidistantes em 1 km) ou se estavam contidos nas 

isócronas de 1 até 10 minutos (sendo as isolinhas eqüidistantes em 1 min), 

independentemente a partir de qual base SBV/SAMU foste calculada.  
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Uma tabela de nós foi populada com os dados correspondentes aos polígonos 

que os continham, para então serem comparadas. Os dados populados são discretos, ou 

seja, são a s implificação de um intervalo de valores contínuos. Variáveis contínuas 

geram uma análise mais rica, todavia, para efeitos comparativos e d e processamento 

pelo SIG, optou-se por variáveis discretas. 

 

Seguindo a metodologia de APPARICIO et. al. (2008), foram geradas análises 

de correlação linear de Pearson para mensurar a ‘ similaridade’ entre as variáveis 

estudadas. A correlação de Pearson mede a ‘aderência’ linear entre duas variáveis. Após 

verificar que as variáveis de isócronas são altamente correlacionadas entre si, ou seja, 

possuem forte correlação (neste caso positiva), optou-se então por usar uma única 

variável de isócronas, neste trabalho, a variável isócrona que utiliza os corredores de 

ônibus e foi mensurada pela CET das 07 às 08 da manhã. 

 

Já com relação à co mparação entre a variável Isócrona e Isodistância, há 

resultados interessantes. No comparativo geral, ou seja, todos os tempos versus todas as 

distâncias, a co rrelação linear de Pearson é d e 0,8683, ou seja, altamente 

correlacionados positivamente. Todavia, resolveu-se ‘abrir’ esta correlação por grupos 

de distância e o rientação conforme determinados azimutes. Após a comparação geral, 

foram confrontadas as variáveis de isodistâncias para com as isócronas, separadas em 

dois grupos de distância: 0 a 5 km e 6 a 10 km. Percebeu-se que a relação distância x 

tempo caiu consideravelmente quando grupos de distância são distintos. Vale ratificar 

que a co rrelação linear de Pearson não mostra causa e e feito, ou seja, qual variável 

depende de qual (qual variável é dependente e qual é independente), mas a relação de 

similaridade entre elas – quando uma cresce, a o utra também cresce e e m qual 

intensidade. 

 

Apesar da 'independência' entre estas variáveis de tempo e d istância, pode ser 

considerada uma relação de dependência quando se analisa a relação natural de tempo 

de deslocamento versus distância: dada a imutabilidade geométrica de deslocamento 

(distância), a probabilidade de a variável tempo de deslocamento variar é maior do que 

a distância física.  
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Não se pode dizer que a d istância é dependente do tempo, mas também não se 

pode negar que o tempo não é dependente da distância, dado que fatores inerentes ao 

deslocamento, como por exemplo, o v olume de tráfego, alteram o t empo e não a 

distância. Não se pode desprezar esta hipótese. 

 

Já com relação à d iferenciação de resultados, outro exemplo de variação da 

intensidade de relação linear tempo versus distância, além dos ‘grupos de distância’, é 

com a direção. Quando muda-se a direção da análise, ou seja, quando os nós 

pesquisados estão contidos em azimutes específicos, não necessariamente a correlação é 

a mesma. Isto implica que mudando a direção de análise, as correlações podem mudar. 

 

 
 

Figura 6 - Comparação entre Isócronas de horários diferentes com foco na 

Base Pinheiros. Organização do Autor 
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Figura 7 - Comparação entre Isócronas e Isodistâncias com foco na Base 

Butantã. Organização do Autor 

 

Com isso, pode-se dizer que neste estudo as correlações entre distância e tempo 

mudaram em dois fatores inerentes e complementares: direção (azimutes) e distâncias. 
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Atualização dos dados e a possibilidade de dinamismo das isócronas 

 

Para que este estudo não ficasse somente como um estudo de caso, vale ressaltar 

que é possível a alimentação e a r etroalimentação dos dados para que estas isócronas 

sejam geradas constantemente, de minuto em minuto, por exemplo. Diariamente, são 

publicados índices de congestionamento, ocorrências e insumos para a t omada de 

decisões da equipe de profissionais da CET. Existe um sítio da internet que a p rópria 

CET disponibiliza para consulta de informações online das condições de tráfego, ou 

seja, ao vivo. Pode-se acessar o http://cetsp1.cetsp.com.br/transitoagora e obter as 

informações em tabelas, gráficos e mapas. As principais informações são a lentidão no 

sistema viário monitorado, as ocorrências e a tendência de lentidão nos principais eixos. 

Estas informações alimentam vários SIGs via WEB, como o MapLink®, por exemplo. A 

interatividade destas informações com um SIG para a geração de isócronas facilitaria a 

atualização dos dados. 

 

Além da CET, a Google disponibiliza via Google Maps 

(http://maps.google.com.br) o trânsito real em São Paulo, Rio de Janeiro e B elo 

Horizonte. Este serviço está disponível desde 28/09/2009. Caso um internauta queira 

saber o trânsito em outros dias e horários, há um histórico armazenado e é p ossível a 

consulta. 

 

Não comumente disponíveis, seguradoras de carros também possuem dados 

referentes aos deslocamentos de seus segurados, o que levam estas empresas a 

monitorarem as condições de trânsito para fins próprios. 
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Conclusões 

 

Chegou-se a conclusão que o caminho mais curto não necessariamente é o mais 

rápido e q ue as isócronas são mais efetivas especialmente em algumas regiões da 

cidade, ou seja, a p roximidade não necessariamente significa tempestividade; este 

estudo também revelou que o trânsito se comporta diferentemente em três aspectos: 

horário, direção e tipo de via. Algumas hipóteses sobre os resultados foram levantadas, 

como grau de homogeneidade do trânsito e nível de monitoramento das ruas que podem 

influenciar diretamente este estudo. Em geral, esta aplicação é u ma alternativa 

interessante no auxílio para com a tomada de decisão no despacho de uma ambulância 

para um atendimento. 
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Introdução 

 

Após a construção das Usinas Hidrelétricas de Rosana e de Porto Primavera ocorreu o 

desenvolvimento de atividades que impulsionaram o turismo na região. O Governo do 

Estado de São Paulo e as  empresas concessionárias das usinas hidrelétricas 

implementaram ações que minimizaram, em parte, os impactos ambientais decorrentes 

das construções. Desta forma o município de Rosana tem recebido turistas 

principalmente dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, que necessitam 

de apoio para desfrutar dos atrativos turísticos. 

 

É necessário divulgar à p opulação e ao s turistas a infra-estrutura que o município 

oferece, como transporte, hospedagem, alimentação, lazer e e ntretenimento, além da 

correta localização dos atrativos naturais, culturais, tecnológicos, dentre outros. 

Com o grande desenvolvimento da tecnologia, especificamente na área industrial se 

encontram tanto edificações como fábricas e indústrias quanto grandes obras, como as 

usinas hidrelétricas, que despertam o interesse de pessoas de diversas partes do mundo a 

ponto de receberem visitas com os mais variados intuitos e objetivos. 
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A Usina Hidrelétrica de Porto Primavera se destaca por ser a maior usina em extensão 

do país e por ter formado o terceiro maior lago do Brasil. 

 

Com o aumento do fluxo de pessoas no município espera-se que ocorra uma demanda 

maior para a melhoria da infra-estrutura receptiva, gerando, assim, empregos diretos e 

indiretos para a população local. 

 

A qualidade que o turista procura nos setores turísticos recebe grande influência da 

globalização, que é u m fator fundamental na propagação e n a melhoria da idéia do 

turismo pelo mundo. Para isso é necessário, ainda, que haja o devido planejamento, 

sendo um processo que analisa a at ividade turística de um espaço geográfico, provendo 

seu desenvolvimento e fixando um modelo de atuação mediante o estabelecimento de 

metas, objetivos, estratégias e d iretrizes com os quais se pretende impulsionar, 

coordenar e integrar o turismo ao conjunto macroeconômico em que está inserido, com 

o intuito de proporcionar o seu contínuo desenvolvimento. 

 

Nesse sentido há uma necessidade de apresentação à p opulação e ao s turistas de 

propostas que visem a divulgação da infra-estrutura e das atividades turísticas de forma 

prática e co m uma linguagem gráfica acessível. Assim, justifica-se a proposta de 

elaboração de mapas temáticos. 
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Área de estudo 

 

O município de Rosana localiza-se no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do 

Estado de São Paulo, na divisa dos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, fazendo 

limites com os municípios de Euclides da Cunha e Teodoro Sampaio, no Estado de São 

Paulo. 

 

A cidade está situada a 780 km da capital paulista e a 1 97 da cidade de Presidente 

Prudente. Segundo o Censo 2000, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), a população de Rosana é de 24.226 habitantes. 

Emancipada em 1990, Rosana é limitada ao norte pelo rio Paraná, ao sul pelo rio 

Paranapanema, a leste pelo córrego de Guaná e R ibeirão Grande e a  oeste pela 

confluência dos rios Paraná e Paranapanema, ponto de grande atração turística do 

município. 

 

A cidade possui duas usinas hidrelétricas, que movimentam a economia local: a Usina 

Hidrelétrica de Rosana e a U sina Hidrelétrica de Porto Primavera, com eclusa que 

possibilita o transporte fluvial e futuramente ligará o município ao MERCOSUL. 

Classificado como Tropical e Subtropical, o clima de Rosana é marcado por forte calor 

e chuvas nos meses de verão. As temperaturas médias mensais variam entre 26°C em 

janeiro e 18°C em junho. A temperatura média anual é de 22,8°C.  

 

Os totais pluviométricos anuais estão em torno de 1400mm. Ocorrem na região duas 

estações pluviométricas bem definidas: uma estação chuvosa, entre os meses de outubro 

e março, concentrando 63,69% da precipitação anual e uma estação seca, entre os meses 

de abril e setembro. A média mensal do mês mais chuvoso (janeiro) fica em torno de 

200mm (14,35% da precipitação anual) e a do mês mais seco (junho) em torno de 

40mm.  
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O relevo de Rosana, como em todo o Pontal do Paranapanema, apresenta leves 

ondulações e está inclinado em direção aos rios Paraná e Paranapanema, onde formam 

longas planícies, com variação de altitude insignificante. Nas vertentes do rio 

Paranapanema as lombadas monótonas vão cedendo lugar aos extensos varjões, 

enquanto que com o rio Paraná o seu contato é brusco e origina altas barrancas. 

A monotonia do relevo é quebrada pelo aparecimento dos morros formados por 

caseadeiras. Aparecem morros testemunhos arenitos de cor marrom - avermelhada, com 

estratificação cruzada na região, caracteristicamente eólica, acobertadas por uma 

carapaça laterítica que os tem protegidos e evitado o seu desaparecimento. Tais montes 

têm as mesmas características do “Morro do Diabo”, ponto turístico distante 80 

quilômetros do município de Rosana. Este relevo suave facilita a implantação de 

estradas, não se constituindo em empecilho natural. 

 

Apesar da área ser banhada por dois grandes rios (Paraná e P aranapanema), sendo o 

primeiro o principal de sua bacia, responsável pela coleta das águas de todo o Estado de 

São Paulo, os afluentes desses rios no Município de Rosana são pequenos e pouco 

densos, o que é uma das características da Formação Caiuá. 

 

O município de Rosana está inserido na Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos denominada 22. A UGRHI–22 foi subdividida em sete unidades hidrográficas: 

Santo Anastácio, Anhumas, Tributários de até 3ª ordem do rio Paraná, Pirapózinho, 

Anhumas II, Laranja Doce e Tributários de até 3ª ordem do rio Paranapanema. As três 

primeiras unidades hidrográficas são afluentes do rio Paraná, enquanto que as quatro 

últimas são afluentes do rio Paranapanema. O município de Rosana encontra-se na sub-

bacia dos tributários de até 3ª ordem do rio Paraná. 

 

O município é banhado pelo rio Paraná, abrangendo 55,9 km de margem junto ao 

reservatório e 25,7 km de margem a jusante da barragem da Usina Hidrelétrica de Porto 

Primavera, e p elo rio Paranapanema, abrangendo 21,6 km de margem junto ao 

reservatório e 2 7,4 km de margem a jusante da barragem da Usina Hidrelétrica de 

Rosana. A porção continental do município é recortada por drenagens secundárias e 

terciárias, que somadas totalizam 259,8 km lineares.  
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De acordo com Nicolosi, Piroli e Thomas (2006), na margem encontram-se alguns 

locais estruturados turisticamente como é o caso do Balneário Municipal de Rosana (um 

local dotado de infra-estrutura turística, administrado pela Prefeitura Municipal, 

responsável pela atração de turistas de lazer que desfrutam do ambiente principalmente 

no verão) e a c omunidade Beira Rio, a q ual apresenta uma concentração de estrutura 

hoteleira. Ressalta-se que esta rede hoteleira se desenvolveu devido ao turismo de pesca, 

algo muito comum na região há alguns anos atrás. No entanto, neste ambiente vivem 

pescadores, representantes da comunidade autóctone, que foram mudando sua fonte de 

subsistência com o auxílio do turismo. Eles se transformaram em guias turísticos 

aquáticos (piloteiros), porém conscientes e n ão somente como condutores de turistas 

voltados à pescaria, como ocorria anteriormente. 

 

Isso se deve, entre outros motivos, ao fato deste local apresentar menor concentração de 

peixes se comparado com anos anteriores da construção da Usina Hidrelétrica. Todavia 

não se pode negar que o turismo pesqueiro impulsionou o desenvolvimento turístico na 

região. 

 

O Grêmio-CESP é u m clube onde os associados e t uristas acompanhados por sócios 

podem desfrutar da estrutura de lazer. Dentro desta estrutura podem-se encontrar 

quadras de vôlei, playground, local para eventos, dentre outros.  

 

Existem alguns ranchos, ou seja, casas de veraneio que às vezes são alugadas para 

turistas. Na margem ainda há locais onde os moradores e os turistas aventureiros 

desfrutam de locais exuberantes, mas desprovidos de estrutura turística adequada, como 

é o caso da Trilha das Três Rampas, um local próximo ao balneário que não conta com 

sinalização educativa e nenhum equipamento de apoio, se constituindo apenas de um 

“trajeto” dentro de parte de mata secundária que margeia o rio. 

 

O encontro dos rios Paraná e Paranapanema também é desprovido de infra-estrutura e 

de apoio turística, porém pode ser considerado um local repleto de potencial, 

primeiramente por ser o início do Estado de São Paulo e por ter a junção das águas mais 

claras do rio Paraná com as mais barrentas do rio Paranapanema.  
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Desta forma os atrativos deste local são os recursos naturais como a água, a fauna e a 

flora restante. Ressalta-se que neste local quase não há mata ciliar, embora seja 

encontrado a Peltophorum dubium também conhecida por canafístula e o Hymenaea sp 

denominado por Jatobá pequeno, dentre todas outras espécies de flora. O local encontra-

se em uma propriedade particular com grandes áreas de pastagens.  

 

De acordo com os autores, verificou-se que o local poderia explorar o t urismo com 

pontos de contemplação da natureza (mirantes) e modalidades como o turismo rural e o 

ecoturismo. Neste local ainda é possível ver no horizonte as terras dos Estados de Mato 

Grosso do Sul e do Paraná. 

 

Quanto às margens, principalmente nos 10 km acima da barragem em direção a 

montante do rio, encontram-se fazendas com criação de gado, sendo que esses animais 

causam impactos ambientais consideráveis.  

 

Para Ruschmann (2000) o turismo permite que as áreas rurais tenham uma nova chance, 

uma vez que essas perderam sua capacidade produtiva com o uso demasiado do solo e 

com a utilização de pesticidas.  

 

Os autores relatam que locais como esses poderiam explorar o turismo rural atrelado a 

outras modalidades de turismo. Como exemplo há uma fazenda que apresenta uma 

estrutura interessante no que se refere ao turismo, pois nela existem algumas casas de 

funcionários além da sede da fazenda, com características coloniais, as quais poderiam 

ser atreladas ao turismo fluvial, contribuindo com a renda dos funcionários. 

 

A Usina Hidrelétrica de Porto Primavera é um pólo tecnológico que conta com elevador 

e escada para peixes e a eclusa que interliga o Brasil à rota do MERCOSUL. Apresenta 

a barragem mais extensa do Brasil com “11.380,41 metros de largura total, incluindo as 

estruturas de terra e de concreto” (CESP). O acesso a este local é fácil, pois se localiza 

na Rodovia SP-613 no quilometro 78. Quanto ao acesso fluvial se localiza a 28 

quilômetros da confluência dos rios Paraná e Paranapanema. 
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Não é co brada taxa de visitação na Usina Hidrelétrica e sua visitação ocorre com 

freqüência por grupos provenientes de universidades, ensino médio e fundamental, além 

de turistas interessados. O local, no entanto, poderia aproveitar mais o potencial hídrico 

e executar passeios de barcos com mais freqüência, visto que a Companhia Energética 

do Estado de São Paulo é p roprietária do “Água Vermelha”, barco escola que navega 

entre todas as Usinas Hidrelétricas dessa companhia. Acima da barragem situa-se o 

reservatório com “2.040 quilômetros quadrados” (CESP), no qual poder-se-ia explorar 

diversas modalidades de turismo, com enfoque ao relacionado aos recursos hídricos.  

A maior parte dos moradores atrela o turismo com a geração de rendas, com a promoção 

de benefícios para localidade e com o lazer vinculado aos recursos naturais. Desta 

forma, o turismo está relacionado com melhores condições de vida para a comunidade. 

O turismo só será bem desenvolvido se for bom para a co munidade e não apenas aos 

turistas. 

 

No que se refere às ilhas a maior parte delas tem sofrido um acentuado processo erosivo 

devido, entre outros motivos, a variação do nível e da velocidade da água que a Usina 

Hidrelétrica libera em maior ou menor quantidade, de acordo com a necessidade de 

geração de energia elétrica. As ilhas desprovidas de proteção para conter a erosão são 

corroídas paulatinamente contribuindo com o assoreamento do rio. Importante dizer que 

as situadas no canal da barragem são as mais degradadas.  

 

Quanto ao turismo pode-se dizer que ainda não são exploradas ativamente, por algumas 

ilha apresentarem casas de segunda residência, essas as vezes são alugadas. 

 

O turismo poderia servir como agente incentivador a p reservação destes recursos 

naturais tão ameaçados. Essas ilhas não apresentam estruturas de apoio ao turista, 

algumas apresentam casas de veraneio e o u casa de pescadores locais, outras são 

desabitadas.  
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A vegetação encontrada nas ilhas é co mposta basicamente pelas mesmas espécies das 

margens, porém com número de indivíduos reduzido. As espécies animais ocorrentes, 

relatadas por moradores e av istadas durante as expedições desta pesquisa, são na 

maioria das vezes as aves como o biguá, garça, cabeça-seca, e algumas espécies de 

macacos como o Bugio Preto. 

 

De acordo com Nicolosi, Piroli e Thomaz (2006), alguns potenciais no município de 

Rosana já são explorados turisticamente, tendo algumas infra-estruturas, porém 

incipientes, exceto a Usina Hidrelétrica, que apresenta uma estruturação para visitação 

de turistas. Ela oferece um guia para conduzir a demanda dentro da Usina, visitando os 

pontos permitidos e explicando-os sem custos. Em função da presença desta Usina 

Hidrelétrica na região, pode-se dizer que a usina é um local estratégico tanto em geração 

de energia quanto em atração turística (específicos do segmento tecnológico). Abaixo da 

Usina Hidrelétrica, em direção à foz existem mais locais explorados turisticamente, 

sejam estruturados ou não. Também se concentram as ilhas o que facilitaria o 

desenvolvimento turístico atrelado com a margem, porém há uma grande concentração 

de raias. Já acima do reservatório pode-se dizer que as margens estão menos arborizadas 

se comparadas com as abaixo da barragem, uma vez que nessas áreas concentram 

propriedades rurais, as quais poderiam desenvolver modalidades de turismo rural, 

vinculadas com o potencial hídrico do local. 

 

No que se refere ao potencial hídrico a parte superior da Usina Hidrelétrica corresponde 

ao reservatório, o que faz deste local um ponto estratégico para a p rática de esportes 

náuticos. Por apresentar grandes superfícies de águas e p ouca vegetação ciliar o 

reservatório tem correntes de ventos acentuadas, as quais podem ser utilizadas para 

prática de esportes náuticos como vela; claro que para tal, deve-se fazer um estudo mais 

detalhado sobre a real viabilidade da implantação de esportes náuticos a vela em função 

das correntes de ar existentes. As ondulações ocasionadas pelas correntes de ar inibem a 

navegação de pequenas embarcações, uma vez que as ondas atingem até 4 metros. As 

ondas são tão fortes que os pescadores esperam em média 4 horas, após a ventania, para 

retomarem seus trajetos no rio. Alguns marcos de sinalização hídrica são trazidos até a 

margem com essas correntezas.  
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Todavia o turismo pesqueiro um dos responsáveis pelo desenvolvimento turístico no 

município, está deixando de ser predatório. Atualmente outras modalidades estão se 

iniciando no local em função da grande biodiversidade localizada no local. Acredita-se 

que o turismo rural, turismo fluvial, ecoturismo possam ser desenvolvidos na região a 

fim de gerar renda para a comunidade local e auxiliar na proteção ambiental destes 

locais.  

 

Frank (2007) realizou estudo e elaborou um mapa temático turístico georreferenciado 

do “Balneário Municipal de Rosana”, mais conhecido como “Prainha” e da “Trilha das 

Três Rampas” no município de Rosana–SP, destacando seus principais atrativos 

naturais, a infra-estrutura básica de apoio aos turistas e as estruturas de lazer. Para o 

levantamento dos dados utilizados na pesquisa, foi necessária a u tilização do GPS, de 

estudos na área de geoprocessamento e SIG, visitas a campo e pesquisas bibliográficas. 

Foi realizada, ainda, análise e interpretação dos pontos vegetais e potenciais da “Trilha 

das Três Rampas”, através do método IAPI (Indicadores de Atratividade de Pontos 

Interpretativos). 

 

Com base no estudo realizado por Frank (2007), a cr iação de mapas e folders 

explicativos é uma ótima oportunidade para se divulgar a importância da “Trilha das 

Três Rampas” para a localidade e t ambém para se valorizar os atrativos naturais 

existentes como instrumentos de grande capacidade turística, preservacionista e 

educativa. Além da quantidade de informações que o mapa traz ao turista e pesquisador, 

também é de grande valor a riqueza de dados para a população local, que desconhece a 

capacidade de investimento e a d iversidade de fauna e flora presentes. Também pode 

possibilitar a inclusão econômica e social dos moradores e comerciantes locais que terão 

novas opções de emprego e renda através do turismo e do desenvolvimento da área de 

estudo.  

 

Frank (2007) relata que o turismo de pesca também será indiretamente beneficiado, pois 

com o conhecimento da região e do rio Paraná que margeia a Trilha das Três Rampas, o 

município pode receber turistas com interesse na pesca e seus familiares, além dos já 

esperados, sendo eles dos Estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo.  
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Com o crescimento do interesse dos turistas pelo Ecoturismo, com destaque para as 

trilhas ecológicas, a “ Trilha das Três Rampas” poderá receber incentivos e 

investimentos por parte de órgãos privados e principalmente públicos, para se tornar de 

fato uma trilha interpretativa, autoguiada. Portanto é visto que a cr iação e o  estudo de 

mapas através do geoprocessamento é u ma ferramenta eficaz para se observar e 

aprender sobre a r ealidade local e física de uma região, além de propiciar e cr iar 

recursos de geração de renda, tão importantes como a p reservação da fauna e flora, 

através do turismo ecológico ou de lazer sustentável. 

 

Pontos turísticos 

 

Um dos pontos mais visitados de Rosana é o Balneário Municipal, inaugurado em Maio 

de 1998. O parque conta com forte infra-estrutura para quem quer se divertir. Nele, 

existem restaurantes, área de camping, quadras de areia, campo de futebol de areia, 

quiosques, sanitários, barcos salva vidas, bóias de limite de segurança, placas com 

informações ao turista, seguranças da Prefeitura Municipal, além de policiamento 

ostensivo feito pela polícia militar. 

 

No Pontal do Paranapanema, região em que está inserida a cidade de Rosana, localizam-

se 85% dos remanescentes da mata de planalto, a maior parte protegida pelo Parque 

Estadual Morro do Diabo. O parque, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente, 

possui uma área de aproximadamente 34 mil hectares. Além de ser a maior reserva 

natural de peroba-rosa do Estado, é u m dos últimos refúgios da região para a f auna, 

abrigando espécies endêmicas como o mico-leão-preto e a o nça-pintada, entre outras 

espécies ameaçadas de extinção. 

 

Tradicionalmente, Rosana é conhecida como um dos melhores locais para pesca no 

estado de São Paulo. Essa característica é motivo de grande orgulho para a cidade. Em 

parte, isso se deve à " abundância" de água da região. Rosana é cercada pelos Rios 

Paraná e Paranapanema. O encontro das águas amarronzadas do Rio Paranapanema com 

as azuladas do Rio Paraná, 7º maior do mundo, fazem do local um grande ponto de 

visitação. 
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A rede hoteleira é co mposta por: Clube de Pesca Rosana, Hotel Chapelão, Hotel do 

Leão, Hotel São Jorge, Pousada Beira Rio, Pousada Prainha, Recanto do Vaqueiro e 

Turismo Parque Hotel. 

 

Para atender o turista possui dois clubes, dois centros comunitários, uma casa da cultura, 

cinco campos de futebol, dez quadras de futebol de salão, vôlei e basquete e um ginásio 

de esportes, além de Arena de Rodeio, do Camping e da Pista de Malha. 

 

Os principais atrativos são as áreas de pesca, balneário de Rosana, balsa de Porto 

Primavera (ponto de pesca e comércio de peixe), a Casa do Artesão, centros culturais e 

de arte, horto florestal (1.040.000 m2 de mata), a I greja Católica de Primavera 

(construção em forma de arca), ilhas, lagos, mangues, praias fluviais, reservas florestais 

(302.906 m2 de mata), os rios Paraná e P aranapanema e a s Usinas Hidrelétricas 

Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera) e Rosana.  

 

O município oferece, ainda, locais para feiras, congressos, exposições e s impósios, 

como: Casa da Cultura, Centro Comunitário Paulo Fernandes, Centro Comunitário 

Fernandinho, Feira de Primavera, Centro Esportivo Ayrton Senna, REC (Rosana 

Esporte Clube) e AAPP (Associação Atlética Porto Primavera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1043   



 

 

Revisão bibliográfica 

 

Segundo Carvalho e Garcia (2009), a valorização do turismo e sua crescente expansão 

nos últimos anos têm acelerado o processo de transformação e reestruturação do espaço 

onde a at ividade é inserida. A paisagem se apresenta como um dos principais 

motivadores de deslocamento de turistas na atualidade, aliado a o utros atrativos, 

circunstância em que a atividade turística passa a s e apresentar como um agente 

territorial e definidor da paisagem local. O turismo geralmente ocorre pelo interesse de 

se conhecer novas paisagens, constituídas não só pela paisagem em si, mas por tudo o 

que encena. A pesquisa bibliográfica delineada permite compreender o tratamento que a 

categoria paisagem tem recebido aliada aos estudos do turismo e permite apontar para o 

aproveitamento do território pela atividade considerando a paisagem enquanto elemento 

central na atratividade dos fluxos turísticos. 

 

Carvalho e G arcia (2009) relatam que as mudanças aceleradas no mundo em 

decorrência da globalização, que em prol de sua realização destrói barreiras e ultrapassa 

obstáculos, influencia diretamente nas mudanças e transformações do espaço, cada vez 

mais usado como mercadoria para satisfazer desejos. Mudanças que ocorrem 

principalmente nas áreas destinadas à atividade turística (Carlos, 2002). 

 

Segundo Carlos (1999) o espaço se fragmenta para o consumo humano, para o trabalho, 

habitação, lazer; condiciona-se a espaços limitados, comprados e vendidos aos pedaços. 

O espaço destinado ao consumo do turismo são espaços visuais, presos ao mundo das 

imagens que impõem à redução e ao simulacro, e que reduzem a apropriação enquanto 

"mercadoria de uso temporário" definida pelo tempo de não-trabalho. 

 

De acordo com Carvalho e Garcia (2009), neste aspecto é possível afirmar que o espaço 

já é tido como uma mercadoria moldada e d isponibilizada para o consumo. Estas 

transformações só são possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico, que permite ao 

homem mudar o meio para satisfazer seus desejos.  
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Ademais, como uma porção do espaço a paisagem revela uma obra coletiva, produzida 

pela sociedade, reproduzindo a co nstituição da humanidade, guarda arte e lembranças 

facilmente identificáveis por aqueles que ali vivem. 

 

O turismo é um fenômeno social que fundamentalmente consome espaço, por meio de 

sua apropriação, ou seja, por meio de formas de consumo (serviços de hospedagem, 

restaurantes, lazer, bem como o consumo da paisagem). Segundo Nicolas (apud Cruz, 

2002, p. 109) "o turismo como atividade humana é a única que aproveita o espaço tanto 

por seu valor paisagístico como pelas condições ambientais que prevalecem (clima, 

hidrologia, vegetação etc.)". 

 

A paisagem como porção visível do espaço, constitui um dos mais importantes 

elementos da atratividade dos lugares para o turismo. É a p rimeira vista que o turista 

tem contato com o lugar visitado e por isso está no centro da atratividade dos lugares. 

Não existe paisagem turística, mas sim a manipulação, a r ecriação, compilação de 

paisagens para atender aspirações. Para o turismo é o valor estético da paisagem que 

importa, ditado pelos padrões culturais da época. Hoje, com o modismo e massificação, 

a paisagem tende a uma padronização de estilo e estética, por isso, as concentrações de 

turistas em localidades com características semelhantes. 

 

Atualmente com a concorrência entre os lugares turísticos em vez de uma valorização 

dos locais, se tem uma similaridade de paisagens, que são originadas artificialmente, 

justificando a paisagem em natural e artificial. Outros autores acrescentam ainda a esta 

definição a paisagem organizada (Cruz, 2002). 

 

Santos (1988) define paisagem como artificial e natural. A paisagem artificial é aquela 

transformada pelo homem, enquanto que a natural é a q ue ainda não sofreu alterações 

pela ação humana. No âmbito do turismo esta paisagem natural praticamente desaparece 

em muitos lugares. 
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As paisagens artificiais criadas pelo turismo são resultantes de projetos, de planos ou de 

outros tipos de intervenção planejada sobre o espaço, movidas pelo objetivo de (re) criar 

formas ou conjuntos de formas reconhecidamente atrativos para o turista (Cruz, 2002). 

Este tipo de paisagem destoa, reduzindo aspectos socioculturais locais, sendo sua 

existência destinada para o consumo turístico. Segundo Santos (apud Cruz, 2002) é 

diferente das paisagens historicamente construídas, que são formadas por fatos passados 

e presentes. 

 

A categoria de paisagem artificial representa a capacidade de reproduzir espaços, sendo 

ignorados os aspectos físicos e naturais. O que se observa é a sobreposição do capital e 

atividades econômicas que se tornaram expressivas nos últimos anos como o turismo. 

Os turistas não se atêm às nuances do turismo, sendo o seu olhar direcionado à 

realização de desejos e satisfação, conforme menciona Da Hora e Cavalcanti (2003, p. 

214), "Espetáculo e fantasias povoam o turismo e estão presentes na construção do olhar 

turístico. Um alimenta o outro. O fenômeno turístico, por ser, de certa forma, frenético e 

controlado no tempo, é, em essência, fortemente visual". 

 

Nessa perspectiva Braga (2006) afirma que paisagens antes sem valor mercadológico 

como o deserto, praias e montanhas tiveram conceitos agregados, pois nem sempre 

foram consideradas como atrativas ou nem percebidas como tal. É nessa situação que 

surge a paisagem - extremamente importante para o turismo - como mercadoria, e que 

tem se tornado meramente sensitiva, deixando de lado a sua concretude e a  sua 

densidade própria. 

 

No âmbito do turismo as principais motivações para se viajar são, "sair da rotina" e de 

ambientes estressantes a p rocura de oportunidades de recreação em lugares taxados 

como "diferentes", neste aspecto a paisagem natural, vêm a contribuir decisivamente na 

escolha do lugar a ser visitado, pois é o primeiro contato que o visitante tem do/e com o 

lugar. 
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Isso alerta para a p reservação destes lugares, áreas naturais pouco valorizadas ou 

degradadas tem menos valor, pois o turismo preza por recursos naturais conservados, 

como por exemplo, paisagens, águas, mar, rio, cachoeiras, vegetação e vida silvestre. 

Sendo também a paisagem dinâmica ela deve ser investigada cuidadosamente pelo 

turismo, uma vez que representa a história e cultura de uma localidade, deve-se cuidar 

para que não seja mais uma mercadoria de consumo, totalmente deturpada e distorcida 

da realidade representando mais um objeto de alienação e de exclusão. 

 

O imaginário cria todo simbolismo em torno da paisagem, o q ue favorece 

consideravelmente o turismo, porém não se pode dizer que a paisagem é o único motivo 

que leva uma pessoa a se deslocar, sair de sua rotina e viajar. Os turistas buscam lugares 

que se revelam pelas paisagens, pois elas representam um elo entre o inusitado e a 

descoberta. As culturas e o  modo como modificaram as paisagens diferentemente 

despertam o desejo do conhecimento da experiência vivida. A busca geralmente ocorre 

pelo interesse de se conhecer novas paisagens, constituídas não só pela paisagem em si, 

mas por tudo o que encena (o cotidiano de outros, as configurações geográficas, a 

história, os costumes, por exemplo). O que desperta a curiosidade do visitante é 

justamente o diferente, o novo, imbuído de processo histórico e atributos naturais, desta 

forma reconhece-se a relevância de estudo da paisagem e seu significado par ao turismo. 

Reconhecê-la, permite compreender o homem pelas suas relações estabelecidas com seu 

entorno. 
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Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo a e laboração de cartas temáticas como forma de 

divulgação dos equipamentos urbanos e das atividades turísticas no município de 

Rosana, localizado no extremo oeste do Estado de São Paulo (Brasil). 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Com base no referencial teórico e n as cartas topográficas da região, serão realizadas 

cartas temáticas que identificam os equipamentos urbanos e as  atividades turísticas 

realizadas no município. 

 

Segundo Le Sann (2005) a cartografia é chamada temática quando traz significados 

além da trilogia latitude, longitude, altitude. A cartografia (temática) é o instrumento 

de expressão dos resultados adquiridos pela geografia, mas, ela própria é uma técnica 

que pode ser aplicada para projetar no espaço qualquer noção ou ação que se torne 

necessária representar espacialmente sem que essa noção ou ação faça parte de um 

sistema de relações geográficas (George, 1970). A cartografia temática representa 

temas diferentes com ou sem expressão física no espaço. Idéias abstratas podem ser 

representadas por meio de mapas, por exemplo, as áreas de influência de cidades, a 

densidade populacional, a produtividade de uma cultura, entre uma infinidade de 

temas. 

 

Le Sann (2005) relata que o respeito às relações existentes entre os dados de uma 

mesma informação constitui a base conceitual da Semiologia Gráfica. Assim, uma 

informação quantitativa precisa ser traduzida por meio de uma variável visual 

quantitativa. Uma informação ordenada, por meio de uma variável ordenada. 
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Resultados parciais 

 

As cartas temáticas podem servir de apoio dos gestores da administração municipal no 

planejamento de atividades turísticas. 

 

Servem, ainda, como forma de disseminação das atividades turísticas práticas no 

município, além de servir de apoio à população e aos turistas. 

 

Desta forma, espera estar contribuindo para que a população e os turistas tenham acesso 

à todas as informações de infra-estrutura urbana e de atividades turísticas considerando 

o potencial da região. 
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1. Introdução  

 

A cartografia, com seus códigos específicos, constitui se em uma linguagem 

estratégica para o ensino e aprendizagem da Geografia. Assim, por meio da 

representação gráfica, garante a espacialização dos fenômenos, contribuindo de forma 

ímpar à compreensão da realidade.  

 

Almeida (2007) afirma que a cartografia escolar se constitui em área de ensino e 

vem se estabelecendo na interface entre cartografia, educação e geografia.  

 

A cartografia básica e a car tografia temática estão presentes nas propostas 

curriculares para o ensino de Geografia no Ensino Fundamental. Porém, propostas 

metodológicas para a co nstrução de mapas e desenvolvimento dos conceitos da 

cartografia básica ainda não foram apropriadas e empregadas em sala de aula de forma 

substancial. Persiste ainda, ao trabalhar mapas em sala de aula da solicitação ao aluno 

de tarefas tais como: copiar mapa, colocar nome dos países, estados, rios e colori-los de 

forma aleatória.  

 

A atividade restrita citada acima é d estacada por Almeida e P assini (1992), 

PCNs (1998) e Oliveira (2007).  
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Pode-se ressaltar que o livro didático e a p roposta curricular da SEESP/2008 já 

vêm contemplando a co nstrução gráfica embasada, principalmente, nas propostas de 

Marcelo Martinelli, relativa à semiologia gráfica. 

 

Entretanto, nota-se uma limitação de propostas para construção de mapas, 

quando estes devem ser elaborados com materiais/recursos convencionais.   

 

Considerando o i nteresse que o a luno demonstra por mapas e sendo possível 

eleger a linguagem cartográfica como metodologia nas aulas de geografia ao tratar 

diversos temas geográficos, o presente trabalho buscou integrar a car tografia básica, a 

cartografia temática e as  geotecnologias (Imagem de Sensor Remoto, GPS e SIG) em 

situações de aprendizagem aplicáveis em sala de aula. Situações de aprendizagem 

segundo Perrenoud (2000) devem ser entendidas como uma situação que não ocorre ao 

acaso, é planejada para que o aluno tenha diante de si uma tarefa a ser realizada e u m 

problema a r esolver. Assim, situações de aprendizagem distanciam-se dos exercícios 

que exigem a o peracionalização de um procedimento conhecido possuindo também 

vínculo com a ideia de situação-problema.   

 

 No período atual, a existência das tecnologias de sensoriamento remoto, GPS 

(Global Positioning System), SIG (Sistema de Informação Geográfica) e o utros 

softwares, também denominadas de geotecnologias, podem contribuir para a realização 

das propostas de construção de mapas e desenvolvimento dos conceitos da cartografia 

básica.   

 

O emprego das geotecnologias tem revelado sua potencialidade na construção de 

mapas e d esenvolvimento de conceitos da cartografia básica para escolares. Pode-se 

dizer que para a cartografia escolar, o uso do computador é relevante para a produção, 

principalmente, de mapas temáticos e construção de conceitos da cartografia básica. 
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2. Procedimentos Metodológicos e Materiais 

O presente trabalho foi desenvolvido em cinco (5) turmas do Ensino 

Fundamental, sendo duas turmas do 7° ano e três turmas do 6° ano perfazendo um total 

de cento e s essenta e seis (166) alunos. A escolha dos anos deve-se aos conteúdos 

contemplados nestes. No 6° e 7 ° ano tanto o PCN como a P roposta Curricular da 

SEESP/2008 indicam conteúdos comuns a serem desenvolvidos tais como, as formas de 

representação da Terra, rosa dos ventos, pontos cardeais e co laterais, sistemas de 

coordenadas geográficas, latitude, longitude, os atributos do mapa (título, legenda e 

escala), cartas de base e car tas temáticas. No PCN ainda encontra-se ênfase a u ma 

proposta de construção de conhecimentos que possibilitem aos alunos saber utilizar a 

linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos 

geográficos.  

 

Os conteúdos (o território brasileiro, a r egionalização do território brasileiro, 

domínios morfoclimáticos do Brasil e Brasil: população e economia) são indicados para 

o 7° ano. Estes conteúdos objetivam a co mpreensão da formação e co nfiguração do 

território brasileiro nas suas diversidades e d isparidades. Pode-se afirmar aqui, que a 

cartografia temática, a co nstrução cartográfica torna-se recurso indispensável na 

representação dos fenômenos. Como cita o PCN (1998), esta linguagem permite 

sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, entre outras coisas, 

sempre envolvendo a ideia de produção do espaço: sua organização e distribuição.  

 

 Nesse trabalho foram utilizados os seguintes materiais: vinte (20) computadores, 

uma (1) impressora laser colorida, dez (10) bússolas tipo mapa (Nautika), um (1) 

aparelho GPS – Garmin modelo Etrex Vista, Imagens de satélites em formato digital, 

Softwares (Eduspring, Philcarto e Phildigit), Banco de dados e cento e sessenta e seis 

(166) imagens impressas (recorte espacial do bairro).   
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A metodologia foi desenvolvida considerando os seguintes itens: aplicação de 

pré-teste, aulas ministradas sem a u tilização das geotecnologias (imagem de satélite, 

SIG e GPS), avaliação, aulas ministradas no laboratório de informática com a utilização 

das geotecnologias, uso do GPS nos espaços abertos da escola e avaliação. Conforme 

ilustra as figuras 1 a 3.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Aula ministrada sem o uso de geotecnologias 

Fonte: Silva, 2009 
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Figura 2: Aula ministrada no laboratório de informática 

Fonte: Silva, 2009 
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Figura 3: Coleta de coordenada geográfica com o GPS 

Fonte: Silva, 2009 
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3. Resultados  

 

Como resultado positivo desse trabalho destaca-se a inserção das geotecnologias 

nas práticas pedagógicas em situação real de sala de aula. Essa inserção proporcionou 

ganhos significativos no processo ensino-aprendizagem e propiciou, ainda, um ambiente 

de aprendizagem que encantou os alunos participantes da pesquisa.   

Em situação convencional de sala de aula, os alunos apresentaram desempenho 

baixo e crítico em duas temáticas abordadas, fuso horário e escala. Assim, buscou-se as 

geotecnologias para melhorar esse desempenho. Os resultados obtidos em aulas 

ministradas de forma convencional estão expressos nos gráficos, conforme figura 4. 

 

 
Figura 4 – Gráficos de desempenho dos alunos - Fuso Horário e Escala 
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Observando os resultados apresentados no gráfico - Desempenho dos Alunos: 

Fuso Horário - percebe-se que 47,1% dos alunos atingiram nível de aprendizagem com 

desempenho acima de 50% de acertos, distribuídos da seguinte forma: satisfatório 

(24,3%), nível bom (12%) e nível excelente (10,8%). Ressalta-se que 10,8% dos alunos 

atingiram nível excelente e 52,9% não atingiram 50% de acertos. 

 

Quanto ao tema escala, o desempenho atingindo pelos alunos demonstrado no 

gráfico – Desempenho dos Alunos: Escala – pode ser considerado crítico, somente 

22,8% dos alunos atingiram nível de aprendizagem a partir de 50% de acertos 

distribuídos da seguinte forma: 2,6% dos alunos atingiram nível excelente (90% a 100% 

de acertos); 9,4% atingiram nível bom (80% de acertos) e 10,8% dos alunos atingiram 

nível satisfatório (50% a 60% de acertos).  Ressalta-se que 12% dos alunos atingiram o 

nível entre bom e excelente, porém 77,2% dos alunos apresentaram nível insatisfatório 

(menos de 50% de acertos) nos exercícios propostos para o tema. 

 

As situações de aprendizagem criadas, posterior aos resultados obtidos, 

contaram com a inserção das geotecnologias. O Eduspring (uma simplificação do 

SPRING criado pelo INPE) foi utilizado para concretizar a ideia do número do 

denominador da escala e o tamanho da imagem. Com recurso  e  foi possível 

melhorar o entendimento do aluno sobre esse conceito. Todos passaram a entender 

escala como redução e v ivenciaram situações concretas para em outros momentos 

lançar mão na solução de situações-problemas.  

 

O acesso ao site www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth permitiu também concretizar a 

temática - Fuso Horário. Nesse site é possível mudando a longitude obter uma imagem 

simulada da Terra em tempo real.  

 

Pode-se atribuir ao baixo desempenho dos alunos nessas duas temáticas, a faixa 

etária que se encontram e o caráter abstrato dessas. Assim, o uso da tecnologia permitiu 

minimizar esse caráter e até mesmo excluí-lo para alguns alunos.  
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A proposta de construção de mapas com o objetivo de proporcionar ao aluno 

uma vivência de mapeador produzindo um mapa com os atributos: título, legenda, 

escala, orientação e coordenadas geográficas foi possível com o uso das geotecnologias.  

A figura 5 ilustra a proposta desenvolvida.  

 

 

 

 

Figura 5 – Cartograma gerado no laboratório de informática 

Elaborado por Léo e Vanessa – 6° ano A 
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 Para obter o resultado final da proposta de construção de mapa os alunos 

utilizaram uma imagem Google Earth, realizaram a digitalização com o programa 

Phildigit, identificando os elementos da imagem; as coordenadas geográficas com o uso 

do GPS e também a utilização do banco de dados SJCampos que se encontra no 

Eduspring, e a escala seguindo os passos: medir o comprimento dos fundos da escola 

(comprimento real)  e o comprimento que aparece na imagem. Assim, lançou-se mão da 

escala cartográfica como medida (N = D: d). Ressalta-se nessa atividade o 

procedimento e d estaca-se erros na precisão já que a b ase para elaboração do 

cartograma foi uma imagem oblíqua.    

 

 Na elaboração de mapas temáticos, seguindo a t arefa principal da transcrição 

gráfica os alunos utilizaram o aplicativo paint considerando a proposta da semiologia 

gráfica para obter o melhor resultado na transmissão da informação por meio do mapa. 

As figuras 6 e 7 ilustram as representações elaboradas pelos alunos do 7° ano. Para a 

obtenção das coordenadas geográficas e da escala foi utilizado o Eduspring, este conta 

também com um banco de dados do Vale do Paraíba.       

      

 

Figura 6 – Mapa elaborado seguindo o aspecto ordem  

Elaborado por Ana Luiza e Sandnéia – 7° ano B (2009) 
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Figura 7 – Mapa elaborado seguindo o aspecto ordem  

Elaborado por Gabriel e Adriano – 7° ano B (2009) 
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Pela análise dos mapas elaborados acima percebe-se que os alunos seguem o 

proposto por Martinelli (2005) ao realizar a transcrição gráfica.  

 

O mapa da Figura 6 demonstra que as alunas estavam conscientes que 

pretendiam informar, por meio da variável visual COR - verde (tons de verde) os 

municípios com índice bom, regular e ruim em remanescentes de Mata Atlântica. 

Criando, assim, uma ordem visual, a co r verde mais escura significando maior 

incidência de Mata Atlântica. E o mapa da Figura 7 seguindo uma ordem decrescente 

das cores quentes indicando alta, média e baixa taxa de urbanização nos municípios do 

Vale do Paraíba.   

 

Os mapas gerados contribuíram com a at ividade em correlacionar os índices de 

remanescentes de Mata Atlântica e as  Taxas de Urbanização. Assim, perceberam que 

não necessariamente alta taxa de urbanização estava relacionada com baixo índice de 

remanescentes de Mata Atlântica.  

 

Ressalta-se que esta atividade foi desenvolvida em dois ambientes de 

aprendizagem. Quando a at ividade foi executada em sala de aula convencional obteve-

se como resultado positivo o í ndice de 7% dos alunos demonstrando seguir a t arefa 

principal da transcrição gráfica e quando a atividade foi desenvolvida no laboratório de 

informática obteve-se um índice de 58,6% dos alunos atingindo a proposta da 

transcrição gráfica.  

 

 Foi solicitada, ainda, aos alunos a seleção de mapas elaborados com o programa 

Philcarto para posterior análise à luz da proposta da semiologia gráfica. A Figura 8 

apresenta os mapas ( a, b e c ) selecionados pelos alunos do 7° ano.  
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a) 

 
 
 
b) 
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c) 
 

 
 

Figura 8 – “Mapas” (a, b e c) selecionados pelos alunos  

 

Mapas elaborados com software Philcarto ( http://philcarto.free.fr)  

 

Base de dados e Base cartográfica elaboradas por Natália Golubeff 
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Todos os alunos questionados sobre o aspecto eleito em cada representação (a, b 

e c) responderam corretamente. Mapa (a) aspecto eleito ordem, mapa (b) aspecto eleito 

diversidade e mapa (c) aspecto eleito quantidade. 

 

 Os mapas (a) e (c) foram eleitos como os de melhor representação. O mapa (b) 

foi descartado por todos. Poucos alunos descartaram o mapa (a) e também poucos 

elegeram a melhor representação o mapa (c).  

 

 Considerando que o mapa (a) o aspecto eleito foi a ordem, ficando evidente que 

o vermelho mais forte indica o maior PIB e o amarelo claro o menor PIB. Para os alunos 

a representação foi boa porque é fácil o entendimento, percebe-se bem os municípios 

com maior PIB. O mapa (c) demonstra rapidamente qual lugar possui o maior PIB. 

Sendo, círculos proporcionais ao valor do PIB, a forma de representação adotada. 

Martinelli (2005) afirma que este método é ideal para a r epresentação de valores 

absolutos enquanto que o método coroplético é ad equado para a r epresentação de 

valores relativos. Este método indica uma sequência ordenada de cores que aumentam 

de intensidade conforme a sequência de valores apresentados nas classes estabelecidas. 

Assim, os alunos do 7° ano ainda não atingiram esse nível de percepção. Porém, se os 

dados contêm uma informação quantitativa absoluta este pode, mesmo não sendo o 

método ideal, ser representado de forma ordenada, também.  

 

Girard (2008) cita Bertin (1962) esclarecendo que os níveis de organização dos 

componentes são sobrepostos: o nível quantitativo é ordenado e qualitativo, o ordenado 

é qualitativo, mas o qualitativo não é nem quantitativo e nem ordenado, porém pode ser 

arbitrariamente re-ordenável. Talvez as sobreposições dos níveis de organização dos 

componentes, provocaram nos alunos, iniciantes nas propriedades da linguagem 

cartográfica, essa ausência de especificidade ao representar.  

 

 

 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1066   



 

 

4. Conclusões 

 As geotecnologias constituíram em ferramentas importantes e a trativas na 

construção de mapas. Mapas foram elaborados seguindo a tarefa principal da 

representação gráfica como sendo a transcrição das três relações fundamentais: de 

diversidade, de ordem e de quantidade. Foram feitas análises de mapas à luz da relação 

existente entre o dado a s er representado e a ad oção de certa forma de representação 

demonstrando, assim, domínio da semiologia gráfica, ou seja, da gramática da 

cartografia temática. Conforme Girard (2008), a semiologia gráfica é a base essencial 

para o mapeamento porque apresenta as regras para obtenção do melhor resultado para a 

comunicação por meio do mapa.   

 

 Verificou-se que não é tarefa fácil, por meio da teoria da representação gráfica, a 

construção de mapas, parece que os alunos ao deparar com a tarefa de construir um 

mapa, essa não está comprometida com uma base teórica de construção. Até mesmo 

para o professor, na cartografia básica ao construir um mapa seus atributos (título, 

legenda, orientação, escala, coordenada geográfica) são indispensáveis, já na cartografia 

temática, os mapas temáticos podem dispensar alguns dos atributos. Porém, segundo a 

base teórica os atributos garantem a denominação de mapa, portanto, indispensáveis.  

 

 Com a u tilização do SIG foi possível construir um mapa com seus atributos 

(coordenada geográfica e escala). Esses atributos identificados (coordenadas 

geográficas e escala) certamente com uma margem de erro. Entretanto, ressaltado aos 

alunos a importância destes para que a figura seja elevada a mapa propriamente dito.  

 

 O acesso à t ecnologia permitiu aos alunos concretizar conceitos, muitas vezes 

abstrato, como escala (relação do valor do denominador e o tamanho da imagem), fuso 

horário e coordenada geográfica.  
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O uso das geotecnologias propiciou momentos de satisfação e estímulo tanto ao 

professor como aos alunos, já que na execução de uma atividade proposta, esta se 

expandia dado às indagações que surgiram. Por exemplo, o questionamento sobre a 

relação entre graus e d istâncias. E para a s olução de problemas, como colocar as 

coordenadas geográficas e a e scala no mapa elaborado? Recorreu-se ao sistema 

Eduspring que permitiu identificar escalas e coordenadas geográficas.  

  

Para que a p roposta desse trabalho transcorra de forma plena dois itens são 

indispensáveis: 1) a escola tenha as condições técnicas necessárias para a aplicação; 2) o 

professor esteja preparado em relação à cartografia e às geotecnologias.   

 

 Pode-se afirmar que a u tilização das geotecnologias no aspecto ensino-

aprendizagem, promoveu ganhos significativos de aprendizagem e a introdução de uma 

prática inovadora em situação convencional de sala de aula propiciou um ambiente de 

aprendizagem que encantou os alunos participantes da pesquisa, que escolhiam estender 

a aula até mesmo no momento do intervalo.    
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1. Introdução 

 

Hoje se compreende que a saúde e a qualidade de vida, enquanto condições 

básicas e prioritárias para a p opulação que necessita de uma atenção reforçada nos 

aspectos relativos não só aos grupos sociais (atributos composicionais), mas, 

fundamentalmente, às circunstâncias que os rodeiam (atributos de contexto). As 

necessidades dos residentes na cidade devem orientar as formas de organizar 

socialmente o espaço urbano através do seu planejamento. 

 

Os problemas relativos à co ncentração da população em cidades cada vez 

maiores determinaram contrastes que espelham as diferenças sociais e econômicas e que 

se revelam em maus resultados em saúde, cada vez mais difíceis de resolver. Isto é, a 

urbanização e a mobilidade das populações, por um lado trazem importantes benefícios 

à saúde, mas por outro, traduzem-se em novos problemas de saúde e no crescimento das 

populações mais velhas. (SANTANA, 2004). 

 

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), os 

idosos estão consumindo mais recursos de sistema de saúde devido às internações mais 

freqüentes, ao maior tempo de ocupação do leito e às várias patologias que os afetam.  
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Além disso, com o ritmo de crescimento populacional menor e a expectativa de 

vida maior, o Brasil terá de enfrentar novos desafios na saúde pública devido ao 

envelhecimento da população. 

 

Junto com a queda na taxa de fecundidade, caiu também a mortalidade infantil 

nas últimas décadas. As doenças infecciosas e p arasitárias perderam importância nas 

mortes de crianças, no entanto, houve aumento na proporção de complicações 

relacionadas a enfermidades que surgem antes ou depois do pa rto (IBGE, 2009). Já a 

prematuridade infantil é um dos grandes problemas de saúde pública, contribuindo com 

elevados números para a m orbi-mortalidade infantil principalmente em países em 

desenvolvimento. Conceitua-se o recém-nascido prematuro ou prétermo como aquele 

que nasce com menos de 37 semanas de gestação (VAZ, 1986). 

 

Especificamente no estado de São Paulo, a fecundidade das mulheres paulistas 

diminuiu pela metade entre 1980 e 2008, passando de 3,4 para 1,7 filho por mulher. A 

diminuição na taxa de fecundidade foi observada em todas as regiões do estado de São 

Paulo. A maior queda foi registrada na Grande São Paulo de 1,84 filho por mulher e a  

menor, em São José do Rio Preto de 1,4 filho (SEADE, 2010b). 

 

De acordo com o boletim da SEADE (2010b), a cada ano, aproximadamente 602 

mil mulheres tornam-se mães em todo o estado. Do total, 44% vivenciam a maternidade 

pela primeira vez e 32%, pela segunda. Apenas 10% delas passam pela experiência mais 

de quatro vezes. O boletim mostrou que a fecundidade é r elativamente baixa nas 

mulheres com 15 a 1 9 anos. Em 2008, foram cerca de 55 nascimentos para cada mil 

garotas nessa faixa etária. A maioria das paulistas que deu à luz no período tinha entre 

20 e 30 anos. 

 

Em contrapartida, alguns estudos epidemiológicos transversais e d e coorte 

apontam que é na faixa etária entre 10 e 1 9 anos que vem ocorrendo as maiores 

prevalências de prematuridade infantil em algumas cidades brasileiras como: São Luís 

do Maranhão, em Pelotas no Rio Grande do Sul e nos municípios de Ribeirão Preto, 

Bauru e Jundiaí no interior do estado de São Paulo (SILVEIRA et al, 2008).  
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Os fatores de risco individuais associados à prematuridade infantil já apontados 

pela literatura médica (SILVEIRA et al, 2008) são a gravidez na adolescência (SILVA, 

2004) ou precoce (10 a 19 anos), a gravidez tardia (SUSUKI, et al 2007) com a 

maternidade acima dos 35 anos, as condições socioeconômicas da mãe e o  acesso ao 

sistema de saúde materna e d o recém nascido. No entanto, pesquisas que ajudem a 

explicar a prematuridade infantil do ponto vista do contexto geográfico para o estado de 

São Paulo ainda foram pouco desenvolvidas. Assim, o trabalho teve por objetivo 

identificar e an alisar o padrão da distribuição geográfica do risco relativo da 

fecundidade das mães e da prematuridade infantil (total, precoce e tardia) no estado de 

São Paulo durante o período de 2002 a 2007.  
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2. Dados e procedimentos 

 

2.1 Área de estudo 

 

  Conforme é d escrito no Altas da Economia Paulista, a área do estado de São 

Paulo está dividida em 645 municípios, que são agrupados, para fins de planejamento, 

em três regiões metropolitanas (RM), 13 regiões administrativas (RA) e 41 regiões de 

governo (RG) – (Figura 1). As RM da Baixada Santista, São Paulo e Campinas estão 

seqüenciadas espacialmente do litoral para o interior, numa faixa de mais de duzentos 

quilômetros de espaço que vem sendo progressivamente urbanizada. O território 

estadual ainda possui uma densa rede de cidades, com pólos regionais bem demarcados, 

constituídos pelas sedes das regiões de governo. Na verdade, a p olarização paulista 

extrapola, em muito, os limites territoriais do Estado, projetando-se no espaço nacional 

brasileiro e mesmo no subcontinental latino-americano (SEADE, 2010a, p. 2). 

 

2.2 Dados 

 

Os dados de nascidos vivos e de prematuros provém do Sistema de Nascidos 

Vivos do estado de São Paulo (SINASC), do Ministério da Saúde (DATASUS), para os 

anos de 2002 a 2007. Foram coletados: a) total de nascidos vivos por município, por ano 

do período estudado, b) total de prematuros por município e por ano, c) total de 

prematuros de gestações precoces (de mães entre 10 e 1 9 anos), por município e p or 

ano, d) total de prematuros de gestações de mães entre 20 e 34 anos, por município e 

por ano e, e) total de prematuros de gestações tardias. Os dados da população feminina 

de gestantes foram disponíveis de acordo com as seguintes fontes e metodologias do 

IBGE (2010):  

 

Para o ano de 2007, o IBGE (2010) forneceu estimativas por município, 

estratificadas por faixa etária e s exo, com data de referência de 1º de julho de 2007, 

elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - População e 

Desenvolvimento - Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
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Foi utilizado o método AiBi para estimar os totais populacionais de todos os 

municípios do estado de São Paulo com base na Projeção da População do Brasil, 

Revisão 2004. As estruturas etárias por sexo (relativa) foram obtidas mediante a 

aplicação do Método Relação de Coortes. As distribuições por sexo e i dade dos 

municípios criados após 2001 permaneceram idênticas às dos respectivos municípios de 

origem.  

 

Devido a es ta mudança metodológica, os indicadores até 2006 podem não ser 

comparáveis com 2007 em diante, sob o risco de serem verificados valores discrepantes, 

como por exemplo, diminuição no índice de envelhecimento de 2006 para 2007. Não 

houve estimativas por situação (urbano/rural). 

 

Para os anos de 2002 a 2006, o IBGE (2010 c) forneceu estimativas, com data de 

referência de 1º de julho, incluindo aqueles criados e instalados em 1º de janeiro de 

2001 (de 2001 a  2004) e em 1º de janeiro de 2005 (para 2005 e 2006). A estas 

estimativas, o Ministério da Saúde/Datasus aplicou, então, a distribuição por faixa etária 

e por sexo dos dados do Censo de 2000 para a população estimada para 2001 a 2006. 

Para os municípios criados em 2001 e 2 005, foi utilizada a d istribuição existente dos 

municípios dos quais foram emancipados. Devido aos pequenos contingentes 

populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e estimativas 

são possíveis, inclusive nas totalizações. Não houve estimativas por situação 

(urbano/rural).  

 

A base de dados cartográfica digital compreendeu a d ivisão político-

administrativa dos municípios do estado de São Paulo do IBGE. O mapa da Divisão 

Político Administrativa, segundo Regiões Administrativas, Regiões de Governo e 

Regiões Metropolitanas do Anuário Estatístico do estado de São Paulo da Fundação 

SEADE (2003) - (Figura 1) foi utilizado para avaliação dos resultados obtidos, segundo 

as Regiões Administrativas do estado. 
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Para avaliar estatisticamente se existem relações significativas entre as 

condições socioeconômicas dos municípios e o s desfechos de saúde (fecundidade e 

prematuridade infantil) foram analisadas as seguintes variáveis: porcentagem de 

alfabetização dos moradores dos municípios, taxa de urbanização do município, 

escolaridade e r iqueza do município. Estas duas últimas variáveis corresponderam aos 

componentes escolaridade e riqueza do Índice Paulista de Responsabilidade Social. De 

acordo com SEADE (2003), a componente escolaridade é composto por: 

1) Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 

(36%); 

2) Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos com pelo menos 4 anos de estudo 

(8%); 

3) Porcentagem de jovens de 18 a 19 anos com ensino médio completo (36%); 

4) Porcentagem de crianças de 5 a 6 anos que freqüentam pré-escola (20%); 

 

A componente riqueza inclui: 

 

1) Porcentagem de consumo residencial de energia elétrica (44%); 

2) Porcentagem de consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e 

nos serviços (23%); 

3) Remuneração média dos empregados com carteira assinada (19%); 

4) Valor adicionado fiscal per capita (14%); 
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Figura 1: Mapa da Divisão Político Administrativa por Regiões Administrativas, Regiões de 

Governo e Regiões Metropolitanas do estado de São Paulo, Fundação SEADE (2003). 

 

 

 

2.3 Procedimentos 

 

2.3.1 Cálculo dos riscos relativos e agrupamentos significativos 

 

Foi utilizado o programa SatScan versão 9.1 (KULLDORFF, INFORMATION 

MANEGEMENT SERVICES, 2010) para o cálculo dos riscos relativos das seguintes 

taxas:  

 1) Taxa de Fecundidade = Total dos Nascidos Vivos por município e por 

ano/Total da população feminina entre 10 a 49 anos (em idade reprodutiva); 

2) Taxa de prematuridade total no estado de São Paulo = Total de Nascidos 

Prematuros/Total de Nascidos Vivos por ano e por município; 
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3) Taxa da Fecundidade entre mães de 20 e 34 anos = Total dos Nascidos Vivos 

por município e por ano/Total da população feminina entre 20 a 34 anos; 

4) Taxa de Prematuridade em decorrência da gravidez tardia = Total de Nascidos 

Prematuros/Nascidos Vivos de gestantes com acima de 35 anos (gravidez tardia); 

5) Taxa de Prematuridade em decorrência da gravidez precoce = Total de 

Nascidos Prematuros/Nascidos Vivos de gestantes entre 10 e 19 anos (gravidez na 

adolescência ou precoce); 

6) Taxa de Prematuridade em decorrência da gravidez em idade reprodutiva sem 

risco = Total de Nascidos Vivos Prematuros/Nascidos Vivos de gestantes entre 20 e 34 

anos; 

 

A técnica estatística de varredura espacial foi utilizada para identificar 

agrupamentos dos municípios que tiveram risco alto e baixo para cada um destes 

desfechos. O programa SatScan versão 9.1 (KULLDORFF, INFORMATION 

MANEGEMENT SERVICES, 2010) também foi utilizado para a análise de varredura 

espacial, discriminando os casos por faixa-etária, ano e município de ocorrência. 

 

Este teste tem sido aplicado pelo Center for Disease Control (CDC) de Atlanta 

para identificar agrupamentos significativos de doenças. A estatística de varredura 

espacial coloca uma janela circular de tamanhos variáveis na superfície do mapa e 

permite que seu centro se mova de forma que, para uma dada posição e tamanho, a 

janela inclua um conjunto diferente de vizinhos próximos. Se a janela incluir o centróide 

de um vizinho, então, toda área do município é considerada inclusa. Como a janela se 

move passando por todos os centróides, seu raio varia continuamente de zero ao raio 

máximo, que nunca inclui mais do que 50% da população total (KULLDORFF, 

INFORMATION MANEGEMENT SERVICES, 2010).  

 

Para o presente trabalho, utilizou-se o valor de 5% da população para permitir a 

identificação de agrupamentos pequenos. 
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A função de probabilidade é maximizada sobre todas as janelas, identificando a 

janela que constitui o agrupamento mais provável. A razão de probabilidade para esta 

janela é a notada e constitui o teste de razão de verossimilhança. Sua distribuição sob 

hipótese nula e o  seu valor de p simulado correspondente é obtido pela repetição do 

mesmo exercício analítico, num grande número de repetições aleatórias (9.999) do 

conjunto de dados gerados sob a h ipótese nula, numa simulação tipo Monte Carlo. A 

hipótese de nulidade foi rejeitada quando p <0,05 para o agrupamento mais provável e 

p<0,02, para os agrupamentos secundários (KULLDORFF, INFORMATION 

MANEGEMENT SERVICES, 2010).  

 

O programa estatístico R foi utilizado para verificar as associações entre os 

desfechos de saúde (fecundidade e p rematuridade infantil) e as  condições 

socioeconômicas (escolaridade e riqueza) dos municípios paulistas.   

  

 

2.3.2 Representação cartográfica 

 

Os mapas foram elaborados a partir do programa cartográfico Philcarto (versão 

5.05), utilizando-se a t écnica coroplética para a r epresentação dos riscos relativos. As 

técnicas de discretização utilizadas foram a Q6 e a S5.  

 

A discretização Q6, classificação de acordo com quartis, apresenta duas classes 

extremas para isolar o contorno da distribuição. As seis classes são definidas com os 

seguintes limites: mínimo; 5º percentil; 1º quartil; média; 3º quartil; 95º percentil e 

máximo. Esta classificação permite separar os 5% das unidades espaciais que 

apresentam os menores valores, e os 5% que possuem os maiores valores. As cores dos 

mapas foram ordenadas da mais clara para a mais escura, dos valores mais baixos para 

os mais altos. A vantagem desta técnica é a p reservação dos valores mínimo e máximo 

extremos. 
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 Os mapas preservaram a diferença tanto entre as classes com risco abaixo de 1 

quanto as acima de 1,5. Em geral, esta técnica de discretização é aplicável à maior parte 

de séries de valores com distribuição assimétrica. A discretização S5 define as classes 

com os seguintes limites: mínimo; média menos 1,5 desvio-padrão; média menos 0,5 

desvio-padrão; média mais 0,5 desvio-padrão; média mais 1,5 desvio-padrão; valor 

máximo. 

 

Para a r epresentação dos agrupamentos significativos, utilizou-se a t écnica 

corocromática. A cor vermelha indica os agrupamentos altos e a azul, os baixos. 
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3. Resultados e Discussão 

 

Em relação à fecundidade das mães para todas as faixas etárias, verificou-se um 

agrupamento de risco alto que abarcou o centro-sul do estado, incluindo partes das 

Regiões Administrativas de Registro, Itapeva, Caraguatatuba, Taubaté, Região 

Metropolitana de Santos e al guns municípios da RMSP (Figura 2). No entanto, 

predominam importantes agrupamentos baixos, indicando os municípios do estado onde 

a fecundidade é estatisticamente abaixo da média. 

 

 
Figura 2: Risco relativo e agrupamentos de fecundidade total no estado de São Paulo, de 2002 a 

2007. 

 

Quanto à prematuridade infantil, foi identificado um importante agrupamento de 

risco alto na Região Administrativa de Ribeirão Preto (na porção nordeste do estado de 

São Paulo) e em algumas cidades do entorno de Piracicaba e da Região Metropolitana 

de São Paulo (Figura 3). É interessante notar que os agrupamentos de prematuridade 

infantil não correspondem aos municípios de maior fecundidade. 
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Figura 3: Risco relativo e agrupamentos de prematuridade infantil no estado de São Paulo, de 

2002 a 2007. 

 

A análise da distribuição espacial da fecundidade entre mulheres de 20 e 34 

anos, consideradas em idade fértil sem risco de prematuridade, foram obtidos dois 

grandes agrupamentos de risco alto: um localizado no sul do estado, englobando a 

região do Vale do Ribeira e o litoral sul; e outro no sudeste, incluindo o litoral norte e o 

Vale do P araíba (Figura 4). Ainda foi verificado um agrupamento de risco alto na 

Região de Franca no nordeste do estado de São Paulo. Assim, verifica-se que a maior 

fecundidade entre mulheres de 20 e 34 anos coincide, em parte, com os locais de maior 

fecundidade do estado. Ou seja, a m aior fecundidade do estado corresponde à f aixa 

etária de menor risco do período reprodutivo das mulheres. 

 

 
Figura 4: Risco relativo e agrupamentos de fecundidade entre mães de 20 a 34 anos no estado 

de São Paulo, de 2002 a 2007. 
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A prematuridade associada à g ravidez na adolescência apresentou um 

agrupamento de risco alto na região de São José do Rio Preto (na porção noroeste do 

estado), outro na região de Campinas e em  cidades da Região Metropolitana de São 

Paulo (na porção sudeste do estado) (Figura 5). A análise das Figuras 3 e 5 sugere que a 

maior prematuridade infantil entre mães adolescentes não está associada à maior 

fecundidade.  

 

 
Figura 5: Risco relativo e agrupamentos de prematuridade infantil entre adolescentes no estado 

de São Paulo, de 2002 a 2007. 

 

A prematuridade associada à g ravidez tardia apresentou agrupamento de risco 

baixo que englobou municípios do sul do estado, pertencentes à Região Administrativa 

de Itapeva (Figura 6). 

  

Por não apresentar agrupamentos significativos estaticamente, pode-se inferir 

que a prematuridade infantil está pouco relacionada à gravidez tardia no estado de São 

Paulo. 
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Figura 6: Risco relativo e agrupamentos de prematuridade infantil entre mães acima de 35 anos 

no estado de São Paulo, de 2002 a 2007. 
 

 Em relação à distribuição espacial da prematuridade infantil entre as mães de 20 

a 34 a nos (Figura 7), pode-se verificar que se assemelha ao padrão da distribuição 

espacial do risco relativo da fecundidade total (Figura 2) e d a fecundidade das mães 

entre 20 e 34 anos (Figura 4). Portanto, mesmo a gravidez precoce e a g ravidez tardia 

sendo consideradas como fatores individuais de risco a prematuridade infantil, percebe-

se que no estado de São Paulo a p rematuridade infantil prevalece entre os nascidos 

vivos de mães entre 20 e 3 4 anos que, a p riori, não apresentam risco de terem filhos 

prematuros, de tal modo que os fatores contextuais como estilo de vida das mães e o 

acesso ao sistema de saúde materna e do recém nascido podem ajudar a co mpreender 

melhor a distribuição geográfica na prematuridade infantil no território paulista. 

 

 
Figura 7: Risco relativo e agrupamentos de prematuridade entre mães de 20 a 34 anos no estado 

de São Paulo, de 2002 a 2007. 
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Dentre as associações entre indicadores socioeconômicos dos municípios e os 

desfechos (fecundidade, prematuridade, prematuridade entre adolescentes e 

prematuridade entre mulheres acima de 35 anos, prematuridade entre mulheres de 20 e 

34 anos) apenas algumas foram significativas. Foi encontrada correlação inversa 

moderada entre o risco relativo de fecundidade e a co mponente escolaridade do IPRS 

(R=-0,54; p<0,0001), ou seja, quanto maior a escolaridade do município, menor a 

fecundidade entre as mulheres. 

 

Correlação significativa também foi observada entre o risco relativo da 

prematuridade infantil entre mães de 20 e 34 anos e escolaridade (R=-0,36; p<0,0001), 

isto é, quanto maior a prematuridade infantil entre gestantes de 20 a 34 anos, menor a 

escolaridade das mães. 
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4. Considerações Finais 

 

Inicialmente, pode-se concluir que a p rematuridade infantil entre as gestantes 

entre 20 e 34 anos não apresenta uma distribuição geográfica aleatória no estado de São 

Paulo, já que tanto o risco relativo como análise de agrupamento comprovaram que ela 

está mais presente na região centro-sul do estado e em toda a faixa litorânea do estado 

de São Paulo, áreas coincidentes com a maior prevalência da fecundidade (SEADE, 

2010b). 

 

Futuros estudos deverão buscar compreender o padrão espacial da prematuridade 

infantil, tendo em vista o acesso aos serviços de saúde (como atendimento pré-natal) 

materna e do recém nascido, o modo de vida das mães e desenvolvimento econômico 

regional.  

 

É necessário destacar que os testes de varredura espacial considerando até 5% da 

população em risco não incluem o município de São Paulo devido à s ua enorme 

população. Assim, para avaliação da distribuição espacial da prematuridade que inclua o 

município de São Paulo, deve-se aplicar o teste em outras escalas geográficas: como a 

metropolitana e intra-municipal.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Algo que como docente da disciplina geografia tenho percebido é o  fato de 

como a cartografia tem sido pouco trabalhada dentro da sala de aula e de como o atlas 

didático tem somente ocupado lugar na mochila dos nossos alunos. Em função disso, 

resolvi executar uma tarefa junto às minhas turmas de ensino fundamental II, com o 

objetivo de criar uma nova mentalidade dentre os meus alunos a respeito da cartografia 

e de como ela se faz presente no seu cotidiano. Desta forma, propus aos alunos a 

execução de duas atividades que as intitulo como: Imagens Imaginárias e Imagens 

Visuais. A segunda nomeio com o nome de: Trajeto Escolar. As atividades propunham 

que durante a au la de geografia, cada aluno deveria desenhar o espaço em que eles 

morassem. Quando cada aluno chegasse a sua casa, os mesmos deveriam desenhar o 

que eles quisessem referente ao seu espaço de moradia. Cada aluno trouxe a s ua 

atividade e fizemos em grupo uma análise comparativa de todos os trabalhos. Ao 

desenvolver essa atividade me baseie nos princípios de análise sobre a relação homem-

espaço embasando-me nos princípios da topofilia.  

 

A prática destas atividades enveredou-se pelos caminhos da interdisciplinaridade 

da geografia com a ar te. Selecionei alguns doa trabalhos que mais me chamaram 

atenção e os coloquei neste artigo. A primeira atividade consistia em estimular os alunos 

e desenharem durante a aula como eles imaginavam a rua que eles moram e quando 

chegassem em casa, eles fariam o mesmo desenho, conforme eles mesmos estivessem 

vendo.  
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Quando fomos comparar os trabalhos, os alunos se surpreenderam com os 

resultados. Todos notaram as diferenças, como no caso das imagens 1 e 2. Cada par de 

imagens tem um único autor. Partindo desta atividade, pude demonstrar aos alunos 

como podemos aliar dois conteúdos distintos como geografia e arte.  

 

Executando esta atividade, consegui dar um maior foco à minha pesquisa em que 

consiste demonstrar à interdisciplinaridade da geografia com a arte. Através desta 

atividade, aproveitei o ensejo e apresentei aos alunos um pintor viajante Jean-Baptiste 

Debret. Mostrei alguns trabalhos de Debret e comparamos alguns com os trabalhos que 

eles produziram. Assim, eles puderam dimensionar mentalmente a n oção de espaço 

cartográfico. Desta forma, podemos trabalhar o saber criativo junto ao talento pictórico 

do aluno. O trabalho cartógrafo e do artista se faz sobre esta habilidade de materializar 

aquilo que é visual e fica registrado no campo mental. Pois, segundo Aguiar (2003): 

 A representação é a imagem exterior do objeto, resultante da 
exploração que os nossos sentidos nele fizeram. A imagem 
mental é u ma reprodução interiorizada dos movimentos de 
exploração da forma percebida. Assim, não podemos 
construir uma representação sem antes reproduzir 
materialmente as ações que construíram interiormente o 
objeto, sem antes descrever, e as descrições são verdadeiras 
porque correspondem aos fatos: "Dizer o que pode ser visto, 
dar sentido à i magem, relacionar as informações levantadas 
na descrição, interpretar, explicar, levantar questões, ampliar 
o sentido do que foi analisado" são momentos articulados e 
inseparáveis no processo ensino/aprendizagem. 

Partindo desta afirmativa é que podemos considerar que a cartografia com a arte 

se foca nas imagens que compõe os espaços por nós vivenciados. E passamos a 

compreender que as mudanças espaciais são constantes e d ecorrentes da utilização 

humana. Os alunos quando começaram a conhecer a ar te debretiana, ganharam 

entusiasmo uma vez que, reconheceram em si o seu próprio talento artístico. Eles 

passaram a r econhecer partindo desta atividade a relação que existe entre os espaços 

vividos e os espaços imaginados. Os mesmos optaram em desenvolver as suas projeções 

baseadas na projeção horizontalizada, ou seja, projeção euclidiana. Este trabalho trouxe 

aos alunos diferenciados conceitos sobre a essência da cartografia. 
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 O trabalho do cartógrafo exige do mesmo uma grande noção de espacialidade 

mental e muita habilidade manual ao delimitar áreas e e xplicitar fronteiras. Essa 

atividade fez com que os alunos se envolvessem com conteúdos ainda não trabalhados 

em atividades não desenvolvidas. A questão didática da cartografia com a arte faz com 

nos encontremos com as paisagens. O estudo e análise da paisagem dentro da ciência 

geográfica nos ajudam a compreender a percepção geográfica de cada ser humano 

referente ao seu espaço e ao  uso e manuseio do mesmo. Pois, esta atividade nos 

propiciou limiar outro viés da didática geográfica. O senso-comum. Dentro deste 

contexto, o senso-comum ajuda na valorização do saber vivenciado pelo aluno e não 

permite que o mesmo perca o seu interesse pela disciplina. Outro contraponto valioso 

ocorrido nesta atividade é fazer com que o aluno valorize a estética e desenvolva o 

capricho ao realizar a atividade. Ensinar cartografia pode favorecer de forma constante a 

bagagem do professor, uma vez que, as situações sempre se transformam e se 

modificam. De acordo com Aguiar (2003):  

O desenvolvimento da inteligência, da criatividade dá-se à 
medida que organizamos o real para compreendê-lo e sobre 
ele atuarmos. Cada aluno tem um grau determinado de 
operatividade motora, verbal e mental. De acordo com o nível 
de desenvolvimento alcançado, cada aluno tem um grau de 
visão da organização do mundo (representação mental). 
 

Esse tipo de exercício também me favoreceu quando decidi que poderia 

trabalhar com os alunos o tema: topofilia. O surgimento deste tema no decorrer da 

atividade veio à tona quando um dos alunos me pediu auxílio em relação a qual ponto 

de referência eles poderiam trabalhar. Eu sugeri que eles trabalhassem a partir do lugar 

em que eles se sentissem bem. Poderia ser aquele lugar, do qual o aluno tivesse mais 

contato e q ue lhe fosse mais fácil para desenvolver a atividade. Assim, cada um 

executaria a função de um determinado ponto, como: alguns escolheram a p artir da 

janela do quarto, outros escolheram a partir da porta da sala e e nfim, cada aluno 

escolheu a s ua área preferida. Pois, segundo Tuan, o espaço é u m produto de nossa 

relação de corpo com o entorno. Assim todas as nossas noções de espaço vão sendo 

construídas uma vez que se entende que espaço é uma noção de todo e lugar refere-se a 

uma exatidão demarcada.  
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Toda essa linguagem simbólica, nos ajuda no trabalho da cartografia, fazendo 

com que a prática da mesma deixe de ser uma mera reprodução do que já existe e passa 

a dar mais poder ao aluno de demonstrar a sua criatividade. Para o professor este tipo de 

atividade, além de ajudá-lo a compreender as limitações e os progressos de cada aluno, 

pode também lhe ser útil para lhe ser uma fonte de auxílio em relação ao 

desenvolvimento de técnicas e r ecursos didáticos. Essa experiência ajudou-me a 

construir junto aos alunos o conceito de cartografia e para que ela pode ser útil no nosso 

cotidiano. Segundo, os PCNs (1997) – Parâmetros Currículares Nacionais de Geografia, 

mencionam que no Ensino Fundamental – EF, os alunos devem ser capazes de fazer 

leituras de imagens, dados e d ocumentos de diversas fontes e d e saber utilizar a 

linguagem cartográfica. Porém, entender mapas não é uma tarefa fácil, principalmente 

para alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. A educação cartográfica não 

envolve apenas letras e n úmeros, mas, cores, formas e s ímbolos. Acredita-se que, 

trabalhar cartografia no ensino de geografia é um dos grandes desafios da disciplina. A 

segunda atividade propunha ao aluno desenhar o seu trajeto escolar de todos os dias. 

Sugeri que cada um fizesse o roteiro desenhado da sua saída de casa até a sua chegada 

na escola e q ue depois descrevessem o trajeto para mim destacando os pontos de 

referência que lhe chamassem mais atenção. As Imagens A e B são criações de alunos 

do sétimo ano.  

 

Essa segunda atividade ajudou aos alunos aprofundarem consigo mesmo, todas 

as formas conceituais do que possa ser mapa, carta, planta e d e como esses itens se 

fazem inserir dentro da ciência cartográfica. Os pontos de referências descritos pelos 

alunos no trajeto escrito se referenciam muito por áreas de comércio, como: postos de 

gasolina, mercados, padarias, hospitais, etc. Nesta mesma atividade, os alunos 

conseguiram visualizar como os seus trabalhos não ficaram muito diferentes dos 

trabalhos de Debret quando o mesmo desenhou os seus mapas da cidade de São 

Sebastião, que hoje se faz conhecida por Rio de Janeiro e o mapa do Brasil (Mapas I, II 

e III). Durante a execução da segunda atividade é que se foi despertada a atenção dos 

alunos perante o exercício de orientação mente-pensamento em nossas relações com o 

espaço cotidiano.  
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Desta forma, vemos que o trajeto vai tornando-se automático. Mas temos 

consciência de que o conhecimento produzido na sistematização da mente, numa 

relação entre sentimento e pensamento, potencializa e organiza os nossos movimentos. 

Assim, o mapa tem uma aparece com grande importância fazendo do ser humano 

alguém dependente do mapa. Antes do mapa escrito, surge o nosso mapa mental que se 

origina através das nossas percepções e intuições. Quando fazemos a análise destes 

trabalhos criados por alunos do ensino fundamental II e os comparamos com a arte do 

pintor viajante Jean-Baptiste Debret. Três conceitos se fazem aliar como: mapa, 

paisagem e imagem. Conceitos esses que se encontram dentro da cartografia, geografia 

e arte.  

A interdisciplinaridade entre ciências distintas como, arte e geografia origina um 

conceito nomeado por geoarte. Esse conceito ajuda e facilita o aprendizado do aluno 

para melhor fixação dos conteúdos a serem trabalhados de forma interdisciplinar entre 

geografia e arte, uma vez que, a cartografia se serve desta premissa. Existem algumas 

discussões polêmicas em torno da cartografia ser arte ou não ser arte. Para Anderson 

(1982), 

 A cartografia é, ao mesmo tempo, ciência e arte. 
 A arte é evidente nos mapas de alta qualidade, especialmente 
em velhos mapas históricos, nos quais o desenhista preenchia 
os oceanos com Figuras de dragões, velhos barcos a vela, e 
outros tipos de desenhos. A arte na cartografia inclui o 
“layout” ou esquema de desenho, que influi na aparência 
estética do mapa como um todo. Também inclui o desenho 
técnico de cada linha e cada ponto que, em conjunto formarão 
a mensagem para o leitor. Este aspeto da cartografia como 
arte é d e grande interesse para nós.Não é o brigatório que 
todos os cartógrafos ou estudantes sejam artistas. Mas, os 
cartógrafos devem ter um certo conhecimento de arte, para 
que ao esboçarem o plano dos seus mapas, possam produzir 
uma atração estética. 

 

 Muitos professores de geografia ainda não se permitem aderir a esse conceito, 

pois o trabalho de intersectar arte e geografia requer alguns cuidados com determinados 

detalhes que fazem diferença no momento em que se propõe construir tal conhecimento. 

Esses detalhes pedem que o pesquisador tenha uma bagagem de conhecimento sobre a 

história da arte e saiba fazer uma boa condução de estudo e prática entre essas ciências.  
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Ao que desrespeito à cartografia no ensino, é viável que o professor saiba dominar bem 

os conceitos que se inserem dentro da cartografia. Para Girardi (2009), Mapa é imagem. 

Tangível, virtual ou mental evoca, sempre, a imagem de um território.  

 

 Quando conduzimos o nosso olhar para a arte de Debret, buscamos respostas 

infindáveis em relação a es sa colocação comparativa de ciências distintas como a 

geografia e a ar te. Mas nas questões trabalhadas neste artigo, deve-se alertar que aqui 

estamos tratando da aproximação da cartografia com a arte. Esta proposta nos favorece 

em termos de recursos didáticos e nos ministra uma maior habilidade na maestria dos 

conteúdos contidos na cartografia. Desta forma, a práxis geográfica entre a cartografia e 

a arte ocorre sobre as técnicas didáticas de ensino que passam a se tornar metodologias 

de aprendizagem.  

 

O trabalho da cartografia através da arte pode ser inviável se o professor não 

souber mesclar os saberes e o s conhecimentos entre ambas às ciências e a ssim, o 

trabalho a ser realizado pode ficar comprometido e os alunos terão a sua oportunidade 

de aprender comprometida. Partindo dessa questão, Goethe diz que: Assim, natureza e 

arte, conhecimento e p razer estão contrapostos, sem se suprimirem mutuamente, mas 

também sem uma relação especial. Essa fala se faz pertinente quando não se consegue 

fazer a conexão entre as partes propostas.  

 

Este trabalho por mim realizado me ofereceu muita bagagem acadêmica e fez 

com que muitos dos meus alunos transformassem a sua visão equivocada sobre a 

utilização do atlas geográfico. Os alunos aprenderam que o ensino da geografia pode ser 

bem lúdico se for praticado através de processos que utilizem a criatividade. As práticas 

destas atividades nos ajudam não somente a avaliar o quanto o conteúdo ministrado foi 

bem praticado. Também nos favorece na aproximação com o aluno. Desta forma, 

passamos a conhecer o mundo destes alunos e as suas diferentes realidades. Quando se 

insere Debret dentre deste contexto, a p rática se torna mais curiosa e os 

questionamentos ficam intermináveis.  
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Colocar a ar te debretiana no contexto geográfico torna-se uma questão 

desafiadora. E colocar que cartografia e ar te são ciências distintas, a questão fica bem 

mais polêmica. O que faz com que a q uestão de colocar a ar te debretiana no saber 

geográfico seja uma questão desafiadora é o  fato de que essa intersecção da geografia 

com a ar te ainda ser uma proposta ousada e inovadora. Poucos pesquisadores, a meu 

conhecer, desenvolvem essa linha de pesquisa mesmo a arte se fazendo tão presente no 

ensino da geografia física e g eografia humana. Em relação à q uestão de que a 

cartografia é ar te ou não é ar te a p olêmica de opiniões são muitas. O que torna a 

cartografia uma arte é a q uestão da construção pictórica e os elementos de bom gosto 

que tornam a mesma uma obra de arte. O que faz com que ela se distancie da arte é que 

a mesma se torna uma técnica independente, apesar de que, a cartografia esta presente 

no mundo por séculos. 

 

O trabalho do professor de ensino fundamental II com a cartografia deve ser algo 

muito tramado para que seja bem trabalhado. Pois, na prática dos exercícios coisas e 

situações inesperadas ocorrem. Como por exemplo: os alunos podem não somente 

demonstrar aquilo que lhe está sendo solicitado. Ele pode se perder com as informações 

e assim o trabalho ganha outra formatação. Mas quando colocamos essa prática com a 

arte, sem que possamos nos dar conta, caímos em campos de conhecimentos distintos e 

que podem ser diferenciados ou podem possuir afinidades entre si, como: história, 

geografia, literatura, arte e car tografia. Não podemos impedir que as pluralidades 

surjam, mas podemos ser cautelosos ao trabalhar com elas. Esse trabalho faz de nós 

professores, pesquisadores e co nstrutores de conhecimento. O trabalho da cartografia 

com a arte em séries do ensino fundamental II aliados à arte debretiana pode ser focado 

nesta questão segunda, Moreira (2007): 

Entre o Renascimento e o Iluminismo a geografia se duplica: 

de um lado volta a s er uma cartografia do fantástico, mas 

desta vez para o fim de realçar o imaginário de uma Europa 

racional em contraste com um mundo de bárbaros que a razão 

européia deve conquistar e c ivilizar, e d e outro lado é u ma 

cartografia de precisão, voltada para o fim prático de orientar 

os naturalistas e navegadores que se lançam à conquista do 

mundo desconhecido. 
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A cartografia com a arte se encontra baseado em três pontos em comum, como: 

tempo, espaço e lugar. Esses pontos em comum apresentam-se de forma materializada 

na ciência cartográfica uma vez que podemos analisar o território partindo de pontos 

simples como nas atividades desenvolvidas ou em buscas mais complexas com 

localidades determinadas ou em áreas a serem buscadas. Essas atividades colaboraram 

muito com a p rática das duas facetas muito estudadas na geografia, como a geografia 

física e a geografia humana.  

 

A geografia humana trabalhada nestas atividades fazem referências ás questões 

políticas e econômicas que se fazem aparecer nas imagens 1 e 2. Essas produções 

representam a relação direta do ser humano com o meio em que ele vive e de como o ser 

humano aproveita este espaço geográfico. A geografia física desenvolvida nas 

produções A e B apresentam um roteiro de percurso no qual mostra uma trajetória 

rotineira dos alunos delimitando um espaço geográfico.  

 

O que favorece a co nexão da cartografia com a arte é o  simbologismo. O 

simbologismo colabora com a aprendizagem e faz com que os alunos se tornem 

cartógrafos desenhistas. Estes são aqueles que enfatizam a parte gráfica da 

comunicação visual de mapas. Esse aluno não é qualquer desenhista que faz mapas de 

acordo com o interesse e instruções de outros. Ao contrário, ele pode ter muita 

influência na construção e elaboração das cartas ou mapas. Ele mostra a ligação firme 

entre a arte e a ciência na cartografia. Contudo a arte debretiana se faz destacar quando 

Jean-Baptiste Debret utiliza o seu talento para mostrar que essa nomenclatura de 

cartógrafo desenhista se alinha com grande perfeição no que se refere ao trabalho 

pictórico do artista como cartógrafo e as sim se apresentando também como geógrafo. 

Ao apresentar Debret aos alunos, os mesmos levados pela sua curiosidade quiseram 

conhecê-lo melhor e p assaram não somente a conhecer o trabalho de arte neoclássica 

que ele desenvolvia, mas também se enriqueceram de forma cultural devido a es se 

princípio em comum entre geografia e arte.  
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O diferencial de todo esse trabalho é tê-lo como ferramenta de auxílio para que 

esta atividade seja uma grande forma de aprendizagem e de troca de conhecimento entre 

alunos e professores. Esse tipo de atividade também sugere um projeto interdisciplinar 

entre os professores que venham a d espertar o interesse em trabalharem em conjunto. 

Desta forma o trabalho com a geografia e a  arte através da cartografia faz com que, a 

análise didática metodológica de ensino interdisciplinar nas séries do ensino 

fundamental II ganhe outro olhar e o professor tornar-se-á um criador de conhecimento 

e um mediador entre ciências distintas.  

 

Partindo dessas análises é que se podem evidenciar as afinidades entre todos os 

categóricos envolvidos nesta prática, como: artistas, geógrafos, professores, cartógrafos 

e alunos. Sabemos que cada um possui um olhar distinto em relação  

à cartografia. Porém todos caminham em uma única direção, que é a materialização do 

espaço e a d elimitação do território através de uma técnica artística, que se apresenta 

sobre os talentos pictóricos e se faz conhecer como cartografia. Para os alunos a prática 

desta atividade fez com que ele esteja mais atento em relação ao mundo em que ele vive 

e a p artir daí, ele se faz mais atento pelos lugares que ele transita e o bserve como a 

paisagem cartográfica vai se modificando no seu cotidiano. Praticar cartografia e ar te 

junto aos contextos da geografia favorece ao aluno e ao professor uma visão 

diferenciada do mundo através do desenho. O aluno está engajado em alguns aspetos da 

leitura e da interpretação de mapas. Ele rapidamente aprende a apreciar a importância de 

uma representação de mapas. 

 

 O papel da cartografia e dos cartógrafos é fazer a co municação via mapas tão 

clara e adequada quanto possível.É importante, no entanto, perceber que a interpretação 

de mapas e cartas não é uma faceta da cartografia que se pode estudar de isoladamente 

de disciplinas que fazem uso de mapas; ela é,antes disso, um instrumento valioso de 

aproximação de trabalhos que contenham alguma natureza geográfica ou espacial. 

Assim, o caminho mais apropriado para aprender como interpretar um mapa é e m 

conjugação com o curso no qual o aluno se relaciona.  
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Imagem 1: 

  

 
 

Imagem 2: 
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Imagem A: 

 
 

Imagem B: 
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Mapa I: 
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Mapa II: 
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 Mapa III: 
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INTRODUÇÃO 
 

Esse artigo traz uma descrição e uma reflexão sobre a maneira como o a parte do 

setor canavieiro paulista considerada como tecnicamente mais moderna se apropria dos 

mecanismos tecnológicos vinculados ao controle das ações desenvolvidas sobre a 

“roça”. Mais especificamente, buscamos apresentar estratégias empresariais 

contemporâneas tomadas pelas empresas do setor na intenção de se praticar a 

agricultura de precisão. O foco maior será dado na utilização do GPS e d o SIG na 

realização dessas atividades. 

 

Inserida na lógica concorrencial do mercado transnacional, a agroindústria 

canavieira manifesta a necessidade de congregar em seus produtos qualidade, 

quantidade e preço baixo, o que, dito de outra forma, significa conseguir uma produção 

melhor, maior, e com menos custos. Daí decorre um importante aspecto a ser levado em 

consideração: o aumento e a intensificação dos elementos técnico-científico-

informacionais aplicados na lavoura canavieira (BINI E TORQUATO, 2010). 

 

Na agroindústria canavieira, as diversas melhorias técnicas ocorridas nas plantas 

fabris e na área agrícola, ocorreram paralelamente a s ignificativas transformações que 

visavam à redução dos custos e ao aumento da eficiência da produção rural, interligando 

campo e fábrica através de um sistema de gerenciamento das atividades agrícolas em 

tempo real. 
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As principais finalidades almejadas com a introdução desse conjunto de 

evoluções técnicas na lavoura canavieira seguem sendo a redução do tempo; do custo e 

da demanda por mão-de-obra empregada na realização das tarefas. A mudança qualitativa 

na procura por trabalhadores, ao se dar preferência a p essoas com maior grau de 

especialização - como, no caso das práticas agrícolas, tratoristas, motoristas e operadores 

de máquinas agrícolas (VIAN, MORAES e GONÇALVES, 2006). Nesse sentido a 

tecnologia age como um elemento seletivo, intensificador e d isciplinador da força de 

trabalho. (BRUSTOLIN, CORRÊA, GUEDES, PERES, PERES, SHIKIDA e TERCI, 

2010). 

 

 

A BUSCA PELO SINCRONISMO DOS DESLOCAMENTOS 

 

Há um banco de dados agregados envolvendo cada propriedade rural, cada 

talhão de cana, cada máquina agrícola e ca minhão, cada frente de colheita, cada 

trabalhador. Tudo o que pode influir na produtividade e na logística agrícola está 

cadastrado em computadores e é monitorado. O percurso entre a ação produtiva de uma 

pessoa ou máquina e sua percepção pelo funcionário do sistema gerenciador, que 

embasará o planejamento e definirá as ações em curto prazo, visando a otimizá-las, é 

imediato. 

 

A transmissão das informação se faz via rádio, e-mail, bluetooth, telefonia móvel 

3G, wi-fi ou satélite já vem sendo utilizada pelas usinas e e mpresas prestadoras de 

serviços agrícolas consideradas mais inovadoras. Softwares específicos fazem o 

cruzamento de diversas variáveis tais como o desempenho momentâneo da máquina e 

do operador, quantidade média de combustível que está sendo consumido, o fundo 

agrícola e o talhão que estão em operação, tipo do solo e eventos climáticos recentes no 

local, histórico das aplicações de fertilizantes e d efensivos, a v ariedade de cana e a  

idade do canavial, o espaçamento entre as ruas, ocorrência de infestações de pragas, 

etc., tudo isso de forma "on-line" e "real-time". Seguem exemplos de telas de comando, 

pelas quais se organiza o desdobramento das atividades do campo: 
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O planejamento detalhado da safra, que se inicia antes mesmo do período de 

plantio e reforma dos canaviais, torna-se cada vez mais um quesito complexo, em que a 

capacidade de projetar se concilia com a de improvisar, já que os imprevistos podem ser 

numerosos e v ariados ao longo das várias fases de desenvolvimento da lavoura 

canavieira. Fortes chuvas; quebras de maquinário; incêndios acidentais ou criminosos 

em canaviais; até mesmo a obstrução de alguma ponte ou um acampamento vinculado a 

movimentos de sem-terras na beira de uma estrada podem ser motivos suficientes para 

os encarregados da sistematização da colheita deslocarem uma frente de lugar, 

inverterem alguma seqüência pré-estabelecida ou ainda trocarem talhões de cana com 

outra usina da região - de modo a haver um mútuo beneficiamento entre as partes. 

 

A partir de uma determinação plurianual de reforma e e xpansão dos canaviais 

condizente com as premissas de moagem da usina e d isponibilidade de terras a serem 

lavradas1, busca-se um equilíbrio entre a ár ea total, o rendimento do canavial, e a  

necessidade de matéria-prima para a indústria. Esse planejamento inicial é, no entanto, 

apenas uma base referencial, pois a medida que o ano agrícola avança, esse "macro" 

planejamento da colheita passa por redirecionamentos semanais, de acordo com o dia-a-

dia e a  evolução da safra. Delineadas, a princípio, pelo plano plurianual, revistas 

semanalmente, por fim, as atividades de plantio, tratos culturais e, sobretudo colheita – 

atividade que perdura por mais tempo, chegando já em alguns casos a até 12 meses/ano 

– são recalculas de acordo com as necessidades e as possibilidades operacionais de cada 

momento. 

 

Um dos maiores desafios para as grandes usinas é conduzir o processo de 

colheita e t ransporte (CCT), de forma a “enxugar” desperdícios e eliminar práticas 

contra-producentes, reduzindo o tempo de realização das tarefas e ampliando a distância 

economicamente viável para a r ealização das mesmas. A logística de colheita e de 

transporte está para tanto munida de potente instrumental de transmissão e 

gerenciamento de informações para viabilizar uma análise mais lúcida das 

circunstâncias, melhor embasando as tomadas de decisões. 
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 Em tese é fácil: a usina deve enviar o número de caminhões adequado para as 

frentes, para receber dessas o volume regular e suficiente de matéria-prima da qual 

necessita. Os setores de motomecanização (responsável pelo corte da cana) e transportes 

devem estar em perfeita sintonia para que se obtenha o resultado mais próximo do ideal, 

e é de fundamental importância o feedback entre os "leaders de frente", em campo, e os 

funcionários do "controle de frota", aquartelados em geral adjuntos às balanças de 

entrada e saída dos pátios das fábricas de açúcar e álcool. Da mesma forma que existe 

um setor em cada empresa que fica responsável por estabelecer a melhor maneira de 

funcionamento das diversas frentes agrícolas de colheita, enquanto unidades isoladas e 

enquanto partes conexas de um todo (das quais a maioria é de corte mecanizado, porém 

algumas são de corte manual, o que torna ainda mais complexa tal função), existe 

também uma equipe responsável por estar a todo momento atenta para a decisão de para 

qual fundo agrícola enviar os caminhões que acabam de descarregar cana na usina. 

 

Como o abastecimento de cana na usina deve tender à u niformidade ao longo 

das 24 horas diárias, para que as moendas e os difusores possam funcionar em bom 

proveito, de acordo com sua capacidade instalada, esmagando a q uantidade de cana 

desejada/planejada pelo setor industrial da usina, há que se sincronizar o ritmo do corte 

com o do transporte da cana. Não interessa manter uma usina em funcionamento, 

consumindo grande quantidade de energia, se não houver cana para moer; tampouco é 

interessante cortar um volume de cana superior ao que possa imediatamente dar entrada 

no procedimento industrial. O funcionamento harmônico dessas duas atividades 

combate a p erda de tempo ocorrida com filas para os caminhões receberem e/ou 

descarregarem a ca na; assim como a eventual necessidade da planta fabril reduzir sua 

velocidade de esmagamento (e, portanto, de produção), ou mesmo chegar anulá-la por 

algum tempo, nos casos extremos, em função da pouca ou nenhuma chegada de 

matéria-prima em seu pátio. 
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O tempo de viagem dos caminhões (ida e volta), somado ao tempo de 

carregamento (no campo) e d e descarregamento (na fábrica) da cana – que deverá 

coincidir exatamente (ou ao menos o máximo possível) com a capacidade de colheita de 

cana de determinada frente agrícola, que por sua vez é es tabelecido de acordo com a 

“voracidade” instalada nas moendas – determinará quantos caminhões deverão ser 

enviados para determinada área de colheita, e com qual intervalo de tempo entre um e 

outro. O dimensionamento mais adequado dos equipamentos agrícolas (colhedoras, 

transbordos, carregadoras, tratores, pranchas, caminhões-oficina, caminhões-

lubrificantes, etc.) e d e transportes (caminhões, rodotrens e, em raros casos, balsas2) 

será aquele que alocar na fábrica mais quantidade de cana, em menos tempo, e a inda 

com relativa redução dos custos e do total de veículos utilizados. O compromisso do 

conjunto de frentes de colheita de cada usina é g arantir o cumprimento de suas 

respectivas metas e cotas de entrega de cana/hora, para que o funcionamento fabril não 

fique prejudicado. Dois aspectos são centrais para o bom cumprimento dessa meta. O 

primeiro é a existência de um "Plano diretor de estradas" (ou “Diagnóstico do sistema 

viário”), em que constem todos itinerários mapeados, mantendo-os constantemente 

atualizadas suas condições de trafegabilidade. O segundo é o conhecimento preciso das 

"Condições de colheitabilidade" das diversas áreas de lavouras administradas pela 

empresas3. Sem a exploração de bancos de dados digitais, o a poio de softwares 

baseados em modelagem matemática, técnicas de simulação e estatísticas, e muita troca 

de informação verbal entre os funcionários da empresa, isso não seria possível. 

 

O monitoramento da frota pode ser feito através da tela de um computador, em 

que se pode ver num mapa a localização de cada máquina agrícola ou caminhão 

pertencente à u sina. Trata-se de uma imagem "animada" que, a cada 90 segundos, se 

atualiza, indicando as posições e as movimentações ocorridas nesse meio-tempo. Além 

das estradas de terra e asfálticas, pontes e áreas urbanas, constam no mapa também os 

talhões de cana, previamente delimitados, numerados e geo-referenciados:4 
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Tela 1 - Fundos agrícolas: reprodução da tela de computador, no 
escritório da usina, em que se pode visualizar os talhões (em verde) e o 
maquinário agrícola e de transporte (setas).5 

 
 

 

Tela 2 - Ao se clicar nos talhões do mapa anterior, o padrão do dado que 
se obterá é o mostrado abaixo:6 

 
 

Quanto aos caminhões canavieiros, esses são acompanhados em seu percurso 

por um simulador de trajetos, distâncias e tempo, que também é observado atentamente 

na tela do controlador da frota na usina. Ao entrarem e saírem do pátio de 

descarregamento, ao passarem lentamente pela balança – não é mais necessária a parada 

completa do veículo para sua pesagem, apenas uma desaceleração é s uficiente – 

recebem informações num painel eletrônico, uma espécie de letreiro luminoso.  
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Quando chegam à usina, a informação passada no painel é sempre a respeito de 

seu cumprimento ou não à meta de tempo pré-estabelecida para a conclusão da tarefa a 

que estava dedicado, que é ca lculada não apenas a partir da distância a ser percorrida, 

como igualmente em função do tipo de pavimentação da estrada, das condições 

climáticas do dia, do modelo de caminhão em questão, do volume de cana a s er 

transportado, etc. Se o caminhoneiro consegue se ater dentro do tempo pré-estimado 

pelo setor de planejamento, recebe uma mensagem estimulante de “parabéns”; caso 

esteja atrasado, tem sua atenção chamada pelo letreiro luminoso, que lhe informa 

exatamente a quanto tempo equivale seu lapso. 

 
 
 
Tela 3 - Posição das frentes de colheita, em que se verifica, para cada uma, o 
rendimento de colheita em toneladas/hora; assim como a distância e o ciclo de 
deslocamento dos treminhões (trajeto de ida, carregamento, retorno e 
descarregamento na usina) dimensionado pela equipe de logística, para então 
decidir-se como proceder na busca da melhor sincronia entre corte, 
carregamento e transporte.7 
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Tela 4 - Detalhamento das informações sobre a meta de colheita da frente (cota); 
vias de acesso em quilômetros e por tipo (terra, asfalto ou hidrovia); situação do 
maquinário agrícola no c ampo e, por fim, instrução para "Folgar ou Forçar" a 
frente, dada de acordo com o desempenho conjunto dela própria, a situação dos 
treminhões e do esmagamento de cana na usina.8 

 

 
 

Quando o funcionário que analisa visualmente o conjunto da frota da empresa, 

pelo monitor de seu computador, dentro de uma sala com ar condicionado, repara algo 

diferente/estranho, clica com o mouse sobre o ícone da máquina em questão para assim 

obter informações atualizadas sobre o que está ocorrendo. Na tela que se abre, há 

informações a respeito da atividade em desenvolvimento, e t ambém do histórico das 

funções desempenhadas por máquina, dos problemas técnicos que já apresentou, quanto 

tempo foi necessário para saná-los, quando ocorreu sua última troca de óleo, a 

quilometragem rodada por seus pneus, se existe atraso ou adiantamento em relação ao 

tempo médio necessário para finalizar a at ividade que está em curso, quem é s eu 

operador no momento, e assim por diante. 
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A BUSCA PELA UNIFORMIDADE ESPACIAL E REPETIÇÃO DOS 

DESLOCAMENTOS 

 

A intensa utilização de Sistema de Posicionamento Global (GPS) e de Sistema 

de Informações Geográficas (GIS), aliada ao reconhecimento empírico do campo, 

permite uma análise acurada das relações espaço-temporais na lavoura canavieira, de 

modo a se aproximar do objetivo maior do atual processo de modernização produtiva: 

ampliação de eficiência via eliminação de comportamentos e p ráticas que levem ao 

desperdício de tempo, de insumos e de mão-de-obra. A coleta, o tratamento e a análise 

de dados referentes à localização de treminhões, guinchos, turmas de trabalhadores 

braçais, motoniveladoras e plantadoras, mas, sobretudo, de rodotrens e bitrens, 

transbordos, colheitadeiras e veículos de operações especiais (caminhões oficina, 

pranchas e comboios de lubrificação e abastecimento) a cada determinado intervalo de 

tempo (por exemplo, de 1 em 1 minuto, ou 30 em 30 segundos), são etapas essenciais 

para o sucesso desse decurso. Monitorar e g erenciar toda a f rota agrícola, recebendo 

mensagens e e nviando ordens, estabelecendo índices, patamares e metas, 

acompanhando alocações, deslocamentos, tarefas ou problemas apresentados por 

máquina e v eículos, é ap enas o passo inicial do imenso esforço de se minimizar as 

falhas e maximizar os desempenhos. 

 

Uma das principais maneiras de se obter tais resultados é substituir o comando 

das máquinas, na medida do possível, por sistemas "de pilotos automáticos" (AutoPilot), 

teleguiados por satélite. O mecanismo de GPS ordena a movimentação da colhedora, 

plantadora ou trator, cabendo ao funcionário apenas ativá-lo e desativá-lo, além de fazer 

a manobra da máquina no final de cada rua do talhão – função para a qual o AutoPilot 

não está habilitado. Esse sistema, em que as máquinas agrícolas realizam tarefas 

automaticamente, sem maiores interferências de seu operador, proporciona ganhos em 

segurança, rapidez e precisão. Seu uso para plantio, cultivo, sulcação, aplicação de 

insumos e co lheita apresenta resultados altamente expressivos, tais como redução de 

despesas com fertilizantes, combustível, peças automotivas, acidentes e mão-de-obra.  
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Além disso, facilita a realização do trabalho ao longo das 24 horas diárias. 

Dentre outras vantagens técnicas de se utilizar tal método, está ainda a obtenção de um 

perfeito grau de paralelismo entre a l inhas de cana, o que desencadeia em tremenda 

redução na compactação das soqueiras por "pisoteio" das linhas de cana pelas próprias 

máquinas agrícolas. Tanto em linhas retas quanto em curvas, as leiras de cana se 

afastam por uma distância idealmente invariável umas das outras - geralmente 1,50m – 

ficando uniformemente espaçadas. Há autores que chegam a r elacionar a s igla GPS, 

fazendo pândega, à expressão "Guias para Proteção da Soqueira",9 tal a importância do 

paralelismo no processo de redução/eliminação da indesejada situação de pisoteamento 

da cana-soca, situação esta responsável pela redução do rendimento da máquina (em 

horas/hectare) e o  do canavial (em toneladas/hectare e em longevidade). Em relação a 

melhoria de eficiência na aplicação de adubos, corretivos e d efensivos, o paralelismo 

das linhas também é enorme. 

 

Outra vantagem do uso do piloto automático é a fixação, que se estenderá ao 

longo dos anos, válida tanto para os pontos do mapa (e do espaço real) em que se 

cultivará/cortará cana, quanto para os pontos em que se circulará com o maquinário, 

fazendo-se a distinção exata entre “faixas de plantio” e “faixas onde se passará com os 

pneus”. Delimitado-se um itinerário preciso, que será ciclicamente percorrido pela 

máquina, cria-se uma espécie de “trilho invisível”, uma “bitola” disciplinadora de todo 

o deslocamento. Trata-se de um grande facilitador também durante a co lheita, pois 

elimina inconvenientes de situações que dificultam a visualização do operador da 

colhedora com relação à localização exata do “pé-de-cana” que deverá ser 

"abocanhado" pela máquina, sendo especialmente válido em canaviais de primeiro 

corte e ferti-irrigados com vinhaça, que costumam ser muito densos, e e m canaviais 

tombados pela ação de fortes ventos, nos quais se torna quase indistinta a localização 

exata das ruas de cana de suas entrelinhas. Uma vez realizado o plantio geo-

referenciado, para a realização de todas as etapas agrícolas que se seguirão, ao longo de 

quantas safras for conveniente manter essa configuração do talhão, bastará ativar o 

piloto automático que qualquer tarefa se cumprirá com uma margem de erro estimada 

em, no máximo, 2,00 centímetros.  
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Com isso facilita-se, e muito, a realização de atividades agrícolas noturnas, sem 

maiores prejuízos ocasionados pela tênue visão do operador, que até então era auxiliado 

apenas pelos faróis das máquinas e, sazonalmente, como não, também pelo luar. O 

paralelismo e a velocidade de deslocamento desenvolvidos pela colheitadeira e p elo 

transbordo no qual ela deposita os toletes da cana cortada devem se sincrônicos, e para 

isso, outra possibilidade obtida a partir do uso de tecnologias de controle tempo-espacial 

advém da instalação de sensores de ultra-som em ambos os maquinários, de forma que 

um oriente sua posição em função do outro. Com esse mecanismo, ambas as máquinas 

se colocam em velocidade idêntica, independente dessa ser uniforme ou variada em 

função de acelerações e reduções feitas em função das necessidades da colhedora. Lado 

a lado, colhedora e t ransbordo se movem sem maiores preocupações, restringindo-se o 

uso compulsivo e atormentante das buzinas, assim como o dos retrovisores. Reduzem-se 

os torcicolos, por parte dos operadores, e as perdas - tanto de material (rebolos de cana 

jogados fora da caçamba), quanto da capacidade operacional da frente de colheita 

(BALDO, CERRI e MAGALHÃES, 2008). 

 
Imagem 1 – A) Facilita-se a ap licação dos tratos culturais, que também 
podem ser feitos conforme as i ndicações espaciais orientadas por 
satélite.10 B) Após a co lheita, fica sobre a p alhada (campo) o "rastro 
ideal", indicador da "disciplina" trilhada pela máquina.11 
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Notas: 
 
 
1Também chamada de "Simulação da Progressão do Canavial" 

2 Como ocorre nas usinas Diamante e Pioneiros, localizadas às margens do rio Tietê. 

3Ver: http://www.logtrac.com.br/index.php?page=cs_plano_desenv_infraestrutura , acesso realizado em 
26/04/2010. 

4Ver: http://www.gatec.com.br/solucao_logistica.htm , acesso realizado em 26/04/2010. 

5Software desenvolvido pela empresa Gatec: http://www.gatec.com.br/solucao_logistica.htm. , acesso 
realizado em 26/04/2010. 

6Fonte: obtido em trabalho de campo. 

7Software desenvolvido pela empresa Gatec: http://www.gatec.com.br/solucao_logistica.htm. , acesso 
realizado em 26/04/2010. 

8Software desenvolvido pela empresa Gatec: http://www.gatec.com.br/solucao_logistica.htm. , acesso 
realizado em 26/04/2010. 

9Fonte:  http://www.colheitamecanizadacanacrua.com.br/artigos3.html , acesso realizado em 
26/04/2010. 

10Fonte: http://www.agriculturadeprecisao.org.br/conbap/Arquivos_PDF/Mercado_AP/S&C.pdf , acesso 
realizado em 26/04/2010. 
11Fonte: http://www.colheitamecanizadacanacrua.com.br/artigos3.html, acesso realizado em 26/04/2010. 
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1. Introdução  
 
 

O Laboratório de Cartografia e G eoprocessamento (LACARGEO), do 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), desde 

1997 vêm desenvolvendo cursos de capacitação e oficinas voltados ao ensino da 

Geografia, especialmente ao mapeamento temático e geomorfológico na Amazônia, no 

qual foi realizado o primeiro curso de extensão abordando este tema, especialmente 

voltado para elementos da geomorfologia fluvial. 

 

A partir desta primeira iniciativa, idealizamos um minicurso introdutório que 

tivesse como enfoque os princípios da geomorfologia fluvial com suporte nas 

ferramentas da cartografia temática. O minicurso oferecido foi intitulado “Aplicação da 

Cartografia Geomorfológica na interpretação e mapeamento ambiental de bacias 

hidrográficas da região Amazônica”, com carga horária de vinte horas (20), divididas 

equitativamente entre os conteúdos básicos de cartografia, geomorfologia e hidrografia. 

Os vinte e cinco (25) participantes foram de várias áreas do conhecimento, incluindo 

professores de Geografia da rede pública municipal e es tadual do Amazonas e 

acadêmicos de curso superior (Geografia, Engenharia de Pesca). Em 2005, durante a 

Reunião Regional da SBPC em Manaus foi realizado uma oficina dessa natureza para 

um público mais heterogêneo. 
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O rio Amazonas, sustentando o maior sistema fluvial da zona equatorial úmida, 

apresenta uma ampla planície quaternária que, de acordo com Lima et al. (2006), 

alcança em alguns trechos larguras de até 100 km. Logo, a dinâmica da paisagem da 

planície de inundação encerra um conjunto de igarapés, paranás, diques marginais, 

lagos, furos e ilhas, que se mostra relevante sob o aspecto didático: os alunos, sobretudo 

na região amazônica, devem familiarizar-se com a dinâmica fluvial e que ao interpretá-

la sejam capazes de representar a p lanície aluvial através de um mapa temático, como 

forma de comunicar a distribuição espacial dos elementos que a compõe. 

 

Diante disso, fez-se pertinente a r ealização deste minicurso cujo objetivo foi 

fornecer ao participante um conhecimento básico sobre a car tografia temática, 

cartografia geomorfológica e g eomorfologia fluvial, visando à interpretação e 

representação ambiental de bacias hidrográficas da região amazônica, preferencialmente 

do estado do Amazonas e, consequentemente, despertar para a importância do uso dos 

documentos cartográficos para estudos ambientais e educacionais. Assim, foi um ponto 

de partida tanto para discussões mais abrangentes, tais como fragilidade e percepção 

ambiental, quanto para estimular o interesse pelo uso da ferramenta cartográfica 

intermediando a fusão de conhecimentos das disciplinas Cartografia Temática e 

Geomorfologia da Bacia Amazônica. 

 

O conteúdo programático constou de simbologia e representação gráfica e 

comunicação cartográfica, leitura, interpretação e organização de dados, delineamento 

da rede de drenagem, feições geomorfológicas, unidades geomorfológicas fluviais e 

variáveis ambientais (largura dos canais, geologia, solo, densidade e padrão de 

drenagem). 
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A importância de um trabalho dessa natureza reside no fato de que a 

visualização cartográfica é u m complemento da comunicação, na qual os mapas 

desempenham papel fundamental em todas as suas etapas de confecção, ou seja, de 

início na pesquisa, análise e p lanejamento (fase exploratória dos dados); na fase 

intermediária de tratamento dos dados e s íntese; e n o final com a ap resentação dos 

resultados em forma de produtos (mapas, cartas, plantas) que materializam as 

informações geradas (Di Biasi, 1990).  

 

A visualização permite ao pesquisador produzir rapidamente um número de 

imagens com diversas combinações das variáveis de um conjunto de dados com apoio 

da computação gráfica que auxilia no entendimento dos fenômenos. No caso do usuário, 

a visualização, a leitura e interpretação do mapa ocorre sem que ele possa modificar seu 

conteúdo ou interagir com ele, embora as ferramentas computacionais lhes possibilitem 

explorar a v isualização dos dados ( Loch, 2008). Todavia, a o pção em trabalhar em 

meio analógico proporciona aos participantes um momento de fusão da teoria e prática, 

simultaneamente ao aprendizado e apresentação dos resultados num mapa temático. E, 

posteriormente, ficará mais fácil para o usuário compreender, ler e ver melhor os mapas 

já produzidos, reconhecendo através da visualização cartográfica. 

 

A aplicação dos conhecimentos teóricos bem como o mapeamento da 

distribuição espacial das unidades geomorfológicas teve como recorte territorial o 

entorno do Lago Jacaré, na margem direita do rio Solimões/Amazonas, no município de 

Manacapuru/AM (Fig. 1). A escolha desse trecho do rio Solimões/Amazonas foi devido 

à ocorrência de diversas feições geomorfológicas. 
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Fig. 1- Recorte do Lago Jacaré, margem direita do rio Solimões/Amazonas, município de 
Manacapuru/AM, extraído da Carta Topográfica Folha SA.20-Z-D-V – JACARÉ, DSG, 1980, 1:100.000; 

com sobreposição da Carta Imagem de Radar Folha SA.20-Z-D RADAMBRASIL, IBGE,1981, 
1:250.000; usado como base de dados para a parte prática do minicurso. 
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2. Materiais e métodos  

 

O programa do minicurso foi dividido em duas etapas teórico-prática. A 

primeira foi constituída por seis tópicos: 1) Linguagem Cartográfica: escala, 

coordenadas geográficas, variáveis visuais, simbologia gráfica, leitura da paisagem; 2) 

Elaboração de Produtos Temáticos; 3) Morfologia fluvial: noções básicas; 4) A rede 

hidrográfica amazônica; 5) Etapas do mapeamento geomorfológico; 6) Unidades 

geomorfológicas fluviais.  A segunda etapa voltada para a parte prática, realizada no 

LACARGEO, foi desenvolvida com uso das cartas de base, possibilitando aos 

participantes o manuseio das cartas e a elaboração da carta temática geomorfológica do 

Lago Jacaré (Fig. 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 - Momentos do mapeamento geomorfológico, durante a prática em meio analógico  

no minicurso (Foto das autoras, SBPC, 2005). 
 

 
O delineamento dos canais fluviais e das feições geomorfológicas da planície 

aluvial foi realizado em meio analógico (Fig. 3), com base no mosaico de radar da Folha 

SA-20-Z-D (Manaus), do Projeto Radambrasil/DNPM, escala 1:250.000, e n a Carta 

Topográfica Jacaré - Folha SA-20-Z-D-V, DSG, 1980, escala, 1:100.000.  
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Conforme dito anteriormente, a s eleção da área foi baseada na concentração 

considerável de elementos característicos que compõem a p lanície. Posteriormente, 

foram confeccionados os mapas geomorfológicos em meio analógico, utilizando papel 

vegetal, lápis de cor, régua, Atlas Geográfico do IBGE, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 – Etapa de delineamento dos canais fluviais e das feições geomorfológicas da planície aluvial, 
 com uso de papel vegetal, carta topográfica e mosaico de radar, em meio analógico (Foto das autoras, 

SBPC, 2005). 
 

 
Convém frisar que, a importância de elaborar materiais cartográficos em meio 

analógico (em papel e prancheta) está em permitir aos diferentes participantes uma 

maior interação e ap rendizado, independente da faixa etária, do conhecimento e 

domínio cartográfico. Trata-se de uma atividade concreta na qual o aluno aprende 

fazendo e vendo o mapa nascer de “suas próprias mãos”, integrando a teoria e prática na 

confecção de um produto (Fig.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 – Confecção da carta temática geomorfológica do Lago Jacaré,  

no LACARGEO: concepção do fazer apreendendo (Foto das autoras, SBPC, 2005). 
 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1119   



 

 

A etapa do mapeamento cartográfico temático foi dividida em: a) leitura e 

interpretação visual; b) reconhecimento das feições geomorfológicas; c) escolha dos 

atributos e s imbologia cartográfica; elaboração da carta temática geomorfológica. 

Nessas etapas, houve acompanhamento individualizado das professoras ministrantes de 

cada área: de Cartografia e de Geomorfologia, para dar suporte ao reconhecimento das 

feições geomorfológicas na carta imagem e a escolha da simbologia adequada. 

 

As interpretações geomorfológicas tiveram como procedimentos os parâmetros 

de aspectos hidrográficos correlacionados às informações geológicas e a mbientais. 

Inicialmente, foi interpretada a r ede de drenagem, através da densidade, ângulos de 

junção, orientação e padrão de drenagem (Fig.5) de acordo com Soares e Fiori (1976). 

Posteriormente, esses dados auxiliaram no reconhecimento das unidades 

geomorfológicas, considerando a forma e orientação, o tamanho, a tonalidade, a textura 

e densidade, pois segundo Christofoletti (1980) “a análise da rede hidrográfica pode 

levar à compreensão de numerosas questões geomorfológicas”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Confecção da carta temática geomorfológica do Lago Jacaré: 
 interpretação dos aspectos da rede de drenagem (Foto das autoras, SBPC, 2005). 
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Na etapa seguinte, os participantes construíram em grupos uma Carta Temática 

em papel vegetal (“overlay”) a partir da análise visual do recorte espacial da paisagem 

estudada. Foi levado em conta o conhecimento teórico das convenções cartográficas, do 

uso das cores, das variáveis visuais e formas de implantação, bem como as regras 

básicas da cartografia temática segundo Martinelli (1998), Duarte (1994) e os manuais 

técnicos do IBGE e d a DSG; para interpretar os dados obtidos na interpretação 

geomorfológica (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 6 – Confecção da carta temática geomorfológica do Lago Jacaré: 
 preparação do overlay (Foto das autoras, SBPC, 2005). 

 
Em conjunto com os participantes, foram escolhidos os elementos constituintes 

da legenda, sendo agrupados pelos símbolos convencionais para cursos d’água, ilha, 

lagos, paranás; variável visual cor com traços subsidiários para as feições 

geomorfológicas, sendo usado para representar a planície de inundação a cor amarela 

com hachuras na diagonal; a terra firme em verde com hachuras na horizontal; e semi-

arcos para representar as faixas de meandros abandonados (Fig.7). 
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Fig. 7 – Confecção da carta temática geomorfológica do Lago Jacaré em meio analógico:  
fase de elaboração da legenda, em destaque em amarelo a planície de inundação  
na margem direita do rio Solimões/Amazonas (Foto das autoras, SBPC, 2005). 

 
 

Contudo, vale ressaltar que esta atividade pode ser utilizada nas aulas de 

Geografia do Ensino Fundamental e Médio para trabalhar as formas de linguagem da 

comunicação e v isualização cartográfica, bem como os elementos da geomorfologia e 

aspectos da hidrografia, associando-os a ocupação humana. Cabe ao professor escolher 

um recorte territorial que lhe possibilite explorar diferentes aspectos da paisagem, 

incluindo a possibilidade de realizar uma prática de campo na área. E posteriormente, 

esta experiência poderá incorporar ferramentas da computação gráfica e dos programas 

de geoprocessamento, ampliando a cap acidade visual e de compreensão da paisagem 

por meio da confecção de mapas temáticos analógicos e digitais de um recorte qualquer 

do território.   
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4. Resultados  

 

Durante a r ealização das oficinas e/ou mini-curso, os participantes tiveram 

oportunidade de exercitar diferentes etapas do mapeamento temático geomorfológico, 

identificando as feições e escolhendo uma simbologia adequada, além de atualizarem 

conceitos e conhecimentos sobre a realidade amazônica. 

 

 O recorte territorial escolhido, ou seja, a margem direita do rio 

Solimões/Amazonas, trecho do Lago do Jacaré, no município de Manacapuru, 

Amazonas, permitiu-nos trabalhar diferentes feições da geomorfologia em consonância 

com a linguagem cartográfica. A oportunidade nos proporcionou um repensar acerca 

das questões pertinentes a G eomorfologia e a Cartografia Temática. Assim, segue 

algumas considerações teóricas resultantes das experiências vivenciadas no ensino dessa 

temática na Geografia, a p artir da análise dos mapas temáticos produzidos pelos 

participantes. 

 

Silva (2006) considera que a planície de inundação é formada pela decantação da 

carga suspensa levada para fora do canal na enchente e pela deposição de sedimentos de 

fundo que podem ser levados para fora do canal em determinadas circunstâncias (cheias 

extraordinárias ou rompimento de diques marginais). Além disso, enquanto os depósitos 

em suspensão originam as bacias de inundação, os de carga de fundo originam diques 

marginais e depósitos de rompimento de diques. Neste sentido, considera-se que a 

morfologia do canal na planície aluvial pode migrar devido à atuação dos processos de 

erosão/sedimentação, e, nesta migração lateral, formar barras de meandro.  

 

Considerando que a morfologia fluvial amazônica está condicionada aos 

diversos fatores ambientais (topográficos, cobertura vegetal, controle estrutural, 

litologia, sedimentação/erosão), estes configuram feições e/ou arranjos possíveis tanto 

de serem interpretados e analisados no mosaico de radar como traduzidos graficamente, 

através de representação simbólica. 
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Assim sendo, as unidades geomorfológicas fluviais foram enquadradas em duas 

categorias, de acordo com a denominação de Iriondo (1982): unidade antiga e unidade 

moderna. A essa identificação foram acrescidas informações mais recentes de 

Latrubesse e Franzinelli (2002). 

 

A unidade antiga é formada por depósitos de inundação, correspondentes ao 

Holoceno Médio (op. cit.). As feições apresentam áreas planas e homogêneas com a 

presença de lagos arredondados ou irregulares e de tamanhos variados, frequentemente 

colmatados ou em processo de colmatação, e que são denominados, regionalmente, de 

lagos de várzea. Alguns lagos de várzea estão conectados ao rio Amazonas por 

pequenos canais secundários, irregulares e de pouca extensão, os chamados furos. 

 

Latrubesse e Franzinelli (op. cit.) denominaram esta unidade de planície de 

inundação com escoamento impedido, caracterizada por uma zona de depressão 

represada (backswamp) que raramente é afetada durante o período das cheias anuais. 

 

A unidade moderna corresponde à faixa de espiras de meandros antigos e atuais. 

A faixa de meandros antigos foi reconhecida no mosaico de radar com textura quase 

apagada e/ou fina. Entre as unidades, é a mais antiga. O relevo da antiga planície de 

espiras de meandro (Latrubesse e Franzinelli, op. cit.) é p lano e es tá em altitude mais 

elevada. 

 

 A faixa de espiras de meandros atuais é formada por formas espiraladas 

arqueadas, alongadas, estreitas e ag rupadas, depositadas por migração lateral do rio 

Solimões, (Latrubesse et. al., 1993). É uma unidade com várias formas fluviais, tais 

como: bancos de areia de canal, diques marginais, canais abandonados (paleocanais ou 

paleomeandros) associados a lagos arqueados e estreitos, confinados entre as espiras.  

Atualmente, tem um grande sistema lacustre (Latrubesse e Franzinelli, op. cit.), sendo, 

portanto, uma zona de essencial importância para a biodiversidade aquática. 
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A escolha pelo tratamento cartográfico em meio analógico deve ao fato de que, 

temporalmente, quando iniciamos as oficinas e cursos (ainda na década de 90), em 

geral, o tratamento digital dos dados pertencia somente ao INPE e empresas privadas de 

mapeamento. As universidades públicas estavam ainda em processo de formação de seu 

quadro docente, e as  ferramentas tecnológicas em restritos grupos de pesquisas.  Os  

equipamentos e programas com custo elevado, e a linguagem desconhecida por muitos, 

somados a f alta de equipamentos de informática disponíveis contribuíram para essa 

opção. Posteriormente, os próprios participantes apreciavam seu processo de 

“alfabetização cartográfica” e, mantivemos a p roposta, acompanhando a ev olução e 

disseminação da computação gráfica, da cartografia digital e das novas ferramentas de 

análise espacial. 

 

Entendemos que, o processo de elaboração de mapas tem no recurso humano seu 

principal componente, sendo as ferramentas instrumentais acessórios de facilitação, de 

redução de tempo e cu stos, e p or outro lado, ampliação das possibilidades da 

visualização cartográfica. Assim, os fenômenos espaciais ora estudados, foram 

representados através de cores e s ímbolos subsidiários para melhor visualização 

cartográfica e por familiaridade de linguagem dos usuários.  Se por um lado, a limitação 

técnica (falta de computadores e softwares) representava entraves; por outro, a opção 

em papel proporcionou a u nião de saberes e mãos na confecção de algo comum: o 

mapa, contribuindo para o despertar coletivo, pois cada qual queria deixar sua marca 

registrada no papel (Fig. 8), além do fato de professores e alunos fazerem juntos. 
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Fig.8 - Momentos do mapeamento geomorfológico analógico:  

mãos que se juntam para gerar o novo fazer (Foto das autoras, SBPC, 2005). 
 

 
Com relação ao canal do rio Solimões foram interpretadas o tamanho, a 

disposição e as  formas das ilhas, as quais têm tamanhos variados, são geralmente 

losangulares e estão centralizadas e/ou em diagonal. 

 

Cabe ressaltar, que outras formas fluviais da rede hidrográfica amazônicas foram 

caracterizadas interpretadas e mapeadas pelo arranjo, tais como furos, paranás, igarapés, 

lagos de vales bloqueados ou lagos de terra firme, como, por exemplo, o Lago Jacaré. 

Os terrenos de terra firme (áreas que não estão sujeitas a inundações anuais), no 

mosaico de radar, foram diferenciados da várzea pela textura áspera. 

 

Conclui-se que a área da planície fluvial do rio Solimões/Amazonas é bem 

desenvolvida, isto é, tem um número considerável de unidades morfo-sedimentares. 
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5 Considerações finais 

  

 Este curso, embora de curta duração, foi projetado para fornecer um bom 

entendimento técnico dos princípios da Cartografia Temática e d a Geomorfologia 

Fluvial. 

 

 Destaca-se que os participantes ao elaborarem os mapas temáticos levaram em 

conta os aspectos científicos e ar tísticos, decidindo sobre quais propriedades visuais 

entrariam na confecção do mapa e q uais informações seriam transmitidas para o 

público. A criatividade humana foi estimulada e respeitada, mesmo dentro dos padrões 

de codificação internacional da cartografia. Afinal, o intuito maior do meio analógico 

foi explorar ao máximo o pensar e habilidade humana. 

 

Portanto, a ap licação desta metodologia foi desenvolvida a partir das noções 

básicas que norteiam as técnicas de ensino da Cartografia Temática e da Geomorfologia 

Fluvial, de interpretação visual e determinação do significado das variáveis ambientais 

de uma bacia hidrográfica.  

 

Trabalhar a C artografia Temática de forma interativa com a G eomorfologia, 

mesmo em meio analógico (sem uso de computadores e softwares em ambiente SIG) se 

torna uma ferramenta de baixo custo que pode ser usado no cotidiano escolar, 

especialmente em escolas ribeirinhas da Amazônia. O emprego de técnicas 

simplificadas aliado ao conhecimento real do ambiente vivido é ef icaz no 

reconhecimento e estudo das paisagens. E quando puder ser, satisfatoriamente, aliado as 

novas tecnologias da informação, contribuirá para despertar novos temas de pesquisa, 

desde o ensino fundamental por meio das técnicas de mapeamento, até o emprego de 

novas ferramentas para geração de novas teorias e recursos humanos mais capazes de 

responder as questões postas à ciência geográfica dentro e para fora das academias. 
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Por fim, a formatação incorporada ao cotidiano por meio das ferramentas 

facilitadoras advindas com a computação e com o mundo digital, inseridos em ambiente 

virtual, não deve ser motivo para nos roubar a capacidade inata de pensar. Tudo é 

concreto, e n em os mapas devem esconder os tesouros a s er revelados num lanche 

visual. Cabe a nós, profissionais do espaço geográfico, o papel de estimular este 

exercício. A Cartografia Temática aliada a G eomorfologia pode ser um bom pretexto 

para começar a desenhar na rede, em rede e pela rede. 

 

As ferramentas cartográficas nos permitem por meio das diversas fontes de 

registro de dados, ou seja, imagem de radar, de satélite, foto aérea ou trabalho de 

campo, monitorar, quantificar e mapear aspectos dinâmicos da paisagem em escala 

local, regional ou global. E isso nos oportunizou uma aproximação com os alunos e 

cidadãos comuns que, quiçá, sejam os mediadores das inovações cientificas futuras.  É 

nossa intenção para futuros trabalhos e cursos, analisar o mesmo recorte geográfico sob 

o enfoque da cartografia digital e das geotecnologias. 
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ABSTRACT 

The impact on the environment has been increasing over the time with the development 

of human activities. Anthropogenic pressures have been changing the natural dynamic 

of the surface, especially the urban environment, where unwelcome consequences for 

the population take place. Typical natural processes of the Tropics such as floods, 

erosion and landslides burden public funds, affecting economically the urban 

infrastructure and local population, even causing fatalities. With the progress of these 

phenomenological processes investigation and the development of computers, it became 

possible in a more dynamic condition to identify, analyze and predict natural hazards 

and specific scenarios of risks that may occur in a given location, as well as calculate 

the frequency of occurrence, magnitude of the damages and potential losses of a 

particular hazard. In this context, there are technical management tools that allow 

companies and government agencies early recognize potential hazards and their risky 

scenarios. Thus, the main goal of this paper is to adopt GIS as a georeferenced system 

for risk management, emphasizing its importance as a management tool for planning in 

areas prone to landslides, especially slums, identified under the Brazilian public policy 

known as Municipal Risk Reduction Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a cr iação e e volução das técnicas, tecnologias e sua expressão na construção e 

reprodução das cidades, a interferência do Homem no meio ambiente tem sido cada vez 

maior ao longo dos tempos (Nir, 1983). Segundo Metzger (1996), a densidade 

populacional é uma das principais causas da degradação ambiental em meio urbano e, 

aliada a incapacidade das municipalidades em atender as demandas de serviços e 

recursos, favorece o aumento da magnitude dos impactos ambientais negativos (Ross, 

1993; Macedo, 2001; Nogueira, 2002). Ações como construção, degradação ou 

reconstrução de novos espaços físicos e sociais, podem alterar a dinâmica dos processos 

naturais (Canil, 2006), gerando consequências indesejáveis à p opulação, tais como 

inundação, enchente, erosão e es corregamento, onerando os cofres públicos e 

ocasionando transtornos à população. 

 
Dados do PNUMA (2004) apontam que na região da América Latina e Caribe, os 

principais perigos de origem natural são as secas, furacões, ciclones, inundações, 

maremotos, avalanches, terremotos, atividade vulcânica e d eslizamentos de terra e d e 

lama. Estudos registram um total de 65.260 mortes em virtude de desastres naturais 

nesta região durante a década de 1990. Essas perdas são resultantes principalmente de 

inundações (54%), epidemias (18,4%), tempestades, ciclones e furacões (17,7%), 

terremotos (5,2%) e deslizamentos de terra (3,2%). 

 
Os movimentos de massa (deslizamentos ou escorregamentos) e as  inundações são 

processos naturais frequentemente deflagrados por eventos de origem 

hidrometeorológica e r epresentaram cerca de 90% das perdas humanas na década de 

1990. Constituem-se também, num dos processos mais importantes associados à 

dinâmica superficial, uma vez que decorrem da interação dos agentes geológico-

geomorfológicos, climáticos e antrópicos. 
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Esses condicionantes, quando aliados ao empobrecimento populacional e o cupação de 

áreas naturalmente suscetíveis a escorregamentos sem os devidos critérios, contribuem 

para a instalação de situações de risco nas cidades. Comumente, a população de baixa 

renda ocupa as terras mais periféricas da cidade legal (Rolnik, 2001; Nogueira e 

Schwab, 2007), que por consequência não possuem infraestrutura ou ainda, apresentam 

fragilidades ambientais, cuja urbanização requisitaria recursos financeiros e 

tecnológicos, inacessíveis a es ta população. Esse modelo de crescimento urbano é 

compreendido por Merlinsky (2006) como um crescimento polarizado, em que a 

população ocupa os diferentes espaços segundo os preços da terra, da moradia e d a 

acessibilidade aos centros. 

 
Nos municípios brasileiros, a o cupação das encostas por assentamentos precários, 

favelas e loteamentos irregulares são os principais fatores da degradação ambiental, 

potencializando a o corrência de deslizamentos que geram prejuízos econômicos e 

ambientais. Carvalho e Galvão (2006) apontam as principais ações antropogênicas que 

contribuem para a alteração das formas e processos atuantes, contribuindo para alterar a 

frequência e magnitude dos acidentes supressão da vegetação, são elas: a execução de 

cortes e aterros instáveis para construção de moradias e vias de acesso, a deposição de 

lixo nas encostas, a au sência de sistemas de drenagem de águas pluviais e coleta de 

esgotos, a elevada densidade populacional e a fragilidade das moradias. 

 
Com o avanço nas investigações desses processos e o auxílio da informática, tornou-se 

possível identificar, analisar e prever as ameaças e os diferentes cenários específicos de 

riscos passíveis de ocorrer em uma dada localidade, bem como calcular a magnitude dos 

danos e as perdas potenciais de uma dada ameaça. Nesse contexto, inúmeros 

instrumentos técnicos de gestão possibilitam as entidades governamentais e empresas o 

reconhecimento prévio de ameaças potenciais e dos respectivos cenários de risco. Esse 

reconhecimento torna estratégico e logístico o planejamento e as ações de resposta, para 

a prevenção e o controle de acidentes. 
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Isto posto, o presente artigo apresenta uma proposição de sistema georreferenciado para 

a gestão de risco de processos naturais. Nessa abordagem, enfatiza-se o emprego de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) como a geotecnologia capaz de auxiliar os 

tomadores de decisão no planejamento e gestão de assentamentos precários sob risco de 

escorregamento identificado no âmbito da política pública do Ministério das Cidades, 

intitulada de Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR. 
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MÉTODO 

 

O objeto desse trabalho consiste na proposição de um plano de gestão de risco para 

subsidiar a base de informações sistematizadas em ambiente georreferenciado. Essa 

proposta trata, em nível municipal, os possíveis dados gerenciáveis pela municipalidade, 

sendo fundamentada sob três pilares: Pré-Diagnóstico – Diagnóstico – Resposta 

(Figura 12). O Pré-Diagnóstico consiste basicamente na estruturação da municipalidade 

e, se existente, por meio de uma Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - Comdec. É 

nessa fase que os planos de emergência e ações pós-eventos devem ser considerados em 

função dos fenômenos atuantes, bem como do diagnóstico realizado sobre as 

características psicológicas, sociais, econômicas, políticas e culturais da população 

afetada (Kuroiwa, 2005). Desse modo são considerados alguns procedimentos aplicados 

ao sistema georreferenciado proposto: 

 

a) reconhecimento prévio das áreas de risco de escorregamento em 

encostas, com clara delimitação, precisão e detalhamento de seus atributos; 

b) facilidade na inserção de novos dados e atualização dos mesmos para que 

não se perca a validade do mesmo; 

c) organização prévia e atualização constante do cadastro das comunidades, 

das situações de risco existentes nos setores, dos integrantes das equipes de 

atendimento e da infra-estrutura da Defesa Civil; 

d) deve-se contar com informações demográficas atualizadas sobre a 

distribuição da população por idade, sexo e nível socioeconômico; 

e) utilizar, sempre que possível, instrumentos auxiliares como o mapa de 

perigos múltiplos e, em atividades de campo, o uso de GPS - Sistema de 

Posicionamento Global, máquinas fotográficas e demais recursos para o 

desenvolvimento de um banco de dados dos eventos; e, 

f) estabelecer, com precisão, rotas alternativas de deslocamento entre áreas 

de risco e equipamentos de apoio, bem como estimar o tempo de percurso 

para resgate e realocação da população. 
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O segundo pilar trata da fase de Diagnóstico. Essa se subdivide em duas: (A) 

Identificação das Ameaças e Riscos e (B) Análise de Risco. 

 
A Identificação (A) consiste na definição e no reconhecimento de ameaças existentes, 

sejam elas de origem tecnológica, natural ou social (Nogueira, 2002). Sistematizadas as 

ameaças conforme suas tipologias, a segunda parte do Diagnóstico trata da Análise de 

Risco (B), podendo ela ser qualitativa ou quantitativa. A análise qualitativa é 

identificada com base na avaliação técnica da equipe que realiza o mapeamento e com o 

apoio de informações dos moradores da área mapeada. Em geral, a precisão dos 

resultados está associada à e xperiência do(s) técnico(s) que executa(m) a a nálise. A 

análise quantitativa é representada, de modo geral, pela fórmula R = P (ƒA) * C (ƒV) * 

g-1 resultando em uma probabilidade de ocorrência, em que um determinado nível de 

risco (R) representa a probabilidade (P) de ocorrer um fenômeno físico (ou perigo) (A), 

em local e intervalo de tempo específicos e co m características determinadas 

(localização, dimensões, processos e m ateriais envolvidos, velocidade e t rajetória); 

causando consequências (C) às pessoas, bens e/ou ao ambiente, em função da 

vulnerabilidade (V) dos elementos expostos; podendo ser modificado pelo grau de 

gerenciamento (g). Dessa maneira, o risco diminui à medida que aumenta o 

gerenciamento de riscos. 

 
O terceiro pilar é a Resposta, caracterizada por um conjunto de ações articuladas para 

controlar e er radicar as situações de risco. Esse último estágio representa a ação  por 

parte do poder público na redução das ameaças e, consequentemente, dos riscos, 

evidenciando alternativas de prevenção com base em medidas estruturais e não-

estruturais. As medidas estruturais aplicam soluções da engenharia, executando obras de 

estabilização de encostas, sistemas de micro e macro-drenagem, obras de infra-estrutura 

urbana, realocação de moradias, dentre outros. 
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As medidas não-estruturais estão relacionadas às políticas públicas, planejamento 

urbano, aos planos preventivos de Defesa Civil, a contínua capacitação e t reinamento 

técnico de equipes municipais, ao controle e a efetiva fiscalização do uso e ocupação do 

solo, a comunicação de risco e a e laboração de Sistema de Gestão de Risco Municipal 

em ambiente georreferenciado. Ressalte-se que os Sistemas de Informações Geográficas 

são um dos instrumentos de gerenciamento de dados e g estão de riscos e inserem-se 

como medida não-estrutural e consistem num recurso para gerir todas as informações de 

maneira rápida, eficaz e pouco onerosa. 

 

 
Figura 12 – Proposta de plano de gestão de risco para subsidiar a base de informações 

georreferenciada. 
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RESULTADOS 

 

A aplicação da proposta apresentada consolida-se num produto denominado SUGERE 

(SUporte a GEstão de Risco de Escorregamento), capaz de agregar dados com 

endereçamento espacial de múltiplas origens e es calas auxiliando os gestores públicos 

em suas interpretações e t omadas de decisão. No âmbito do Plano Municipal de 

Redução de Riscos, a sistematização proposta permite: 

 

a) que os dados sejam trabalhados de modo multiescalar (nível nacional, 

estadual, municipal e local), melhorando a capacidade de gestão do risco; 

b) um planejamento estratégico de políticas de gestão dos riscos abordados, 

com otimização dos recursos e respostas; 

c) (in)formar a sociedade e integrá-las nas respectivas ações de controle e 

resposta; e 

d) atualizar permanente os dados e i nformações e p ossibilita o 

monitoramento. 

 

Com a s istematização proposta, as diferentes escalas de análise de risco podem ser 

analisadas de modo multiescalar: nacional, estadual, municipal e local (área de risco). 
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Figura 13), Em nivel nacional, a sistematização agrupa diferentes temários (convenções 

cartográficas, meio físico, etc.), com destaque aos layers voltados ao PMRR, realçando 

os estados mais vulneráveis a processos de escorregamento (Carvalho e Galvão, 2006). 

 
Figura 13 – Espacialização dos municípios brasileiros que executaram o 

PMRR. No detalhe, destaque maior para os estados do Sudeste brasileiro com 

maior vulnerabilidade aos processos naturais de movimentos de massa. 
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Analogamente ao nível nacional, a escala de análise estadual abriga os temários de base, 

incrementando, porém, outros de interesse das políticas estaduais, como as unidades de 

gerenciamento de recursos hídricos – UGRHI do território paulista, por exemplo. A 

Figura 14 ilustra a base topográfica digital do estado de São Paulo sobreposta aos layers 

do limite da Região Metropolitana de São Paulo e o s municípios paulistas que já 

realizaram o mapeamento das áreas de risco de escorregamento no contexto do Plano 

Municipal de Redução de Riscos. 

 
A Figura 15 ilustra a d istribuição das áreas de risco de escorregamento em nível 

municipal. Como exemplo utilizou-se os dados do mapeamento realizado no município 

de Taboão da Serra (IPT, 2008), localizado na porção oeste da Região Metropolitana de 

São Paulo – RMSP. Com uma área territorial de 20,48 km² e uma população estimada 

em 241.206 habitantes (Seade, 2010), o mapeamento identificou 147 s etores em 60 

áreas de risco, correspondendo a cer ca de 7% do território do município e afetando 

aproximadamente 23% população total. 

 

A Figura 16 e a Figura 17 representam a possibilidade de análise em nível local. Como 

exemplo, representa-se uma área das 60 áreas identificadas pelo PMRR do município de 

Taboão da Serra. Nessas imagens pode-se notar a d elimitação dos setores de risco 

associados a entidades gráficas e não gráficas. A Figura 18 ilustra os atributos adotados 

na caracterização da área, associando dados de localização espacial, do meio físico, 

antrópico e dados quantitativos referentes a investimentos necessários para a diminuição 

dos riscos existentes. 
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Figura 14 – Sistematização sugerida para o Estado de São Paulo com destaque 

a Região Metropolitana de São Paulo e os municípios apoiados no âmbito do 

PMRR. 

 

 

 
Figura 15 – Áreas suscetíveis a processos de escorregamento no município de 

Taboão da Serra (IPT, 2008).  
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Figura 16 – Escala local: setores de risco identificados em campo para 

intervenção nos setores de Muito Alto (R4) e Alto (R3) risco associados a 

dados não espaciais. 

 

 
Figura 17 – Em nível local (área de risco) é possível associar a projetos de 

engenharia com finalidade de redução do risco em setores de muito alto ou alto 

risco. 
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Figura 18 – Estrutura proposta para os atributos das áreas e s etores de risco 

priorizando os elementos observados em campo e os custos estimados para as 

intervenções estruturais. 
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Inseridos no contexto da gestão proposta (Resposta), os SIGs e a comunicação de risco 

se mostram como algumas das principais ações de controle e gerenciamento de áreas de 

risco. Atualmente, a Internet contribui com um importante papel na comunicação para a 

sociedade em geral. No que tange à divulgação dos riscos, diversos meios podem ser 

listados, como cartilhas eletrônicas, grupos e r edes sociais de risco e o  aplicativo 

Google Earth (GE), cuja principal função é apresentar um modelo tridimensional do 

globo, construído a partir de imagens de satélite obtidas e fotografias aéreas de diversas 

fontes. Segundo Google (2009), o programa pode ser usado simplesmente como um 

gerador de mapas bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das 

diversas paisagens presentes na superfície terrestre. Com isso, é possível identificar 

lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. Dessa forma, a adoção 

do Google Earth como instrumento de espacialização e d ivulgação dos riscos dá-se 

principalmente pela: 

 

a) atualização contínua online de dados; 

b) articulação entre diversos dados de múltiplas origens; 

c) possibilidade de divulgação/publicação das entidades mapeadas pela 

municipalidade para a sociedade, como parte da comunicação de risco; 

d) acessibilidade por parte da comunidade fornecendo visualizações rápidas 

e interativas; 

e) facilidade de utilização permite que praticamente qualquer um possa 

visualizar, deslocar ou ampliar/reduzir imagens da Terra e dados de SIG. 

f) familiarização com o local, como primeira associação de resposta, e 

planejamento; e 

g) fornecer subsídios no contexto da emergência, permitindo definir 

procedimentos lógicos para a prevenção de acidentes. 

 

A Figura 19 ilustra as entidades mapeadas em ambiente SIG e convertidas para formato 

específico do aplicativo GE. 
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Figura 19 – Janela do aplicativo Google Earth representando as áreas de risco 

mapeadas em ambiente SIG. Notar a p ossibilidade de transferir/divulgar os 

atributos de cada entidade para a sociedade. 
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CONCLUSÕES 

 

A coleta, recuperação, armazenamento, rapidez no processamento de um grande volume 

de dados de diferentes origens e a p ossibilidade de integração, são algumas das 

principais vantagens de um Sistema de Informação Geográfica na gestão pública 

municipal. 

 
A espacialização das áreas de risco e seus respectivos setores realizados no âmbito dos 

Planos Municipais de Redução de Risco permitem ao gestor municipal dimensionar e 

direcionar soluções para as mesmas, bem como criar instrumentos de fiscalização e 

gestão territorial. É a p artir do conhecimento prévio do risco e d a sua distribuição 

espacial que se pode definir uma estratégia para a s ua redução, tanto por meio de 

medidas estruturais, como medidas não estruturais. 

 
No auxílio às equipes municipais, em especial à Defesa Civil, o estabelecimento de 

diretrizes e informações para a ad oção de procedimentos lógicos, teóricos e 

administrativos, incrementa a eficiência dos trabalhos de prevenção e o atendimento de 

situações de emergência. 

 
A sistematização proposta busca cumprir esse papel, pois se trata de um aplicativo de 

apoio à tomada de decisão, para gestão das áreas de risco (investimentos, obras, etc.), 

principalmente em ambientes urbanos, uma vez que, em conjunto com o a plicativo 

Google Earth, permite: 

 

a) visualizar espacialmente os dados registrados de modo multiescalar e 

atualizar constantemente os dados de modo rápido, seguro e a baixo custo; 

b) realizar análises de cenários de risco e a valiações estatísticas de 

ocorrências e d e danos com a expressão espacial, articulando dados de 

diversas origens; 

c) identificar a vulnerabilidade da ocupação e a suscetibilidade dos terrenos 

auxiliando assim na formulação e implantação de medidas estruturais e não-

estruturais; 
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d) divulgar/publicar para a s ociedade os dados mapeados continuamente 

pela municipalidade, como parte dos trabalhos de comunicação de risco; e 

e) fornecer subsídios de modo a orientar os tomadores de decisão no 

contexto da emergência, permitindo definir procedimentos lógicos para a 

prevenção de acidentes (remoção de moradores, monitoramento da área por 

meio de vistorias de campo, etc.). 

 

O SUGERE não se esgota dadas as inúmeras funcionalidades que o sistema oferece e, 

tampouco, se limita apenas na gerência de dados municipais. Enquanto gerenciador de 

banco de dados geográficos pode integrar não apenas com os dados de risco, mas com 

elementos do planejamento territorial urbano de forma global: na área ambiental 

(delimitação das áreas de preservação permanente, por exemplo), tributária (fiscalização 

de tributos como o IPTU), habitacional (áreas favoráveis e impróprias pra ocupação), 

socioeconômica (conhecimento dos perfis da população residente por faixa etária, sexo, 

condição social, etc.) e inúmeros outros setores passíveis de se alocar espacialmente. 

Pondera-se que o efetivo uso do SIG na gestão de riscos dependerá das condições 

estruturais das prefeituras municipais, no que tange à sua organização, vontade política, 

equipes constantemente treinadas e capacitadas para gerenciar os riscos. Salienta-se 

também a influência da sinergia entre os pilares dos sistemas de informações 

geográficas: hardware, software, procedimentos, dados e peopleware. Os três primeiros 

estão intimamente atrelados ao desenvolvimento e o  avanço das tecnologias, muitas 

vezes adquiridas de países mais desenvolvidos, ao passo que para uma eficiente gestão 

de riscos, os dados (registros e cartográficos) nem sempre existem e, quando existentes, 

raramente são sistematizados em ambientes georreferenciados e, além disso, existe um 

despreparo técnico-operacional de agentes e servidores municipais para o tratamento e 

atualização desses dados. 
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Visando uma gestão de riscos mais efetiva nas fases de prevenção, preparação, socorro 

e reabilitação, a adoção de SIG é apenas uma parcela de contribuição. Acredita-se que 

para a realização da mesma devem-se incluir outras informações relevantes num banco 

de dados em nível municipal, tais como: 

 

a) localização e identificação dos participantes, suas competências e 

afinidades para que se possa dividir as tarefas e ações, evitando sobrecarga 

dos envolvidos; 

b) identificar todas as infraestruturas existentes no município, detalhando 

suas características. No caso de indústrias, por exemplo, devem-se conhecer 

os materiais produzidos que podem oferecer alguma ameaça, bem como 

aqueles que podem contribuir no atendimento; 

c) elaborar um documento único em que são definidas as responsabilidades 

e estabelecida uma organização sistemática para atender uma determinada 

emergência. Nesse documento devem conter informações detalhadas sobre 

as características da área (município), das possíveis comunidades afetadas, 

dos serviços, indústrias, hospitais, dentre outros, com intuito de capacitar, 

orientar, organizar, uniformizar e agilizar as ações necessárias às respostas 

de controle e as ocorrências; 

d) adotar os princípios de uma rede social. Trata-se de um modelo de 

organização, cujo objetivo é co nectar elementos diferentes, garantindo a 

horizontalidade e o intercâmbio de informações, oportunidades, recursos e 

ações para atuar sobre políticas públicas, certificando assim o envolvimento, 

a participação e a negociação de todos os envolvidos. O envolvimento pode 

se dar por agentes autônomos, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas que, 

interligadas, cooperam entre si. Outra característica dessa rede é o fato dela 

ser flexível, democrática, descentralizada e co m alto grau de autonomia 

entre seus membros, em que todos têm o mesmo tratamento e compartilham 

dos mesmos direitos e deveres; 

e) identificar as comunidades vulneráveis, agentes e en tidades chave que 

podem auxiliar no plano de gestão; e 

f) nomear um grupo coordenador para executar os procedimentos. 
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Acredita-se que a a bordagem de um plano de gestão de riscos em nível nacional, 

estadual, municipal e local deve ser planejada de forma integrada, por meio de um 

sistema a exemplo do SUGERE, que proporcione uma gestão de riscos mais atuante e 

eficaz. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Desde o início da humanidade, os homens se dispuseram a registrar o conteúdo 

dos lugares conhecidos do seu espaço de vivência. Para isso cada um, mais 

provavelmente, cada grupo estabeleceu uma linguagem de representação, esboçando, 

assim, as primeiras construções cartográficas, talvez também fazendo já uma geografia. 

Quando em grupos saíam em busca de outros espaços para sobrevivência, começaram a 

elaborar uma “descrição da Terra”, percebendo que para isso era necessário se basear 

numa linguagem que fosse além daquela falada ou escrita. Surgiram, assim, os 

primeiros bosquejos que vieram a co ntribuir para estruturar o que hoje temos como 

Cartografia, confirmando-a, mais tarde, em seu pleno amadurecimento como, dentre 

outros, um respeitável pressuposto à sistematização da Geografia. 

 

A Geografia incluiu em suas fundamentações a área da Cartografia, em termos 

da utilização de seus produtos, como as plantas, cartas e mapas e demais conhecimentos 

cartográficos. A relação entre ambas está na interdisciplinaridade, onde uma serve de 

apoio à outra. Por exemplo, para os estudos do espaço geográfico, não basta somente se 

ater aos fundamentos geográficos, é necessário um material de apoio que represente a 

realidade em uma linguagem gráfica apropriada à situação do fenômeno estudado. É 

neste ponto que a Cartografia auxilia a Geografia e também outras ciências, tais como a 

biologia, ecologia, geologia, meteorologia, ciências sociais. 
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Conforme os mapas foram sendo criados, atendendo várias solicitações, surgiu a 

necessidade de reuni-los em volumes para fácil manuseio. Um dos exemplos marcantes 

foi obra de Cláudio Ptolomeu que, em seu Tratado de Geografia, incluiu uma coleção 

de mapas do mundo antigo (século I). No período do Renascimento, o comércio e as  

navegações exigiram mapas para auxiliar nas rotas das viagens. No século XV, com a 

invenção da gravação e da imprensa houve amplo desenvolvimento da cartografia, pois 

os mapas tornaram-se mercadorias acessíveis. Produtos geográficos, os atlas surgiram 

da necessidade dos homens possuírem dados em conjunto sobre o seu território. Através 

da coleção de plantas, cartas e mapas houve uma verdadeira difusão do conhecimento 

cartográfico na história mundial.  

 

Uma contribuição de nota para a cartografia escolar foi o “Atlas général Vidal-

Lablache: histoire et géographie” (1894), base para inúmeros outros atlas tanto de 

referência como escolares. Já o “Atlas de géographie physique, politique et historique” 

de Grosselin-Delamarche (1896) foi voltado para os cursos de geografia e história 

franceses. Já no Brasil, bem antes, em 1868, se publicava o “Atlas do Império do 

Brazil” de Cândido Mendes de Almeida, o primeiro atlas escolar brasileiro, utilizado no 

Imperial Colégio de Pedro II, no Rio de Janeiro. Porém, o ensino de geografia usava os 

atlas somente para a descrição dos locais, sem a p reocupação de explicar porque 

estavam representados os lugares daquela forma. Atualmente, a v isão de atlas vem 

sendo inovada pelo emprego das geotecnologias contribuindo com componentes 

didáticos. 
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Mapa 1 - Mapa-múndi desenhado a partir das tabelas do tratado Introdução à 

Geografia de Cláudio Ptolomeu, escrito em 150/170. 

 
Fonte: <http://greciantiga.org/img/index.asp?num=0026>. 

Org.: BURDA, 2010. 

 

Esta comunicação tem como objetivo demonstrar a contribuição da cartografia e 

dos atlas produzidos enquanto materiais de apoio às diversas áreas do conhecimento 

científico, especialmente à ciência geográfica e apresenta os trabalhos inovadores nesta 

vertente. Admite-se aqui a cr escente conscientização da sociedade na importância do 

emprego dos atlas como fonte de informações para a aquisição do conhecimento. 
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2. O CONHECIMENTO CARTOGRÁFICO NA GEOGRAFIA 

 

O Território reproduz as diversas formas de re(organização) de um espaço 

vivido pela sociedade, sendo sujeito às transformações tanto da natureza, como 

culturais, como temporais. Seu conceito insere o espaço geográfico, quando demonstra 

que  

 
[...] o espaço geográfico a partir de uma concepção que privilegia o 

político ou a dominação/apropriação. [...] o território na Geografia foi 

pensado, definido e d elimitado a partir de relações de poder. […] a 

concepção de território associa-se à idéia de natureza e sociedade 

configuradas por um limite de extensão do poder (SUERTEGARAY, 

2000, apud MATIAS 2007). 

 

Tanto o espaço geográfico, quanto o território são formados e m odificados 

através de vários grupos sociais numa determinada época. Mas ao estudá-lo os 

pesquisadores se deparam com um desafio: como apreender e investigar algo que está 

presente de forma concreta na superfície terrestre, sem ter como base um registro que 

abstraia sua dimensão para uma visualização mais prática e manipulável.  

 

Visto que a Cartografia trabalha com as representações de aspectos da realidade 

de interesse de determinada área científica de forma gráfica, esta é es sencial para 

estudos de questões que a sociedade problematizou para buscar soluções. A realidade 

espacial representada no mapa também deve conter a d imensão temporal, pois toda 

abstração vai resultar de uma representação social, sendo que o espaço social resulta de 

uma história. 
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Alguns exemplos da importância da Cartografia ao longo da história e sua 

presença significativa como elemento de representação do território datam de 6.200 

a.C., como o mapa de Çatal Höyük da Turquia e da Idade do Bronze (2.500 a. C.), como 

uma representação cartográfica de uma visão geral sobre o vale do rio Oglio na Itália 

gravada numa rocha “moutonnée”, representando o uso da terra (residências e 

agricultura), estradas e o cotidiano da sociedade. Este último feito foi considerado uma 

forma de gestão e controle territorial daquela sociedade italiana (MARTINELLI, 1999).  
 

A Cartografia era usada como instrumento de estratégia pelos egípcios, onde os 

fiscais da fazenda mediam as áreas para atribuir um imposto a s er pago 

(MARTINELLI, 1999, ibid., p. 6). Na Antiguidade Clássica, a p resença de um atlas 

pode ser comprovado na já citada obra de Cláudio Ptolomeu. Além do texto incluía, 

uma coleção de mapas, em forma de atlas, contendo um mapa-múndi e mais vinte e seis 

mapas temáticos do mundo antigo (MARTINELLI, 1999, ibid., p. 7). Estes mapas 

foram utilizados pelos romanos na área militar, administrativa e para a expansão de seus 

domínios. 

 

A Cartografia da Idade Média regrediu quanto aos estudos geográficos. Embora 

cientes da forma esférica da Terra, a co ncebiam como um disco plano, onde a T erra 

teria um fim, um bordo que era o abismo. A Teologia Cristã influenciou os geógrafos e 

demais estudiosos da época, que reproduziram inverdades nos mapas, sendo essas 

representadas de forma estratégica, para impedir que a s ociedade tivesse grande 

influência científica e a bandonasse a r eligião católica considerada como a “ dona da 

verdade” (MARTINELLI, 1999, ibid., p. 8-9). 

 

A Cartografia Moderna renascentista e o  surgimento do modo de produção 

capitalista na Europa (século XV) modificaram a percepção do homem de seu universo 

(MATIAS, 1996). Gerhard Mercator elaborou um sistema de projeção mantendo 

verdadeiros os rumos, recebendo por esse fato o título de Pai da Cartografia Moderna. 

Mas o mais importante foi a influência estratégica dos mapas que se apoiaram em tal 

projeção para o desenvolvimento da navegação para a b usca de novas terras e a 

expansão das relações capitalistas por todo o mundo. 
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Atualmente a Cartografia ainda continua sendo uma forma de estratégia e 

afirmação de poder. Isto é comprovado também nas obras de base da ciência geográfica, 

como em A Geografia – isto serve em primeiro lugar para fazer a gue rra, de Yves 

Lacoste (1993). Não serve apenas para conduzir operações militares, mas também para 

organizar territórios. A Carta pode ser uma representação cartográfica onde são 

colocados dados estratégicos essenciais para o conhecimento do terreno. 

 

 O desenvolvimento do saber humano aliado à Cartografia possibilitou 

representações detalhadas em escalas grandes, para utilização em planos de guerras 

civis, para a p rodução da cartografia topográfica, com largo emprego na divisão de 

propriedades rurais e loteamentos e para a elaboração da cartografia náutica e outras. 

As Organizações das Nações Unidas (ONU) afirma que a C artografia pode e 

deve ser empregada em soluções para trabalhos sociais, sendo um instrumento muito 

eficiente: 

 
no sentido lato da palavra não é apenas uns dos meios básicos do 

desenvolvimento econômico, mas é o primeiro dispositivo a ser usado 

antes que outros instrumentos possam ser postos em trabalho (1949). 

 

Para Salichtchev (1978, p. 93-100) a Cartografia é concebida de uma maneira a 

transpor o fenômeno da realidade para a ciência, de forma simbólica: 

[...] ciência da representação e do estudo da distribuição espacial dos 

fenômenos naturais e sociais, suas relações e suas transformações ao 

longo do tempo, por meio de representações cartográficas que 

reproduzem este ou aquele aspecto da realidade de forma gráfica e 

generalizada. 

Taylor (1994) já define a Cartografia como 
a disciplina que trata da organização, apresentação, comunicação e 

utilização da geo-informação nas formas gráficas, digital ou tátil 

incluindo todos os processos, desde o tratamento dos dados até o uso 

final na criação de mapas e produtos relacionados com a informação 

espacial 
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Este mesmo autor aborda a d iscussão sobre o mapa que usa o instrumental de 

mídia, apresentação de textos, dados, gráficos, imagens e sons. 

 

O conceito de Cartografia foi estabelecido pela Associação Cartográfica 

Internacional (ACI, 2003), que a define como tal: “Uma singular habilidade para a 

criação e manipulação de representações visuais ou virtuais do geoespaço – mapas – 

para permitir a e xploração, análise, entendimento e co municação da informação sobre 

tal espaço”. 

 

O conceito mais adequado de Cartografia para este trabalho, que aborda os atlas 

em geral, seria o defendido por Taylor, pois mostra as características de um atlas 

completo, pois: 

a) Utiliza a geoinformação, onde os dados provêm de levantamentos realizados 

por sistemas de posicionamento global (GPS), imagens de satélite, 

aerofotocartas, fotografias aéreas, mapas analógicos e digitais; 

b) Os seus resultados são em forma de gráficos, mapas digitais ou impressos, 

bancos de dados, imagens e sons que remetam ao espaço geográfico analisado. 

 

A Cartografia evoluiu muito em suas aplicações, especialmente após a 

implantação das Geotecnologias, que consistem em um 

 
Conjunto de tecnologias baseadas em ambiente computacional com 

finalidade de promover o tratamento da informação espacial 

(Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto, Sistema de 

Posicionamento Global - GPS, Sistema de Informações Geográficas – 

SIG) (MATIAS, 2007).  

 

Convém ressaltar que a cartografia é sempre a mesma. Ela evolui sim, mas como 

fruto do avanço das pesquisas científicas. Com o cabedal 

de instrumentalização que a ciência da computação, a 

informática e a t ecnologia oferecem, a pesquisa pode dar 

passos maiores, oferecendo uma disponibilidade e 

produção mais ágil. 
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As Geotecnologias oferecem as vantagens de possibilitar fácil alteração, testar 

diferentes formas de visualização, ampliação da divulgação por mídias digitais (como 

um atlas digital), emprego do SIG, maior quantidade de informação armazenada em 

banco de dados, entre outros. 

 

Estas não devem, portanto, ser somente entendidas como um conjunto de 

técnicas. Também envolvem a percepção, a l eitura cognitiva, o emprego de uma 

semiologia adequada e, posteriormente, a técnica de construção cartográfica. 

 

Atualmente, a car tografia está relacionada à manipulação interativa da 

informação espacial e t ornou-se muito mais dinâmica. Recebe vários nomes quando 

adota a i nformática em sua prática, como infografia ou cibercartografia Essa 

cibercartografia trabalha com a 

 
manipulação interativa da informação espacial, possível em tempo 

real, fruto dos grandes avanços tecnológicos, envolvendo a 

informática, a cartografia assistida por computador – a geomática -, o 

que certamente promoverá profundas mudanças na disciplina 

(MACEACHREN e TAYLOR, 1994, apud MARTINELLI, 2005). 

 

 Outras maneiras que a cartografia contemporânea foi classificada são a 

Cartografia Automática, que emprega técnicas para a e laboração de cartas com 

aparelhos orientados por computador (OLIVEIRA, 1987, apud MATIAS, 2007). Joly 

(1990) define como Infografia ou Cartografia Assessorada por Computador, envolvendo 

todas as etapas para a el aboração dos mapas temáticos. A Cartografia Digital ou 

Automática compreende “O processo geral de confecção de mapas em meio digital e 

sua plotagem...” (FITZ, 2005, apud MATIAS, 2007).  
 

A Cartografia deve, portanto, analisar os processos de produção do espaço 

geográfico ao invés de contemplar apenas formas, padrões e observações a priori da 

realidade imediata. Já o tempo deve ser considerado relacionado ao nosso viver e d o 

nosso ambiente, pois ele é relativo e não é como os mapas nos mostram (MUEHRCKE, 

1983, apud MARTINELLI, 2004, p. 56).  
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Os mapas são um dos produtos da Cartografia e uma forma de registro, estudo e 

comunicação visual da observação da realidade. Durante o século XX, na procura de 

uma consistência cientifica, a cartografia passou a se apoiar em vários paradigmas. Um 

dos que obteve grande número de adeptos foi o que a co nsiderou como um meio de 

comunicação, que é d enominada Comunicação Cartográfica (KOLÁCNY, 1968; 

SALICHTCHEV, 1978, apud MARTINELLI, 1973, op. cit.). Cabe ao pesquisador 

empregar o modelo mais adequado de tratar os dados que irá representar para que 

resultem em mapas de claro entendimento a todos os leitores.  

 

 Para elaborar uma representação de parte da Realidade de interesse do 

pesquisador em um mapa, ativa-se um processo de comunicação como nos relata 

Martinelli (1991, id, p. 37. KOLÁCNY, 1968; SALICHTCHEV, 1978, apud 

MARTINELLI, 1973, op. cit.). Seja o exemplo de um território pertencente ao 

patrimônio cultural da realidade observada. Processa-se o circuito representado abaixo. 

 

A Cartografia também deve utilizar os conhecimentos geográficos, para não 

ficar reduzida a u m simples emprego de cálculos, desenhos e t écnicas; pois além de 

representar o espaço terrestre, devem-se saber as características deste espaço, ou seja, 

conhecê-lo do ponto de vista geográfico, histórico, social e eco nômico, de maneira 

integrada. 
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Figura 1 – Representação de um território de um Patrimônio Cultural pela 

Cartografia 

 
        

   
 

Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 1973. 

Org.: BURDA, 2008. 

 

 

 

2.1 Atlas analógicos e atlas digitais 

 

 O suporte dos atlas e mapas analógicos era o papel, onde eram feitas as 

representações gráficas, apresentando dificuldades para modificação e atualização, pois 

eram construídos manualmente. Já o suporte dos mapas e atlas digitais é o computador, 

onde são representados os fenômenos, podendo ser atualizados facilmente e impressos, 

pois seus dados estão armazenados em arquivos digitais 
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Com o intuito de conhecer de melhor maneira o território, os estudiosos criaram 

uma forma de ajuntar os mapas, onde todas as informações ficassem reunidas em um 

documento, um livro ou outra forma de registro. Foram criados os atlas, cujo termo foi 

criado por Mercator no século XVI, em sua obra Atlas sive Cosmographicae 

Meditatione de Fabrica Mundi et Fabricati1 

 

 Os atlas e mapas sempre nos remetem à Geografia, pois representam o espaço 

geográfico. Os primeiros mapas surgiram há muito tempo, com as representações em 

rochas (pinturas rupestre) ou argila e em peles de animais, onde os homens ditos 

primitivos representavam o seu cotidiano. Os mapas também testemunharam as 

delimitações de territórios e mares, para auxiliar na definição de estratégias de conquista 

ou proteção aos lugares. 

 

No início, os mapas tinham a finalidade de manutenção de poder sobre um 

espaço, como auxílio às navegações para a descoberta de novas terras e para localização 

no espaço já conhecido, que não era o mesmo que a humanidade conhece hoje como um 

todo. Depois, passaram a embasar as análises do espaço pelos homens. Essa mudança se 

deve à evolução da Cartografia, pois, enquanto a minoria dos usuários se interessava em 

proteger o “seu território” utilizando os atlas, foram realizadas obras cartográficas muito 

valiosas. 

 

Halley contribuiu na seara cartográfica com a construção do primeiro mapa dos 

ventos oceânicos (1686) e o das declinações magnéticas, no qual idealizou a construção 

das isolinhas tendo sido um elemento essencial para a linguagem de representação da 

cartografia temática (MARTINELLI, 1999, op. cit., p. 25 e 113). Por sua vez, Humboldt 

representava as suas observações científicas através de mapas (MATIAS, L. F., 1996, 

op. cit., p. 79). 

 

 
1 Atlas ou meditações cosmográficas sobre a construção do mundo e a figura do construído. OLIVEIRA, 
C de, 1987, op. cit. 
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 Uma definição de mapas é muito bem destacada por Harley (1988): estes estão 

em interação com a cultura de qualquer povo, são formas de saber construído; portanto 

nunca foram, são ou serão neutros. Cada mapa construído sempre irá atender a 

necessidade de quem o fez, ou de quem precisava desse trabalho. 

 

Com o c rescimento do número de mapas produzidos, foram criados os atlas, 

como uma forma de armazenar de melhor forma esse material. Para as autoras Le Sann 

e Almeida (2008) um atlas é: 

 

uma publicação formada por um conjunto de mapas acompanhada, ou não, de 

diagramas, textos explicativos, glossário, bibliografia e outros documentos 

anexos, tais como bandeiras, informações a respeito de alguns países ou 

orientações sobre como usá-lo. 

 

Já no período da Cartografia Moderna (século XVIII), o astrônomo francês 

Cesar-François Cassini de Thury desenvolveu um projeto apoiado e financiado pelo rei 

e a A cadémie des Sciences francês para mapear sistematicamente a topografia da 

França. Com o surgimento do Imperialismo (século XIX-XX), cada país necessitou de 

um atlas ou inventário cartográfico para suas explorações (MARTINELLI, 2003, op. 

cit., p. 3). 

 

Na França, Vidal de La Blache, com a idealização da Geografia Regional, 

incentivou as análises estatísticas, a es tatística gráfica e a car tografia temática 

quantitativa. Vários atlas foram construídos, como coletâneas de mapas temáticos, que 

representavam diferentes regiões da Terra (MARTINELLI, M., 2003, ibid.). 

 

Ao desenvolvimento dos atlas deve-se também a mudança de vertente de uma 

divulgação restrita dos mapas temáticos, detendo-se somente ao uso militar e 

governamental, para instrumentos de compreensão e co ntrole do espaço, para toda a 

sociedade interessada. 
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 Conforme Martinelli (2007, op. cit.) a C artografia, com a p rodução dos atlas 

geográficos, contribuiu de forma significativa para a co mpreensão do espaço 

geográfico, incluindo também o território. Esses atlas auxiliaram na delimitação de 

Estados nações, Tratados e enfocaram as áreas de interesse dos colonizadores. Tinham o 

objetivo de “demarcar” o território representativamente e auxiliar nas explorações das 

navegações. 

 

No Brasil, a partir da década de 1950, os atlas adotaram um enfoque voltado 

para a q uestão territorial. Após o XIX congresso realizado pela União Cartográfica 

Internacional (1960) e de algumas orientações feitas por Salichtchev, foi definido que 

cada país poderia criar atlas regionais que serviriam de complementação aos atlas 

nacionais, abordando as regionalizações socioeconômicas, chamando-as de regiões 

operacionais. Em 1987, a A ssociação Cartográfica Internacional criou uma comissão 

para os atlas nacionais e regionais (MARTINELLI, ibid., 2003, p. 61-62). 

 

O surgimento dos atlas digitais construídos através de geotecnologias ocorreu a 

partir da modernização da sociedade, denominada como “sociedade da informação” ou 

“sociedade pós-industrial”. Esta tem como características o aumento e reestruturação do 

modo de produção capitalista centrado na revolução tecnológica da informação e 

comunicação. Santos (2006) o d enomina como o p eríodo técnico-científico-

informacional. 

 

O advento das Geotecnologias se deu a p artir de 1970, com a expansão e 

reestruturação do modo de produção capitalista centrado na revolução tecnológica da 

informação e c omunicação. Baseado em Matias (2007), sua evolução ocorreu da 

seguinte forma: 

 
Quadro 1 – Evolução das Geotecnologias 

 
Ano Evento 
1950 Programas CAC/CAD 
1960 Programas SIG 
1970 Programas AM/FM 

Fonte: Brandalize (1999) apud Matias (2007) 
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Quadro 2 – Evolução das Tecnologias Informacionais 

 
Ano Evento 
1950 Primeiros computadores, pesquisa 

básica, pioneiros, fotos aéreas  
 

1960 Primeiros periféricos, mesas 
digitalizadoras, plotters 

1970 Computadores 16 bits, terminais 
gráficos, imagens orbitais  

 
1980 Computadores 32 bits, terminais 

coloridos, imagens satélites 
comerciais 

 
1990 SIG em PCs, GPS, imagens alta 

resolução, internet 
 

Fonte: Brandalize (1999) apud Matias (2007) 
 
As técnicas principais aplicadas na produção dos atlas digitais são as utilizadas 

pelas geotecnologias: 

a) Coleta: Realizada pelo levantamento cartográfico, sensoriamento remoto, 

fotogrametria, topografia, sistema de posicionamento global (GPS) e dados 

alfanuméricos; 

b) Armazenamento: Através de banco de dados, integrado ou não ao 

mapeamento; 

c) Tratamento e an álise: Pode ser realizada através de modelagem de dados, 

geoestatística, análise de redes, análise topológica e reclassificação; 

d) Divulgação e uso integrado: através de softwares de SIG, intranet, internet e 

cd-rom (MATIAS, 2001). 

Atualmente, os atlas têm como grandes aliados as geotecnologias, pois possuem 

uma série de operações voltadas para a integração de dados. Cada mapa resultante de 

um atlas digital resulta de um ou mais planos de informação (layer) de formato vetorial 

ou raster (MARTINELLI, ibid., 2003, p. 10). Contemporaneamente as geotecnologias 

possibilitaram uma nova alternativa para a manipulação, visualização e pesquisa com os 

atlas. Surgiram os atlas digitais, também chamados de atlas eletrônicos. 
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Os atlas eletrônicos ou digitais permitem ao usuário uma maior confiabilidade 

nos dados resultantes, a a bstração do espaço de estudo, além de agrupar informações 

complexas, através de Sistemas de Informação Geográfica. Também possibilita estudos 

para previsão de cenários futuros no território. 

 

Os atlas eletrônicos estão contribuindo para a seara geográfica, sendo um “atlas 

desenvolvido para ser utilizado principalmente em mídia eletrônica” (SIEKIERSKA, 

1996). O atlas eletrônico é um produto e, conforme Taylor (1991, op. cit.) existem 

vários sistemas e produtos já no mercado de atlas e e stes podem ser classificados de 

acordo com o grau de suas capacidades analíticas: desde sistemas que podem ser 

“somente vistos”, com permissão simplesmente da apresentação dos dados; até sistemas 

mais complexos, que permitem aumentar graus de interação dinâmica e a nálises. Para 

demonstrar as aplicações diversas dos atlas digitais, serão comentados alguns trabalhos 

existentes. 

Um exemplo de reunião de mapas e a democratização da cartografia digital está 
presente no projeto Mapoteca Digital Humboldt. Esta foi uma proposta criada em 2003 
pelo Laboratório de Ensino Pesquisa e Análise Espacial, do Departamento de 
Geociências da Universidade Federal da Paraíba (LEPAN). Este grupo defendeu a 
questão das dificuldades de acesso à C artografia Digital pelos usuários de SIG, então 
armazenamento dos dados cartográficos pela mapoteca devido aos seguintes motivos: 
alto custo de produção; valor estratégico dos produtos; negociações de dados no 
"mercado negro"1; o elevado grau de especialização das empresas e d os profissionais 
que geram esses dados; o preconceito quanto à posse de um dado como pré-condição 
para acesso a serviços de consultoria; a concorrência estimulada no meio acadêmico; a 
ação das empresas geradoras em revender o mesmo produto diversas vezes e; o 
interesse de setores governamentais em restringir o uso de informações (NEVES e 
VIANNA, 2008). 

1 Comércio ilegal de produtos de SIG, devido a dificuldade de acesso aos dados tão presente em 
prefeituras, instituições privadas e também algumas públicas. 
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Foi criado no laboratório um banco de dados, composto pelos arquivos digitais 
de mapas e imagens, que junto com um sistema de identificação e d e busca, que 
constituem uma Mapoteca Digital. Em 2003 já contava com um acervo de mais de 
1.000 arquivos, especificamente do Estado da Paraíba e do nordeste brasileiro. 

As contribuições desse trabalho estão no fácil acesso aos estudantes e d emais 

usuários aos dados, tanto via internet como intranet, a troca de informações entre 

pesquisadores, grupos de pesquisa que trabalham com Geografia, Cartografia e demais 

áreas afins; comercialização para empresas privadas que se interessarem pelas 

informações. 

Na mesma época, a S ecretaria de Economia e P lanejamento de São Paulo 

editava o Atlas Regional do Estado de São Paulo, direcionado ao planejamento e gestão 

do estado paulista. E atualmente, possui um sistema de atlas eletrônicos disponíveis na 

internet, denominados Atlas Seade da Economia Paulista, trabalhando mais com 

questões socioeconômicas do estado.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou em 1992 o  

Atlas Nacional do Brasil. Este aborda três temas: os recursos naturais brasileiros, 

organização espacial e mudanças ambientais. A organização espacial retrata a produção 

do território, através da divisão territorial de trabalho, as linhas de fluxos territoriais e 

desigual territorialidade dos processos sociais. O Mapeamento das Unidades Territoriais 

do País é importante para uma análise de cada unidade territorial do país, a organização 

e cadastramento de estruturas territoriais para estudos específicos; planejamento e 

levantamento geocientífico (2007). 
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Outra relevante contribuição é a e laboração de um Atlas Interativo para a Zona 

Azul de Presidente Prudente (SP). Através de um browser o usuário pode acessar 

recursos que permitem gerar mapas temáticos de acordo com os objetivos. Os resultados 

obtidos permitem ao usuário acessar consultas pelo tipo de serviço, número do telefone, 

nome e número do logradouro ou pelo uso da terra dado à edificação. 

 

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo (2004) criou 

um Atlas Ambiental do Município de São Paulo, para fornecer subsídios às políticas 

públicas para as áreas verdes da grande São Paulo. Alguns mapas trabalhados foram o 

de Perfil Sócio-ambiental, Perfil Ambiental, Perfil Socioeconômico, Declividade, 

Geologia e Hidrografia. 

 

A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) conta com uma 

infra-estrutura e profissionais que elaboram estudos e documentos cartográficos de toda 

a região metropolitana de São Paulo. Entre os produtos elaborados com geotecnologias, 

os mais relevantes são: Mapeamento do uso e o cupação do solo da Região 

Metropolitana de São Paulo e Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, mapa de expansão da 

área urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo, atlas do uso e ocupação do solo 

dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo, pareceres técnicos (2008). Estes 

dados contribuem para a gestão de prefeituras e os diversos órgãos destes municípios 

trabalhados, também projetos de pesquisa universitários, trabalhos de ação civil e 

privada, como fonte de informação e base para outros projetos (municipais). 

 

Um importante trabalho cartográfico é r ealizado pelo Instituto Geográfico e 

Cartográfico (IGC), através dos mapas municipais onde é mostrada a divisão municipal 

complementada pelas Regiões Administrativas e Metropolitanas do Estado de São 

Paulo. Estas cidades metropolitanas podem solicitar os dados para realizarem trabalhos 

técnicos, como planejamentos e es tudos sobre as regiões metropolitanas paulistas 

(2008). 
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Quanto às contribuições sobre ensino de Cartografia pela Geografia as 

metodologias são voltadas basicamente para incentivarem a prática de aulas de campo.  

Esses dados nos fazem supor que a deficiência do emprego desses instrumentos no 

ensino é a inda uma realidade no Brasil, bem como a falta de material de apoio 

disponível a saídas de campo (POLLERO, 2002).  

 

Almeida (2008) realizou uma pesquisa para o desenvolvimento de um atlas para 

o ensino público. Uma colaboração em parceria entre professores da rede estadual e 

professores da universidade resultaram nos atlas municipais de Limeira (SP), Rio Claro 

(SP) e Itapeúna (SP). Os resultados foram positivos quanto a q uestão da geração de 

conflitos e s oluções enfrentadas durante a e laboração do trabalho, a ad aptação dos 

professores na construção de um atlas, pois era uma tarefa adversa de seu ambiente de 

trabalho em geral, e a d isposição de um material de consulta para os alunos do ensino 

fundamental destes locais e locais próximos. 

 

Entre os atlas que trabalham com o Estado do Paraná, cabe citar o Atlas 

Geomorfológico do Paraná, construído pela equipe da Mineropar em acordo com o 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. Contém mapas sobre as 

Principais Unidades Geológicas do Paraná, Cobertura Sedimentar Cenozóica, Mapa 

Geológico, Mapa das Idades Geológicas do Estado, dados sobre a geologia das bacias 

paranaenses (Segundo e Terceiro Planalto). Trata-se de uma grande contribuição para o 

conhecimento da Geologia do Estado, visto que em estudos geográficos é importante 

também conhecer fontes sobre aspectos geológicos da área estudada (2008).  

 

A implantação de um atlas eletrônico interativo como um instrumento de auxílio 

à assistência social do Paraná é um projeto desenvolvido por Delazari (2008). Para a sua 

construção foi utilizada a p rogramação Visual Basic e o  conjunto de classes do 

MapObjects 2.0a (ESRI). Através dos resultados, foi possível subsidiar as consultas e a 

tomada de decisões a r espeito na área de Assistência Social, contribuindo para a 

melhoria das políticas públicas do Estado. 
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O atlas ambiental da cidade de Londrina foi criado por uma equipe de 

professores da Universidade Estadual de Londrina (ARCHELA, 2008). Através dos 

softwares Spring e P hilcarto, foram construídos mapas sobre os temas localização da 

cidade no Brasil e no Paraná, sua expansão urbana, substrato natural, substrato social e 

dinâmica ambiental da cidade. Sua contribuição foi em fornecer dados a respeito dessa 

cidade, para auxílio em pesquisas e o conhecimento da cidade de Londrina não somente 

em sua dimensão urbana, mas também ambiental. 

 

O atlas digital do patrimônio arquitetônico da cidade da Lapa (BURDA, 2009) 

constituiu uma proposta inovadora para a g estão do patrimônio cultural em casos de 

sítios históricos tombados. O uso das Geotecnologias nesse caso foi adequada para a 

análise da gestão do patrimônio arquitetônico, pois a administração pública poderá usar 

esses dados em sua gestão urbana e as análises espaciais realizadas na pesquisa 

atenderão a diferentes objetivos, como planejamento urbano, desenvolvimento turístico, 

material de estudos para as escolas, entre outros. 

 

Um exemplo de como um material cartográfico auxiliará na gestão do 

patrimônio cultural é visível neste Mapa de Conservação dos edifícios do Centro 

Histórico da cidade. A partir do banco de dados armazenado pelo programa ArcGIS® 

9.2, podem-se manter atualizadas as condições da conservação do patrimônio, 

mostrando os edifícios que devem ser alvo de uma restauração, manutenção, e cuidados 

específicos. 

 

Ressalta-se que esta pesquisa terá continuidade, sendo atualmente uma tese de 

doutorado onde serão abordadas teorias geográficas que podem auxiliar na discussão 

sobre o patrimônio cultural, cidade, memória; e que o atlas anterior será transformado 

em um atlas eletrônico interativo. 
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Mapa 2 – Localização do Município da Lapa no Brasil 

 

 
Org.: BURDA, 2010. 
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Mapa 3 - Localização do Município, Perímetro Urbano e Centro Histórico da Lapa 

 

 
Org.: BURDA, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1171   



 

 

 

 

 

Mapa 4 - Mapa do Estado de Conservação das Edifícações do Centro Histórico da 

Lapa 

 

 
Org.: BURDA, 2008. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante os modelos discutidos, encontramos várias possibilidades de gerir com 

confiabilidade o território através da Geografia, apoiada pela Cartografia. Com o grande 

número de instrumentos cartográficos contemporâneos, como os mapas digitais, atlas 

digitais, animações, realidade virtual, vôo virtual, modelos de superfície, entre outros; 

cabe aos usuários tomarem a iniciativa e es colherem um procedimento adequado para 

implantarem em suas práticas de trabalho. 

 

Essa prática já está sendo adotada em várias cidades brasileiras, porém a 

preparação do profissional que trabalha com esse ramo é a inda muito incipiente. O 

geógrafo é u m profissional chave para estudos com análises espaciais, podendo 

contribuir com a g estão e o planejamento em espaços urbanos, áreas ambientais, 

desenvolvimento econômico e social. 

 

A sociedade conhecendo também o território do qual ela faz parte, se tornará mais 

cidadã, pois compreenderá os fenômenos que ocorrem em seu espaço de vivência, 

podendo assim, julgá-los, modificá-los e tornar-se participante da gestão, ao invés de ser 

uma mera expectadora dos fatos. 
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Introdução 

 

O presente trabalho, trata sobre um curso de extensão, destinado ao 

aprendizagem do uso da Cartografia Digital no Ensino Médio. A Inclusão 

Digital dos jovens de todas as classes sociais é uma necessidade reconhecida 

pela maioria dos docentes e estimulada pelas autoridades, mas não são 

muitas as experiências reais nesse sentido, especialmente no ensino público.  

 

Em muitas escolas, especialmente, da rede privada se faz questão de ministrar 

cursos básicos de uso do computador, mas são poucas as disciplinas 

curriculares que utilizam esta ferramenta como um elemento habitual de 

ensino-aprendizagem.  

 

As novas tecnologias estão cada vez mais inseridas em nossas vidas, elas 

possibilitam a ampliação das capacidades intelectuais disponibilizando 

informações diversas com acesso direto e trabalhos individuais e em grupo. 
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A Geografia pode fazer um largo uso destes recursos, em função de ser o 

Geoprocessamento e a Cartografia Digital, uma das áreas da informática mais 

desenvolvidas, e estar estreitamente vinculada ao conhecimento geográfico. Os 

novos professores de geografia, formados pelas universidades podem e devem 

ter competências nesse sentido, e a disciplina Geografia pode ser um dos 

melhores caminhos para que os alunos façam experiência com as modernas 

tecnologias. 

 

O surgimento da informática possibilitou, ao mundo, uma profunda 

transformação nos processos comunicativos inter-pessoais e de acesso a 

informações internacionais. Os limites geográficos deixaram de ser restritivos 

quanto a dificuldade e morosidade. Segundo LÉVY (2001): “todas as grandes 

cidades do planeta são como diferentes bairros de uma só megalópole virtual”. 

 

 

O espaço Educacional e Tecnológico 

 

No artigo 2º da lei federal Nº. 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, estabelece que: “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

Por outro lado, tratando especificamente a questão da informática na 

educação, no  artigo gerado pelo MEC: ” Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ensino Médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias “(MiniWeb-Educação-

2007), estabelece que: “Durante muito tempo, o computador - percebido 

somente como uma máquina - foi a única vitrina da informática perante o 

grande público. Atualmente, é de conhecimento geral que o universo da 

informática comporta dimensões múltiplas: os investimentos industriais, o 

complexo campo da programação e das linguagens, a multiplicidade de 

diferentes usos etc. Além disso, comporta também a afirmação de que a lógica 

e uma determinada forma de racionalidade fazem, doravante, parte de nossa 

cultura, ao lado dos valores marcados pelo humanismo. Na verdade, atrás 

daquelas poderosas máquinas, existe o homem como criador (...) 
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Na educação, as mudanças não ocorrem de forma tão rápida quanto na 

tecnologia, gerando um distanciamento a ser superado. O mundo da 

tecnologia e da informação nos fornece indicações, aprimora os nossos 

sentidos, permite-nos viver um bem-estar com que nossos antepassados não 

ousaram sonhar. Ter acesso ou não à informação pode se constituir em 

elemento de discriminação na nova sociedade que se organiza. O que já se 

pode constatar, atualmente, é o distanciamento entre os que conhecem e 

desconhecem o funcionamento dos computadores. 

 

Esse problema pode ser superado através de mudanças nos currículos 

escolares, que devem desenvolver competências de obtenção e utilização de 

informações, e sensibilizar os alunos para a presença de novas tecnologias no 

cotidiano (...). 

 

No momento em que se verifica uma revolução na vida e no trabalho, através 

do processo de automação, a escola precisa mudar, não só de conteúdos, mas 

aceitando novos elementos que possibilitem a integração do estudante ao 

mundo que o circunda (...). 

 

Cabe à escola, em parceria com o mercado, o Estado e a sociedade, fazer do 

jovem um cidadão e um trabalhador mais flexível e adaptável às rápidas 

mudanças que a tecnologia vem impondo à vida moderna.” 

 

Um computador é um instrumento que provê armazenamento e 

processamento de dados, realidade virtual, entretenimento e cultura. 

 

Esse instrumento por sua vez, propõe alteração das capacidades cognitivas 

como raciocínio, percepção, memória, lógica formal e a capacidade de 

representação mental, podendo ser usado como suporte no desenvolvimento 

de novos processos de inteligência. 

 

Logo, o uso do computador, através da internet e outras redes, gera interações 

sociais diversas. Segundo Vygotsky: “As interações sociais são as principais 

desencadeadoras do aprendizado.  
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Quando duas ou mais pessoas cooperam em uma atividade, se dá o processo 

de mediação, possibilitando uma reelaboração do conhecimento”. 

 

E o aprendizado através do uso do instrumento informática desenvolve no 

indivíduo uma possibilidade de alteração de percepção dquilo que o mesmo 

considera realidade, porque figura uma forma ativa e próxima de contato com 

percepções diversas e muitas vezes, divergentes. 

 

De maneira que seu uso em educação é extremamente enriquecedor e deve 

fazer parte do cotidiano escolar. Pois, “Educação é um processo de vida e não 

uma preparação para a vida futura, e a escola deve representar a vida 

presente – tão real e vital para o aluno como o que ele vive em casa, no bairro 

ou no pátio”(DEWEY, 1897) 

 

O Prof. José Junio Lopes (Lopes, 2007), no artigo  “ A introdução da 

informática no ambiente escolar”, alerta aos leitores que: ” Se um dos objetivos 

do uso do computador no ensino for o de ser um agente transformador, o 

professor deve ser capacitado para assumir o papel de facilitador da 

construção do conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de 

informações.  

 

Mas o professor deve ser constantemente estimulado a modificar sua ação 

pedagógica. Então entra a figura do que poderia ser, de um Coordenador de 

Informática, que deverá estar constantemente sugerindo, incentivando e 

mobilizando o professor. Não basta haver um laboratório equipado e software 

à disposição do professor; precisa haver o facilitador que gerencie esse novo 

processo o pedagógico”.  
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Breve Histórico 

 

O Programa de Informatização das escolas da rede publica teve inicio em 1997 

– com “A Escola Nova na Era da Informática”. Em 1998 foram ministrados 

cursos de informática para os dirigentes das então Delegacias de Ensino, 

procurando criar agentes multiplicadores para o processo geral de 

informatização da rede pública.  

 

Embora, todo o tempo passado desde aquela data, o processo da melhoria do 

aprendizado do aluno, especificamente, tem-se realizado de forma gradual. 

Diversos professores tem buscado formas ou métodos de aplicação e uso da 

informática em suas referidas disciplinas de maneira autônoma.   

 

No ano de 2002 foram disponibilizados recursos  pelo governo, para que os 

professores que tivessem interesse pudessem adquirir um microcomputador 

para usar no seu trabalho. Desta forma, as autoridades procuravam 

novamente estimular a inserção do o uso da informática no sistema de ensino.  

 

Também, no ano de 2002, houve um evento chamado Computer Jamboree 

2002. Uma feira de informática educativa, na Estação Ciência – da USP. Para 

troca de experiências do uso da informática educacional nas atividades 

didáticas. Esse programa deu origem a gincana:  “Tô Ligado” – um evento 

lúdico com o objetivo de despertar o interesse dos alunos e 7ª e 8ª séries e do 

ensino médio em trabalhar com a informática na produção de 

trabalhosescolares. 

 

Estes eventos foram alguns esforços realizados procurando incorporar à 

informática no ensino, embora assim, os resultados continuam sendo 

bastante tímidos até a presente data. 
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Geografia e Geoprocessamento  

 

Cabe observar, que a disciplina de Geografia do Ensino Médio, inspirada na 

referida lei N.º 9394, pretende entre outras coisas, fazer reflexionar aos alunos 

sobre a relação do meio ambiente e do meio social, do espaço físico e do 

espaço humano, oferecendo desta forma alguns subsídios na formação do 

sujeito como cidadão e a sua inserção na sociedade, e dentro do possível, 

contribuir também, com competências e habilidades para responder às 

necessidades pessoais e profissionais. 

 

Por outro lado, a Cartografia tem sido sempre a grande ferramenta do 

Geógrafo, tanto Humano como Físico, para a análise das questões espaciais. 

Na atualidade a Cartografia tradicional em papel está sendo rapidamente 

substituída pelos meios eletrónicos através da Cartografia Digital, a qual 

forma parte de uma atividade mais ampla conhecida como Geoprocessamento. 

 

O Geoprocessamento, também chamado de Geomática está formado por um 

conjunto de tecnologias aplicadas ao estudo da Terra. Fundamentalmente, 

formam parte destas tecnologias: o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o 

Sensoriamento Remoto (SR), os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), a 

Cartografia Digital. 

 

É tão grande a importância da informática aplicada ao estudo da Terra e 

consequentemente  seu vínculo com a Geografia,  que para exemplificar basta 

transcrever parte das palavras do artigo “Informática, Sociedade e Educação 

Científica”(Fiolhais, 2007), referentes a um assunto de total atualidade, o 

Aquecimento Global: “ ..... o sistema computacional japonês da NEC, “Earth 

Simulator”, está destinado a averiguar qual será o clima da Terra daqui a 

algumas dezenas de anos. O computador japonês foi criado no contexto do 

Tratado de Quioto e tem a ver com as conhecidas preocupações sobre o 

aquecimento do nosso planeta provocando  alterações climáticas globais por 

efeito estufa de origem artificial (demasiada emissão de dióxido de carbono).  
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O “Simulador da Terra” exemplifica bem o que é uma experiência 

computacional e como ela permite antecipar o futuro; esse supercomputador 

“acelera” o tempo, no sentido em que nos permite saber o futuro, permitindo 

identificar cenários e evitar os piores deles”.  

 

Em resumo, pode-se concluir que todas estas tecnológicas não são totalmente 

desconhecidas pelos alunos das escolas, já que as mesmas aparecem na 

televisão, nos jornais, no cinema, nos roteadores dos carros, nas antenas GPS 

de alguns veículos, nos avisos “ rastreado por satélite”  dos caminhões nas 

estradas etc. Embora, os alunos conheçam a existência destas tecnologias, 

geralmente desconhecem  seu uso e os fundamentos conceituais das mesmas.  

 

Cabe à disciplina Geografia e à escola pública, seguindo os princípios da lei 

N.º 9394, informar corretamente  a seus alunos sobre estes avanços 

tecnológicos, já que desta forma muitos dos jovens terão acesso a 

conhecimentos que caso  contrario, ficariam restritos a grupos mais 

privilegiados. Consequentemente, isto é uma forma  da escola estar 

contribuindo com a incorporação dos educandos na cidadania. 

  

Por outro lado, todas estas tecnologias implicam o uso da informática, 

possibilitando desta forma o uso dos recursos computacionais das escolas e 

contribuindo concretamente com a “inclusão digital” dos educandos, da qual 

tanto se fala. 

 

Paralelamente , estes conhecimentos contribuem também, para a qualificação 

para o trabalho dos jovens, como preconiza o Art. 2 da lei antes mencionada. 

 

Estas motivações impulsaram aos autores deste projeto de Pesquisa-Extensão. 
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Objetivo 

 

Implementar um curso de extensão de curta duração sobre uso do software de 

Cartografia Digital: Philcarto, destinado a alunos de Ensino Médio da rede 

pública da cidade de São Paulo.  

 

 

Metodologia 

 

O primeiro curso foi ministrado para alunos de Geografia do terceiro ano do 

Ensino Médio da Escola Pública E.E. Senador Adolfo Gordo – no ano de 2006, 

contando com a orientação de sua professora – Natalia Golubeff e com o apoio 

estratégico da Prof.a. Aguida Meire Segobia - Diretora Responsável da 

instituição.  

 

Em seguida, em função do resultado obtido, foi aplicada a metodologia em 

outras escolas e universidades, nos anos seguintes: Universidade Liceu Camilo 

Castelo Branco (S.P.) sob a orientação da Professora Ana Maria Mastrângelo e 

coordenação do Professor Doutor Jorge Raffo; E.E. Emygdio de Barros (S.P.); 

E.E. Oswaldo Aranha (S.P.); E.E. João XXIII (S.P); entre outras por seus 

Professores/Agentes multitplicadores dessa nova proposta metodológica para 

o ensino de geografia, até a data atual – 2011. 

 

As aulas foram ministradas no laboratório de informática das referidas 

escolas. Para o curso foi utilizado o software “PhilCarto” (Waniez, 2007). Este 

software é de uso livre e pode ser efetuado o download do mesmo da página de 

Internet: http://philgeo.club.fr/Index.html. 

 

O Philcarto é um software de Cartografia desenvolvido na França, que chama 

a atenção pela multiplicidade de análises espaciais e estatísticas que permite 

representar, assim como pela relativa facilidade de uso. As aulas foram 

teórico-práticas, com maior ênfase na parte prática. 
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A pesquisa pode caracterizar-se por um exercício cartográfico. Baseada nos 

termos da pesquisa intervenção (AXT, 2004): que é a aplicação de um método 

onde o pesquisador e a comunidade de estudo estabelecem entre si a re-

invenção do conhecimento. Onde o pesquisador apresenta ao aluno uma 

determinada ferramenta e sua aplicação e o aluno reelabora esta informação 

na forma de um resultado. Este resultado, por sua vez, é a representação da 

informação que o aluno incorporou, relacionou e recriou em seu processo de 

aprendizado.  

“Só aprende aquele que se apropria do aprendido, 

tranformando-o em apreendido. Com o que pode, 

por isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de 

aplicar o aprendido-apreendido a situações 

existenciais concretas.”  

Paulo Freire 

 

O arcabouço teórico seguiu a linha da construção do conhecimento baseada 

na epistemologia genética de Jean Piaget. 
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Imagem 1 e 2: Amostra dos resultados da aprendizagem do Philcarto pelos 

alunos em sala de aula. Orgs. Golubeff, Raffo, 2010. 

 

Vale ressaltar que essa proposta metodológica também pode ser aplicada para 

os alunos de Ensino Fundamental II – com obtenção de resultados bastante 

satisfatórios. 

 

Sequência de Atividades 

A sequência de atividades referentes ao tema tratado foram as seguintes: 

- Apresentação de conceitos cartográficos/letramento cartográfico  

- Elementos cartográficos 

- Uso e aplicações do geoprocessamento na sociedade 

- Apresentação do software Philcarto e suas possibilidades de uso e 

representação espacial 

- Exploração do software com os alunos e seus resultados 

- Debate presencial com o grupo em torno dos possíveis usos do software fora 

do ambiente escolar e as possíveis dificuldades de aprendizagem 

apresentados pelos alunos 

- Aplicação de questionário 
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Questionário Aplicado  

 

• Você teve dificuldade em aprender o uso do software Philcarto? 

Sim        Não   Mais ou menos 

 

• O que você acha de incluir o uso de software na aprendizagem das 

diversas disciplinas?  

Muito bom (estimula a aprendizagem do conteúdo)  

Irrelevante (tanto faz, nem melhora, nem piora) 

Ruim (dificulta a aprendizagem do conteúdo) 

 

• Já fez curso de software em seu processo de aprendizado de outras 

disciplinas? 

Sim    Não 

 

• Possui dificuldades no uso do computador e isso prejudicou seu 

aprendizado do Philcarto?                           Sim   Não 

 

• Você utiliza o computador:  

Diariamente para diversos usos          Diariamente, só para ler e-mail 

           Algum dia por semana                         Raramente 

 

• Gosta da disciplina Geografia? 

Sim   Não   Mais ou menos 

 

• Gosta de trabalhar com mapas (inclusive em papel)? 

Sim   Não   Mais ou menos 
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Apresentação dos dados e discussão 

 

Questões Respostas 

Turma 

1 

Turma 

2 

Turma 

3 

Turma 

4 

Turma 

5 

Media 

Total 

Desvio 

Padrao 

1 

Sim 13.0 9.1 6.5 0.0 0.0 5.7 5.7 

Não 69.6 77.3 80.6 50.0 88.0 73.1 14.5 

Mais ou 

menos 17.4 13.6 12.9 50.0 12.0 21.2 16.2 

2 

Muito bom 69.6 50.0 48.4 50.0 80.0 59.6 14.4 

Irrelevante 21.7 36.4 45.2 50.0 20.0 34.7 13.5 

Ruim 8.7 13.6 6.5 0.0 0.0 5.8 5.9 

3 
Sim 47.8 40.9 32.3 0.0 40.0 32.2 18.8 

Não 52.2 59.1 67.7 100.0 60.0 67.8 18.8 

4 
Sim 4.3 4.5 0.0 0.0 12.0 4.2 4.9 

Não 95.7 95.5 100.0 100.0 88.0 95.8 4.9 

  Diariamente 100.0 81.8 87.1 70.0 60.0 79.8 15.4 

5 

Só ler e-mail 0.0 4.5 6.5 10.0 28.0 9.8 10.8 

Algum dia 0.0 9.1 6.5 20.0 8.0 8.7 7.2 

Raramente 0.0 4.5 0.0 0.0 4.0 1.7 2.3 

6 

Sim 34.8 13.6 29.0 10.0 60.0 29.5 19.9 

Não 26.1 45.5 25.8 40.0 20.0 31.5 10.7 

Mais ou 

menos 39.1 40.9 45.2 50.0 20.0 39.0 11.4 

7 

Sim 17.4 27.3 13.3 10.0 36.0 20.8 10.7 

Não 52.2 50.0 46.7 30.0 32.0 42.2 10.4 

Mais ou 

menos 30.4 22.7 40.0 60.0 32.0 37.0 14.2 

                                                                            Valores expressos em porcentagens (%). 

 

Tabela 1 – Sistematização dos resultados obtidos dos questionários aplicados 

aos alunos. (Raffo, 2008) 
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Infográficos 

 

São apresentados a seguir, os gráficos resultantes da compilação dos 

formulários respondidos pelos alunos: 
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Discussão dos Resultados 

 

Após o término do curso nas diversas turmas, constatou-se que os 100% dos 

alunos tinham desenvolvido o trabalho apresentado e consequentemente 

aprendido os recursos do software ensinado no curso. O resultado objetivo foi 

100% favorável. Daí se deduz a possibilidade do ensino deste recurso 

tecnológico no ensino médio. 

 

Objetivando avaliar o nível de dificuldade na aprendizagem do software, assim 

como a motivação gerada nos alunos para o uso de software na escola, foi 

apresentado um questionário incluído no presente trabalho e cujos resultados 

tabelados são discutidos a seguir: 

 

A avaliação do questionário foi realizada utilizando as Médias dos resultados 

da pesquisa. 

 

a) Na primeira pergunta os alunos são questionados sobre a dificuldade na 

aprendizagem do software Philcarto. Observou-se que 73% dos alunos 

responderam não ter dificuldade e somente 6% apresentaram dificuldade. Este 

resultado esclarece a facilidade de aprendizagem do Philcarto por parte dos 

alunos. 

 

b) A segunda pergunta questionava os alunos sobre a capacidade de 

estimulação da aprendizagem pelo uso do software na sala de aula. Os 60% 

considerou muito estimulante, 35% considerou irrelevante e 6% achou ruim o 

uso de software na aprendizagem. Novamente, os alunos mostram seu 

interesse no uso de software na sala de aula. 

 

c) Questionados os alunos sobre o uso de software anteriormente em outras 

disciplinas, 68% se expressou negativamente e 32% afirmativamente. Isto 

mostra que o uso de softwares na escola ainda apresenta-se bastante tímido. 

 

d) Na pergunta seguinte, 96% dos alunos indicaram que não tiveram 

dificuldades no uso do Philcarto por desconhecimento no manuseio do 

computador. 
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e) Nesta pergunta, os alunos responderam no referente à periodicidade na 

utilização do computador. Deles, 80% utilizam o computador diariamente, 

10% usam somente para correspondência eletrônica, 9% utilizam com pouca 

freqüência e 2% o fazem raramente. Estes resultados mostram que o uso do 

computador por parte dos jovens é realizado muito mais fora da escola que 

dentro dela e informalmente. 

 

f) A presente pergunta, inqueriu em relação ao gosto pela disciplina Geografia. 

Neste caso, 30% dos alunos indicou que gostava da disciplina, 40% 

medianamente e 32% não gostavam. Esse resultado mostra que a facilidade e 

o interesse gerado pelo uso do computador e de software não está diretamente 

vinculado ao gosto por determinada disciplina. Para isso, basta comparar o 

resultado da primeira pergunta referida à facilidade de aprendizagem com o 

resultado da presente pergunta. 

 

g) Na pergunta nº 7 foi questionada a preferência ou não do trabalho com 

mapas por parte do aluno. Só 21% mostraram gosto por esta atividade, 37% 

julgaram indiferente e 42% se mostraram aversivos a esta atividade. 

Novamente, fica claro que o prazer provocado nos alunos pelo uso do 

computador na aprendizagem não está vinculado diretamente às suas 

preferências em relação a determinada disciplina. 
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Considerações Finais 

 

O referido curso foi facilmente acompanhado pelos alunos,  surpreendendo o 

desempenho dos mesmos à equipe docente.  

 

A facilidade observada estimulou a equipe docente para implementar  uma 

“Oficina” de treinamento sobre o uso do PhilCarto para professores da rede 

Pública a ser ministrada na “Semana da Geografia”, no departamento de 

Geografia da FFLCH-USP, assim como idealizar um projeto mais abrangente 

para ensinar alunos da rede pública no uso deste software. 

 

Foto 1: Curso ministrado a professores da Rede Pública de Ensino na Semana 

de Geografia – Semangeo – D.G. – USP. Orgs. Golubeff, Raffo, 2010. 
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Cabe observar  também que percebeu-se, o que se indica no artigo: ” A 

introdução de informática no ambiente escolar” (Lopes, 2007) ; a necessidade 

de que as escolas públicas, como sucede em muitas instituições privadas, 

possuam um laboratório com hardware atualizado e pelo menos um 

funcionário especialista da área de informática, para dar suporte aos 

professores, manter o hardware em boas condições de funcionamento, instalar 

programas, etc. 

 

No artigo “Atlas Geográfico Digital: uma proposta de aplicação no Ensino 

Fundamental”(Almeida, 2007) observa-se que ”A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) 9394/96 em seu artigo 67, inciso II, prevê que os 

sistemas de ensino promovam a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim”. 

 

Amparados no referido artigo e inciso da lei LDBN, cabe solicitar às 

autoridades um  empenho contínuo no sentido de  preparar seu quadro 

docente para o cometido de atualizar os alunos nestes conhecimentos, e 

especialmente aqueles professores que realmente estão interessados em 

utilizar os conhecimentos adquiridos, como um recurso de uso cotidiano na 

sua atividade educacional. 

 

Alem disso, deve-se perceber, que em função da velocidade cada vez mais 

acelerada em que mudam os recursos tecnológicos, a educação dos 

professores que desejem se manter na “crista da onda” deverá ser em forma 

continuada, e nesse caso talvez, a melhor forma de atualização seja através de 

cursos a distância pela Internet. 
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Nesse sentido cabe observar o esforço da Secretaria de Educação através da 

Rede do Saber:  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/, projeto que procura impulsionar a 

Educação Continuada na rede de Ensino. 

Também estão sendo desenvolvidas algumas oficinas de tipo misto, parte 

presencial e parte EAD. 

 

Deve-se entender que a informática não é mais um artigo de luxo das escolas 

classe A, forma parte da “alfabetização” dos jovens. Sem uma boa experiência 

nessa área , muitos jovens continuaram sendo excluídos do mercado de 

trabalho e da sociedade em geral. Parece claro que as autoridades concordam 

com esta visão e estão efetuando um esforço significativo nesse sentido. 

Acreditamos que a mudança de paradigma virá   com uma mudança de habito 

de nossos professores, quando o computador e a Internet passem a ter a 

mesma importância do lápis, do caderno e do livro, e para isso terão grande 

peso as novas gerações de professores, nas quais o computador e a Internet 

sejam um elemento de uso cotidiano. Cabe à Universidade, aos centros 

“produtores” de pessoal docentes preparar a seus alunos, futuros professores, 

para o uso habitual destes recursos tecnológicos. Talvez deveria existir uma 

disciplina comum a todas as Licenciaturas: “ O uso do computador e da 

Internet na Escola”, que treinasse aos professores no uso habitual e não 

esporádico destes recursos...., e claro que também um apoio contínuo do 

governo, no sentido de manter e ampliar a infra-estrutura computacional das 

escolas.    
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Abstract 

 

This present work is about the learning of Digital Cartography in High School 

on Brazil. The Digital Social Inclusion is a real identified need in society but, 

in High School on Brazil, we've low number of real projects on it. In many 

Schools, essentially Private Schools, we've got basic courses about Computer 

skills. But the others disciplines have no or little approaches with the 

Computer as element of learning. The Geography can deal with Computer 

resources just because the Geoprocessing and Digital Cartography are areas 

from Informational Science largelly develope and very closed with Geographic 

meanings and knowledge. The new Geography teachers, widely with University 

formation, can and must have Computer Skills in this way to make Geography 

one of the best ways for students got a experience with Moderns Technologies. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os problemas ambientais urbanos têm se ampliado significativamente nos últimos 

anos. Esta preocupação, antes pouco discutida, hoje é amplamente debatida por praticamente 

todas as classes da sociedade, havendo também uma mobilização dos meios de comunicação 

em geral, evidenciando a dimensão do p roblema. Muitos fatores são responsáveis por tal 

generalização dos debates, fatores que vão desde a escala local acerca da poluição dos rios, 

por exemplo, até os de ordem global como a r elacionada ao aquecimento global. Nota-se 

nesse sentido, uma espécie de temor ambiental, visto que tal temática preocupa e mobiliza a 

sociedade como um todo. 

 

A materialização dos problemas ambientais na paisagem urbana é perceptível através 

do acúmulo de “lixo”, ocupação em áreas de risco, poluição do ar e das águas, entre outros. 

No que se referem aos rios urbanos estes expressam nitidamente este conflito da sociedade 

com a natureza. Aqueles que ainda não foram canalizados são: objetos de destino de resíduos, 

de efluentes sem tratamento, edificações nas margens ou nas nascentes que deveriam estar 

sendo preservadas. 

 

Quando a o cupação se dá por população que tem um elevado poder aquisitivo, este 

acaba sendo tomado como amenidade paisagística, agregando maior valor para aquele 

determinado espaço, já que estas populações quando habitam áreas a margem de lagos ou 

rios, o escolhem porque são elementos de fator estético, agregando-as como elemento de 

valoração da propriedade privada.  
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O mesmo não se pode dizer das populações mais carentes, que ocupam as margens 

dos cursos hídricos por serem públicos, fato que facilita a ocupação. Pelo poder público, 

geralmente, estas ocupações são tomadas como clandestinas, ou ocupações irregulares. 

Quando as moradias são precárias, e s em a devida infra-estrutura oferecem riscos a 

população, e c omo esteticamente não obedece aos padrões de “beleza” da sociedade 

capitalista, a área é desvalorizada no mercado. 

 

Com isso, fica claro o conflito, como preservar os rios na cidade, onde a lógica é a 

ocupação máxima do seu território? Além disso, como combinar políticas de preservação a 

despeito da lógica da desigualdade de direitos na apropriação da cidade? 

 

É neste contexto que se insere a pesquisa que deu origem a este trabalho, na qual 

buscamos discutir as condições das áreas de preservação permanente na cidade de 

Guarapuava-PR e sua relação com a g estão e o  planejamento urbano, tendo como recorte 

espacial de pesquisa, a sub-bacia do arroio do Carro Quebrado, afluente da bacia do rio 

Cascavel - curso hídrico que drena a maior parte do sítio urbano da cidade. 
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1.0 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NAS CIDADES 

 

Os conflitos entre sociedade e natureza podem ser analisados seguindo a perspectiva 

analítica de Spósito (2003), que faz referência a u ma análise da dimensão temporal, 

implicada no social e no ambiental, cujas dimensões de avanço e aprimoramento se dão de 

maneira diferente. Cada vez que o social avança sobre o natural, apropriando e explorando-a, 

a escala temporal natural se vê corrompida pela escala da sociedade, que tem um avanço 

técnico, científico bem mais acelerado que os processos e dinâmicas naturais, fazendo assim 

com que essa intervenção no natural se dê, cada vez, de maneira mais rápida e intensa. 

Segundo a autora: 

  Os problemas urbanos como o d a erosão, desmoronamento de encostas, 

assoreamento de cursos d’água [...] são na essência problemas decorrentes 

do descompasso entre o tempo da natureza -o das eras geológico-e do 

tempo da sociedade - o dos anos, dias e horas. (SPÓSITO, 2003, p. 96). 

 

De acordo com, Gonçalves (1995), esse modelo de desenvolvimento instaurado nos 

países de terceiro mundo, ou em desenvolvimento, como no Brasil, consolidou os padrões 

culturais de consumismo desenfreado, típicos de países de primeiro mundo, a posse de 

eletrodomésticos, e o uso de automóveis tornaram-se símbolos de desenvolvimento e riqueza, 

ocasionando com isso uma série de conseqüências nocivas para o meio ambiente, como as 

altas taxas de emissões de gases poluentes, provenientes das indústrias e dos próprios 

produtos por elas fabricados como os automóveis.  

 

 Em 1960 o  Brasil tinha cerca de 60 milhões de habitantes, sendo que 46% dessa 

parcela residiam nas cidades, ou seja, 28 milhões de habitantes citadinos. Em 1990 esse 

número salta para 115 milhões, de um total aproximado de 148 milhões de brasileiros. Isso 

significa que em apenas trinta anos a população urbana brasileira aumentou de 28 para 115 

milhões, “transformando a questão urbana no principal problema sócio-ambiental do país. 

Uma vez que reflete, mais do que qualquer outra as conseqüências perversas do atual modelo 

de desenvolvimento.” (GONÇALVES, 1995, p. 323). 
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 Outro fato marcante do desenvolvimento urbano brasileiro é q ue o Estado sempre 

priorizou os projetos voltados para a infra-estrutura das cidades, como transportes, 

comunicações e e nergia, deixando para um segundo, (ou terceiro!) plano as questões de 

investimentos sociais em habitação e s aneamento básico, tornando-as suscetíveis aos 

impactos ambientais. 

 

Também ressaltamos as contribuições de Guerra sobre as respostas naturais as 

alterações sofridas, afirmando que: “À medida que as árvores são cortadas, ruas são 

asfaltadas, casas e p rédios são construídos, encostas são impermeabilizadas, rios são 

canalizados, ocorre toda uma série de respostas geomorfológicas” (GUERRA, 2006, p.30). 

Respostas essas que vem na forma de enchentes, deslizamento de encostas, alagamentos entre 

outros, assumindo assim, um caráter catastrófico, que muitas vezes, não são resultantes de 

processos naturais, mas sim da ocupação irregular, e neste caso, o ambiente está dando uma 

resposta à agressão que vem sofrendo.  

 

Daí afirmar-se que o ambiente urbano “consolidou-se como um ambiente de baixa 

qualidade, justapondo algumas poucas estruturas urbanas marcadas pelo consumo 

desenfreado e p elos desperdícios” (BITOUN, 2003, p. 302). Estas poucas estruturas 

concentram-se em bolsões de classe média ou alta.  

 

Em seu conjunto, a ci dade se configura por um número muito mais expressivo de 

periferias urbanas, com espaços isolados aquém de infra-estrutura, saneamento básico, com 

ocupações em áreas impróprias, como por exemplo, as de fundo de vale, ou próximas aos 

cursos hídricos. 

 

Diante disso, não resta aos pobres das cidades outra alternativa senão erguer 

suas habitações precárias, barracos, nas encostas instáveis ou em fundos de 

vales, onde o desmatamento e o acúmulo de lixo contribuem para que as 

nossas mais corriqueiras chuvas de verão, com as enxurradas se 

transformem num grande pesadelo. (GONÇALVES, 1995, p. 324). 
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Podemos dizer que a transformação da natureza (industrialização, ampliação das vias 

de transporte e circulação, edificações, pavimentação, e muitas outras engenharias produzidas 

nas cidades) seja justificada pelo “desenvolvimento” que traz benefícios para a população, 

mas a apropriação destes é muito desigual. 

 

Segundo Bitoun (2003) esta população menos favorecida economicamente ocupa 

áreas que as exclui e isola nas periferias ou em áreas impróprias para a habitação, o que os 

colocam como os produtores da degradação ambiental urbana que será mais cedo ou mais 

tarde refletida sobre eles mesmos, com uma intensidade maior. Eles são na essência os 

próprios produtores dos problemas ambientais que os afetarão.   

 

As famílias pobres foram assim os próprios artesãos da degradação da 

natureza, quando de modo recorrente, vem construindo a c idade como 

podem, ocupando terrenos que, pela racionalidade técnica deveriam ser 

mantidos em estado natural.  (BITOUN, 2003, p. 300). 

 

Este estado conflituoso acerca da moradia nos ambientes urbanos remete-nos a fazer 

uma reflexão mais ampla sobre o p róprio processo de produção e reprodução do espaço 

urbano. Ou seja, é preciso entender a gênese do processo de apropriação do solo urbano, bem 

como sua dinâmica e p rincípios para assim podermos compreender o atual e co mplexo 

quadro de déficit habitacional nos ambientes citadinos. 
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1.1 A importância das Áreas de Preservação Permanente  

 

 Áreas de preservação permanente segundo o código florestal de 1965 são: florestas ou 

demais áreas de vegetação naturais situadas ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de 

água, desde seu nível mais alto, ou seja, a montante, até a sua foz em faixa marginal. Essa 

faixa marginal varia de acordo com a dimensão do curso de água. Conforme o código a 

dimensão da faixa de proteção marginal é: 

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura; 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 

3) de 100 ( cem) metros para os cursos d’água que tenham 50 

(cinqüenta) metros a 200 (duzentos) metros de largura; 

 

 A existência e conservação dessas áreas são de grande importância para os rios, pois 

sem elas são inúmeros os danos que podem ocorrer, desde a erosão das margens, movimento 

de massas (desbarrancamento), aceleração dos processos de assoreamento e 

comprometimento do fluxo de escoamento, até a conseqüente redução da qualidade das águas 

dos mesmos, e da própria qualidade de vida da população. 

 Porém, tais especificações caem em contradições antes mesmo de serem aplicadas, 

uma vez que as diferentes esferas legislativas estabelecem dimensões distintas sobre essas 

áreas. Revela-se assim um problema instaurado na própria ordem jurídica, pois esta calcada 

no legalismo liberal, muitas vezes influenciada pelos interesses econômicos torna-se ineficaz 

na aplicação das leis vigentes. Segundo Fernandes (2004), o grande desafio dos juristas e 

demais cientistas sociais e administradores públicos, urbanistas e ambientalistas é o de 

problematizar o Direito para colocá-lo no “mundo da vida”, tendo em vista que o Direito tem 

criado tantos conflitos quantos os que têm se proposto a resolver. 
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Em especial, tal discussão crítica sobre o Direito deve buscar compreender o papel 

determinante que a ordem jurídica tem tido na determinação do padrão de acesso a 

terra urbana e a moradia, bem como das condições de utilização dos recursos 

naturais. Em outras palavras, na determinação dos processos combinados de 

segregação socioespacial e degradação socioambiental. (FERNANDES, 2004, p. 

104). 

De uma maneira geral, o crescimento urbano depreda e inibe a expansão das áreas de 

preservação permanente, e mesmo quando protegidas por lei, muitas vezes, encontram-se 

brechas legislativas que só beneficia aquele que se apropriou da área, ou seja, o sistema tende 

a privilegiar sempre o depredador, a v erdade é q ue o interesse dos grupos econômicos 

continua prevalecendo e influenciando a ação do Estado e da implantação de políticas 

públicas mais justas no que toca aos assuntos ambientais.    

 

Desta forma, o cumprimento da legislação não é algo fácil, pois implica em jogos de 

poder e, neste caso, nem sempre é a q ualidade ambiental do lugar que prevalece sobre os 

interesses econômicos.  “A implementação de condições adequadas de aplicação das leis vai 

depender da criação de melhores mecanismos de administração pública e, acima de tudo, de 

um sistema judicial mais eficiente.” (FERNANDES, 2004, p. 113). 
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2.0  O PROCESSO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

 Segundo Corrêa (1995), o espaço urbano é um produto social resultado de inúmeras ações 

através do tempo. Ele é composto por agentes que produzem e consomem este espaço. Estes 

fazem e refazem este espaço de acordo com seus interesses, são eles: os proprietários dos 

meios de produção (grandes industriais e e mpresas comerciais), proprietários fundiários, 

promotores imobiliários, o Estado, e Grupos sociais excluídos ou emergentes na sociedade. 

“A ação destes agentes é c omplexa, derivando da dinâmica da acumulação do capital, das 

necessidades mutáveis de reprodução, das relações de produção e dos conflitos de classe que 

dela emergem” (p. 07).  

 

Os proprietários dos meios de produção, em razão da dimensão e intensidade das suas 

atividades são os grandes consumidores do espaço urbano. Necessitam de amplas e baratas 

porções de terra. Os proprietários fundiários atuam no sentido de obter a maior renda de suas 

propriedades. Buscam a t ransformação de espaços antes considerados rurais ou sem 

ocupação, em terra urbana, sob forma de loteamentos. Seu interesse é no valor de troca da 

terra e não no seu valor de uso. Sobre os agentes imobiliários que modelam o espaço urbano, 

David Harvey (1980) afirma que: “Há numerosos e diversos atores no mercado de moradia, e 

cada grupo tem um modo distinto de determinar o valor de uso e o valor de troca” (p. 139). 

Ressaltando que, para Harvey, na economia capitalista, o solo urbano é t ratado como 

mercadoria e, como qualquer outra mercadoria, possui um valor composto por duas 

dimensões: o valor de uso (utilidade que determinado objeto possui) e o valor de troca (poder 

de compra que a posse de um objeto transmite). (Harvey, 1980). 

 

 O Estado, por sua vez, atua na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido 

complexa e v ariável tanto temporal quanto espacialmente, refletindo na dinâmica da 

sociedade da qual ele é parte constituinte. Embora sua inserção seja legitimada no sentido de 

tornar os direitos e d everes mais eqüitativos, este tende a at ender os interesses dos grupos 

dominantes, que via de regra, possuem maior força política. (CORRÊA, 1995) 
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Na sociedade capitalista verificam-se sociais no que se refere ao acesso e p osse de 

bens e serviços produzidos socialmente. A habitação é u m exemplo que apesar de ser um 

direito da população, independente de nível social, não é acessível a t odos. Com isso, essa 

parcela desfavorecida tende a procurar outras maneiras para suprir suas necessidades 

habitacionais, muitas vezes gerando favelas, e ocupações irregulares. Corrêa (1995), ainda 

conclui que ao produzirem favelas, invadindo terrenos públicos ou privados, os grupos 

excluídos da sociedade capitalista, ou seja, a p opulação com menor renda produz o seu 

próprio espaço urbano, tornando-se efetivamente um agente modelador deste espaço. 

 

 Entender como a atuação desses agentes influencia no processo de acesso a moradia 

das cidades é u ma das nossas intenções, procurando compreender como a l ógica da 

apropriação e d e uso do solo exclui, e fragmenta as cidades, associando a garantia ao solo 

urbano à situação econômica, e transformando a questão fundiária urbana em algo meramente 

mercadológico. Torna-se necessário, portanto, uma reflexão sobre o próprio modo de se 

pensar a cidade, para assim, melhor compreendermos o processo de produção e reprodução 

de seu espaço.  

 

 Daremos início às discussões em torno de como a ci dade vem sendo pensada ora 

como quadro físico, e ora como meio ambiente urbano, ignorando o conteúdo da prática 

sócio-espacial que lhe dá forma e conteúdo. Tais fatos nos revelam que vivemos não somente 

em uma crise na cidade, sinalizada pelos intensos processos de segregação urbana, mas 

também que nos deparamos com uma crise teórica.  

 

As transformações das cidades vão destruindo as relações de vizinhança, esvaziando 

as ruas, deteriorando as praças, transformando os lugares em locais de compra. Os bairros se 

apresentam cada vez mais transformados, derrubam-se casas para se construir edifícios e com 

eles a verticalização da cidade. As praças dão lugar a estacionamentos, derrubam-se árvores 

que nascem em meio às ruas.  
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Provocando um processo que acaba produzindo o vazio do cheio. “É o fundamento do 

que chamo de espaço amnésico, um espaço sem referencias e inóspito a vida, porque limita e 

restringe as modalidades do uso”. (CARLOS, 2007, p. 58). Tudo se parece inexoravelmente, 

pois a ditadura do moderno impõe-se de modo incontestável. 

 

A ocupação da cidade, submetida pela existência da propriedade privada do solo, é 

produto da expansão da urbanização capitalista, fazendo com que o acesso à c idade seja 

mediado constantemente pelo setor imobiliário. “A disseminação da propriedade da terra na 

cidade esta assentada, nas sociedades capitalistas, no direito à propriedade, isto é, no acesso 

privado a vida na cidade. [...] Portanto, a produção do espaço urbano metropolitano realiza o 

espaço enquanto mercadoria” (CARLOS, 2007 p.73). Neste contexto, o espaço torna-se 

fragmentado, condicionado e explorado a partir dos interesses do mercado, e é p roduzido e 

reproduzido enquanto espaço de dominação.  

 

 

2.1 A questão do habitar a cidade... 

 

O plano da habitação nas cidades revela o nível vivido enquanto prática sócio-espacial 

concretizadas no modo de como as pessoas se apropriam de um espaço fragmentado pelas 

estratégias dos empreendedores imobiliários, como é o caso das cidades atualmente. Deste 

modo, a cidade inteira está submetida ao valor de troca, o que significa dizer que os modos 

possíveis de apropriação devem realizar-se nos limites da propriedade privada do solo 

urbano, que delimita o acesso dos cidadãos a moradia, da mesma forma que determina outros 

usos. (CARLOS, 2007). 

 

 O espaço da habitação não pode ser reduzido ao plano ideológico da casa, pois assim 

entendendo, o plano de habitar é muito mais amplo. A partir da sua casa, o cidadão usa outros 

lugares, como a rua, os parques, praças, etc. “Assim a prática sócio-espacial, no plano vivido, 

aparece como modo de apropriação dos lugares da cidade, onde se estabelecem os vários 

momentos da vida cotidiana para além da casa” (CARLOS, 2007, p. 93). 
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 A segregação se origina da propriedade privada, da lógica em que se instaurou nas 

cidades atuais, de privação e mercantilização do solo urbano, condicionando o acesso à terra 

ao poder aquisitivo, e negando ao cidadão o direito da moradia. A segregação é assim, uma 

negação do urbano e d a vida urbana e a ssume, varias facetas indicando processos 

diferenciados apesar de justapostos. Deste modo, à s egregação assume e o corre ligada a 

vários elementos e pode ser. A) Espontânea: a partir de uma diferenciação de renda. De um 

lado estão os luxuosos e “seguros” condomínios fechados, marcado por uma população de 

alta renda, enquanto de outro lado, aumentam expressivamente as periferias e favelas, com 

uma população carente e desprovida dos recursos da “cidade urbanizada”. Deste modo, “O 

mercado fundiário, da cidade, distribui a p opulação no espaço baseado na racionalidade da 

propriedade privada” (CARLOS, 2007, p. 96). B) Segregação Programada: que assim 

denominada por Henry Lefebvre, se realiza pela intervenção estatal através das políticas 

urbanas. Isto é, a i ntervenção do Estado no espaço, seja através das construções de infra-

estrutura, ou seja, pelas políticas urbanas que incentivam o deslocamento das atividades, 

transformando as funções dos lugares, diferencia e transforma as funções destes, e por sua 

vez a sua valorização e especulação. C) Mercantilismo do solo urbano: nesta dimensão, as 

estratégias imobiliárias se inscrevem no espaço revelando a lógica do valor de troca da terra, 

revelando a intercambialidade fundiária urbana. (CARLOS, 2007).  

 

 Neste contexto, reducionista, a q uestão da habitação se enquadra nos interesses 

mercadológicos, menosprezando as necessidades básicas de moradia das populações menos 

abastadas, financeiramente falando. Reproduz-se assim, o chamado de anti-cidade, as 

manchas urbanas, no qual a es tratégia imobiliária volta-se para a n egação dos direitos de 

cidade para essas áreas, menos valorizadas. Mesmo o Estado, que por obrigação institucional 

deve assegurar a moradia aos cidadãos, fracassa constantemente em suas ações para amenizar 

a situação de déficit habitacional, quadro encontrado facilmente nas cidades atualmente. 

Assim afirmado, pois este, também está mais preocupado com as questões econômicas do 

que as referentes ao bem estar, e a qualidade de vida da população. Nesse sentido, se torna 

relevante à d iscussão sobre a g ênese dos problemas habitacionais no Brasil, bem como a 

questão da mobilização social em prol da reivindicação de seu direito da habitação justa e de 

qualidade.  
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2.2 Os movimentos sociais e a gênese dos problemas habitacionais brasileiros 

 

Procuraremos trabalhar neste texto, abordando o fenômeno da luta pelo acesso a 

moradia sob o prisma sociológico. Pois observamos, que o que temos, no cenário atual, é a 

incursão de milhares de pessoas, em sua maioria com baixo poder aquisitivo, numa ação 

coletiva e ilegal, buscando assim obter um bem considerado essencial para a sobrevivência 

humana, a habitação. 

 

A gênese dessa problemática pode ser explicada a partir do de senvolvimento do 

capitalismo no Brasil, mais precisamente a partir da década de 1930, época que o país sofre 

um grande impulso fazendo com que grandes massas de mão-de-obra se concentrassem nos 

centros urbanos. Com o drástico rebaixamento do valor do trabalho dessas classes, gerou um 

setor populacional bastante numeroso, altamente empobrecido e i ncapaz de participar do 

mercado dentro de padrões considerados mínimos.  

 

 O desenvolvimento histórico brasileiro foi marcado pela atuação do Estado, que 

estimulou e até mesmo financiou o desenvolvimento acelerado do capitalismo. Esta situação 

chegou também ao setor agrícola, que por sua vez produziu a liberação de mão-de-obra 

camponesa para os centros urbanos, geralmente já em processo de empobrecimento e 

despreparo para receber tal demanda.  

 

 O contexto urbano da época tirou dessa massa recém chegada a possibilidade de 

participação em determinados setores do mercado. No caso da habitação a participação 

tornou-se ainda mais difícil. A regulamentação formal do uso do espaço urbano é outro 

agravante, bem como a taxação fiscal das áreas de moradia. O custo do pagamento dos 

serviços púbicos não podia ser arcado por este setor mais empobrecido da população, o 

resultado desse processo é que esta massa humana explica a taxa de 87 milhões de 

desnutridos (IBGE, 2000), além das altas taxas de mortalidade infantil e d e outros 

indicadores de miséria nacional. (AZEVEDO, Paulo R. 2007). 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1209   



 

 

 As numerosas ocupações irregulares presenciadas atualmente são fruto de todo este 

processo de desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro, bem como das políticas 

públicas adotadas pelo Estado para conter, ou resolver tal situação. Ocorridas às ocupações, 

os participantes deparam-se com a n ecessidade de desenvolver estratégias para resistir às 

artimanhas postas em prática pelo Estado para retomar a organização do espaço. Por um lado, 

as autoridades públicas encarregadas de gerir os serviços públicos têm de dar respostas 

imediatas às reivindicações das massas populares, mas, como isto não é possível, os 

problemas se acumulam e o impasse se mantém. Por outro lado, exatamente porque é preciso 

impedir que essa prática “selvagem” e “a nárquica” se alastre. Assim cria-se um círculo 

vicioso entre Estado/massa. 

 

 A ocorrência do conflito revela uma relação tensa entre os setores empobrecidos e o  

Estado. “O movimento aparece então, não como uma ação particularista, irracional e 

anárquica, mas como uma resposta às duras condições de vida a que está submetida grande 

parte da população brasileira” (AZEVEDO, P. 2007, p. 26).   

 

 De acordo com, AZEVEDO (2007), a atuação estatal no Brasil, sempre demonstrou, 

historicamente, uma tendência a p rivilegiar a implantação acelerada de uma estrutura 

industrial, sem se preocupar com as condições de sobrevivência e r eprodução da imensa 

massa humana que veio para operar esse sistema. Assim, as históricas e constantes invasões 

de terrenos e l oteamentos clandestinos são fenômenos originados dessa matriz. O 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro gerou, com isso, uma numerosa massa social que 

sequer pode pagar o custo de existir legalmente, situação que exige um caminho alternativo, 

geralmente burlando a lei. Já que a ação  estatal, aliada com a d inâmica capitalista gera um 

poder excludente, referindo-se a estas classes empobrecidas.  “Este poder é desafiado pela 

massa empobrecida em busca de melhores condições de vida toda vez que relaxa o controle e 

a ação de seu aparato repressivo” (AZEVEDO, P. 2007, p. 33). 

 

 As possíveis soluções para tal situação estariam relacionadas com um planejamento 

urbano que enfatizasse mais as questões sociais, como as ligadas à habitação, o bem estar da 

população e o cuidado com a conservação dos recursos naturais inseridos no espaço urbano. 

E deixar de priorizar tanto as questões de aspecto econômico e financeiro como é feito 

atualmente.  
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3.0 GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO: UMA APROXIMAÇÃO 
CONCEITUAL 
 

 O conceito de gestão que se viu por muito tempo associado apenas as questões 

ligadas, por exemplo, à g estão empresarial, vem ganhando a p artir da década de 80 outras 

atribuições como: Gestão Territorial, Gestão Ambiental etc. 

 

 O termo tem sido utilizado como sinônimo de planejamento, equívoco que deveria ser 

revisto, por possuírem referenciais temporais distintos e também por se referirem a diferentes 

tipos de atividades (SOUZA, 2006).  

 

 De uma maneira intuitiva, planejar remete a pensar o futuro, “planejar significa tentar 

prever a evolução de um fenômeno [...] tentar simular desdobramentos de um processo, com 

o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas.” (SOUZA, 2006, p.46). Por 

outro lado, gestão faz referência ao presente, gerir significa administrar uma situação dentro 

da disponibilidade dos recursos e visando atender as necessidades imediatas. “O 

planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar problemas 

e ampliar margens de manobras; e a g estão é a efetivação ao menos em parte das condições 

que o planejamento feito no passado ajudou a construir.” (SOUZA, 2006, p.46).  

Um importante papel destinado ao planejamento é, ainda, o de orientar os 

instrumentos metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão para o 

desenvolvimento de atividades num determinado espaço e t empo, 

incentivando a participação institucional e dos cidadãos, induzindo a 

relações mais estreitas entre sociedade e au toridades locais e regionais. 

(SANTOS, 2004, p. 24). 

 

 Desta forma, a ênfase principal do planejamento está na tomada de decisões. Os 

elaboradores de planejamento procuram entender o espaço em todo seu contexto, não 

centrados em apenas um tema, mas procurando trabalhar com e entre os diversos atores que 

compõem o meio. 
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 Sendo assim, os termos apresentados, são distintos, mas complementares. Tanto a 

gestão é algo indispensável, pois consiste em administrar os recursos e as relações de poder 

no presente momento, como abdicar o planejamento é aceitar a hipótese do caminho errado. 

Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher/prever o futuro. (SOUZA, 2006). 

 

 Diversos cientistas sociais são colaboradores para o planejamento urbano, isso se 

tratando de países com uma ideologia de planejar bem concretizada. Além dos já clássicos 

arquitetos, engenheiros e urbanistas alguns cientistas sociais como os geógrafos vem 

ganhando espaço neste contexto, diferentemente do quadro brasileiro, onde ainda há a 

predominância dos profissionais da arquitetura atuando preferencialmente. Segundo Souza 

(2006), isto gera um duplo equívoco, pois: 

 

 O profissional arquiteto ou urbanista, devido a sua formação carrega consigo uma 

gama de conhecimento técnicos e específicos, tendo com isso uma visão diferente daquele 

dos cientistas sociais.  

 

Enquanto o cientista social tenderá, ao lidar com o espaço urbano, a 

mobilizar o seu conhecimento a p ropósito das relações e d os processos 

sociais e d os condicionamentos espaciais [...], o arquiteto legitimamente, 

poderá derramar luz sobre aspectos funcionais e estéticos. (SOUZA, 2006, 

p. 57). 

 

 

3.1 Planejamento e gestão urbana no contexto da promoção do desenvolvimento sócio-

espacial 

 

Segundo a perspectiva de Souza (2006), as discussões sobre desenvolvimento tem se 

mostrado, a p artir da segunda guerra mundial, quase que sempre atrelada a o utros termos 

como os: econômicos, teológicos e co nservadores. Tornando usual a idéia de 

“desenvolvimento” como sinônimo de “desenvolvimento econômico” formando com isso 

uma base capitalista, entendendo que somente no mundo ocidental é que há desenvolvimento.  
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 Para obter um verdadeiro desenvolvimento socioespacial na cidade, é preciso livrar-se 

do significado da expressão “desenvolvimento urbano”, geralmente utilizado e associado aos 

discursos rotineiros de políticos, administradores e d o público em geral, com o intuito de 

expandir espacialmente e t ornar mais complexo a malha urbana, ou seja, transformar 

ambientes antes “intocados” ou pouco modificados, em ambientes com construções 

“modernas” e “ o que acontece é que a linguagem ordinária é modelada por uma ideologia 

modernizante que é a versão urbana da ideologia do “desenvolvimento” capitalista em geral: 

desenvolver é dominar a natureza, fazer crescer, “modernizar”. (SOUZA, 2006, p. 75, 

grifo nosso).  

 

 Para entender criticamente o desenvolvimento urbano, temos que tomar por princípio 

os dois objetivos do planejamento e da gestão urbanos, o da melhoria da qualidade de vida e 

o do aumento da justiça social, estes surgindo como instrumentos para um desenvolvimento 

menos agressivo, ambientalmente falando. Nesse sentido, o planejamento urbano/ambiental, 

torna-se uma, ou talvez a única, alternativa para alcançar tais objetivos. 

 

 

3.2 Planejamento ambiental e seus objetivos 

 

 Pode-se notar que existem diferentes tipos de planejamento, o planejamento 

econômico, o planejamento físico, o Ecológico entre outros. Outra vertente, tenta simplificar 

as tipologias de planejamento, para esses autores, há dois tipos básicos, o planejamento 

tradicional e o a mbiental ou ecológico. Este último apresentaria uma abordagem de 

orientação sistêmica, priorizando os fins, seria então holístico. Em suma, o planejamento 

tradicional, enfoca as comunidades e sua população, o uso da terra, a eco nomia e a infra-

estrutura, através de metas, planos e regulamentos. Enquanto que o ambiental visa o ambiente 

biofísico onde vivem as pessoas e as  comunidades, e an alisa os efeitos das atividades de 

desenvolvimento e de outros planejamentos. (SANTOS, 2004).  
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Auxilia-nos na compreensão dos dois tipos básicos de planejamento o quadro 01: 

representado abaixo. 

 
Planejamento Tradicional                                                      Planejamento Ambiental 
Objetivos 

Privilegiar o crescimento;  
                                                                    
Gerar máxima eficiência econômica; 

 

Privilegiar a qualidade de vida; 
 
Produzir para satisfazer as necessidades 
básicas da população; 
 
Gerar desenvolvimento regional 
harmônico; 

Concepção 
• Setorial e p arcial do 

desenvolvimento; 
• Linear: seleciona uma só opção; 
• Determinista: atua como suposto da 

incerteza; 

• Integral e sistêmica; 
• Múltiplas opções: busca a 

combinação e a variedade; 
• Trabalha com a incerteza, a 

probabilidade e o desconhecimento; 
Organização produtiva 

 Promove formas de organização 
empresarial mercantil; 

 Interessado só nos aspectos 
econômicos; 

 Interessado nos aspectos 
econômicos, sociais e naturais; 

Resolução de conflitos de interesses 
 Não reconhece a existência destes 

conflitos; por isso, não propõe ações 
para superá-los; 
 

 Reconhece a p ossibilidade da 
existência destes conflitos no 
processo de desenvolvimento 
integral; 

 Busca elementos para sua solução; 
 

Quadro 01. Comparação entre o planejamento tradicional e o planejamento ambiental 
(SEGÚN J. CHAVEZ,  1994) apud Mauro, Cláudio Antônio de 1997. 
Fonte: MAURO, Antônio Cláudio. Laudos Periciais em Depredações Ambientais. Rio 
Claro: Laboratório de planejamento Regional, DPR, IGCE. UNESP, 1997. 
 
 
 O planejamento ambiental pode nesse sentido ser tratado como um instrumento de 

intervenção, e ter um caráter regulador sobre os processos de exploração do espaço e d os 

recursos naturais. Surgindo assim, o que Enrique Leff, 1994, denomina como “Capitalismo 

Ecológico”, “que trata de incorporar o discurso da sustentabilidade da economia de mercado, 

no qual se consistem certa regulação e co ntrole” (MAURO, 1997, p. 18). Propondo uma 

articulação entre Economia-Sociedade-Estado e Meio-Ambiente. 
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3.3 Instrumentos condicionantes para a aplicabilidade do planejamento ambiental  

 

A escolha do instrumento para aplicação do planejamento ambiental deve se dar em 

função de seus objetivos. Na maioria dos casos, são sinônimos desse tipo de planejamento os 

Zoneamentos, Estudos de Impacto Ambiental, Planos de Bacias Hidrográficas, Planos 

Diretores Municipais entre outras legislações de cunho ambiental vigentes, (melhor 

explicitado no quadro 02-03). Estas formas deveriam ser associadas sempre aos 

planejamentos ambientais, já que são caminhos para se alcançar os objetivos e metas 

específicas por ele pretendidas.   

Para tanto, os objetivos mais imediatos dos instrumentos serão, sobretudo, 

os seguintes: inibir a e speculação imobiliária; propiciar uma boa 

qualidade ambiental (por meio da inibição do adensamento excessivo, da 

degradação do meio ambiente, [...]; induzir o rebaixamento geral do preço 

da terra; [..]; e garantir uma alocação espacial de recursos mais justa. 

(SOUZA, p. 320, 2006). 

 

QUADRO 02 - INSTRUMENTOS CONDICIONANTES PARA A APLICABILIDADE 
DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Zoneamento 
Ambiental 

Os zoneamentos ambientais são instrumentos que regulamentam o 
uso do solo em determinada delimitação, (Zonas)  p roibindo 
alguns usos e permitindo outros.  O s pressupostos para tais 
determinações são embasados em estudos das potencialidades, 
vocações e fragilidades naturais identificadas na área referida. 

Estudos de 
Impactos 
Ambientais 

Este instrumento trata de fazer uma avaliação sobre os possíveis 
impactos ambientais que por ventura virão a aco ntecer em 
determinada área, por meio de uma ação antrópica.  

Ministério das 
Cidades 

O Ministério das Cidades tem como missão principal, segundo o 
próprio ministério, combater as desigualdades sociais, 
transformando as cidades em espaços mais humanizados, 
ampliando o acesso da população à m oradia, ao saneamento 
básico e ao transporte. (BRASIL, 2003). A ele compete tratar da 
política de desenvolvimento urbano e d as políticas setoriais de 
habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito.  

Quadro 02- instrumentos  condicionantes para a aplicabilidade do planejamento ambiental. 
Org. PUSSININI, Nilmar. 2008. 
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QUADRO 03 - AS LEGISLAÇÕES COMO INSTRUMENTOS DE GESTÃO. 

Código Florestal A lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989, determina em seu artigo 2º 
que “são áreas de preservação permanente, as florestas e 
demais formas de vegetação situadas: a) ao longo dos rios ou de 
qualquer outro curso d'água, em faixa marginal cuja largura 
mínima será de 30 metros para os rios com até 10 metros de 
largura (...); c) nas nascentes, qualquer que seja a situação 
topográfica num raio de 50 metros de largura”.  

Código de Pesca A lei n. 221, 28/02/1967, sobre o lançamento de efluentes das 
redes de esgoto e os resíduos líquidos ou sólidos pelas 
indústrias, neste caso só poderão ser lançados as águas quando 
não as tornarem poluídas. E ainda caracteriza poluição como: 
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 
biológica das águas, que possa constituir prejuízo, direta ou 
indiretamente, à fauna e flora aquática” . 

Resolução 
Conama 

A resolução nº 1, de 23/01/1986, que considera os impactos 
ambientais “qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. 

Constituição 
Federal 

A constituição Federal determina em seu artigo 225, que “todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum ao povo e es sencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à co letividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Quadro 03 – As legislações como Instrumentos de Gestão. Org. PUSSININI, Nilmar. 
2008. 

  

Com o amparo das determinações supracitadas, nos deparamos com uma série de 

descumprimentos de tais normatizações, que resultaram no quadro de degradação encontrado 

nos centros urbanos de uma forma geral. Nesse sentido, os trabalhos como os aqui propostos 

apresentam-se como alternativas para que providências sejam tomadas, e as sim se faça 

cumprir as leis e levem a punição dos responsáveis.  

 

 Em relação à cidade de Guarapuava-PR, local onde se encontra nossa área de estudo, 

esta situação não é diferente. Os processos de produção da cidade foram ocorrendo de acordo 

com diferentes interesses dos agentes modeladores deste espaço, sem haver a devida 

preocupação com os aspectos físicos do ambiente.  
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4. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE GUARAPUAVA  
 

O crescimento e a expansão urbana de Guarapuava estiveram atrelados, em princípio, 

à economia tropeira, estes por sua vez adquiriam as “datas”, que seriam os lotes urbanos 

oferecidos pelo poder público, construíam suas casas, mas continuavam a morar em suas 

residências da fazenda, permanecendo  em suas casas da cidade apenas em dias festivos, para 

fazer compras, eleições etc. ( SILVA,1995). 

 

 Contudo, foi a p artir de meados do século XX que se constatou um crescimento 

urbano mais perceptível, dado em virtude do fim da era tropeira na região, devido à 

invibialidade que se tornou para os vaqueiros levarem o seu gado do Sul até São Paulo, em 

tempos de surgimento de ferrovias e estradas que cortam a região. (SILVA, 1995). 

 

 Com isso, passaram a s urgir novos loteamentos em áreas até então de pequenas 

propriedades de caráter rural. Por volta de 1950 v erificou-se como tendência a cr iação de 

novas vilas junto a até então estrada Foz - Curitiba que passava, levando à formação novos 

bairros e lotes com tendência a oeste (SILVA, 1995). Já entre as décadas de 60 e 90, (Figura 

01), sua expansão deu-se pelas mais variadas áreas da cidade, sobretudo nas porções norte e 

oeste, com loteamentos cada vez mais distantes do centro destinados a população de baixa 

renda.  
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Figura 01 – expansão físico-territorial de Guarapuava – 1940 a 2002.  

Fonte: GOMES, M.F.V.B. PUSSININI, N. Cartografia ambiental aplicada a estudos em áreas 

de preservação permanente em ambientes urbanos. In: Águas Urbanas, Memória, Gestão, 

Riscos e Regeneração. Ed. EDUEL, 2007, 405 p. 

 

 Toda esta expansão horizontalizada da cidade acarretou na formação de loteamentos e 

ocupações em áreas impróprias para habitação, ou ainda em áreas de preservação ambiental, 

como por exemplo, os fundo de vales, e ár eas de próximas a nascentes ou a r ios urbanos, 

desrespeitando assim as legislações ambientais vigentes, tanto na constituição federal como 

estadual e municipal com o plano diretor da cidade.  
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Ressaltando que estes, surgem também como instrumentos de gestão produzidos pelas 

próprias cidades, ou seja, além dos já elucidados anteriormente (quadro 02-03) os planos 

diretores tem grande importância para que as prefeituras das cidades apliquem, com o amparo 

desses instrumentos as intenções de um planejamento e d e uma gestão enfatizando as 

questões ambientais. 

 

 Quanto à legislação ambiental vigente em Guarapuava, o plano diretor da cidade nos 

apresenta no cap. II determinações referentes aos parcelamentos do solo e ocupações em 

áreas urbanas.  

Art. 5o - Não será permitido o parcelamento do solo:  

•  

I. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas;  

II. Nas nascentes, mesmo os chamados “olhos d’água”, seja 

qual for a sua situação topográfica, antes de tomadas as 

devidas providências;  

 V. Em terrenos em fundos de vale (...) 

VI. Em terrenos situados em áreas de preservação florestal e 

ecológica;  

VIII. As áreas que possuírem quaisquer nascentes, lagos, 

reservatórios naturais ou artificiais e cursos d' água, bem 

como áreas que possuírem vegetação nativa (...). (PLANO 

DIRETOR, 2006). 

 

 Ainda há uma delimitação de áreas que deveriam se encontrar sem qualquer 

ocupação, como também nos evidencia o plano diretor em seu Artigo 7º. 

 

Art.7º - As áreas descritas nos incisos abaixo são passíveis de 

parcelamento, mas constituem em áreas não edificáveis:  
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 I - nas áreas de fundos de vale, as larguras mínimas não 

edificáveis serão de 15 (quinze) metros ao longo dos cursos d’água 

com menos de 5 (cinco) metros de largura e 30 (trinta) metros ao 

longo dos cursos d'água que tenham mais de 5(cinco) metros de 

largura, (...).  

 II - ao redor de lagoas e lagos (naturais ou represados), 

contados a partir da margem medindo horizontalmente, em faixa 

marginal cuja largura mínima será de 15m (quinze metros);  

 III - áreas de florestas e demais formas de vegetação naturais 

situadas ao longo de rios, ao redor de lagoas, nas nascentes, no 

topo de morros, nas encostas, nas bordas, conforme dispõe o 

Código Florestal.  

 

 Ficam assim definidas, segundo a legislação municipal delimitações de áreas de 

preservação no ambiente urbano de Guarapuava, sendo eles situados ao longo dos rios 

urbanos existentes no interior da malha urbana da cidade. 

 

 

4.1 As Áreas de Preservação Permanente em Guarapuava-PR 

 

O município de Guarapuava até a d écada de 70 era praticamente rural. Porém este 

cenário foi se alterando a partir de mudanças políticas e econômicas que ampliaram o êxodo 

rural, propiciando o aumento da massa populacional urbana havendo assim um crescimento 

desordenado e com conseqüências drásticas para este meio. (GOMES, 2005) 

 

 A cidade que tinha em 1970, 16,54 km de área e passou em 2005 para 70,98 km. Com 

essa considerável expansão horizontal aliado as necessidades de ocupação de todo o 

contingente que havia chegado, intensificou as ocupações em locais impróprios, como por ex. 

os fundo de vales reduzindo e em muitos casos acabando com as matas ciliares dos rios 

urbanos. (GOMES, 2005). 
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 Em Guarapuava há uma importante rede de drenagem, contudo, os rios urbanos estão 

praticamente todos canalizados, e aq ueles que ainda preservam seu curso original, estão 

degradados pelo lançamento de esgoto e as soreamento. Pensar condições das áreas que a 

priori seriam de preservação, é um caminho para a recuperação dos cursos hídricos que ainda 

resistem à expansão da cidade.  

 

 Na figura 02, Área Urbana de Guarapuava, podemos observar que ao entorno dos rios 

a um predomínio de construções e poucas áreas de vegetação o que tem contribuído para sua 

degradação e r edução da qualidade e q uantidade das águas, temática que está diretamente 

ligada as intenções da pesquisa. 

 

Figura 02 – Área Urbana de Guarapuava - PR 

 

 Área Construída   Vegetação   Solo Nu      Cursos Hídricos 

Fonte: Imagem Cbers - Inpe/2006/ GOMES, 2006. 

 

No seu perímetro urbano há a o corrência de quatro bacias hidrográficas, conforme 

carta 01 (Bacias Hidrográficas Urbanas de Guarapuava). A principal delas é a Bacia do Rio 

Cascavel, pois compreende a maior parte do espaço urbano. Em nosso estudo, se ateremos 

em analisar as áreas de preservação permanente situada ao longo da sub-bacia do Arroio do 

Carro Quebrado – afluente do rio Cascavel. 
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Carta 01 – Bacias Hidrográficas Urbanas de Guarapuava. Org. GOMES, M.F.V.B. 

PUSSININI, Nilmar. 2007. 

 

 

Outra forma de analisarmos a s ituação das Áreas de Preservação Permanente no 

recorte escolhido é através do quadro 04, exposto abaixo, que nos evidencia a depredação em 

que se encontram as áreas situadas ao longo do Arroio do Carro Quebrado. Pois, nele 

podemos identificar que as áreas que deveriam ser destinadas a preservação, são destinadas a 

edificações, depósitos de lixo, canalizações, etc. 
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QUADRO 04 – CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMENTE NO ARROIO DO CARRO QUEBRADO – GUARAPUAVA – PR. 

 
Org. PUSSININI, Nilmar. 2008. 

 

Para uma melhor confiabilidade dos dados empíricos, obtidos diretamente em campo, 

foi produzido a carta 02, nela contendo os pontos exatos onde foram captadas as imagens 

explícitas no quadro 04, além de constar uma delimitação da área da sub-bacia estudada. A 

partir desse trabalho é possível comparar os dados e ter uma contextualização espacial mais 

ampla sobre a área e suas condições ambientais.  
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Carta 03- Sub-Bacia Hidrográfica do Arroio do Carro Quebrado. Org. GOMES, 

MFVB. PUSSININI, Nilmar. 2007. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para conseguirmos aplicar os princípios e objetivos do planejamento ambiental e 

juntamente conseguir gerir as cidades de maneira mais sustentável são necessárias ações 

conjuntas, que envolvem uma mobilização social, integrando a sociedade como um todo na 

luta por um ambiente urbano adequado. Além de uma forma diferenciada de se apropriar e 

produzir o espaço urbano, havendo assim uma reorganização ideológica, enfatizando os 

processos naturais/físicos e d eixando de lado os atuais, voltados apenas para os aspectos 

econômicos. 

 

Ressaltamos ainda que, de maneira concomitante, os instrumentos de gestão 

supracitados devem atuar de maneira decisiva e regulamentadoras sobre os processos de 

degradação ambientais urbanas, entendendo que é seu papel primordial dar condições para a 

aplicabilidade da gestão urbana ambiental. Tal processo é melhor elucidado por Basso, (2000, 

p.43. Grifo nosso), dizendo que “a melhoria ambiental nos centros urbanos exige uma série 

de medidas: vontade política, recursos humanos e financeiros, democracia, tecnologia, 

etc.” Reconhecendo assim que não é nada fácil obtê-la, sobretudo na atual sociedade que sob 

a égide do capitalismo tem sua prática voltada para produção e consumo de mercadorias. 

 

Em caráter final, vemos que, não bastam apenas campanhas de conscientização 

popular, se é que elas realmente existem. Para mudarmos essa situação precisamos de ações 

que não fiquem restritas apenas a separar o lixo, por exemplo, precisamos que esses valores 

que alicerçam o capitalismo, sejam removidos e substituídos na sociedade, caso contrário, à 

crise só aumentará ocasionando maiores e mais intensos impactos sobre o meio, numa 

situação cada vez mais crítica a todos. 
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INTRODUÇÃO 
 
Com a utilização de ferramentas geocartográfica no estudo das eleições no estado do Paraná 

pode-se visualizar os resultados eleitorais em seu conjunto para atuar no sentido da análise da 

geografia eleitoral no (e do) Paraná. Mapear a distribuição dos resultados eleitorais, e analisar 

a relação destes com os aspectos sociais, é u m método que revela uma dimensão que pode 

não ser visível nos dados brutos e a cartografia passa a ter um caráter heurístico, com grande 

poder de evocar e comunicar aspectos sócio-político-econômicos. A Cartografia Temática é 

apresentada como valioso instrumento que busca explorar a m assa de dados estatísticos 

regionalizados e, tem como objetivo principal permitir a análise dos dados agregados em 

unidades geográficas básicas.  

 

Com os dados que dispomos na atualidade referente às eleições para governador no Paraná 

nos anos de 1998, 2002 e  2006 (Barros, 2010) foi possível fazer alguns prognósticos. Os 

dois principais candidatos ao governo do Estado em 2010 (Osmar Dias - PDT e Beto Richa 

- PSDB) ainda não tiveram a oportunidade de governança estadual. No momento do envio 

do resumo para o 2o Cartogeo (setembro/2010) era difícil saber quem seria o vencedor, 

embora nas pesquisas Beto Richa apresentasse vantagens. Quando Beto Richa concorreu ao 

governo do Estado, em 2002, seus melhores resultados foram no Norte Pioneiro e Centro 

Oriental. Osmar Dias teve bons resultados no Oeste, Noroeste, Centro Ocidental e Norte 

Central. Desta forma, mantendo-se as tendências do passado, Beto Richa deve ganhar no 

leste do Estado e Osmar no oeste.  
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A clivagem urbano-rural, interior-capital sustentaria uma candidatura vitoriosa ao governo 

do estado? Podemos indagar ainda se uma candidatura bem-sucedida requer votação 

majoritária em uma combinação de municípios que envolva os grandes e os pequenos 

eleitorados? Tendo em vista que um dos candidatos (Osmar) se apresenta como o homem 

do campo (é agrônomo, já foi secretário da agricultura) enquanto seu principal oponente 

(Beto Richa) apresenta-se como “bom moço” que fez uma administração exemplar em 

Curitiba, segundo avaliações em vários organismos publicitários, e p retende estender 

projetos da capital para o resto do Estado, pode-se prever que Richa ganhe nas cidades de 

maior porte e Osmar nas de menor. 

 
 
 
 
O ESTADO DO PARANÁ E OS PROCEDIMENTOS DE ESTUDO 

 

No presente estudo a u nidade espacial de base foram os municípios (399) do estado do 

Paraná (Figura 1) e as variáveis utilizadas são os resultados das eleições no período 1998 – 

2010, para o cargo de governador, assim como, a tipologia dos municípios conforme IBGE 

(2002) e, Maia (2009) em seu estudo sobre Geografia do trabalho no Brasil2. Cartas temáticas 

foram geradas no programa computacional Philcarto (Waniez, 2010) disponível no site do 

autor (http://philcarto.free.fr). 

 

No corpo do trabalho utilizamos à divisão em Mesorregiões do IBGE e, as mesmas quando 

citadas, foram grafadas em letra maiúscula. Quando a d escrição regional tomou por 

referência os pontos cardeais eles foram grafados em letra minúscula. 
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Figura 1: O Estado do Paraná com a d ivisão em Mesorregiões e seus municípios - 

IBGE. 

 

 

BREVE HISTÓRICO DA COLONIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES 

REGIONAIS 

 

Segundo ATLAS DO ESTADO DO PARANÁ (1987), no início do século XVII portugueses 

já habitavam o litoral paranaense e, no planalto curitibano também ocorriam moradores. É 

um período marcado pela procura de ouro. Nesse século várias Reduções, isso é, povoados de 

índios tutelados por padres foram instalados na parte central do segundo e terceiro planaltos 

paranaense. Essas foram atacadas pelos bandeirantes que a d estruíram completamente. O 

século XVIII é marcado pela instalação da estrada do Viamão, ligando a cidade de mesmo 

nome no Rio Grande do Sul, a Sorocaba em São Paulo. Em território paranaense, ao longo da 

mesma, são instalados pousos, invernadas e fazendas que darão origem há muitas cidades do 

segundo planalto. 
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 Na primeira metade do século XIX a exportação de erva-mate, extraída no sul do Paraná, 

passa a t er grande significado quando é integrada ao circuito do Rio do Prata e C hile. As 

futuras cidades de Guarapuava e Palmas no terceiro planalto paranaense têm seu início nesse 

século. Todos esses séculos são marcados pela dependência e p ertinência do Paraná à 

Capitania de São Paulo. Só em 1853 foi criado a Província do Paraná. Na segunda metade do 

século XIX tem início um grande processo de colonização do estado. Colônias militares, 

aldeamentos indígenas e povoamentos são estabelecidos no Norte Pioneiro e C entral. 

Mineiros e paulistas iniciaram plantações de café no norte do Estado, enquanto próximo à 

Curitiba e Ponta Grossa foram instaladas colônias com imigrantes europeus. O Governo 

Imperial concedeu à E strada de Ferro São Paulo-Rio Grande uma imensidão de terras 

devolutas no sudoeste, oeste e norte do Paraná. Estava sendo dadas as condições concretas 

para a co lonização dessa porção do Estado. A política de concessões de terras e/ou venda a 

baixo preço é mantida na primeira metade do século XX. Dessa maneira glebas de cinqüenta 

mil hectares passam para propriedade de empresas como Corain e Cia., Leopoldo Paula 

Vieira, Paraná Plantations Limitad; todas no norte do Estado. A Paraná Plantations Limitad 

chegou a o rganizar e p roceder à colonização de 515 mil alqueires. Os povoadores eram 

principalmente paulistas, mineiros, nordestinos e estrangeiros de diversas nacionalidades. 

Após 1924 teve início em grande escala o povoamento vindo do sul do Brasil que ocupou as 

terras de erva-mate do sudoeste paranaense. No início da segunda metade do século XX a 

rede urbana do Paraná já esta relativamente consolidada. 

 

A colonização diferenciada ao longo dos séculos por migrantes de diferentes regiões do país e 

exterior resultou em povos com distintas formações sócio-culturais e, provavelmente, 

políticas. Será interessante verificar se na antiga zona de colonização portuguesa há um 

comportamento mais tradicional em relação aos candidatos, se na região norte do Paraná 

ainda se mantém fortes laços com São Paulo e Minas Gerais, e se no sudoeste, a influência 

gaúcha e “brizolista” são predominantes.  
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TIPOLOGIAS DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 

 

O IBGE (2002) considerou como rural os municípios com grau de urbanização inferior a 

50%, em transição aqueles com grau de urbanização entre 50 e 7 5% e, urbanos os que 

possuem grau de urbanização superior a 7 5%. Maia (2009) propôs estudar o mercado do 

trabalho no Brasil a partir da distribuição das estruturas ocupacionais de seus municípios. 

Segundo o autor a estrutura ocupacional é uma conjugação entre a forma de inserção no 

mercado de trabalho (classe ocupacional) e a  faixa de rendimento do trabalho principal 

(estrato econômico). As classes ocupacionais foram agregadas em seis grupos principais: i) 

Empregadores; ii) Profissionais; iii) Massa trabalhadora não agrícola; iv) Trabalhadores não 

remunerados não agrícolas; v) Massa trabalhadora agrícola e, vi) Trabalhadores não 

remunerados agrícolas. Quanto ao critério renda, a partir de múltiplos de 265 reais (valores 

em reais de janeiro de 2005 e pouco superior ao salário mínimo vigente na época - 260 reais), 

a população foi desagregada em cinco estratos econômicos definidos pelo rendimento do 

trabalho principal, com segue: Superior - acima de R$ 2.650; Médio - entre R$ 1.325 e R$ 

2.650; Baixo - entre R$ 530 e R$ 1.325; Inferior - entre R$ 265 e R$ 530 e Ínfimo - abaixo de 

R$ 265. 

 

A estrutura ocupacional dos grupos municipais agregada ao desenvolvimento 

socioeconômico permitiu uma síntese, conforme proposta por Maia (2009), e descrita a 

seguir: 

 

Grupo 1 - Municípios urbanos desenvolvidos - 72: pertencem a este grupo os municípios 

com o maior grau de desenvolvimento da estrutura ocupacional. A população ocupada está 

majoritariamente nas classes ocupacionais tipicamente urbanas, com 53% da população nos 

estratos superior, médio e baixo. 

 

Grupo 2 - Municípios urbanos agrícolas - 31: municípios que, embora apresentem uma 

significativa participação da população ocupada nas classes agrícolas, estão em processo 

relativamente avançado de urbanização. Distinguem-se dos municípios urbanos mais 

desenvolvidos pela elevada participação de subclassificados econômicos, 67% da população 

ocupada nos estratos inferior e ínfimo. 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1233   



 

 

Grupo 3 - Municípios rurais urbanizados - 133: municípios que possuem praticamente um 

terço da população nas classes agrícolas e d istinguem-se dos municípios do grupo 2, 

sobretudo, pela menor participação da massa de trabalhadores não agrícolas assalariados. 

Nesse grupo, a participação dos estratos inferior e ínfima representa mais de ¾ da população 

ocupada. 

 

Grupo 4 - Municípios rurais assalariados - 105: possuem quase 50% da população 

ocupada nas classes agrícolas e 85% de subclassificados, sendo 65% no estrato ínfimo. Entre 

os grupos municipais, é aq uele com a maior participação de trabalhadores agrícolas 

assalariados e autônomos (15%). 

 

Grupo 5 - Municípios rurais autoconsumo - 45: no estágio mais baixo de desenvolvimento 

socioeconômico estão esses municípios rurais onde predominam as atividades agrícolas não 

remuneradas, sobretudo autoconsumo, além de proprietários por conta-própria. Apresentam 

ainda 90% de subclassificados economicamente, sendo 75% no estrato ínfimo. 

 

Da Figura 2 pode-se depreender uma regionalização do estado do Paraná em pelo menos três 

grandes blocos. Um norte estruturado com municípios de porte médio e pequeno de caráter 

urbano e de transição. Uma região central com municípios de porte médio e grande de caráter 

rural e transição. Na região Metropolitana de Curitiba sua formação central é composta por 

municípios pequenos de tipo urbanos, contendo em sua periferia municípios rurais e de 

transição. Na classificação proposta por Maia (2009), do primeiro ao último grupo, a 

tendência é a r edução do desenvolvimento socioeconômico. Aqui também uma 

regionalização em três grandes grupos é ev idente. No norte predominam municípios rurais 

urbanizados e urbanos desenvolvidos. Na região central dominam municípios rurais 

assalariados e d e autoconsumo. Na região Metropolitana de Curitiba são dominantes os 

municípios urbanos desenvolvidos, mas, na periferia da mesma a t ipificação municipal é 

diversificada. Podemos indagar diante dessa diversidade socioeconômico, se as opções 

político-eleitoral também seriam diferenciadas nesses espaços territoriais? 
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Figura 2: Tipologia dos municípios paranaense a partir dos critérios, grau de urbanização (A)  

                classes ocupacionais e renda (B). 
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PERFIS DOS CANDIDATOS 

 

O Perfil de cada um dos candidatos foi obtido junto ao site do Jornal Gazeta do Povo 

(www.gasetadopovo.com.br/votoconsciente) durante o período eleitoral. 

Beto Richa (PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira) nasceu em Londrina, em 29 

de julho de 1965. É filho de José Richa, que foi governador do Paraná entre 1983 e 1986, e de 

Arlete Richa. É descendente de imigrantes libaneses. Passou a i nfância entre Londrina e 

Brasília, pois o pai foi eleito deputado federal e, depois, senador. Na adolescência, Beto 

mudou-se para Curitiba, onde se formou em Engenharia Civil pela PUCPR. Em 1994, aos 29 

anos, entrou para a vida pública.  

 

Beto foi eleito deputado estadual e a cabou sendo reeleito com o dobro de votos na eleição 

seguinte. Na Assembléia Legislativa, criou leis como a q ue estabelece indenizações às 

famílias de ex-presos políticos e a q ue determina a instalação de câmeras de segurança nas 

instituições bancárias. Votou a favor da privatização do Banestado. Em 2000, Beto foi eleito 

vice-prefeito de Curitiba em uma coligação PFL – PSDB e, no primeiro ano de mandato, 

também exerceu as funções de secretário municipal de Obras. Em 2002, disputou o governo 

do estado, mas perdeu para Roberto Requião (PMDB). Em 2004, aos 39 anos, Beto foi eleito 

prefeito de Curitiba e reeleito em 2008, com 77,27% dos votos. À frente da prefeitura, 

recebeu títulos de melhor prefeito do Brasil, do ranking Datafolha e do Instituto Brasmarket. 

Em 30 de março de 2010, Beto Richa desincompatibilizou-se da prefeitura para concorrer ao 

cargo de governador do Paraná pelo PSDB. Foi eleito, é o governador mais novo dos últimos 

20 anos no estado. 

 

Osmar Dias (PDT – Partido Democrático Trabalhista) nasceu na cidade paulista de Quatá, 

em 1952. Foi criado em Maringá, no norte do Paraná. Formado em Agronomia na Fundação 

Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, em Bandeirantes, instituição em que foi professor e 

diretor.  

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1236   

http://www.gasetadopovo.com.br/votoconsciente


 

 

Foi gerente técnico da Fazenda Experimental da Cocamar. Seu primeiro cargo público foi 

como presidente da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Estado do Paraná, 

entre 1983 e 1986, nomeado pelo então governador José Richa. Em seguida, foi Secretário da 

Agricultura do Paraná entre 1987 e 1994 na gestão dos governadores Álvaro Dias e Roberto 

Requião. Neste período, coordenou a implantação do programa "Paraná Rural" que 

desenvolveu em todo o estado o manejo integrado de solos e águas. Ainda na pasta da 

agricultura, coordenou e implantou os programas de “Melhoramento Genético Animal” e de 

"Crédito Equivalência Produto" no Paraná. Foi o representante internacional do Governo do 

Paraná na negociação e co ntratação de recursos para o "Paraná Rural" junto ao Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, e na negociação e implantação da 

primeira indústria de suco de laranja no Paraná. Em 1995, elegeu-se para o primeiro mandato 

de senador, concorrendo pelo PP. No ano seguinte, filiou-se ao PSDB e entre 1997 e 2000 foi 

vice-líder da bancada do partido no Senado. É irmão do senador Álvaro Dias. Ao lado do 

irmão, defendeu a criação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção no governo 

federal, na época, dirigida pelo PSDB. Afastado do partido, filia-se ao PDT.  Em 2002, 

reelegeu-se Senador, já pela nova legenda. No segundo mandato, presidiu, entre outras, a 

"Comissão de Assuntos Sociais" e a "Comissão de Educação" do Senado Federal, além de ter 

sido relator da Lei de Biossegurança. É membro da Bancada de Apoio ao Agronegócio e 

Café. Em 2006, Osmar Dias foi candidato a governador pela primeira vez. Após uma disputa 

acirrada, foi derrotado no 2° turno para Roberto Requião do PMDB (Requião 50,1% e Osmar 

49,9%). Foi o líder da bancada do PDT no Senado entre 2005 e 2007, e novamente a partir de 

2008. Osmar Dias é produtor rural e possui duas fazendas nos municípios de Goioerê e 

Rancho Alegre do Oeste 

Amadeu Felipe (PCB – Partido Comunista Brasileiro) nasceu em Blumenau em 1935. Filho 

de um oficial do exército membro do Partido Comunista. Seguiu a mesma carreira do pai, 

tanto no exército, quanto na militância comunista. Foi líder de um movimento de sargentos 

insurgentes contra a tentativa de golpe que pretendeu impedir a p osse do presidente João 

Goulart em 1961. Depois do golpe militar de 1964, comandou um levante de sargentos na 

Vila Militar e foi um dos comandantes do primeiro movimento armado de oposição ao 

regime militar na Serra do Caparaó, em Minas Gerais entre 1966 e 1967.  
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Foi preso junto com os outros membros da guerrilha durante cinco anos em presídios 

militares. Foi torturado e expulso do Exército Brasileiro. Liberto em 1971, mudou-se para 

Londrina onde residiam suas duas irmãs. Tornou-se sócio de uma empresa de refrigeração 

industrial. Em 1983, foi sub-secretário estadual de indústria e comércio nomeado pelo ex-

governador José Richa. Durante a administração do prefeito Luís Eduardo Cheida foi 

secretário geral da prefeitura de Londrina. Foi anistiado do exército em 2003 e promovido a 

capitão. Atualmente é s ecretário político do PCB do Paraná. Candidatou-se a p refeito de 

Londrina – Paraná em 2008 p elo PCB. ”Queremos reorganizar o nosso partido, pois 

acreditamos que o socialismo e o comunismo são metas da humanidade”, disse. Amadeu. 

 

Avanílson Araújo (PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) nasceu na 

cidade de Governador Valadares em 1974. Formado em direito pela Faculdade de Direito 

Borges de Medeiros, em sua cidade natal, foi advogado da Rede Nacional de Advogados 

Populares - RENAP. Em 1997 ingressou no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

- MST e foi membro da coordenação nacional do movimento. Avanílson chegou ao Paraná 

em 1998 para trabalhar como advogado do MST na cidade de Querência do Norte, no 

noroeste do Estado, onde viveu por dois anos. No ano de 2001 m udou-se para cidade de 

Maringá onde reside até hoje. Atualmente é advogado de movimentos sindicais e populares e 

professor de direito penal da Faculdade Metropolitana de Maringá - UNIFAMMA. Em 2008, 

concluiu mestrado na Universidade Estadual de Londrina - UEL com o tema: “O MST no 

processo de criminalização no Direito e n o Estado Burguês". “Enquanto outros partidos 

procuram desvencilhar suas imagens do MST, nós temos orgulho em manter um vínculo 

histórico com os movimentos sociais”, garante. A questão da terra ao lado das 

desprivatização das empresas públicas e de demandas trabalhistas como a redução da jornada 

de trabalho são os temas centrais da campanha do PSTU. “Nossa candidatura mostra que é 

possível outra direção política no Estado. Queremos abrir espaço para a r econstrução do 

campo da esquerda que a postura antiética do PT ajudou a derrubar”.  
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Luiz Felipe Bergmann (PSOL – Partido Socialismo e Liberdade) nasceu na cidade gaúcha de 

Porto Lucena, na fronteira do Brasil com a Argentina, em 1961. É militante socialista desde 

os 15 anos de idade, quando ingressou no Sindicato dos Empregados do Comércio em Santa 

Rosa (RS).  

 

Nos anos seguintes participou de movimento estudantil ligado a u ma corrente do PCB em 

Caxias do Sul. Bergman chegou ao Paraná em 1986 para ser analista de sistemas da extinta 

Cooperativa Agropecuária Mista Oeste Ltda. - COPAGRO, em Toledo. Na cidade do 

sudoeste, foi duas vezes candidato a vereador nos anos de 1988 e  1992 pe lo PT, mas não 

conseguiu se eleger. Concluiu o curso de economia na Unioeste em 1987. No mesmo ano foi 

aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar judiciário da Justiça do Trabalho. Em 

1993 foi transferido para Curitiba, onde passou a integrar a executiva regional do PT. Em 

1998 formou-se em Direito da Faculdade de Direito de Curitiba e fez pós-graduação em 

direito do trabalho. Foi aprovado em novo concurso público, agora como auditor fiscal do 

ministério do trabalho. Em 2003, foi um dos fundadores do PSOL em nível nacional e no 

estado do Paraná. “Fiquei 20 anos no PT com o sonho de conseguir uma sociedade mais 

igualitária. Este ideal foi aos poucos sendo esquecido pela diretiva do partido e piorou 

quando o Lula foi eleito. Ele governa para os bancos e para os grandes capitalistas. O PSOL é 

o espaço da militância socialista no país”, afirma o militante do Enlace e da IV internacional 

socialista. 

 

Paulo Salamuni (PV – Partido Verde) nasceu em Curitiba no ano de 1960. É filho de Riad 

Salamuni, professor de geologia e primeiro reitor eleito da Universidade Federal do Paraná – 

UFPR. Militou na juventude do MDB, durante o regime militar. Formado em direito pela 

UFPR foi advogado do sindicato dos trabalhadores da construção civil. Em 1992 foi 

aprovado em concurso público como procurador do município de Curitiba. No mesmo ano foi 

eleito para o primeiro dos cinco mandatos consecutivos como vereador de Curitiba.  
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Já foi o Secretário Municipal do Desenvolvimento Social de Curitiba, diretor de terras do 

Instituto de Terras, Cartografia e Florestas do estado do Paraná (ITCF), teve cinco mandatos 

como vereador da cidade de Curitiba, presidente da União dos Vereadores do Paraná 

(UVEPAR), presidente da Comissão de Defesa do Cidadão e p residente da Comissão de 

Participação Legislativa, ambas da Câmara Municipal de Curitiba, presidente da Associação 

dos Procuradores do Município de Curitiba (APMC). É membro da diretoria do Rotary do 

Paraná. Já foi presidente nacional da União dos Escoteiros do Brasil. Atualmente é 

conselheiro e presidente da região do Paraná da instituição. Salamuni acredita ser o candidato 

que representa uma alternativa a r epetição dos mesmos grupos políticos no governo do 

Estado.  “O PV é um partido diferente, pois não pensa na próxima eleição e sim na próxima 

geração”, disse Salamuni. 

 

Robinson de Paula (PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) nasceu na cidade de 

Curitiba, em 1977. Fez todo o ensino fundamental e médio na Escola Estadual Milton 

Carneiro, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Em 2009, concluiu o bacharelado em direito 

na faculdade Estácio Radial. Ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1996. Atualmente, é 

oficial cabo do 13º Batalhão de Polícia Militar. Seu interesse por política nasceu da revolta 

contra o que chama de “injustiças” do sistema capitalista. “Resolvi me candidatar para 

demonstrar que nós podemos mudar a sociedade com mais respeito e dignidade”, afirma.  

 

Dos perfis podemos perceber que os candidatos têm vínculos distintos com a política e 

emersão social. Beto Richa e Osmar Dias têm suas vidas públicas balizadas pela entrada na 

política estadual, tendo Osmar um passado acadêmico e t écnico. Paulo Salamuni também 

entrou para a v ida pública pela vertente política e t endo um passado ligado à ad vocacia 

sindical. Amadeu Felipe, Avanílson Araújo e Luiz Felipe Bergman são ligados aos 

movimentos populares e/ou sindical enquanto Robinson de Paula tem pouca experiência 

pública-política. Tais diversidades, prática e ideológica, tiveram implicações eleitorais 

nítidas.  

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1240   



 

 

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES NO PARANÁ – 2010 

 

Uma das principais contribuições de um estudo de cartografia eleitoral ao longo de um dado 

período, mesmo que com cortes específicos, é no prognóstico de comportamento dos votos 

esperados pelos candidatos, tanto em termos quantitativos, quanto espaciais. É mais difícil 

prever o resultado final em termos quantitativos tendo em vista as múltiplas variáveis que 

envolvem a d ecisão do eleitor, mas, certas distribuições espaciais parecem mais regulares. 

Com os dados que dispomos das eleições no período 1998 - 2006 (Barros, 2010) foram 

possíveis algumas considerações de caráter geográfico e histórico. 

Como é possível verificar no Quadro 1, Curitiba com eleitorado de 17,8% do estado, 

Londrina (4,6%) e Maringá (3,3%) são responsáveis por aproximadamente um quarto dos 

votos válidos. Os candidatos que apresentaram um discurso nitidamente à esquerda tiveram 

um total insignificante (0,5%) de e grandemente concentrado na capital do estado. Amadeu 

Felipe do PCB, que atuou com subsecretário estadual e secretário geral da prefeitura de 

Londrina, teve votos na mesma magnitude em Curitiba e Londrina; o que é explicado pela 

sua ação política nessas cidades. Os outros candidatos de esquerda obtiveram entre 44 e 45% 

dos seus votos na capital. Tendo em vista o forte peso eleitoral da mesma, esse 

comportamento deve ser apenas a resultante do efeito de massa. 

 

CANDIDATOS 2010 
VOTOS 
TOTAIS CURITIBA LONDRINA MARINGÁ 

Beto Richa - PSDB 3.039.774 690.823 190.000 89.145 
Osmar Dias - PDT 2.645.341 300.975 66.231 96.212 
Salamuni - PV 81.576 29.480 6.317 3.316 
Bergman - PSOL 18.826 7.507 1.065 736 
Avanilson - PSTU 4.041 1.197 211 377 
Amadeu - PCB 3.826 542 438 101 
Robinson - PRTB 3.642 1.455 106 62 
Diferença Beto - Osmar +394.443 +389.848 +123.769 -7.067 
    Quadro 1: Resultados do pleito 2010 para governo do Paraná. 
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Paulo Salamuni do PV, com discurso ecológico e denuncista, declara que o partido foi o 

único que pediu o afastamento e cas sação dos deputados envolvidos na corrupção da 

Assembléia Legislativa do Paraná (contratação de fantasmas e desvios de verbas), obteve 

apenas 1,4% dos votos válidos, enquanto a candidata Marina Silva do seu partido, no Paraná, 

obteve 15,9% dos votos para a presidência da república. Mesmo com essa grande diferença 

percentual, tanto um candidato quanto outro parece obter um voto vinculado aos municípios 

urbanos (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3: Votos obtidos pelo Partido Verde – candidatos Paulo Salamuni e Marina Silva em 

2010. 
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Os candidatos Beto Richa e O smar Dias tiveram proximidade política com o governador 

Jaime Lerner, e l evando em consideração a i mpopularidade deste no final do segundo 

mandato, dado a implantação do pedágio nas estradas estaduais do Anel de Integração, e a 

venda do banco Banestado; houve entre os dois candidatos uma constante tentativa de 

identificar seu oponente com o adjetivo “lernista” no sentido de apoio às políticas neoliberal 

desse período. Osmar Dias explorou nos debates o aspecto “privatista” do governo Lerner, 

apoiado por Beto Richa, enquanto esse denunciou a aproximação de Osmar com Requião e o 

PT, considerados inimigos políticos em momentos anteriores. 

Conforme assinalado na introdução, Beto Richa quando foi candidato ao governo em 2002, 

teve mais votos no leste do estado, enquanto Osmar Dias teve mais votos no centro e oeste. 

Richa nas cidades de maior porte e Osmar nas de menor. Com os dados da eleição de 2010 

(Figura 4) podemos verificar que a manutenção dessa espacialidade é garantida. Beto ganha 

no leste mais urbano e Osmar no oeste mais rural. 
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       Figura 4: Percentual de votos para Beto Richa – PSDB (A) e Osmar Dias – PDT (B) 

nas   eleições de 2010. 

 

 

A porção sul do Paraná, em especial o Sudoeste e C entro Sul, tem de maneira geral, 

conforme assinalado por Barros (2010), um voto de caráter oposicionista ao governo central 

do Estado; um voto punitivo no dizer de Rennó e Hoepers (2000). É nessa região que o PT 

tem tido seus melhores resultados relativos. Como esse partido apresenta seus candidatos de 

forma mais diversificadas, para cada uma das eleições, podemos considerar que a 

regionalização dos votos obtidos tem, pelo menos em parte, um caráter ideológico e n ão 

personalista. Em 2010, o PT não apresentou candidato ao governo do estado e ap oiou o 

senador Osmar Dias, o qual teve bons resultados nessas regiões (Figura 4). Da Figura 5 

pode-se observar que em nenhum município das Regiões Sudoeste e Centro Sul, Beto Richa 

teve mais votos que Osmar Dias. 
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Dada a distribuição espacial dos votos entre Osmar Dias e Beto Richa conforme Figuras 4 e 5 

podemos responder as questões colocadas na introdução (A clivagem urbano-rural, interior-

capital sustentaria uma candidatura vitoriosa ao governo do estado? Uma candidatura bem-

sucedida requer votação majoritária em uma combinação de municípios que envolva os 

grandes e os pequenos eleitorados?). 

 

 

 
Figura 5: Diferença de votos entre Osmar Dias (A), Beto Richa (B), Dilma (C) e José Serra 

(D) 

                nas cidades pequenas, médias e grandes do Estado do Paraná. 
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Na elaboração da Figura 5 foram consideradas as cidades pequenas (até 24.999 habitantes), 

médias (entre 25.000 e 99.999) e grandes (superior a 100.000). Osmar Dias ganhou em 273 

das 330 c idades pequenas, sobretudo, na porção oeste do estado. Das 52 cidades médias, 

Osmar ganhou em 60% delas. É nas grandes cidades do leste (Curitiba, Londrina e Ponta 

Grossa) que Beto Richa tem seu melhor desempenho. Em Curitiba obteve 389.848 a mais que 

Osmar Dias, o que representa 98,8% dos votos totais a mais em favor de Beto Richa. Em 

Londrina, terra natal de Beto, ele obteve 71,9% dos votos; o que representou seu melhor 

desempenho proporcional (Quadro 1). Tal padrão de conquistas eleitorais na capital do 

Paraná já havia sido conseguido em menor proporção por Jaime Lerner em 1998 e, Roberto 

Requião em 2002 (Quadro 2). Em 2006, com o desgaste do governo Requião, esse perde nos 

três maiores colégios eleitorais. Para compensar esses votos perdidos, Requião ganhou em 

238 das 330 pequenas cidades, sobretudo, naquelas da região central, de caráter tipicamente 

rural (Figura 2B). Em 2010, de maneira diferente do que em 2006, Osmar perde já no 

primeiro turno e por uma diferença de 394 mil votos em um total de 5.797.026 de votos 

válidos. Talvez por ter-se aliado a oponentes históricos (Roberto Requião do PMDB e o PT), 

o que levou a certa desconfiança dos eleitores. Os votos em Osmar Dias nos anos de 2006 e 

2010 foram praticamente os mesmos (2.658.123 contra 2.645.341); revelando uma perda 

proporcional em relação aos votos válidos e, uma grande conquista eleitoral pelo seu maior 

adversário que obteve 3.039.774 de votos. Ganhar na capital tem sido fator chave na 

conquista do governo estadual do Paraná. 

 

CANDIDATOS - 1998 
VOTOS 
TOTAIS CURITIBA LONDRINA MARINGÁ 

Lerner - PFL 2.030.747 433.054 110.734 48.610 
Requião - PMDB 1.785.329 277.116 65.248 79.279 
Outros 72.964 8.693 1.552 829 
Diferença Lerner-Requião 245.418 +155.938 +45.486 -30.669 
     
CANDIDATOS - 2002 - 
2oTurno 

VOTOS 
TOTAIS CURITIBA LONDRINA MARINGÁ 

Requião - PMDB 2.681.811 530.807 92.391 85.432 
Álvaro - PDT 2.180.292 329.381 139.177 70.841 
Diferença Requião-Álvaro 501.519 +201.426 -46.786 +14.591 
     
CANDIDATOS - 2006 - 
2oTurno 

VOTOS 
TOTAIS CURITIBA LONDRINA MARINGÁ 

Requião - PMDB 2.668.611 469.696 69.928 73.043 
Osmar - PDT 2.658.123 470.283 177.285 97.195 
Diferença Requião-Osmar 10.488 -587 -107.357 -24.152 
    Quadro 2: Resultados dos pleitos 1998, 2002 e 2006 para governo do Paraná. 
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O desempenho positivo de Osmar Dias nas pequenas, médias e até em seis das dezessete 

cidades grandes, não permitiu nem mesmo sua passagem para o segundo turno. A clivagem 

capital-resto do estado foi suficiente para conferir a vitória a Beto Richa. Assim sendo, sua 

boa atuação e avaliação popular como prefeito foram confirmadas nas urnas de 2010. 

No plano das eleições para presidente da república ainda que a d icotomia leste-oeste esteja 

presente (Figura 5C e D ), a p olaridade entre cidades pequenas e médias versus grandes é 

menos evidente. Outras dinâmicas, que não apenas as disputas estaduais entram no 

julgamento do eleitor e tornam o cenário mais complexo, embora em 2010, as vitórias dos 

candidatos do PSDB (Beto Richa e J osé Serra) tenham feito do estado do Paraná um dos 

fortes exemplos de oposição aos resultados gerais do Brasil. 
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Int rodução: 

 
Apesar de a legislação ambiental brasileira ser considerada bastante ampla, alguns 

fatores tem contribuído para torná-la de difícil aplicação. Dentre esses, destacam-se a 

deficiência em meios e materiais para apurar com rigor as agressões ao meio ambiente, a 

carência de bases de dados cartográficos atuais, e a au sência de bases cartográficas em 

médias e grandes escalas com recobrimento de todo o território. 

 

 Diante desses fatos, as metodologias passíveis de serem implementadas por meio do 

geoprocessamento, tornam-se alternativas viáveis e vantajosas para reduzir de maneira 

significativa as deficiências relativas ao cumprimento das leis pertinentes. Nesse sentido, o 

monitoramento das áreas de preservação permanente tem sido um grande desafio sob o 

aspecto técnico e econômico, pois os critérios de delimitação com base na topografia exigem 

o envolvimento de pessoal especializado e de informações detalhadas da unidade espacial em 

análise. 

 

Entretanto, com o desenvolvimento de algoritmos e a s ua incorporação ao conjunto 

de funções dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tem sido possível o 

processamento rápido e ef iciente dos dados necessários para caracterização das variáveis 

morfométricas do terreno, essenciais para análise das intervenções antrópicas  em bacias 

hidrográficas . 
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A abordagem com base em produtos derivados a p artir desses algoritmos tem 

substituído, com vantagens, os métodos manuais tradicionalmente utilizados (Ribeiro, 2002), 

permitindo a obtenção de resultados menos subjetivos, em menor tempo (Tribe, 1992) e 

apresentado níveis de exatidão comparáveis aos obtidos por métodos manuais (Garbrecht e 

Martz, 1993; Eash, 1994). 

 

A funcionalidade e eficácia desses procedimentos, integrada às informações 

produzidas pelas imagens de satélite, sobretudo, as de média e alta resolução espacial, podem 

produzir diagnósticos e fornecer subsídios capazes de identificar e mensurar a ocorrência de 

conflitos de uso e ocupação da terra em Áreas de Preservação Permanente fortalecendo as 

ações ambientais de monitoramento e suporte aos instrumentos jurídicos de controle e 

fiscalização destas áreas ambientalmente frágeis e que possuem restrições legais quanto ao 

uso e ocupação. 

 

Dessa maneira, este trabalho aqui apresentado pode contribuir não apenas para 

fornecer informações ambientais atualizadas da área posta em questão, como também para 

oferecer alternativas metodológicas atuais e de baixo custo na execução de trabalhos futuros a 

serem realizados em outras áreas que também se apresentem em condições ambientalmente e 

socialmente relevantes. 
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Objetivo: 

 
O objetivo deste trabalho é o de estabelecer um conjunto de rotinas e procedimentos 

em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica), utilizando-se de bases de dados 

produtos de sensores remotos que estão atualmente disponíveis para aquisição gratuita na 

web, de tal maneira que possibilite identificar, localizar, quantificar e avaliar o atual estado de 

conservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em Bacias Hidrográficas 

brasileiras, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Código Florestal Brasileiro de 1965 

e revistos na Resolução CONAMA n° 303 de  20 de março de 2002; e bem representar 

graficamente de forma geo-referenciada essas informações, por meio da elaboração de mapas 

temáticos na escala 1:50.000. 

 

Para tanto, foi tomado como exemplo o caso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Gomeral, importante tributário do Ribeirão Guaratinguetá que consiste na principal fonte de 

abastecimento hídrico do Município de Guaratinguetá-SP. 
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Objeto de Pesquisa:  

 

O objeto de pesquisa consiste-se na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Gomeral situada 

no interior do perímetro municipal de Guaratinguetá - SP, entre as latitudes 7.492.000 e 

7.482.000 e as longitudes 464.000 e 456.000 em projeção U.T.M., datum horizontal: SAD 69, 

Zona/Fuso 23 Sul. 

 

O Ribeirão Gomeral têm as suas nascentes localizadas nos altos topos da Serra da 

Mantiqueira, á cerca de 2000m de altitude, nos limites políticos administrativos do Município 

de Guaratinguetá em relação aos Municípios de Campos do Jordão, a n orte, e 

Pindamonhangaba, a leste; e se alonga por entre as falhas e l inhas de fraqueza da grande 

estrutura rochosa soerguida que dá suporte a vertente oriental da Serra da Mantiqueira, na 

direção sudeste, por um percurso de cerca de 8km (em linha reta), até desaguar no Ribeirão 

Guaratinguetá, afluente da margem esquerda do R io Paraíba do Sul, á aproximadamente 

650m de altitude. 

 

O Município de Guaratinguetá localizado na Região Administrativa do Vale do 

Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo, tem no Ribeirão Guaratinguetá a sua principal fonte 

de abastecimento hídrico: cerca de 80% da população do Município, em torno de 100 m il 

habitantes, são abastecidos por este rio. 

 

  A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Gomeral, localizada no front oriental da Serra da 

Mantiqueira, consiste-se na principal fonte de recarga e manancial de nascentes do Ribeirão 

Guaratinguetá (Carvalho, 2008), daí a sua elevada importância para o Município. 
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Fotografia 1 
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Fotografia 2 

 

 

Materiais Uti lizados:  

 
 - Imagem de Radar obtida pela missão da NASA: Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM), correspondente ao quadrante 23_465, que contêm resolução espacial 

horizontal de três arcos de segundo da superfície geodésica da terra (aproximadamente 90m) 

interpolada para a resolução espacial horizontal de um arc. segundo (aproximadamente 30m) 

(VALERIANO, 2004) que se encontra disponível para aquisição no sítio: 

http://www.dpi.inpe.br/topodata 
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 - Imagem do satélite CBERS 2B, produto do sensor HRC, equivalente a 

Órbita/Ponto 153 A/125 1, com características pancromáticas, em níveis de cinza, possuindo 

resolução espacial de 2,7m, datada de 25/10/2009; disponível no sítio: 

http://www.cbers.inpe.br. 

 

 - Imagens do satélite CBERS 2B, produtos do sensor CCD, equivalentes a 

Órbita/Ponto 153/125, referentes às Bandas 1, 2, 3 e 4; cada uma contendo resolução espacial 

de 20m; datadas de 25/10/2009; e também disponíveis no sítio: http://www.cbers.inpe.br.  

 

 - Software de SIG ArcGis 9.2 da ESRI 

 

 - Software de SIG ENVI 4.2 

  

- Hardware Intel, processador dual core, 1Gb de memória RAM, 160Gb de HD 

 

 

 

Métodos: 

 

O Método proposto e executado para o desenvolvimento deste trabalho se consistiu 

em três fases complementares, porém distintas, a saber: geração do plano de informação de 

“Uso da Terra e C obertura Vegetal Natural” da Bacia Hidrográfica estudada, geração do 

plano de informação de “Áreas de Preservação Permanente” e p or último a combinação 

destes dois planos de informação através da aplicação do método de análise booleano na 

geração do plano de informação referente às ocorrências de crimes ambientais no interior da 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Gomeral que estão associados a “Usos Inadequados das 

Áreas de Preservação Permanente da Bacia”. 
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A seguir, segue mais detalhadamente os procedimentos metodológicos utilizados em 

cada uma destas etapas: 

 

 -  Geração de Mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal Natural da 

Bacia Hidrográfica: 

 

Para a c lassificação do uso e o cupação da terra e co bertura vegetal atual da área 

objeto de análise, foi primeiramente realizado a caracterização física natural da área através 

de uma revisão bibliográfica de diversos estudos relativos à formação geológica, 

geomorfológica, climática e fitogeográfica da região que está inserida o objeto de estudo 

(vertente oriental da Serra da Mantiqueira); tais estudos serviram de base conceitual 

fundamental para a correta identificação dos padrões de coberturas vegetais originais e ainda 

em ocorrência no objeto de estudo e compreensão da sua dinâmica de formação. 

 

Posteriormente foram realizadas algumas operações de processamento digital nas 

imagens CBERS 2B HRC e CCD adquiridas, tais como: registro, fusão, e o  posterior 

aumento linear de contraste da imagem fusionada para realçar os limites das diferentes 

classes de cobertura do terreno por ela representada. Segundo FONSECA (2002) o objetivo 

do PDI (processamento digital de imagens) é melhorar o aspecto visual de certas feições 

estruturais para o analista humano e f ornecer outros subsídios para a sua interpretação, 

inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente submetidos a outros 

processamentos. 

 

“A função primordial do processamento digital é fornecer ferramentas para facilitar 

a identificação e a e xtração das informações contidas nas imagens, para posterior 

interpretação” (CROSTA, 1992 apud MOTA, FONTANA e WEBER, 2001).  

 

Conforme Florenzano (2002), é aceitável considerar as imagens obtidas por sensores 

remotos como dados brutos que, para serem transformados em informação, necessitam ser 

analisados e interpretados. Interpretar imagens é identificar objetos nela representados e dar 

um significado a esses objetos. 
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 Ainda segundo a au tora, o trabalho de campo é indispensável ao estudo e 

mapeamento do meio ambiente por meio de imagens de sensores remotos. Ele faz parte do 

processo de interpretação de imagens. Por meio dele o resultado da interpretação torna-se 

mais confiável.  

 

A partir de tais premissas, foi realizado sobre a imagem final, produto da fusão entre 

a imagem CBERS CCD, imagem multiespectral com 20m de resolução espacial, e a imagem 

CBERS HRC, imagem pancromática com 2,7m de resolução espacial; a digitalização manual 

(edição manual de vetores pelo uso do mouse) das classes de uso da terra e cobertura vegetal 

identificadas na imagem; tal identificação foi realizada através da correlação dos padrões de 

tonalidade, forma, textura, cor, dimensão, sombra e a specto da imagem fusionada, 

observados visualmente na tela do monitor utilizado; e que foram conjuntamente comparados 

com as variações de tipos de cobertura e usos, observados diretamente no campo. Através da 

aplicação de tal método, foi possível a r ealização da identificação dos padrões de formas 

representadas na imagem que correspondem diretamente a estas determinadas características 

reais do terreno.  

 

O levantamento desses dados levou a co nstatação da presença de sete diferentes 

classes de uso e ocupação da terra e cobertura vegetal natural atualmente presentes na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Gomeral, são elas: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 

Densa Secundária (em estágio de regeneração médio a avançado); Campos Naturais de 

Altitudes; Áreas de Silviculturas (reflorestamento produtivo extrativista); Áreas submetidas 

cultivos agrícolas (não discriminando aqui nessa pesquisa os tipos de cultivos por não se 

fazer necessário ao alcance dos objetivos propostos); Campos Antrópicos, sejam eles 

compostos por vegetação rasteira em estágios iniciais de regeneração ou por pastagens 

agrícolas; e Edificações (habitações, galpões, etc). 

 

Estas informações geradas foram espacializadas com o uso de aplicativos SIG, e 

posteriormente plotadas na forma de mapa temático na escala 1:50.000. 
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 -  Geração de Mapa de Áreas de Preservação Permanente da Bacia 

Hidrográfica 

 

Para a identificação, localização e d imensionamento das Áreas de Preservação 

Permanente presentes no interior da Bacia Hidrográfica objeto do presente estudo, foi 

primeiramente realizado o levantamento de algumas das informações necessárias para 

subsidiar a delimitação dessas áreas, são elas: geração de Modelo Digital de Elevação (MDE) 

a partir da manipulação da imagem de radar SRTM em ambiente SIG, obtenção de vetores 

isolinhas com atributos altimétricos (curvas de nível), vetorização dos cursos fluviais e 

corpos d’água que compõem o sistema de drenagem da Bacia, a delimitação da Bacia, e a 

obtenção de dados clinográficos (de declividade) para o objeto estudado; todos de maneira a 

ganharem representação cartográfica na escala 1:50.000. 
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Tais dados foram obtidos através da extração das informações altimétricas presentes 

na imagem de radar SRTM interpolada para 30m de resolução espacial horizontal 

(VALERIANO, 2004) e, também, pela identificação das concavidades, convexidades e 

entalhamentos de fundos de vales passíveis de serem identificadas através da interpretação do 

MDE gerado em correspondência com as informações espectrais da imagem fusionada. O 

processamento de aquisição das informações geoespaciais acima mencionadas, foram 

realizados através da aplicação de diversas operações matemáticas realizadas de forma 

automatizada e semi-automatizada em ambiente SIG que estão descritos no capítulo referente 

aos “Procedimentos Técnico Operacionais”. 

 

Tais dados levantados foram analisados de maneira a serem correlacionados com as 

premissas da Resolução CONAMA 303 de  20 de  Março de 2002, que dispõem sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente (Art. 1°, Art. 2°, e Art. 

3º); para a identificação dos aspectos físicos e ambientais encontrados na Bacia Hidrográfica 

estudada que configuram em “Áreas de Preservação Permanente”. 

 

A execução de tal procedimento levou a constatação da presença de seis diferentes 

“tipos” de APP na Bacia Hidrográfica estudada; a s aber: APP de Nascentes, APP de 

Vegetação marginal aos cursos fluviais, APPs de Encostas com declividades superiores a 45°, 

APPs de Linhas de Cumeada dos divisores de águas, APPs de topos de morros e de 

montanhas, e APPs de altitudes superiores a 1.800m. 

 

A seguir, segue o detalhamento das respectivas definições e p arâmetros para 

delimitação das mesmas: 

 

APP de Nascentes 

 

Definição: “nascente ou olho d’água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de 

forma intermitente, a água subterrânea;” 
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Parâmetro para delimitação: “ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que 

intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a 

bacia hidrográfica contribuinte;” 

 

Definição e Parâmetros de APP de vegetação marginal aos cursos fluviais:  

 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 

horizontal, com largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de 

largura; 

b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros 

de largura; 

c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros 

de largura; 

d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a s eiscentos 

metros de largura; 

e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos 

metros de largura; 

 

 

APP de Encostas com declividades superiores a 45° 

 

Definição e Parâmetros de APP de Encostas com declividades superiores a 45°: 

 

“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: VII - em encosta 

ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha 

de maior declive;” 

 

APP de Linhas de Cumeada dos divisores de águas: 
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Definição: “linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência 

de morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de águas;” 

 

Parâmetros para delimitação:  

 

Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de 

nível correspondente a d ois terços da altura, em relação à base, do 

pico mais baixo da cumeada, fixando-se a cu rva de nível para cada 

segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros; 

 

APP de topos de morros e de montanhas 

 

Definição: 

 

IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base 

entre cinqüenta e t rezentos metros e e ncostas com declividade 

superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na 

linha de maior declividade; 

V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a b ase 

superior a trezentos metros; 

VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por 

planície ou superfície de lençol d`água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu redor; 
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Parâmetro de delimitação: “no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a 

partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação 

a base;” E ainda faz as seguintes considerações: 

 

Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas 

cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 

quinhentos metros, a Á rea de Preservação Permanente abrangerá o 

conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de 

nível correspondente a d ois terços da altura em relação à b ase do 

morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que 

segue: 

I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até 

quinhentos metros entre seus topos; 

II - identifica-se o menor morro ou montanha; 

III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços 

deste; e 

IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste 

nível. 

 

Definição e Parâmetros para delimitação de APPs de altitudes superiores a 1.800m: 

“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: em altitude superior a mil 

e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais elevações, à cr itério do órgão 

ambiental competente;” 

 

Cada um destes tipos de APP foi delimitado com o uso de aplicativo SIG de forma 

automatizada e s emi automatizada (ver “Procedimentos Técnico-Operacionais”) e foram 

armazenados sob a forma de arquivos vetoriais que posteriormente ganharam representação 

espacial na forma de mapa temático na escala 1:50.000. 
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 -  Geração de Mapa de Crimes Ambientais Associados ao Uso Inadequado 

das Áreas de Preservação Permanente:  

 

Para a ap uração e identificação das Áreas de Preservação Permanente que se 

encontram submetidas a usos inadequados em relação às premissas da legislação foi realizada 

a combinação das informações relativas aos tipos de Áreas de Preservação Permanente 

encontrados, com as classes de Uso da terra e Cobertura Vegetal identificadas, esta etapa do 

trabalho foi também realizada em ambiente SIG por meio da operação de intersecção dos 

layers (planos de informação) utilizando-se do método de análise booleana que se faz ainda 

muito eficiente para realizar combinações de intersecção entre dois planos de informação. 
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A operação booleana talvez seja a mais importante classe de 

operações locais devido à s ua importância na caracterização de 

critérios envolvendo diferentes campos e objetos. Muitas 

implementações de álgebras de mapas pressupõem a existência de um 

modelo de dados adicional que pode ser chamado de booleano por sua 

natureza binária. Resultados de operações booleanas são os campos 

obtidos a partir da comparação entre valores locais de outros campos 

quantitativos ou qualitativos, baseadas em relações de ordem ou 

igualdade. Além de comparações toda a r iqueza da álgebra boolana 

baseada em operações primitivas como E, OU, NÃO também pode 

ser utilizada afim de caracterizar as mais diversas situações que 

podem ocorrer em locais de uma área de estudo, com base em grades, 

imagens e mapas temáticos disponíveis em uma certa base de dados. 

(BARBOSA; CÂMARA; CORDEIRO, 2007). 

 

 Os novos atributos gerados na aplicação desta combinação de informações foram 

exportados para um sistema gerenciador de banco de dados, onde forma realizados os 

cálculos de quantificação e p orcentagem das áreas relativas a cad a combinação encontrada 

(Classe de USO X Tipo de APP) por tabulação cruzada dos dados. 

 

Tais informações geradas: Situação atual do Uso e Ocupação da terra e Cobertura 

Vegetal nas Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Gomeral; 

foram reclassificadas de maneira a agrupar: as classes de uso e ocupação da terra que através 

de qualquer uma das formas de intervenções antrópicas identificadas nessas áreas, tenham 

provocado alterações na cobertura vegetal original das mesmas; e as classes que se 

constituem em coberturas vegetais naturais.  

 

A operação de reclassificação consiste em obter um campo temático a 

partir de outro campo temático, que podem ou não, ser de categoria 

temáticas distintas. Cada local de uma área de estudo é as sociado a 

um valor de um conjunto de classes temáticas, segundo uma tabela 

que modela o mapeamento dos conjuntos de entrada e s aída. 

(BARBOSA; CÂMARA; CORDEIRO, 2007). 
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 A aplicação de tais operações permitiu que fossem identificadas e ressaltadas as 

Áreas de Preservação Permanente que estão atualmente submetidas a usos incompatíveis com 

as determinações da Resolução CONAMA de 2002. conforme segue a seguir:  

“A APP é constituída pela flora- florestas e demais formas de 

vegetação originais destes territórios (Art. 2º caput e 3 º caput do 

Código Florestal) - fauna, solo, ar e águas. (Lei 4.771/1965 e 

7.803/1989 e Resolução CONAMA 303 de 20/03/2002), e exercem a 

função de preservar os recursos hídricos, a p aisagem, a es tabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 

o solo e as segurar o bem estar das populações humanas. Esses 

espaços não poderão ser alterados ou suprimidos.(Art. 225, § 1º , III 

da CR/88).” 

 

 Tais informações geradas, as Áreas de Preservação Permanente submetidas a usos 

inadequados e adequados às premissas legais ambientais acima mencionadas, ganharam 

representação gráfica geo-referenciada, sob a forma de um Mapa Temático na escala 

1:50.000. 
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Procedimentos Técnico-Operacionais:  

 
Geração de MDE: Para a geração do Modelo Digital de Elevação da área de estudo 

foi utilizada a imagem SRTM. Esta foi aberta em ambiente SIG, no qual foram extraídos os 

vetores correspondentes as isolinhas de cotas altimétricas (curvas de nível) no intervalo de 20 

em 20 metros (compatíveis à escala 1:50.000). Tais vetores de curvas de nível serviram de 

base para a geração do Modelo Digital de Elevação (MDE) correspondente a área de estudo, 

por triangulação das variações altimétricas informadas nas curvas, procedimento disponível 

no leque de operações oferecidas pelo SIG utilizado. 
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Registro de imagens: Posteriormente a g eração do MDE foram registradas, na 

projeção UTM, datum SAD 69, zona 23 Sul; as imagens produtos do satélite CBERS 2B, 

tanto as oriundas do sensor CCD (bandas 1, 2 e 3) quanto a proveniente do sensor HRC. O 

registro destas imagens foi realizado em ambiente SIG com a u tilização dos rasters 

georreferenciados correspondentes as cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 

correspondente às folhas: SF-23-Y-B-VI-1 (Delfim Moreira - 1971) e SF-23-Y-B-3 

(Pindamonhangaba - 1974) que serviram como base de referência. 
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Fusão de imagens: As imagens do sensor CCD (cada banda da imagem utilizada) 

foram compostas de maneira a formar uma única imagem colorida na composição (3, 2, 1). 

Esta última foi fusionada à imagem HRC por substituição da intensidade da composição 

colorida pela intensidade da imagem pancromática (do sensor HRC), mantendo-se as 

características de brilho e saturação da imagem produto da composição multi-espectral, o que 

permitiu a o btenção de uma única imagem híbrida que contém as características multi-

espectrais (de coloração) da imagem CCD, mas que possui a resolução espacial de 2,7m da 

imagem HRC. 

 

 

 
Geração das bases necessárias: Todas as bases que foram posteriormente utilizadas 

no processo de identificação, delimitação e an álise das APPs, a s aber: rede de drenagem 

hidrográfica, limites da bacia, declividade, uso da terra e co bertura vegetal natural; foram 

obtidas, exclusivamente, a partir dos dois produtos acima descritos: MDE e Imagem Híbrida, 

que foram analisados e manipulados em ambiente SIG. 
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A rede de drenagem que compõe a Bacia Hidrográfica estudada foi vetorizada por 

fotointerpretação, na tela do computador, da imagem híbrida; associada à o corrência de 

fundos de vale fortemente entalhados, identificados pela interpretação do MDE. 

 

O limite da Bacia Hidrográfica foi vetorizado manualmente com o uso do mouse a 

partir da identificação dos divisores de águas, também por interpretação visual do MDE. 

 

As variações de declividade no interior da Bacia objeto de estudo foram obtidas de 

forma automatizada a p artir da classificação do MDE gerado em faixas específicas de 

declividade do terreno. 

 

Os diferentes tipos de uso da terra e os diferentes padrões de cobertura vegetal 

natural que ocorrem no interior da Bacia estudada, foram obtidos a partir da correspondência 

entre os padrões de tonalidade, forma, textura, cor, dimensão, sombra e aspecto da imagem 

híbrida, visualmente interpretada na tela do monitor; com os tipos de cobertura e u sos 

identificados diretamente nas expedições de campo. Após a identificação das classes, estas 

foram vetorizadas manualmente com o uso de aplicativos de edição vetorial do SIG utilizado. 

 

Delimitação das APPs: Os locais que se caracterizam como Áreas de Preservação 

Permanente foram localizados a partir da interpretação das definições de APPs constantes na 

Resolução CONAMA nº 303 do ano de 2002 e a posterior identificação de tais definições nas 

características físicas do objeto estudado, passíveis de serem interpretadas por meio da 

análise conjunta das informações de drenagem hidrográfica, declividade e de curvas de nível. 

 

Tal análise permitiu a identificação dos seguintes tipos de APP para a área estudada: 

Nascentes, Matas Ciliares, Declividades superiores á 4 5º (100%), Topos de Morro e d e 

Montanhas, Linhas de Cumeada e Altitudes superiores à 1800m. As APPs de Nascentes e 

Matas Ciliares foram vetorizadas de forma automatizada pela geração de buffers em torno 

dos mesmos. As áreas de APP de declividades superiores a 45º foram extraídas por meio da 

seleção e exportação da classe correspondente no arquivo vetorial de declividade.  
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As APPs de topos de morro, topos de montanha e linhas de cumeadas foram 

vetorizadas a p artir da análise conjunta da rede de drenagem (níveis de base), declividade 

(locais com declividade acima de 30%) e curvas de nível (diferenças altimétricas maiores que 

50m da base até o topo). A APP de altitudes superiores a 1800m foi vetorizada a través da 

identificação da cota correspondente a 1 800m de altitude e posterior vetorização de toda a 

área que contêm curvas de nível com cotas altimétricas superiores à mesma. 

 

Diagnóstico das APPs: Para se avaliar o atual estado de conservação das APPs se 

fez necessária primeiramente a identificação dos diferentes usos e t ipos de coberturas 

vegetais naturais que atualmente estão inseridas no interior dessas áreas. Para tanto foi 

realizada a combinação entre os dados de uso da terra e coberturas vegetais naturais com os 

limites das APPs. Tal procedimento consistiu no recorte espacial do vetor correspondente ao 

uso da terra e c obertura vegetal natural no interior das APPs por intersecção de vetores. 

Posteriormente foram calculadas as áreas para cada combinação encontrada (classe de uso da 

terra ou cobertura vegetal natural x tipo de APP) e es tas foram tabuladas de maneira a 

permitir a co nstatação, localização e d imensionamento dos tipos de APP que estão sendo 

suprimidos por usos indevidos em relação às exigências do Código Florestal Brasileiro e 

quais os tipos de usos que são os responsáveis pela supressão dos mesmos e qual as suas 

respectivas áreas de abrangência (magnitudes). 
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Resultados Tabulares:  

 
Tabela1 - Área da Bacia: 
 

Entidade Área total (hectares)  
Bacia Hidrográfica 

doRibeirão Gomera l 3.620,294 
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Tabela2 - Área total das Classes de Uso e O cupação da Terra e 

Cobertura Vegetal em relação a área total da Bacia Hidrográfica:  
 

Classe Área tota l 
(hectares)  

% do total da 
Bacia 

Florestas Ombrófilas 
Densas 960,402 26,53 

Florestas Secundár ias 
bem regeneradas 905,142 25,00 

Campos Naturais de 
Alt it ude 380,277 10,50 

Reflorestamentos -
Silviculturas 15,754 0,44 

Culturas Agr íco las 30,160 0,83 

Pastagens ou Campos 
Antrópicos 1.325,001 36,60 

Edificações 3,558 0,10 

 
 

Tabela3 - Área total das Áreas de Preservação Permanente da 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Gomeral:  

 
Entidade Área total (hectares)  % do total da Bacia 

Áreas de Preservação 
Permanente 2.403,984 66,40 

 
 

Tabela4 - Área de cada tipo de Área de Preservação Permanent e 
em relação à Área total de APPs e a área total da Bacia: 

 

Tipo de APP Área (hectares) % do total de 
APPs 

% do total da 
Bacia 

Nascente 173,418 7,21 4,79 
Vegetação 

Margina l (Ciliar)  945,553 39,33 26,12 

Declividade > 
45° 28,276 1,18 0,78 

Linha de 
Cumeada 417,129 17,35 11,52 

Topo de Morro 28,396 1,18 0,78 
Alt it ude > 

1.800m 811,212 33,75 22,40 
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Tabela5 - Áreas das Classes de Uso e O cupação da Terra e 

Cobertura Vegetal dentro das APPs em relação a área total de cada 
Classe e ao total das APPs:  

 

Classe Área (hectares) 
nas APPs 

% do total da 
Classe 

% do total das 
APPs 

Floresta Ombrófila 
Densa 751,350 78,23 31,25 

Floresta Secundária 
-Capoeira 691,767 76,43 28,78 

Campos de Altitude 380,167 99,97 15,81 
Reflorestamento -

Silvicultura 5,616 35,65 0,23 

Cultura Agrícola 8,897 29,5 0,37 
Pastagem ou Campo 

Antrópico 565,261 42,66 23,51 

Edificações 0,925 26,00 0,05 
 

 
Tabela6 - Áreas de Preservação Permanente,  atualmente 

submetidas a Usos e Ocupações da Terra indevidas em relação ás 
restrições impostas pelo Código Florestal:  

 
Entidade Área (hectares) % do Total das APPs 

Usos indevidos (cr imes 
ambientais nas APPs) 580,699 24,16 
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Conclusão e Considerações Finais:  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a d elimitação e o  Diagnóstico de 

APPs aqui apresentados em geral se mostraram consideravelmente eficientes. 

 

Tendo em vista a n ecessidade imprescindível de obtenção de informações 

altimétricas seja em forma de isolinhas de nível ou em forma de Modelo Digital de Elevação 

– MDE, a u tilização da imagem de radar proveniente da missão SRTM e que é 

disponibilizada, pós-interpolação, pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

atende bem a e stes requisitos e se mostrou eficiente e de rápido processamento. Quanto às 

imagens provenientes do satélite sino-brasileiro CBERS 2B, a utilização conjunta das 

imagens obtidas pelos sensores CCD e H RC a partir da fusão de ambas apresentou um 

considerável ganho em acuidade visual para a interpretação e ex tração de informações da 

superfície imageada, estando aptas a serem utilizadas inclusive para mapeamentos em escalas 

superiores, dada a sua alta resolução espacial (2,7m). 

 

Tais constatações ganham grande relevância no contexto brasileiro que, dada a 

vastidão do território e a car ência de bases cartográficas em médias e g randes escalas, a 

utilização destes dados de sensores orbitais na fiscalização e ap licabilidade da legislação 

ambiental brasileira, no planejamento do território, e mesmo no desenvolvimento de 

pesquisas em ciências da natureza; se apresentam como uma das poucas alternativas que 

capazes de suprir tais carências, inclusive no que se referem à delimitação e ao diagnóstico de 

Áreas de Preservação Permanente. Neste último caso o problema se apresenta de forma 

bastante complexa, pois existem algumas lacunas na própria legislação que acabam 

dificultando a sua própria aplicabilidade como, por exemplo, o fato de não haver nenhuma 

menção no corpo do texto do Código Florestal no que se refere à e scala que devem se 

encontrar as bases de dados necessárias à identificação das APPs e a escala da própria 

delimitação das mesmas; pois é s abido que a ár ea abrangida por Áreas de Preservação 

Permanente é proporcional à escala da base de dados utilizada devido ao fato do aumento na 

generalização de informações (de rede de drenagem, cotas altimétricas, etc.) conforme se 

diminui a e scala, portanto: quanto menor a es cala dos dados, menor a quantidade de rios 

informada, e menor a área de APPs.  
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Neste contexto a p rópria ausência de uma base cartográfica em média escala com 

recobrimento de todo o território nacional se apresenta como grande obstáculo à 

determinação de uma escala mínima padrão na delimitação correta e legítima de APPs. 

 

A opção de utilização de dados provenientes de sensores orbitais para a obtenção de 

informações topográficas altimétricas vêm crescendo concomitantemente à d isponibilidade 

cada vez maior e financeiramente mais acessível destes dados, alguns já estão sendo 

utilizados inclusive pelos próprios órgãos governamentais destinados à r ealização de tais 

levantamentos. Como o caso das imagens provenientes do satélite Asters utilizadas e 

distribuídas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e que possibilitam a 

extração de MDEs até a escala de 1:10.000; e outros ainda menos acessíveis, mas que já vêm 

sendo utilizados por empresas prestadoras de serviços em geotecnologias como o caso da 

utilização dos pares estéreos de imagens provenientes do satélite QuickBird que chegam a 

escala 1:2.000, entre outros. 

 

De maneira geral as técnicas de manipulação de dados provenientes de sensores 

orbitais em ambiente SIG tanto na realização de pesquisas em ciências da natureza quanto na 

geração de informações necessárias à fiscalização e a o planejamento do território vêm 

crescendo concomitantemente aos avanços tecnológicos no setor substiuindo com  vantagens 

os métodos manuais tradicionalmente utilizados, permitindo a obtenção de resultados menos 

subjetivos, em menor tempo e apresentado níveis de exatidão comparáveis aos obtidos por 

métodos manuais. 

 

A funcionalidade e eficácia desses procedimentos, integrada às informações 

produzidas pelas imagens de satélite, sobretudo, as de média e alta resolução espacial, podem 

produzir diagnósticos e fornecer subsídios capazes de identificar e mensurar a ocorrência de 

conflitos de uso e ocupação da terra em Áreas de Preservação Permanente, fortalecendo as 

ações ambientais de monitoramento como suporte aos instrumentos jurídicos de controle e 

fiscalização destas áreas.  
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É a partir desta perspectiva que o trabalho aqui apresentado se propõe a contribuir 

não apenas na geração de informações ambientais atualizadas da área posta em questão, como 

também na apresentação de alternativas metodológicas atuais e d e baixo custo para a 

execução de novos trabalhos relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1277   



 

 

Referências Bibliográficas:  
 

ALICINO, L. C. M; RUDORFF, B. F. T; MOREIRA, M. A; MEDEIROS, J. S; 
JÚNIOR, R. Subsídios para o Manejo Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Una 
através do uso de técnicas de Geoprocessamento e S ensoriamento Remoto. In: 
SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE PERCEPCIÓN REMOTA 9, 2000, Puerto Iguazu, 
Missiones, Argentina. Anais Argentina, 2000. 
 

BARBOSA, C. C. F; CÂMARA, G; CORDEIRO, J. P. Análise Espacial de Dados 
Geográficos. INPE. São José dos Campos - SP, cap.8 p.3–11, 2007. 
 

CARVALHO, D. E. A. Processos Erosivos e sua Relação com Parâmetros de 
Qualidade da Água na Porção Superior da Bacia do Ribeirão Guaratinguetá. In: VIII 
Encontro Latino Americano de Pós Graduação e XII Encontro Latino Americano de Iniciação 
Científica. Universidade do Vale do Paraíba - São José dos Campos –SP, 2008. 
 

CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Resolução n° 303, 
Dispõe sobre as áreas de preservação permanente, 20 de Março de 2002. 
 

CORRÊA, T; COSTA, C; SOUZA, M. G; BRITES, R. S. Delimitação e 
Caracterização de Áreas de Preservação Permanente por Meio de um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG).  R evista Árvore.  V içosa - MG, v.20, n.1, p.129 - 135, 
1996. 
 

CRESTANA, M. S. M; TOLEDO FILHO, D.V; CAMPOS, J.B. Florestas: sistemas 
de recuperação com essências nativas. Campinas: Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral, p.60, 1993. 
 

CRÓSTA, A. P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. 
Campinas: Instituto de Geociências, UNICAMP, p.170, 1992. 
 

ENGESPAÇO. Manual do usuário: SITIM 340/SGI. São José dos Campos: INPE, 
1989. 
 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2002. 
 

FONSECA, L. M. G. Processamento Digital de Imagens. Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, jun. 2002. 
 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1278   



 

 

GARBRECHT J; MARTZ, L. W. Network and subwatershed parameters 
extracted from digital elevation models: the bills creek experience. Water  Resources 
Bulletin, v. 29, p.909-916, 1993. 
 

LUCHIARI, A. J; PESSOA, M. C. P. Y; FERNANDES, E. N; LIMA, M. A. 
Principais modelos matemáticos e simuladores utilizados para análise de impactos 
ambientais das atividades agrícolas. Jaguariúna, EMBRAPA/CNPMA, 1997. p.83 
(EMBRAPA, CNPMA. Documentos, 8), 1997. 
 

MOTTA, J. L. G; FONTANA, D. C; WEBER, E. Verificação da acurácia da 
estimativa de área cultivada com soja através de classificação digital em imagens 
Landsat. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 10 (SBSR) 
Anais X SBSR, Foz do Iguaçu INPE, p. 123-129, 2001. 
 

OLIVEIRA, M. J. Proposta metodológica para delimitação automática de 
Áreas de Preservação Permanente em topos de morro e em linha de cumeada. 2002. 
p.53, Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Vicosa, 
2002. 

 
REBOUÇAS, A. C. B; BRAGA, E. J. G. Organizadores. Águas Doces no Brasil - 

capital ecológico, usos e conservação. Ed. Escrituras Editora e Livraria da Vila. 2a .edição, 
2002.   
 

RIBEIRO, C. A. A. S; OLIVEIRA, M. J; SOARES, V. P; PINTO, F. A. C. 
Delimitação automática de áreas de preservação permanente em topos de morros e em 
linhas de cumeada: metodologia e estudo de caso.  In: SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO 
EM SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
APLICADAS À ENGENHARIA FLORESTAL, 5., 2002. Curitiba, PR. Anais Curitiba, p. 7-
18, 2002. 
 

SAITO, M. A. DIVISÃO REGIONAL AGRICOLA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
- S.P. 1995.  Manejo de Pastagens - Recursos Naturais: Caracterização e Conservação; 
cap.1, p.143, 1995.  
 

TOWSHEND, J. R. G; MAGUIRE, D. J; GOODCHILD, M. F; RHIND, D. W. 
Environmental database and GIS. In: Geographical information systems: principles and 
applications. New York: Longman Scientific & Technical, p. 201 e 205, 1992. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1279   



 

 

 
TRIBE, A. Automated recognition of valley lines and drainage networks from 

grid digital elevation models: a review and a new method. In: Journal of Hidrology, v. 139, 
p. 263 e 293, 1992. 
 

VALERIANO, M. M. Modelo digital de elevação com dados SRTM disponíveis 
para a América do Sul. São José dos Campos, SP, INPE: Coordenação de Ensino, 
Documentação e Programas Especiais (INPE-10550-RPQ/756). P.72, 2004. 
 

XAVIER DA SILVA. Geoprocessamento e análise ambiental. Revista Brasileira 
de Geografia. v. 54, p.47 e 61, 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1280   



 

 

A ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS NO PHILCARTO: APLICAÇÕES 
EM AMBIENTES DE ENSINO 

 
 
 
 
PAULA CRISTIANE STRINA JULIASZ       Índice 
paulacsj@rc.unesp.br  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
 
BRUNO ZUCHERATO  
bzucherato@gmail.com  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
 
 
 
 
 As possibilidades encontradas no ensino de geografia por meio de representações espaciais 

são muitas e d evem ser exploradas ao máximo, uma vez que os mapas permitem uma 

visualização espacial dos conteúdos apresentados para o ensino. Com base em Almeida 

(2003) acredita-se que o indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar 

sobre aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. No contexto 

escolar, o mapa é d efinido como um recurso visual utilizado pelo professor para ensinar 

Geografia, devendo o a luno manipulá-lo para aprender os fenômenos geográficos nele 

representado. Observa-se que não se explora a função de comunicação ou linguagem, ou seja 

deve-se permitir que o aluno utilize como uma solução alternativa de representação espacial 

de variáveis que possam ser manipuladas na tomada de decisões e na resolução de problemas.  

 

Os conteúdos que necessitam de representações cartográficas presentes nos materiais e 

recursos didáticos disponibilizados ao professor, nem sempre estão espacializados em mapas. 

Portanto torna-se importante a p roposta de uma metodologia que permita a es se professor 

desenvolver seus próprios mapas, utilizando um programa gratuito e de fácil manuseio. Os 

programas gratuitos são importantes tanto em ambientes de ensino quanto acadêmicos, 

permitindo uma liberdade de produção do conhecimento e aces sibilidade e consistindo em 

uma alternativa para ambientes onde faltam recursos. Destaca-se como principal objetivo do 

presente artigo apresentar resultados obtidos da verificação da qualidade da comunicação 

cartográfica de diferentes representações de um mesmo mapa temático elaborado com o 

auxilio do programa Phlicarto (http://philcarto.free.fr).  
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Esta análise foi feita a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: levantamento de 

conteúdo de ensino presente em material didático que não possua uma representação 

cartográfica; elaboração da base cartográfica do conteúdo em questão; elaboração de uma 

série de mapas, com diferentes níveis de representação das propriedades perceptivas e das 

variáveis visuais propostas pela teoria da semiologia gráfica, destaca-se a e laboração dos 

mapas coroplético, círculos proporionais, círculos proporcionais coloridos; coroplético com 

círculos proporcionais sobrepostos, nuvem de pontos, nuvem de pontos colorido; testes destas 

representações com os alunos do curso de graduação em geografia da Universidade Estadual 

Paulista, campus de Rio Claro. Estes testes consistiram na análise da informação cartográfica 

apresentada pelos diferentes tipos de mapas por meio da elaboração de um texto didático do 

conteúdo representado. No decorrer da pesquisa espera-se que exista uma correlação, ou 

semelhança na escolha de mapas feita pelos alunos como sendo aquele que melhor transmite 

a informação cartográfica em questão, esse resultado deve ser discutido e d evem ser 

levantados as variáveis visuais presentes na representação, bem como suas propriedades 

perceptivas. Espera-se que exista alguma semelhança entre o texto explicativo elaborado 

pelos alunos e o  texto escolhido para o tema representado, confirmando a comunicação dos 

mapas. Ao final da análise espera-se estabelecer uma metodologia acessível de elaboração de 

mapas, que possa ser utilizada por professores ou pessoas interessadas na temática. 

  

O ensino da disciplina geográfica aliado a materiais de apoio como os livros didáticos e as 

representações cartográficas, como por exemplo, os mapas, permitem uma melhor leitura 

espacial de um fenômeno apresentado auxiliando os educandos a o bter uma melhor 

compreensão do espaço geográfico estudado. 

 

 Considerando a concepção de mapa proposta por Oliveira (2003, p.19) que o define 

em educação como um recurso visual a que o professor deve recorrer para ensinar geografia e 

que o aluno deve manipular para aprender os fenômenos geográficos, e ainda que o indivíduo 

que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre aspectos do território que não 

estejam registrados em sua memória (Almeida, 2003) ressaltamos a necessidade da utilização 

desse tipo de representação no ambiente escolar. 
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 Observa-se que não se explora a função de comunicação ou linguagem dos mapas em 

geografia, ou seja, deve-se permitir que o aluno o utilize como uma solução alternativa de 

representação espacial de variáveis que possam ser manipuladas na tomada de decisões e na 

resolução de problemas. Os conteúdos que necessitam de representações cartográficas 

presentes nos materiais e recursos didáticos disponibilizados ao professor, nem sempre estão 

espacializados em mapas. Portanto torna-se importante a p roposta de uma metodologia que 

permita a esse professor desenvolver seus próprios mapas, utilizando um programa gratuito e 

de fácil manuseio. 

 

 Os programas gratuitos são importantes tanto em ambientes de ensino quanto 

acadêmicos, permitindo uma liberdade de produção do conhecimento e acessibilidade e 

consistindo em uma alternativa para ambientes onde faltam recursos. 

 Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é apresentar os resultados obtidos da 

verificação da qualidade da comunicação cartográfica de diferentes representações de um 

mesmo mapa temático elaborado com o auxilio do programa Phlicarto 

(http://philcarto.free.fr). 
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Materiais e métodos 

 

 Para a c onstrução dos mapas propostos foi utilizado o livro Geografia: Espaço e 

Vivência 6ª série (7º ano) (Boligian, 2001), do conteúdo desse livro foi separado um quadro 

(Quadro 1) referente a área e população dos estados da Região sudeste no capítulo que trata 

dos conteúdos geográficos dessa região. 

 
ESTADO POPULAÇÃO 

(Nº de habitantes) 
Área 
(Km²) 

Espírito Santo (ES) 3 097 232 46 047, 3 
Minas Gerais (MG) 17 891 494 586 552, 4 
Rio de Janeiro (RJ) 14 391 282 43 797, 4 

São Paulo (SP) 37 032 403 248 176, 7 
Sudeste 72 412 411 924 573, 8 

Fonte: Boligian (2001). Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro, IBGE, 2001. 
Quadro 1: Informações dados apresentados pelo livro didático utilizado para a construção dos 

mapas temáticos. 
 

A partir das informações apresentadas nesse quadro foram construídas 12 

representações diferentes com conteúdos referentes a área e população desses estados, dessas 

12 representações 4 se referiam ao tema área dos estados da região sudeste, 4 se referiam ao 

tema população dos estados da região sudeste em 2000 e 4 se referiam a área e população dos 

estados da região sudeste em 2000. 

 

Todas as representações cartográficas elaboradas utilizaram o programa 

PHILCARTO. 

 

O programa PHILCARTO é um software desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe 

Waniez, é u m programa gratuito, possui funções de digitalização através de um programa 

auxiliar o Phildigit, e ferramentas de elaboração de mapas temáticos, não possui um sistema 

de georreferenciamento que é a at ribuição de coordenadas UTM ou geográficas para pontos 

do desenho que permitem a localização de quaisquer pontos encontrados nos mapas em 

questão, mas permite a criação de mapas temáticos de diversas naturezas (Girardi, 2007, p.4).  
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Para a elaboração dos mapas por meio do programa podem ser utilizados arquivos na 

extensão “.ai” que são gerados pelo próprio software, ou então o programa auxiliar Phildigit 

permite a importação de arquivos “.shp”, “.mif”, “.txt” além da possibilidade de vetorização 

de arquivo em formato de imagens. 

 

Para as representações elaboradas foi utilizado como mapa base, o arquivo referente ao mapa 

dos estados brasileiros disponibilizado no site do próprio programa PHILCARTO. 

Por suas características e pela simplicidade das ferramentas apresentadas pelo PHILCARTO, 

esse programa foi escolhido para a e laboração dos mapas propostos pela investigação 

suscitada pelo presente artigo, entendendo que este programa pode ser utilizado por 

educadores que desejem criar suas próprias representações cartográficas a partir de outros 

conteúdos apresentados por livros didáticos. 

 

Dentre os mapas elaborados a p artir dos dados apresentados pela tabela do livro 

didático destacamos as seguintes representações. 

 

Foram elaborados dois mapas de círculos proporcionais, sendo que um destes 

representava a ár ea dos estados da região sudeste (Figura 1) e o utro que representava a 

população da região sudeste (Figura 2). 

   

 
Figura 1: Mapa de círculos proporcionais com o tema área dos estados da região sudeste – 2000. 
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Figura 2  : Mapa de círculos proporcionais com o tema população dos estados da região sudeste – 2000. 

  

 Os mapas de círculos proporcionais consideram um ponto da área, no caso da base 

cartográfica utilizada esse ponto está centrado na capital de cada um dos estados, sobre esse 

ponto são criados círculos proporcionais referentes as diferentes populações apresentadas em 

cada unidade analisada. 

 

 Loch, (2006) ressalta algumas considerações a r espeito da utilização desse tipo de 

representação, dentre as quais, destacamos as seguintes: 

- Permite uma diferenciação nítida do fenômeno em cada área; 

 

- O uso de computadores para a produção de mapas de símbolos 

proporcionais tornou o método de fácil aplicação e reprodução; 

 

- Não permite que se perceba como as quantidades estão distribuídas 

no espaço; 

 

- Possibilita a co mbinação de diversas variáveis visuais, permitindo 

uma abrangência maior de informações – cores e t onalidades 

variadas, formas e dimensões. (p.223) 
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 Foram elaborados dois mapas coropléticos em níveis de cinza, sendo um referente a 

área dos estados da região sudeste (Figura 3) e um mapa referente a população dos estados da 

região sudeste – 2000 (Figura 4). 

 

 
Figura 3: Mapa coropléticos em níveis de cinza com o tema área dos estados da região sudeste. 

 

 
Figura 4: Mapa coropléticos em níveis de cinza com o tema área dos estados da região sudeste. 

 

 Os mapas coropléticos, também denominados de corocromáticos, ilustram dados 

nominais utilizando diferenças na cor para representar áreas, esse tipo de mapa, também pode 

utilizar os padrões visuais de textura e padrão nas representações (Loch, 2006). 
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 Girardi (2007, p.22) conceitua o mapa coropléticos da seguinte maneira: 

 

A palavra coroplético vem do grego “choros” -> área e “plethos” 

valor. Como o próprio nome sugere, neste método o valor está 

associado à área da unidade espacial. Este tipo e representação deve 

ser aplicado aos dados de porcentagem, índices e relações entre duas 

ou mais variáveis. Para elaborar este tipo de mapa o Philcarto utiliza 

os polígonos das unidades espaciais, presentes na basecartográfica. 

 

 Para a construção desse tipo de representação deve-se evitar o uso de cores saturadas, 

pois estas cores podem cansar os olhos, causando no mesmo um grande impacto, esse tipo de 

representação transmite a ideia visual de que as cores mais intensas são aquelas onde existe 

uma maior concentração do fenômeno representado. 

 

 Também foram elaborados dois mapas coropléticos nominais, sendo um destes 

referentes a área dos estados da região sudeste (Figura 5) e outro referente a população dos 

estados da região sudeste – 2000 (Figura 6). 

 

 
Figura 5: Mapa coropléticos nominal com o tema área dos estados da região sudeste. 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1288   



 

 

 
Figura 6: Mapa coropléticos nominal com o tema população dos estados da região sudeste. 

 

 Nas representações coropléticas nominais as unidades de representação não são 

divididas em intervalos de representação, é atribuída a cada unidade o valor absoluto que é 

apresentado na legenda, nesse tipo de representação as cores definidas para cada unidade não 

possui um caráter de ordenação, mas sim de diferenciação. 

 

 Outro tipo de representação utilizada na elaboração dos mapas, foi a representação em 

nuvens de pontos, para esse tipo de representação também foram elaborados dois mapas um 

representando a ár ea dos estado da região sudeste (Figura 7) e outro representando a 

população dos estados da região sudeste – 2000 (Figura 8). 
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Figura 7 – Mapa de nuvem de pontos referente a área dos estados da região sudeste. 

 

 
Figura 8 – Mapa de nuvem de pontos referente a população dos estados da região sudeste – 2000. 

 

 Nesse tipo de representação a cad a ponto representado na unidade de análise é 

atribuído um valor apresentado na legenda, esses pontos são então espalhados na área das 

unidades de análise, transmitindo uma sensação de concentração e d ispersão do fenômeno 

representado. 
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 Loch (2006, p.225) conceitua esse tipo de representação da seguinte maneira: 

 

Os mapas de pontos são um caso especial dos mapas de símbolos 

proporcionais. Eles ilustram dados pontuais pelos pontos, de forma 

que cada um denote a mesma quantidade e que esteja localizado, o 

tanto quanto possível, no local onde ocorre o elemento considerado. 

 

Esse tipo de mapa fornece uma representação significativa de densidade e distribuição 

espacial. 

Além das representações já citadas, foram elaborados ainda 4 mapas que 

representaram as duas informações, área e população dos estados da região sudeste. 

Foi elaborado um mapa com o tema área e população dos estados da região sudeste 

representado por meio de círculos proporcionais coloridos (Figura 9), onde foram criadas 

classes para as diferentes áreas dos estados que compõem a r egião sudeste e ainda círculos 

para cada valor de população desses estados. 

 

 
Figura 9 – Mapa de círculos proporcionais coloridos referente a  

população e área dos estados da região sudeste – 2000. 
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Com relação a esse tipo de representação cabe ressaltar que: 

 

O mapa de círculos proporcionais coloridos é um mapa bivariável, ou 

seja, duas variáveis são representadas. A lógica de seleção das 

variáveis é a esma utilizada para os mapas coropléticos e de círculos 

proporcionais. As variáveis que expressam quantidades devem ser 

representadas pelos círculos; já as que expressam relações, 

porcentagens e índices devem ser representadas pelas cores. (Girardi, 

2007, p.28) 

 

A representação de duas informações diferentes em um mesmo mapa, permite uma 

análise melhor do tema representado. 

 

Foi elaborado também um mapa de círculos proporcionais sobrepostos a um mapas 

coropléticos (Figura 10), onde as diferentes cores representam a área dos estados e os círculos 

proporcionais representam a população de cada estado da região sudeste. 

 

 
Figura 10 – Mapa de círculos proporcionais sobrepostos em mapa coropléticos 

 referente a área e população dos estados da região sudeste – 2000. 
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O mapa coroplético com círculos proporcionais sobrepostos também é ummapa 

bivariável. A variável de valor absoluto deve ser representada pelos círculosproporcionais e a 

variável de relação pelas cores das áreas. 

 

Outro tipo de representação utilizada na elaboração dos mapas propostos pelo artigo, é 

o mapa de círculos proporcionais sobrepostos em mapa coropléticos nominal, com relação a 

esse mapa também foi elaborado um mapa com o tema área e p opulação dos estados da 

região sudeste – 2000 (Figura11) 

 

 
Figura 11 – Mapa de círculos proporcionais sobreposto em mapa coropléticos nominal 

referente a área e população dos estados da região sudeste – 2000. 

 

 Esse tipo de representação se assemelha com o mapa de círculos proporcionais 

sobreposto a mapa coropléticos, no entanto ao invés de apresentar um intervalo para as 

classes representadas pelas cores, ele apresenta o valor absoluto de cada unidade 

representada. 

Foi construído também um mapa de nuvens de pontos coloridos referente a ár ea e 

população dos estados da região sudeste – 2000 (Figura 12) 
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Figura 12 – Mapa de nuvens coloridas referente a área e população  

dos estados da região sudeste – 2000. 

 

 O mapa de nuvens de pontos coloridos representa duas variáveis, uma pelonúmero de 

pontos e outra pela cor dos pontos, nessa representação ao mapa de nuvem de pontos 

convencional é ad icionado cores que representa intervalos de uma outra classe, no caso do 

mapa elaborado a população foi representada pelos pontos e a ár ea dividida em classes com 

cores ordenadas. 

 

 Construídos os mapas este foram testados em quanto comunicação e representação de 

livros didáticos para o ensino do tema proposto em geografia. 

 

Optou-se por realizar uma intervenção didática na turma de 3º ano do curso de 

licenciatura em Geografia da Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro, durante a 

aula da disciplina Estágio Supervisionado III. Escolheu-se este grupo por ser composto por 

alunos que cursaram disciplinas especificas relacionada à cartografia e ao s conteúdos 

pedagógicos. 
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No mesmo dia da intervenção, os alunos estavam realizando apresentação de 

seminários sobre os textos reunidos no livro organizado por Almeida (2007) chamado 

Cartografia Escolar, que reuni teses e dissertações de diversos pesquisadores da área que 

designa o nome do livro. Durante as discussões realizadas entre os alunos, foi possível 

observar a e xposição da importância em cartografia pertinente ao estudante e a  geração de 

mapas de interesse do público alvo. 

 

Diante disto, a intervenção teria como partida os conteúdos tratados, naquele 

momento, portanto, partindo dos conhecimentos que ali estavam sendo debatidos, construídos 

e reconstruídos.  

 

Com isto, a a tividade consistia em uma problematização: encontramos no livro 

didático já mencionado anteriormente de grande circulação que ao discutir a Região Sudeste 

apresenta um quadro com as informações referentes à população e a  área (Km²) de cada 

estado. Diante deste quadro, foi proposto ao aluno a seguinte questão: Se você fosse o autor, 

colocaria um mapa para representar tais dados? Qual tipo de mapa escolheria e por quê? 

 

A partir disto, a turma dividiu-se em três grupos compostos por 5 alunos no máximo e 

os 12 mapas gerados pelo PHILCARTO foram distribuídos para cada grupo. Durante as 

discussões sobre a es colha do mapa, alguns alunos questionaram alguns dos mapas, 

afirmando que estavam errados segundo a semiologia gráfica.  

 

Após esta discussão os alunos elaboraram dois textos, um composto pela justificativa 

de tais mapas e outro que seria parte de um livro didático junto ao mapa escolhido. É válido 

ressaltar que a problematização do tema também apresentou como opção a não inserção de 

mapas bem como a d e um ou mais mapas. Para tornar mais compreensível a e scolha dos 

alunos, no presente artigo, os grupo serão denominados por A, B e C. 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1295   



 

 

O grupo A escolheu dois mapas: População e Área dos Estados da Região Sudeste – 

2000 (hab/Km²), representado por círculos proporcionais sobrepostos  em mapa coropléticos 

(Figura 10), e P opulação dos Estados da Região Sudeste – 2000 (hab.), representado por 

nuvem de pontos (Figura 8). Para compreender a escolha destes alunos, torna-se necessário 

apresentar seus textos na íntegra, para que nenhum detalhe ou interpretação seja subtraído, 

para depois discutirmos no item a seguir. Desta forma, os alunos apresentaram a seguinte 

justificativa: 

 

“O mapa 10 ( Figura 10) foi escolhido devido a ter, em nossa opinião, a m elhor 

representação gráfica de população, por meio de círculos crescentes. Ele propicia a melhor 

interpretação entre os mapas que nos foram apresentados. O uso correto das legendas, aliado 

a utilização de cores em degradé, faz com que a informação do mapa seja facilmente 

interpretada, no caso, a área dos estados.  

 

Escolhemos o mapa 8 (Figura 8) por ser o único a ap resentar de forma eficaz a 

distribuição populacional na região, porém, o mapa só permite essa análise, outro tipo de 

analise seria ineficaz.” 

 

No verso da folha, os alunos apresentaram o seguinte texto que comporia 

hipoteticamente um livro didático: 

 

“A região Sudeste é composta por quatro estados; Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. O estado de São Paulo é mais populoso, seguido por Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. O número total de habitantes pode ser observado no mapa 10 

(Figura 10), representado por círculos crescentes. 

 

Analisando o mapa 8 (Figura 8), é possível ver a concentração habitacional distribuída 

por toda região. O estado com maior área é o  de minas Gerais, seguido por São Paulo, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro. No mapa 10, que representa a população e a Área é possível 

estudar a área estimada dos estados por meio das cores e suas representações na legenda.” 
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O grupo B escolheu o mapa: População e Área dos Estados da Região Sudeste – 2000 

(hab/Km²), (Figura 10), como o grupo B, porém não optou por nenhuma outra representação 

como explicou: 

 

“Porque é mapa de síntese em que contem a população e área representada ao mesmo 

tempo. Como essa atividade é d estinada para a 6ª série, os alunos estão vendo o assunto 

“Região Sudeste”, assim os alunos poderão associar os conceitos com o mapa escolhido. 

Além disso, os alunos da 6ª série já conseguem a compreender um mapa de síntese, pois é 

nessa série que eles atingem um nível de maturidade intelectual para compreender várias 

informações jutas em um mapa.” 

 

Como o grupo A, também escreveu o verso da folha o seguinte texto sobre a Região 

Sudeste: 

 

“Dentre as divisões do Brasil proposta pelo IBGE, a Região Sudeste compreende 4 

estados brasileiros; Espírito Sato, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Essa região se 

destaca no cenário brasileiro por concentrar a m aior parcela da população, sendo a r egião 

mais populosa do Brasil. 

 

É válido lembrar que essa população não é d ividida homogeneamente entre tais 

estados. Sendo que o Estado de São Paulo é o mais populoso e o Espírito Santo é o estado 

menos populoso. Um dos fatores para essa realidade é o contexto histórico, pois  São Paulo 

recebe migrantes de outras regiões brasileiras. 

 

Para Saber mais 

Dica: Densidade Demográfica 

É a quantidade de habitantes por quilometro quadrado (área). 

- Para obter essa quantidade divida o total de habitantes de um estado pelo valor da 

área do receptivo Estado. 

Exemplo: Densidade Demográfica do Espírito Santo; 

Densidade Demográfica = 3.097.232/46.047,3 = 67,26 hab/Km² “ 
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O grupo C escolheu três mapas: População dos estados da região sudeste – 2000 

(hab.), mapas de círculos proporcionais (Figura 2) mapa 5, Área dos estados da região 

sudeste (2000 Km²), mapa coroplético (Figura 3) mapa 2, e População e área dos estados da 

região Sudeste – 2000 (hab/ Km²) (Figura 10) mapa 10. E apresentou a seguinte justificativa; 

 

“Representação da área por escala de cor e p opulação por tamanho, o mapa 10 

combina os artifícios usados nos mapas 5 e 2 para tornar mais didático o entendimento dos 

dados combinados. O mapa 10 não possui a mesma escala de cor do mapa 2 mas o principio é 

o mesmo.”  

 

E, no verso escreveu o seguinte texto que comporia o livro didático: 

 

“O Brasil é um país com uma área muito extensa, para entendermos melhor suas 

características foi dividido em 5 regiões; Nordeste, Norte Centro-Oeste, Sul e S udeste. A 

região sudeste é formada por quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e 

São Paulo. 

 

O capítulo de hoje vai estudar a área e a população dos estados dessa região, na tabela 

abaixo temos o número de habitantes por cada estado e a ár ea de cada um deles por 

quilometro quadrados. O mapa 5 (Figura 2) mostra a população por cada estado de acordo 

com o t amanho dos círculos, pode-se observar que São Paulo é o  estado que tem a maior 

população e o estado que tem a menor população é o Espírito Santo. O mapa 2 (Figura 3) 

representa a área total de cada estado pela escala de cores, a maior área, representada pela cor 

mais escura, que é o estado de Minas Gerais, e a menor área representada pela cor mais clara, 

que é o  estado do Rio de Janeiro. O mapa 10 (Figura 10) relaciona os dois dados, para 

podermos perceber que não necessariamente o estado com maio área é o  que tem a maior 

população.” 

 

Pode-se observar que os três grupos optaram pelo mesmo mapa, no entanto suas 

argumentações e seus textos se diferenciam em pontos relevantes a serem discutidos a seguir. 
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Análise dos dados 

 

 O grupo A atentou-se em utilizar o mapa que pudesse apresentar o tema de forma 

mais completa e exata, à medida que afirmam a necessidade da utilização da figura 10 por 

apresentar uma comunicação visual instantânea, porém suas informações não são exatas.  

Observa-se que os alunos atentaram-se na importância de materiais completos no ensino que 

não omitem dados que possam ser importantes para a co mpreensão de dados espaciais. No 

entanto, para isto um quadro, o mesmo anteriormente pelo livro didático, poderia ser um 

instrumento exato e de fácil comunicação e elaboração. 

 

O grupo B apresentou apenas um mapa afirmando ser um mapa síntese, porém os 

alunos se enganaram ao afirmarem isto, nos mapas síntese uma ou mais variáveis se integram 

e resultam em outro mapa, não constitui uma simples sobreposição de imagens como no caso 

apresentado pelo mapa escolhido pelos alunos. No entanto, os alunos atentaram-se ao público 

usuário dos mapas, alunos de 6ª série e a inda discutiram com base nas leituras prévias o 

estágio de maturidade desta faixa-etária e a capacidade de leitura destes com relação ao mapa 

síntese. Também, observou-se a preocupação deste grupo em não apresentar diversos mapas 

com muitas informações, sobrecarregando a comunicação visual.  

 

O grupo C escolheu para a sua representação três mapas diferentes, como um caminho 

didático explorando a co mpreensão da própria semiologia gráfica. Dessa maneira os alunos 

utilizariam um mapa para entenderem as relações entre a ár ea dos estados representados, 

outro mapa para entenderem a população dos estados representados e um terceiro mapa para 

relacionarem a população e a área dos estados. 

 

 Analisando os três grupos, pode-se compreender que todos se detiveram a semiologia 

gráfica, principalmente relacionada aos tamanhos e co res utilizadas, porém não é p ossível 

afirmar que os alunos apresentaram um domínio de tal teoria, que já está posta e faz parte dos 

conteúdos do curso de geografia.  Ao compreender os textos redigidos sobre o conteúdo 

Sudeste Brasileiro, nota-se que se detiveram aos mapas, não ultrapassado a r epresentação 

visual, o que poderia dispensar o mapa, já que o texto é descritivo, no entanto é possível que 

o comando utilizado para que os alunos realizassem a prática não se apresentou de maneira 

clara nesse sentido. 
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Conclusões 

 

Com base nos resultados apresentados pela pesquisa elaborada para a construção do 

presente artigo podemos chegar a algumas conclusões preliminares com relação aos objetivos 

propostos. 

 

Com relação a u tilização do programa PHILCARTO para a e laboração dos mapas 

para a co mposição do livro didático, apesar da facilidade na utilização do programa, o 

produto final gerado se apresenta pouco didático sendo necessário uma série de edições para 

que este possa se tornar mais didático, além do que por se tratar de um programa de 

coremática, que não permite o georreferenciamento, a inserção de alguns elementos como por 

exemplo escala se torna um pouco complicada. 

 

Com relação a escolha dos mapas feito pelos diferentes grupos de alunos, ficou clara a 

preocupação com relação as regras apresentadas pela semiologia gráfica ainda que alguns 

conceitos como o mapa síntese tenha sido apresentado de maneira equivocada, isso nos leva a 

levantar questões com relação a formação dos geógrafos na área da cartografia. 

 

Outra confusão recorrente apresentada pelos grupos foi com relação a r epresentação 

da área, o mapa representado em uma projeção equivalente transmite naturalmente a 

proporção entre as distâncias das áreas de suas unidades de análise, no entanto, os alunos ao 

escolherem os mapas para a composição do livro didático não levaram isso em consideração. 

 

As justificativas e estratégias utilizadas pelos grupos foram diferentes, o que os 

levaram a escolher um número diferente de representações, além de apresentarem diferentes 

justificativas para tais escolhas. 

 

Todos os grupos escolheram entre as suas representações para o tema população o 

mapa de círculos proporcionais, esse tipo de representação permite uma comparação visual 

entre as quantidades apresentadas em um ponto ou área de maneira rápida, permitindo uma 

leitura instantânea do mapa. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dentre as pesquisas existentes sobre o ensino-aprendizagem de Geografia é 

frequente a constatação de que os conteúdos de Cartografia, especialmente aqueles que têm 

uma ligação com a matemática, são de difícil aprendizagem pelos alunos (Almeida, 2003; 

Brasil, 1998). E esse problema ocorre do Ensino Básico ao Superior, o que torna de 

fundamental importância sua investigação.  

 

O ensino de Cartografia tem sido alvo de diversos estudos nos últimos anos 

(Girardi, 2003; Sampaio, 2006; Melo, 2007; Pereira, 2008; Oliveira, 2009; entre outros), 

muito em função das dificuldades relatadas pelos professores. Com base no que foi 

levantado, é possível apontar alguns pressupostos centrais sobre esse problema, como o fato 

de que há um nível insatisfatório de aprendizagem da Matemática por parte dos alunos. Isso é 

reflexo, em parte, de uma formação deficiente dos professores dessa disciplina, não apenas 

quanto às metodologias (didática e p rática), mas também quanto aos conteúdos. Logo, a 

educação matemática que vem sendo realizada é incapaz de preparar os alunos para a 

realização de raciocínios lógicos básicos, como as operações mais simples (adição, subtração, 

regra de três etc.).  
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Sabe-se que as temáticas da Cartografia com bases matemáticas são de suma 

importância para o aprendizado da Geografia, pois contribuem sobremaneira para uma 

aprendizagem real e satisfatória quanto ao uso dos mapas e sua aplicabilidade na análise 

geográfica. Os pressupostos citados anteriormente fornecem as diretrizes para o foco das 

intervenções necessárias, que visem minorar os problemas enfrentados na Geografia, com 

relação ao ensino-aprendizagem da Cartografia – especialmente no que se refere aos 

conteúdos ligados à Matemática. 
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OBJETIVOS  

 

Os objetivos traçados para o presente trabalho envolvem a investigação das 

causas da dificuldade de aprendizagem, na disciplina de Geografia, dos conteúdos de 

cartografia cujas bases são fundamentalmente ligadas à Matemática, como escala, fusos 

horários e coordenadas geográficas.  

Por se tratar dos primeiros passos de uma pesquisa, o que pretende, 

especificamente, é a r ealização de uma análise de trabalhos que versem sobre essa temática, 

incluindo também os que discutam as dificuldades no ensino-aprendizagem da própria 

Matemática. E, finalmente, realizar uma verificação preliminar do aprendizado dos alunos a 

respeito desses conteúdos. 

 

 

METODOLOGIAS  

 

A busca de trabalhos acadêmicos que abordassem a temática proposta constituiu a 

primeira parte dos procedimentos metodológicos, de modo a propiciar o processo de análise, 

que procurou identificar os resultados obtidos nas pesquisas e a ligação desses resultados 

entre si e com a problemática proposta. Objetivou-se, assim, subsidiar uma abordagem geral 

da atual situação do ensino-aprendizagem da Cartografia no país. De forma complementar, 

foi realizada também a busca e a nálise de trabalhos na área do ensino-aprendizagem da 

Matemática, como forma de contrapô-los àqueles no âmbito da Cartografia. A última etapa 

do trabalho compreendeu a aplicação de atividades em duas turmas de 6º ano de duas escolas 

públicas do município de Anápolis-GO, para subsidiar a avaliação dos resultados indicados 

nas pesquisas analisadas. 
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AS DIFICULDADES DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 
A priori, pode-se pressupor que compreender as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos e professores no ensino-aprendizagem na área da Matemática deve 

permitir uma aproximação maior com a compreensão dos problemas enfrentados com o 

ensino-aprendizagem também da Cartografia.  

Os trabalhos analisados permitem depreender que há, de fato,muitas 

dificuldades no ensino-aprendizagem da Matemática no Brasil, tanto por parte dos 

alunos como dos professores. Um dos maiores problemas apresentados nessas pesquisas 

foi a d esvinculação do ensino com a realidade do aluno, isto é,os conteúdos são 

ensinados de forma solta, o que dificulta o interesse dos alunos pela disciplina. Minuzzi 

e Camargo (2009, p. 1) afirmam que 

 

A Educação Matemática nas escolas, em alguma delas, consiste no ensino-
aprendizado de algoritmos, ou seja, na transmissão e resolução de exercícios a partir 
de passos e r egras formais, procedimento este que mecaniza a o btenção de 
resultados e n ão contribui para a construção de conhecimentos. A Matemática, 
então, passa a ser encarada por grande parte dos alunos como uma disciplina difícil, 
chata e sem muita ligação com a realidade. Desta forma, não faz-se entender a 
importância e necessidade dos conhecimentos básicos desta ciência para a resolução 
das mais variadas situações problemas apresentadas no cotidiano). 

 

A mecanização do processo de ensino-aprendizagem da Matemática tem criado 

uma barreira com os alunos no sentido de evidenciar o estigma da dificuldade em apreendê-

la. Para as autoras, 
 

[...]os conhecimentos matemáticos são de fundamental importância para 
compreender e a tuar no mundo, desta forma, sua aprendizagem se constitui em 
elemento essencial na formação da cidadania e p reparação do sujeito para a 
vivência plena numa sociedade em constante evolução e, que possuí múltiplas e 
complexas situações problemas (Minuzzi e Camargo, 2009, p. 1). 
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Bertini e Passos (2003) realizaram uma pesquisa em que procuraram identificar 

quais eram as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem da Matemática. 

Para as autoras, foi possível verificar que há vários fatores envolvidos, dos quais se destacam 

os seguintes: diferença entre o saber vivenciado e o escolar; o papel da escola; os alunos 

enquanto sujeitos do ensino-aprendizado; concepções negativas da matemática; obstáculos 

epistemológicos; os conteúdos; o papel da família; avaliação; metodologia; a ação  do 

professor.  

Nessa pesquisa com estudantes fez-se a ap licação de uma atividade envolvendo 

operações com diferentes níveis de dificuldade. Nas operações simples o erro quase não 

apareceu, mas em operações mais elaboradas as autoras puderam agrupar os erros da seguinte 

forma: reprodução errada da resposta, erro na contagem, erro na organização espacial, erro ao 

somar ou subtrair o zero, erro ao utilizar agrupamentos, operação invertida e er ro na 

compensação.  

Com os erros identificados, Bertini e Passos (2003) chegaram às seguintes 

constatações: 
 

Entre os problemas apresentados, as maiores dificuldades foram na resolução de 
problemas [que]envolvem a ideia de comparar e, principalmente, na resolução [em 
que] uma das partes é oculta, nesse caso a ideia de mudar adicionando com começo 
oculto. Aqui se torna importante fazer a distinção entre a s ituação problema e a 
operação usada para resolvê-la. Muitas vezes os alunos utilizam diferentes 
estratégias para resolver os problemas e c hegam ao resultado correto, no entanto 
não conseguem identificar a representação matemática dessas estratégias (Bertini e 
Passos, 2003 p. 7). 

 

As autoras destacam que é necessário deixar o aluno livre para criar seus próprios 

meios de resolução, mas também é necessário que ele compreenda em suas estratégias a 

matemática que está embutida.  

Uma pesquisa realizada por Fetzer e Brandalise (2010), com 130 a lunos de 6º 

ano, buscou compreender as dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem da 

Matemática. Foram colhidos depoimentos dos alunos a r espeito do ensino, metodologias, 

conteúdos, aprendizagem, entre outros elementos. As autoras destacam que, nos testemunhos 

dos alunos a respeito dos fatores acima citados, 
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Os discursos revelam que há uma manifestação predominantemente positiva em 
relação ao estudo e aprendizagem da Matemática, o que permite desmitificar a ideia 
de que a maioria dos alunos tem aversão, medo ou terror da disciplina. É evidente 
que muitos fatores influenciam o processo ensino-aprendizagem, tais como o 
contexto escolar, os conteúdos específicos, a metodologia docente e a própria 
relação professor-aluno. Nos depoimentos também foi possível diagnosticar que a 
postura docente e a relação professor-aluno são fatores determinantes no ato de 
ensinar e aprender (Fetzer e Brandalise, 2010,p.317). 

 

Dessa forma, é p ossível afirmar que o professor tem papel fundamental na 

concepção que os alunos formam a respeito da disciplina, e que sua postura irá definir o 

“gosto” pela matemática. Vale destacar aqui, em relação à p esquisa, os resultados 

apresentados em relação aos conteúdos: 
 

Quando questionados sobre os conteúdos matemáticos que mais apreciavam, 67% 
dos alunos apontaram os conteúdos que integram o eixo Números e Álgebra, sem 
uma menção significativa para as demais áreas da Matemática proposta nas 
Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do Paraná: Grandezas e Medidas, 
Geometrias e Tratamento da Informação. Tal escolha pode estar associada à 
predominância da abordagem das quatro operações nas séries iniciais e no 6º ano do 
Ensino Fundamental, pelos professores, nas aulas de Matemática ( Fetzer e 
Bransalise, 2010, p. 317). 

 

É interessante perceber que os alunos têm preferência pela Álgebra, 

principalmente pelo fato de ser justamente nessa área em que há maior número de erros no 

tocante à Cartografia. Outro ponto relevante da pesquisa são as metodologias que os alunos 

indicaram para o ensino da Matemática. De acordo com Fetzer e Brandalise (2010, p. 318), 

no que se refere 
 

às atividades desenvolvidas nas aulas de Matemática, as respostas não foram 
surpreendentes, pois os jogos e brincadeiras juntamente com atividades em grupo 
ocuparam, respectivamente, as duas primeiras colocações entre os mais citados, 
com 38,8% das respostas. Isto evidencia que os alunos valorizam as metodologias 
diversificadas utilizadas nas aulas, o que torna a aprendizagem mais significativa, 
diferente daquelas tradicionais, que tornam a aprendizagem mais mecânica. Os 
discentes revelam que aspiram por métodos que os levem à descoberta, à construção 
do conhecimento, ou ainda a desenvolver o r aciocínio lógico, a compreensão e a 
socialização. 
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O que as autoras colocam corrobora o discurso, já presente no senso comum, de 

que os alunos têm muita dificuldade com a matemática pelo fato de o ensino ser 

majoritariamente mecanizado e p ouco se aproximar da sua realidade. As metodologias 

citadas pelos estudantes procuram fazer um gancho com a r ealidade, mas também apelam 

para o aspecto lúdico, como uma forma de angariar o engajamento e i nteresse dos alunos 

pelos conteúdos. 

  

Silva, Geraldo e R icci (2008 p. 2), por sua vez, acrescentam que é necessário 

aprender com prazer para que o aluno goste de matemática. 
 

A aprendizagem tem o poder de modificar o comportamento, depois de aprender 
matemática o aluno se transforma em um ser consciente e cr ítico, cidadão 
participativo, informado, inquiridor e que saberá, de forma resoluta, encontrar 
respostas e soluções para as questões mais complexas. Para obter estes 
conhecimentos é preciso grande interação entre aluno e professor (Silva, Geraldo e 
Ricci, 2008, p. 2). 
 

O papel imprescindível do professor fica evidente nessa fala, dada a sua 

capacidade de, por meio da prática docente, criar/adotar estratégias que possam levar o aluno 

a interagir de forma positiva com os conteúdos da Matemática. Sabemos que seu aprendizado 

(ou não) influirá em vários âmbitos da vida do educando, como na análise discutida neste 

trabalho, em relação ao ensino-aprendizagem de conteúdos da Cartografia.  

 
 

AS DIFICULDADES DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA CARTOGRAFIA 

 

A Cartografia é de suma importância para a formação do profissional do curso de 

Geografia, seja ele um futuro bacharel ou um licenciado. A atividade cartográfica envolve um 

conjunto de conhecimentos científicos, técnicos e ar tísticos voltados para a co nstrução de 

representações espaciais de fenômenos/objetos, cujos padrões de ocorrência podem revelar a 

sua “geografia”. 
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Os mapas e cartas, oriundos da produção cartográfica, devem proporcionar uma 

compreensão da espacialidade dos fenômenos, a formação de uma consciência espacial 

visando a u ma atuação autônoma, crítica e transformadora. A Cartografia, por assim dizer, 

transforma esses fenômenos espaciais em representações de distintas formas e, para que aja 

uma análise e interpretação corretas dessas representações, faz-se necessária uma 

aprendizagem prévia.  

São muitos os estudos que demonstram os grandes problemas no ensino-

aprendizagem da Cartografia, não apenas dentro das universidades, mas também na Educação 

Básica, incluindo as séries iniciais, nas quais ocorre – ou deveria ocorrer – a alfabetização 

cartográfica. A verdade é que essa deficiência no ensino da Cartografia se tornou um vício, 

como afirmam Melo, Menezes, Sampaio (2005, p. 13): 

 

Se existe dificuldade quando se aprende Cartografia na faculdade, logicamente ela 
existirá quando, aquele que se formou professor, for ministrar a matéria Geografia e 
os assuntos da mesma, com tópicos de Cartografia, para os alunos do EF e do EM. 

  

Em consequência dessa deficiência na aprendizagem de conteúdos da Cartografia 

em cursos superiores ou da má formação de professores de Geografia para o Ensino 

Fundamental e Médio, os alunos que ingressam nas universidades para fazer cursos de 

Geografia geralmente apresentam maiores dificuldades justamente no aprendizado das 

disciplinas ligadas à Cartografia.  

Embora isso não possa justificar a existência dos problemas de ensino-

aprendizagem nas universidades, e muito menos nas escolas, é interessante notar que a 

Cartografia enfrentou muitos problemas em sua implantação nos cursos de Geografia.  

De acordo com Melo (2007), mesmo com uma produção cartográfica no Brasil em 

ritmo acelerado, a C artografia no ensino superior brasileiro só apareceu na forma de 

disciplina, pela primeira vez, em 1943, na Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e, 

em 1947, na USP, embora o curso de Geografia da USP, o primeiro do país, datasse de 1934. 

Ou seja, somente após nove e t reze anos da criação desses cursos de Geografia, 

respectivamente, foi que a Cartografia surgiu como componente curricular.  
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Todavia, segundo o referido autor, antes dessa formalização a Cartografia já era 

utilizada nas aulas de Geografia no ensino superior, uma vez que seus conteúdos estavam 

diluídos pelas disciplinas. O professor de Geografia utilizava conhecimentos dessa ciência 

auxiliar para mapear e r epresentar qualquer conteúdo da sua disciplina, para fazer 

levantamentos rápidos, croquis, cálculos de distância, entre outras atividades. 

Nesse período é importante destacar a ligação do IBGE com o ensino superior de 

Geografia, que ocorreu com via de mão dupla, pois os primeiros geógrafos ocuparam os 

postos de trabalhos no Instituto, que, posteriormente, forneceu muitos profissionais para 

atuarem nos cursos de Geografia, inclusive na disciplina de Cartografia (Melo, 2007).  

Nas décadas de 1950 e 1960 ocorreu a ampliação dos cursos de Geografia, com o 

surgimento de várias universidades públicas e particulares. Como não havia uma quantidade 

suficiente de profissionais de Geografia especializados em Cartografia para ministrar aulas 

nesses novos cursos, a solução encontrada foi o preenchimento das vagas com profissionais 

como: agrimensores, engenheiros civis e militares (Melo, Menezes e Sampaio, 2007). 

Segundo o autor, os conhecimentos técnicos específicos desses profissionais pouco 

contribuíam para o conhecimento geográfico, uma vez que eles não usavam seus 

conhecimentos para a ex plicação geográfica, que é o  papel da linguagem cartográfica na 

Geografia. Além do quê, “a falta de identidade desses profissionais com a G eografia não 

propiciou seu engajamento nas discussões geográficas da época, o que resultou no isolamento 

desses profissionais nos cursos de Geografia” (Giardi, 2003 apud Melo, 2007, p. 25). 

Pode-se, pois, dizer que a Cartografia de hoje é, ao menos em parte, um reflexo de 

sua história nos cursos de Geografia, com profissionais despreparados para relacionar os 

conhecimentos de Cartografia com as necessidades de formação do geógrafo. Isso é mais 

grave na formação do professor de Geografia, pois em muitos cursos de licenciatura é 

frequente colocar-se o foco quase que exclusivamente nos conteúdos específicos das áreas, 

em detrimento de um trabalho mais aprofundado sobre os conteúdos que serão desenvolvidos 

no ensino básico. 
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De todo esse contexto da Cartografia, relativo aos problemas existentes no 

processo ensino-aprendizagem, cabe destacar que a d ificuldade enfrentada pelos alunos e 

professores em trabalhar com conteúdos ligados à matemática é um dos pontos que mais tem 

aparecido nos estudos realizados sobre essa temática. Sampaio (2006, p. 201), por exemplo, 

destaca que o medo dos alunos em relação à matemática se projeta como um dos fatores 

negativos no ensino-aprendizagem da Cartografia.  

Rocha (2004), por sua vez, ressalta a importância da matemática para o ensino da 

Cartografia, ao afirmar que 

 
Desde a o rigem da Cartografia, a M atemática sempre constituiu a b ase para a 
formulação e construção do conteúdo desse campo de conhecimento científico e de 
representação gráfica da superfície terrestre e dos objetos geográficos construídos 
pelo homem ao longo de sua história (Rocha, 2004, p.72). 

 

Em sua pesquisa, Rocha (2004) visava definir a aplicabilidade da Cartografia no 

ensino de matemática. Por meio de entrevistas com profissionais da área de Cartografia 

(Rocha, 2004, p. 96), a au tora identificou o conhecimento matemático como instrumento 

basilar para a co nstrução do conhecimento cartográfico. Isso vem mais uma vez ressaltar a 

importância da aprendizagem da matemática para o desenvolvimento dos principais 

conteúdos da Cartografia.  

 Muitos são os conteúdos de Cartografia nos quais se faz necessário o 

conhecimento de noções básicas de matemática. E se pode afirmar que tais conteúdos são 

primordiais para uma formação sólida nessa ciência. De acordo com Oliveira (2009, 

p.6),ancorado em pesquisa realizada com professores de Geografia da Rede Municipal de 

Goiânia,as menores afinidades(para não dizer as maiores dificuldades)dos professores em 

ensinar a Cartografia se reportam aos conteúdos que envolvem, em maior ou menor grau, o 

uso de cálculos matemáticos e/ou noções de geometria.  

Na pesquisa de Oliveira (2009, p. 6) são destacados os seguintes conteúdos/temas 

(os cinco mais citados, por ordem de menções): projeções, sensoriamento remoto, escalas, 

fuso horário e co ordenadas geográficas. Em comum entre eles há a necessidade de noções 

matemáticas, fundamentais para qualquer aprofundamento que se queira realizar. 
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Os conhecimentos da Cartografia são essenciais para a f ormação da visão dos 

alunos quanto às relações socioespaciais existentes. E para que o aluno possa adquirir as 

habilidades requeridas para a a nálise e interpretação de um mapa são necessários vários 

requisitos, como destacado por Cesário, Costa e Lima (2008): 

 

Para desenvolver o ensino-aprendizagem do mapa faz-se fundamental o desenvolver 
de dois requisitos fundamentais: primeiro, as relações do espaço representativo e, 
segundo, a assimilação de noções de escala, orientação geográfica, uso de símbolos 
e cores e r epresentação gráfica; todo esse processo deve transcorrer de forma 
gradual em sala de aula (Cesário, Costa e Lima, 2008, p. 2).  

 

As deficiências na formação básica, a exemplo da leitura e interpretação de textos 

e do uso de operações matemáticas simples, potencializam negativamente os problemas 

relativos ao ensino-aprendizagem dos conteúdos relativos a cada área de conhecimento. No 

caso da Geografia, e mais especificamente em relação aos conteúdos de Cartografia, tais 

deficiências conformam uma situação de reprovações e avaliações negativas, especialmente 

quando estão envolvidos os temas relacionados à Matemática. 

Melo, Menezes e Sampaio (2005) corroboram a afirmação de que as dificuldades 

com a matemática estão presentes tanto no ensino básico quanto no superior. De acordo com 

os autores, a 

 

Matemática é uma área do ensino que traz certos traumas para alguns alunos desde 
os tempos de criança, na formação básica, quando o j ovem se via obrigado a 
decorar fórmulas sem entender seu significado, sua utilização e sua aplicação. 
Observou-se que alunos de graduação em Geografia pensavam que estavam "livres" 
da Matemática em sua formação quando se deparam com os tópicos da Cartografia 
onde a matemática é companheira constante. Isto fazia com que não gostassem dos 
assuntos de Cartografia, por causa da matemática, e procuravam cumprir o 
programa de ensino da Cartografia sem se preocuparem com o aprendizado (Melo, 
Menezes e Sampaio, 2005, p. 13). 

 

Como constatado até aqui, a matemática é um problema que não só os alunos de 

graduação enfrentam, mas também os professores de Geografia, pois a formação deficiente, 

em muitos casos, ocasiona também uma “fuga” de tais conteúdos no momento em que esses 

profissionais exercem a docência.  
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Dessa forma, um ciclo perverso se forma e se retroalimenta: no Ensino Básico, 

alunos com dificuldades com a matemática se deparam com professores inseguros sobre 

conteúdos que dela necessitem – assim, a exclusão de tais temas torna-se uma “solução”, algo 

“benéfico” para ambos os lados. Na outra ponta, os alunos que adentram o Ensino Superior 

trazem consigo a formação deficitária e, portanto, sofrem para obter aprovação em disciplinas 

que exijam o emprego da matemática (a exemplo da Cartografia). E muitas vezes lidam com 

docentes despreparados para lidar com essa situação. Assim, reforçam o estigma da ojeriza a 

tais disciplinas, o que resulta na formação de novos licenciados que, consequentemente, 

reproduzirão o padrão citado inicialmente. 

Em pesquisa realizada com 122 estudantes de Geografia de universidades goianas 

(Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás e Universidade Católica de 

Goiás), Pereira (2007) registra que 38,5% desses alunos declararam que teriam dificuldades 

de ensinar conteúdos como escalas, fusos horários e coordenadas geográficas, uma vez que 

não os aprenderam adequadamente na universidade, em parte por causa da dificuldade que 

eles próprios têm com a matemática.  

Nessa mesma pesquisa, porém, constatou-se que tais dificuldades de 

aprendizagem, de acordo com os alunos, também estão relacionadas com as metodologias de 

ensino utilizadas pelos professores. No geral, os professores foram considerados muito 

técnicos porque sua forma de ensinar não estaria adequada para um curso de formação de 

professores (Pereira, 2007). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

A terceira etapa do presente trabalho consistiu na aplicação de atividades a duas 

turmas de escolas públicas da cidade Anápolis-GO, num total de 48 a lunos participantes, 

além de um questionário aplicado às professoras de Geografia, responsáveis pelas turmas.  

O instrumento de avaliação aplicado aos alunos era formado por duas partes, 

sendo a primeira composta por um levantamento de dados pessoais, como idade e sexo. Já a 

segunda parte envolvia as questões avaliativas, sendo um total de 3(três), versando sobre os 

seguintes conteúdos: escalas, fusos horários e coordenadas geográficas. 
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A Tabela 1 apresenta a p rimeira parte dos dados obtidos com o instrumento 

aplicado aos alunos, na qual se destaca certo equilíbrio na distribuição por gênero (com leve 

maioria para o sexo feminino). Chama a atenção, porém, a variação na faixa etária, embora 

haja o predomínio dos estudantes com idade entre 11 e 12 anos. 

 

Tabela 1 – Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

 
A Tabela 2 apresenta os níveis de acertos e er ros dos alunos nas três questões 

contidas no instrumento avaliativo aplicado. Para cada questão foram determinados critérios 

diferenciados para a an álise das respostas, haja vista as especificidades dos conteúdos 

avaliados e a forma de elaboração das questões. 

 

Tabela 2 – Níveis de acertos e erros dos alunos nas questões 
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A primeira questão, sobre escala, exigia dos alunos um cálculo de multiplicação. 

Os dados demonstram que 66,6% dos alunos erraram a questão. Embora 25% deles tenham 

estruturado o cálculo corretamente, acabaram efetuando-o de forma incorreta. Por sua vez, 

25% dos estudantes sequer apresentaram o cálculo na questão, registrando somente a 

resposta, ora correta, ora não.  

A questão de fuso horário foi a q ue apresentou maior índice de acertos, com 

43,75%dos alunos registrando todas as respostas corretas. Outros 27% dos estudantes 

obtiveram ao menos 2 acertos. E apenas 12,5% erraram todas as respostas. Pode-se aventar 

que essa foi a questão que demonstrou menor nível de dificuldade – o que pode resultar tanto 

da menor complexidade da matemática necessária, quanto do grau de assimilação desse 

conteúdo pelos estudantes, durante suas aulas de Geografia. 

A terceira e última questão, que abordou o conteúdo de coordenadas geográficas, 

em oposição ao caso anterior, foi a registrou menor número de acertos: apenas 14%. Cabe 

destacar que o fato de não ter havido muitos acertos não está ligado somente a er ros 

concretos, mas também a confusões que os alunos apresentaram, em relação a esse conteúdo 

programático. Quase 21% dos alunos, por exemplo, confundiram conceitos como latitude e 

longitude. 

Faz-se necessário destacar, ainda, que houve diferenças entre as duas turmas 

participantes. Enquanto em uma delas os conteúdos avaliados na pesquisa haviam sido 

trabalhados pela professora no início do ano letivo, na outra turma eles haviam sido 

abordados pouco antes da aplicação dos instrumentos de avaliação. 

Outro ponto importante foi o posicionamento das professoras ante a aplicação dos 

instrumentos aos alunos. Na turma em que o conteúdo havia sido trabalhando há mais tempo 

a professora não permaneceu em sala durante a atividade, o que criou dificuldades quanto ao 

comportamento dos estudantes. Já na segunda turma ocorreu o contrário, pois a professora 

permaneceu em sala e até ajudou na manutenção da disciplina. Porém, ela também interferiu 

de certa forma na execução das questões dos alunos, em determinados momentos até 

instruindo-os sobre os procedimentos necessários. 

É importante ressaltar que, no caso da primeira turma, a d efasagem temporal 

ocasionou um maior número de erros. Em oposição a isso, na segunda turma, além da 

abordagem recente, a interferência da professora levou a um maior número de acertos.  
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O questionário aplicado às professoras indagava a respeito do tempo de serviço 

(na docência), da formação, das dificuldades de ensino com a Cartografia, da percepção da 

aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos da Cartografia que tem ligação com a 

matemática e, por fim, sobre metodologias utilizadas no processo de ensino. 

As duas professoras têm mais de 30 anos e são licenciadas em Geografia. Uma 

possui pós-graduação e já apresenta 25 anos de serviço, enquanto a outra não é pós-graduada 

e exerce a docência há 12 anos. Talvez em virtude desses perfis diferenciados, as respostas 

não se aproximaram muito. 

Quando perguntadas sobre como avaliam sua formação em relação aos conteúdos 

cartográficos, uma indicou (Professora 1) que considerava curta a duração dos estudos sobre 

essa temática, a despeito de sua importância. A outra (Professora2), por sua vez, afirmou ter 

sido suficiente, já que possui facilidade com a temática.  

Quanto à d ificuldade de ensinar os conteúdos de Cartografia com bases 

matemáticas, a P rofessora 1afirmou não ter problema com isso, justificando que trabalha 

somente com o Ensino Fundamental, o que “não exige um trabalho mais aprofundado”. A 

Professora 2 afirmou que recorre à aj uda da professora de matemática quando precisa 

trabalhar os conteúdos que necessitam de cálculos. 

Em relação à dificuldade dos alunos com esses conteúdos, a Professora 1 alegou 

que os eles apresentavam a mesma dificuldade que com quaisquer outros conteúdos. Já a 

Professora 2 indicou que a d ificuldade varia de aluno para aluno, mas apontou que a maior 

dificuldade é com a escala.  

Finalizando o questionário, perguntou-se a r espeito das metodologias utilizadas. 

Enquanto a P rofessora 1destacou a u tilização de desenhos e interpretação, a Professora 2 

relatou que recorre a mapas em transparências e atividade extras sobre os conteúdos.  
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CONCLUSÕES  

 

As informações levantadas, ancoradas no referencial bibliográfico e nos primeiros 

instrumentos avaliativos, permitem determinar alguns pressupostos, ainda que prematuros, já 

que o trabalho aqui apresentado é apenas o princípio de uma pesquisa mais abrangente. 

A dificuldade com o ensino-aprendizagem da Cartografia é um problema que tem 

despertado a p reocupação dos pesquisadores dessa área, o que respalda a e scolha dessa 

temática para a p resente pesquisa, que também visa compreender os aspectos envolvidos 

nessa problemática, mas com foco nos conteúdos que envolvam o uso de operações 

matemáticas.  

As pesquisas no âmbito do ensino-aprendizagem da Matemática, analisadas até o 

momento, apontam para uma similitude entre os fatores envolvidos nas dificuldades 

enfrentadas nessa área do conhecimento e aq ueles observados no campo dos conteúdos de 

Cartografia, na área da Geografia. Os erros expressivos apresentados pelos estudantes, neste 

ensaio inicial aplicado às turmas de 6º ano de escolas de Anápolis, corroboram as análises 

apresentadas pelos diversos pesquisadores que se debruçam sobre essa temática. 

Apesar de a preocupação central da pesquisa ser com os conteúdos de Cartografia 

com bases matemáticas, é necessário destacar que, com base na interação com os estudantes, 

especialmente em relação às dúvidas surgidas no momento da aplicação do instrumento 

avaliativo, emergiu uma nova preocupação, que deverá, em um momento posterior, merecer 

uma investigação mais aprofundada. Este é o  caso das dificuldades dos alunos com relação 

aos conceitos, algo que muitas vezes é n egligenciado, mas que certamente interfere na 

apreensão dos conteúdos – o que se pôde constatar com base nos resultados do ensaio 

supracitado. Logicamente, esse é um problema que vai além do que é proposto pela presente 

pesquisa, mas que aponta para passos futuros de seu desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de ressaltar a importância de se ter um material voltado para a 

cartografia do lugar e a p ossibilidade de conhecimento da cidade pelo aluno por meio desse 

material, e, despertar sobre a necessidade de se trabalhar Geografia vinculada ao ensino de 

Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia. Esse trabalho busca verificar e analisar a 

existência de materiais didáticos e para-didáticos voltados ao Ensino Básico, abordando essa 

temática e sua importância na formação do cidadão. 

 

Nessa perspectiva será demonstrado a ap licação do “Fascículo de Cartografia da 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG)”, elaborado pelo Laboratório de Pesquisa em 

Educação e G eografia (LEPEG) do Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), e a s ua importância no desenvolvimento do aluno 

como cidadão ciente da cidade onde mora e capaz de analisar e formar uma opinião crítica 

frente ao estado em que vive e ao lugar em que está inserido. 
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Para um bom desempenho das atividades e u ma clara obtenção de resultados, o 

desenvolvimento desse trabalho foi estabelecido sistematicamente da seguinte maneira:  

 

1) Consulta e levantamento de obras literárias, sites e periódicos, para a identificação 

de trabalhos existentes que abordem: o ensino de Cartografia, a Região Metropolitana de 

Goiânia e a importância do ensino de cartografia na formação de um cidadão crítico; 

 

 2) Leitura e fichamento das obras que atenderam às expectativas listadas na fase 

anterior;  

 

3) Leitura e análise da aplicação do “Fascículo de Cartografia da Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG)” em escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia e  

 

4) Realização de discussões entre os pesquisadores, acerca da possibilidade de 

aplicação do material analisado na Educação Básica. 

 

Assim, para uma proveitosa reflexão do tema abordado nessa pesquisa, inicialmente é 

apresentado a Cartografia e sua atuação no Ensino, posteriormente a apresentação e análise 

desse material produzido pelo Laboratório de Pesquisa em Educação e Geografia (LEPEG), o 

“Fascículo de Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia (RMG)” e por fim, uma 

discussão (justificativa) sobre a necessidade de se trabalhar esse conteúdo em sala de aula e a 

importância de se abordar esse tema nos materiais didáticos voltados para o Ensino Básico, 

na melhor formação dos cidadãos goianos. 

 

A CARTOGRAFIA E ENSINO 

A cartografia, utilizada como instrumento de auxílio ao homem desde os períodos pré-

históricos, como afirma Francischett (2004), era utilizada principalmente para delimitar 

territórios de caça e p esca. Com representações autênticas dos lugares e p rincipalmente do 

espaço onde os indivíduos moravam, atuavam e consequentemente transformavam, os mapas 

gerados eram passados por gerações e assim serviam como modo de comunicação dos povos. 
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Ao longo de sua existência, a cartografia sofreu inúmeras transformações quanto à sua 

concepção, abrangência, competência e evolução tecnológica, afirma Simielli (2008). 

Inicialmente colocada como disciplina cujo objetivo era a representação da Terra, também 

apareceu como uma forma de arte com preocupações estéticas e técnicas e colocando o mapa 

(fruto do trabalho cartográfico) como algo restrito à função do cartógrafo, fato que veio ser 

mudado pela apresentação de uma definição da Associação Cartográfica Internacional 

Cartografia: Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e t écnicas, 
baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, com 
vistas à elaboração e preparação de cartas, planos e outras formas de expressão, bem 
como sua utilização. (DUARTE, 2006, p. 15) 

 
Ao definir a Cartografia ora como arte, ora como técnica ou as duas em conjunto, a 

Associação Cartográfica Internacional ainda não demonstrava uma preocupação com o 

usuário do mapa, fato que Simielli (2008) afirma ser abordado apenas na década de 1990, 

pela mesma associação, a partir de uma simplificação da definição anteriormente citada. 

 

Cartografia e Geografia inicialmente separadas, segundo Francischett (2004) tinham a 

base de seus estudos na análise do espaço, onde a primeira priorizava a sua representação e a 

outra a análise da produção e organização deste espaço. A semelhança na base de estudos e o 

reconhecimento de que o conhecimento dos lugares se dá mediante o entendimento das suas 

representações, do seu desenho, fez com que a Geografia percebesse a necessidade de se 

estudar mapas. 

 

No século XIX, a França propõe uma mudança no ensino de Geografia, passando a 

colocar como obrigatório a r ealização de excursões geográficas previamente estudadas nos 

mapas e croquis, afirma Francischett (2008), mas que veio a ser modificado no século XX ao 

se ter priorizado o trabalho com a G eografia sob uma visão positivista, a q ual colocava o 

mapa como uma figura ilustrativa, distanciando cada vez mais Cartografia e Geografia. 
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Em meados da década de 1970, com a chamada Geografia Crítica, retoma-se a 

discussão da necessidade de se trabalhar mapas no ensino geográfico afirma Francischett 

(2004), no desenvolvimento cognitivo, referente ao espaço e suas representações, do aluno. 

Com esse trabalho, assim, conseguir desenvolver no estudante a cap acidade de perceber o 

local, relacioná-lo ao global e compreende-lo nos mapas, pois como afirma Vigotsky (1994), 

o desenvolvimento mental está relacionado à cultura e a mediação simbólica. 

 

Assim, com o passar dos anos foram se desenvolvendo inúmeros estudos relacionando 

à Cartografia e o ensino na Geografia, ajudando o aluno a t ornar-se um leitor crítico e um 

mapeador consciente, partindo desde a a lfabetização cartográfica até à leitura crítica, como 

propõe Simielli (1999) apud (CAVALCANTI, 2002). Trabalhos que enfatizam a formação de 

um cidadão consciente do meio em que vive, colocando a Cartografia como uma forma de 

representar análises e sínteses geográficas, essas, possíveis de serem lidas e entendidas pelo 

aluno, que ao saber localizar o fenômeno estudado terá despertado seu interesse por mapas, 

afirma Cavalcanti (2002). 

 

O cidadão brasileiro, no que se refere à sua educação cartográfica apresenta 

significativas deficiências, segundo Meneguette (1998) apud (FRANCISCHETT, 2004). 

Precisando de uma educação cartográfica continuada, o indivíduo muitas vezes vê-se 

prejudicado desde seu período escolar, momento em que devido a incapacidade do professor 

em ensinar Cartografia não a vê de forma adequada e ac aba vendo um mapa apenas como 

ilustração de um lugar observado. 

 

Evento demonstrado por Pereira e Oliveira (2010), que ao analisarem o processo de 

ensino e aprendizagem de Cartografia na educação fundamental na Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia, perceberam que o ensino do conteúdo “[...] ainda é u m desafio para os 

professores, que se sentem pouco preparados e habilitados para aprofundar as abordagens e 

explorar as potencialidades dessa linguagem.” (PEREIRA E OLIVEIRA, 2010, p.2). Essa 

dificuldade é apontada pelos professores principalmente quando precisam trabalhar com 

projeções, escalas e imagens, afirma os autores; dificuldades essas na maioria das vezes 

associadas pelos docentes, como resultado de deficiências na formação acadêmica. 
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Sabendo que o que faz o real transforma-se em conceitual e que o ponto de 

representação é fruto do conhecimento do homem, que o obtém e o transforma, afirma 

Francischett (2004), estudantes com professores inaptos à ensinar Cartografia e com materiais 

didáticos deficientes podem indicar situações preocupantes no ensino, na sua formação de 

cidadão e no desenvolvimento da Cartografia; já que, como afirmam Pereira e Oliveira 

(2010),  o “mapeador consciente” e o “leitor crítico”, como dito por Simielli, podem não estar 

sendo construídos nas escolas. 

 

Assim, a presença de um material para-didático como o “Fascículo de Cartografia da 

Região Metropolitana de Goiânia (RMG)”, elaborado pelo Laboratório de Pesquisa em 

Educação e G eografia (LEPEG) do Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), trabalhando com o tema pode ser o instrumento de 

comunicação de informações sobre o espaço. Uma vez que pode preparar o aluno para que 

construa seus conhecimentos fundamentais sobre essa linguagem e desenvolver o conteúdo, 

antes tido como difícil de ser dado por parte do professor, a p artir das diferentes 

representações do espaço como: plantas, mapas, croquis, imagens de satélites, perfis 

topográficos entre outros. 

 

FASCÍCULO DE CARTOGRAFIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

(RMG) 

A partir de pesquisas anteriores (2004 a 2006)1, assim também como alguns autores 

como Callai (2003) Straforini (2004) e Cavalcanti (1998, 2002), identificou-se que o ensino 

de Geografia ainda reserva uma prática bastante tradicional. Dentre os motivos para o 

exercício desta prática está o distanciamento que o professores mantém do conhecimento 

acadêmico. 
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Pensando nesse sentido foi criado a Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade (REPEC) 

que se propôs a e laborar materiais didáticos e temáticos sobre a Região Metropolitana de 

Goiânia, em parceria com professores da Rede Municipal de Ensino do município de Goiânia 

visando diminuir cada vez mais a exterioridade do conhecimento acadêmico com o cotidiano 

escolar, e também construir a partir do cotidiano do aluno, ou seja, no lugar no qual ele vive, 

o conhecimento geográfico. Nesse sentido afirma Cavalcanti (2008, p.08): 

 

Tendo em vista a formação para a Cidadania e buscando Orientar o 
desenvolvimento e a  consolidação de concepções e práticas da cidade, como 
ambiente da vida coletiva, os responsáveis pela gestão urbana constam com vários 
agentes – entre eles a escola. Mais, por si mesma, a cidade contribui para essa 
formação: seu próprio arranjo espacial forma valores, induza determinados 
comportamentos, apresenta informações sobre seus diferentes lugares e atividades. 

 

A proposta inicial consistia na elaboração de dois fascículos2, no qual o primeiro 

deles seria de alfabetização cartográfica, para que a partir dos conteúdos e elementos que a 

compõe, o aluno teria condições de se espacializar, localizar e co mpreender os fenômenos 

ensinados. Assim o fascículo de “Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia” traz em 

seus capítulos temas que são essenciais para a construção do conhecimento geográfico 

partindo da Cartografia. 

 

No primeiro capitulo partimos da orientação e localização, apresentando elementos 

como as direções Cardeais, a r osa dos ventos e o  GPS, para no segundo capitulo a 

alfabetização ser trabalhada através de paisagens da cidade de Goiânia e do próprio espaço 

urbano e escolar do aluno, com o intuito de aproximar a realidade no qual o estudante está 

inserido na suas representações. No terceiro é t rabalhada a c ategoria escala utilizando 

aspectos do cotidiano do aluno, como o Vale Transporte (SitPass) e também monumentos da 

cidade de Goiânia, em diferentes escalas de representação. 

 

É importante salientar novamente que este fascículo (Cartografia da RMG), possui um 

caráter de alfabetização Cartográfica. Portanto a idéia e q ue ele perpasse todos os outros 

conteúdos geográficos e também em diferentes níveis do Ensino Básico (Fundamental, Médio 

e EJA). Isso reforça a idéia apresentada por Simielli (1999), de que a Cartografia deve estar 

presente em todas as fases do ensino. 
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Possibilidades de aprendizagem do aluno através do Fascículo 
 

Partindo do princípio que o direito a cidade se constitui como base para o exercício da 

cidadania, podemos afirmar que assim como a escola, a cidade e sua dinâmica interna 

contribuem para a formação de cidadãos. Assim a Geografia escolar tem muito a contribuir 

nesse caminho. Como afirma Cavalcanti, “A cidade como conteúdo escolar, não é concebida 

apenas como forma física, mas como materialização de modos de vida...” (2008, p. 10). 

 

Analisando a b ibliografia referente à t emática percebemos que uma das principais 

preocupações da elaboração deste material didático e temático sobre a Região Metropolitana 

de Goiânia é, que ele sirva como subsídio para a mediação entre o professor o aluno e a 

cidade. Em relação ao Ensino da Cartografia Moraes (2008, p. 121-122) afirma que: 

 

A cartografia como Conteúdo Procedimental da Geografia, pode contribuir de 
forma decisiva para a construção de Conhecimentos relativos à cidade, todavia 
segundo Rufino (1996) para uma criança compreender a cidade sem conhecer 
conceitos cartográficos básicos, como: escala, legenda, representação, visão 
vertical, obliqua e f rontal e o rientação. Desse modo para iniciar a construção do 
conceito de Cidade é importante saber seu tamanho sua forma e as semelhanças e 
diferenças em relação as demais cidades [...]. 

 

Alguns autores como Callai (2003), Cavalcanti (2008) e Castellar (2010) tem 

ressaltado a importância da vida cotidiana do aluno na construção do seu conhecimento, 

utilizando o lugar como categoria de análise. Segundo Cavalcanti, 

 

O Lugar é, portanto, o habitual da vida cotidiana, mas, por outro lado, também é por 
onde se concretizam relações e processos globais. O lugar produz-se na relação 
mundial com o local, que é ao mesmo tempo a possibilidade de manifestação do 
global e realização de resistências á globalização. (2008, p.50) 

 
A partir do conhecimento proposto pelo Fascículo de Cartografia a Geografia Escolar 

deve contribuir para o conhecimento da cidade e assim contribuir para uma formação de 

cidadãos mais conscientes, uma vez que conhecendo, se localizando produzindo e 

principalmente circulando pela cidade, ele é c apaz de compreender e s e sentir participante, 

integrante e pertencente à cidade utilizando referências da vida cotidiana. 
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Assim a construção de materiais didáticos na análise do lugar se configura de extrema 

importância principalmente quando pensamos na Cartografia como elemento fundamental 

para a espacialização e compreensão de todos os fenômenos estudados a partir do lugar e da 

vida cotidiana. 

 

De maneira geral, os professores da Rede Municipal têm recebido satisfatoriamente o 

fascículo por se tratar de uma proposta diferenciada que aproxima o aluno e o professor da 

realidade da cidade, contribuindo para uma formação e fixação mais eficaz dos conteúdos e 

conceitos geográficos e também da Cartografia. 

 

O FASCÍCULO DE CARTOGRAFIA DA RMG E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO 

A cidade tem chamado a at enção como objeto de análise geográfica, que vem 

revelando sua importância na compreensão da espacialidade atual. Constituída como lugar do 

cotidiano, do desejo, do sentido, lugar de vivência da maior parte da população mundial 

(Callai 1998), fato esse se dá, porque a c idade dispõe da diversidade comercial, complexos 

industriais, serviços, estudos e pontos de lazer e cultura, lugar que se concretiza relações e 

processos globais. No entanto a c idade se organiza como um conjunto de paisagens, 

simultaneamente pode ser um objeto de estudo na categoria de paisagem, concepção que 

pode ser evidenciada em Cavalcanti (2008 p. 56). 

 

A cidade pode ser estudada como paisagem. Neste caso destacam-se alguns 
elementos configuradores da paisagem urbana: pessoas, habitantes, visitantes, 
turistas, edifícios, casas, ruas, equipamentos públicos. É em torno dessas pessoas e 
desses objetos que os espaços e a vida urbana se organizam. Essa é sua forma, o 
conjunto composto pelos objetos que a compõem, pelos sons, pelos odores, pelas 
pessoas e seus movimentos. O estudo desses aspectos oferece pistas para análise de 
outros elementos. 

 
De acordo com Santos (1997) o tempo acelerado da metrópole supera as dimensões 

espaciais, decorrente do processo de globalização da economia, promove a 

intensificação/aceleração do tempo, neste contexto nota-se que os avanços tecnológicos e os 

diferentes acontecimentos sócio-espaciais, têm sua maior acentuação nas cidades, 

especificamente nas regiões metropolitanas, que massivamente se tornaram aglomerados 

sociais. 
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Percebe-se com maior distinção, ou melhor, com maior intensidade as complexas 

inter-relações de ofertas de emprego e al tos índices de desemprego, urbanização e 

segregação; as condições precárias de saneamento básico, a falta de acesso à medicina 

avançada pela maior parte da população. Verifica-se nas cidades, ruas e a venidas que 

interligam os lugares, que compõem uma multidimensionalidade, no sentido que serão 

mediadoras para o acesso a diferentes lugares e retratos da contradição e desigualdade social. 

 

Em outro viés, percebe-se que nas grandes cidades há uma (re)significação dessas 

ruas. A partir de manifestações sociais e cu lturais, a ar te do grafite em confronto aos tons 

cinzentos dos muros, o apelo das imagens publicitárias a posturas de consumo, a engenharia 

moderna em contraste a formas rudimentares, instituições privadas e estatais com suas 

especificidades, faz da paisagem urbana novas formas e significados distintos. Faz com que o 

emaranhado de vias estabeleça o contínuo movimento da cidade. 

 

A cidade de Goiânia cada dia mais apresenta a dinâmica espacial de seus limites, com 

suas conurbações. Confundem-se os lugares, agregam-se as paisagens e assim novos centros 

urbanos são formados. Interferindo, seja pela importância econômica ou pela própria cultura 

urbana, a metrópole exerce grande influência sobre as cidades circunvizinhas, deixando-as de 

certa forma dependentes de seu movimento. 

 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG), representada no Mapa 1, é composta por 

13 municípios: Goiânia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Goianira, Trindade, Abadia de 

Goiás, Guapó, Aragoiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Bela Vista de Goiás, Senador 

Canedo e Goianápolis; e compõe o espaço urbano de maior densidade demográfica do estado 

de Goiás. 
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Mapa 1: Região Metropolitana de Goiânia 
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Fonte: Moraes (2008) 



 

 

Assim, o estudante da RMG envolvido na maioria desses processos dito acima, a 

partir do uso da Cartografia trabalhada no Fascículo de Cartografia da Região Metropolitana 

de Goiânia, pode compreender seu território e o  lugar em que está inserido; além de saber 

fazer seu o direito a cidade. Sendo capaz de ver a homogeneização da cidade e, portanto, apto 

a buscar por direitos iguais ao uso do desse espaço, afirma Cavalcanti (2008, p. 83) 

Reafirmar o direito à cidade é u ma maneira de contraposição à organização 
dominante da sociedade atual, que quer se autodenominar “globalizada”, 
ressaltando uma tendência de homogeneização de seus espaços. A defesa do direito 
à cidade para todos os seus habitantes, parte do entendimento de que a produção de 
seu espaço é feita com a participação desses habitantes, obedecendo a suas 
particularidades e diferenças. Trata-se de defender a necessidade de uma cidade 
socioeconômica mais geral como os interesses e ações mais imediatos e 
elementares, nem por isso menos importantes para a vida humana, do cotidiano de 
seus moradores. 

Além de, com o uso da Cartografia, espacializar o ambiente metropolitano em diferentes 

escalas e relacioná-lo às contraposições da sociedade atual. 

 

O fascículo ao trabalhar a c idade de Goiânia e seu plano diretor, a f im que este 

estudante compreenda seu espaço e consequentemente desenvolva uma postura crítica quanto 

a valorização do seu Lugar, oferece fundamentos para que o aluno tenha a noção espacial da 

cidade e s uas áreas com devidas funções. Deste modo, faz com que o estudo una a 

representação da cidade ao cotidiano dos alunos, perpassando o conhecimento de elementos 

da realidade local para que também represente na perspectiva global. 

 

Problemas como o uso inapropriado do solo em Goiânia e nos outros municípios da 

RMG, percutido pelo capital imobiliário, são temas abordados no material e que faz com que 

temas sem muita indagação da população goiana, sejam espacializados e t ransformados em 

fio norteador de debate e aula campo, uma vez que sugere ao professor que visite regiões de 

fundos de vale, nascentes e outras áreas de proteção ambiental que já foram degradadas por 

construções ou passam a ser trunfos em casos de especulações imobiliárias. 
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Ao abordar temas que grande parte da população demonstra desconhecer, nesse 

Fascículo, a C artografia aparece como instrumento capaz de desenvolver nos jovens 

estudantes a capacidade de espacializar sua região em relação à RMG e pensar de maneira 

contributiva. Com uma postura consciente, deixa de conceber a cidade como uma paisagem 

inerte, imagem muitas vezes enquadrada a u ma janela de um transporte coletivo, e passa a 

entendê-la como algo que pode interferir diretamente na sua vida. Fato considerado por 

Moraes (2008 p. 32), que afirma que 

Os geógrafos brasileiros têm destacado a importância da leitura do mapa para o 
processo de educação visando a autonomia, a participação responsável e consciente 
e a possibilidade de propor mudanças na organização do espaço geográfico. 

 

Assim, o Fascículo com seu trabalho a partir de uma perspectiva socioconstrutivista 

de ensino contribui (e em sua essência, sempre objetivou essa contribuição) para a o trabalho 

do Ensino de Cartografia, que incide linearmente sobre essa necessidade da compreensão da 

cidade e da Região Metropolitana de Goiânia e ainda na formação de cidadãos participantes e 

cientes do lugar em que vive e transita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é intenção desse estudo propor a junção de trabalhos cartográficos da Geografia 

acadêmica ao Ensino de Cartografia na Geografia das escolas, uma vez que como afirma 

Straforini (2004), é ev idente que cada nível de ensino apresenta suas especificidades. 

Contudo, esses níveis precisam estar interligados já que neste caso, assim como em diversos 

outros, podem tratar do mesmo objeto de estudo: o espaço geográfico e a r epresentação 

cartográfica na espacialização do cidadão. 

 

Mas é possível crer que a inserção de conteúdos que contribuam para a reflexão dos 

alunos e ajudam na caracterização de uma nova forma de aceitação e relacionamento com o 

lugar é importante para a formação do cidadão; e a o rganização de materiais didáticos 

permite ao professor ampliar os horizontes do espaço trabalhado, além de trazer a ele e seus 

alunos o sentimento de envolvimento com aquilo que lhes é apresentado, conseqüentemente 

um indivíduo consciente do meio que o cerca, de suas ações e aspirações. 

 

Nesse caso em especial, o trabalho com a C artografia da Região Metropolitana de 

Goiânia no Ensino Básico justifica-se, pela importância de permitir que o aluno “[...] se 

perceba como participante do espaço que estuda [...]” Callai (1998, p. 56). E que apesar da 

presença de documentos oficiais, como os PCNs e a s Matrizes Curriculares do Estado de 

Goiás, apresentarem preocupação de trabalhar a Cartografia relacionada também ao lugar do 

aluno, não é garantia que os livros didáticos trabalhem de forma adequada e que não deixem 

a desejar quanto a forma de trabalho, a quantidade e sobre tudo à qualidade das discussões 

sobre o tema. Além das dificuldades dos professores citadas no texto, relatadas por Pereira e 

Oliveira (2010). 
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Notas: 

 
1Pesquisa intitulada “Lugar e Cultura Urbana: estudo comparativo de saberes de professores de Geografia no 
Brasil – O caso de Goiânia” realizada no Instituto de Estudos Sócio Ambientais – IESA desde 2004. 
 
2Além do Fascículo de Alfabetização cartográfica, a REPEC possui já pronto para distribuição o fascículo de 
Bacias Hidrográficas, em processo de pós-produção os fascículos de Violência Urbana e E spaço Urbano, e 
atualmente trabalhando na produção dos fascículos de Dinâmicas Populacionais, Clima e Atlas da Região 
metropolitana de Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cartografia pode ser um meio, mas não um fim para a geografia crítica. Pode 

fornecer a e la subsídios para o desvendamento do mundo moderno. Mas como resquício da 

insatisfação ante a geografia quantitativa, a geografia crítica não tem por hábito a elaboração 

de mapas. Ela identificou o domínio das potencialidades da cartografia pelo poder do Estado 

e pelas grandes empresas capitalistas (Lacoste, 1993), mas não se deu conta de que o 

mapeamento, se tomado isoladamente, é técnica pura, e por isso, só tem significado quando 

apropriado. Por esta mesma razão, o mapeamento poderia ser utilizado pela geografia crítica, 

mas poucas são as obras que fornecem subsídios teóricos e p ráticos em equilíbrio nesta 

direção.  

 

Como forma de contribuir para esta relação, propõe-se a introdução de conteúdos do 

materialismo dialético em uma categoria geográfica para a q ual a c artografia é 

imprescindível: a r ede (inter)urbana. A partir desta combinação é p ossível problematizar o 

conceito de redes e perceber as limitações desta terminologia no que se refere à explicação da 

dinâmica capitalista na periferia deste sistema, onde se apresenta um padrão de articulação 

interurbana muito específico, que inicialmente chamaremos com Geiger de “leque aberto” 

(1963, p.249).  
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REDES EM LEQUE, REDES DENDRÍTICAS, BACIAS URBANAS OU RÉDEAS? 

 

Ao discorrer sobre esta configuração em “leque aberto” no Estado de São Paulo, 

Geiger (1963, p. 250) observa que ela é decorrente de dois processos de crescimento urbano: 

“cidades que se desenvolvem rapidamente nas novas áreas agrícolas; e c idades de grandes 

contingentes de mão-de-obra operária, nas áreas geográficas em torno de São Paulo”. O 

surgimento das cidades no oeste paulista chamadas de “ponta de trilhos” nas décadas de 

1930/40, para o aumento da produtividade agrícola no Oeste Paulista, justamente no período 

considerado por muitos como de forte industrialização, traz a tona a n ecessidade de se 

mapear este processo de desenvolvimento industrial, pois do contrário, a afirmação de que a 

“região sudeste se industrializou” segue problemática. Como mapeamento deste processo, 

este trabalho se debruça sobre a configuração interurbana no Estado de São Paulo a p artir 

deste período, e busca colaborar para o aperfeiçoamento da teoria das redes urbanas, ainda 

que para isto seja necessário questioná-la. E para o questionamento, primeiramente, é preciso 

fazer um rápido reexame das principais ideias sobre este “tipo” específico de configuração 

espacial. 

 

 Correa (2006, p. 16) define a r ede urbana como o “conjunto de centros urbanos 

articulados entre si”, sendo simultaneamente “um reflexo da e uma condição para a divisão 

territorial do trabalho”, divisão que assume “progressivamente, a partir do século XVI, uma 

dimensão mundial” (Correa, 2006, p. 26). As redes seriam, portanto, articulações entre áreas 

especializadas do globo, de ramos desiguais da produção, sendo as grandes metrópoles as 

“cabeças de redes” urbanas de extensão mundial ou nacional que decidem, investem e fazem 

circular descendentemente as inovações pelos demais centros urbanos que dela se derivam.  

 

 Partindo daí, a r ede urbana nos países subdesenvolvidos, segundo Correa (2006, p. 

28), constitui-se, muitas vezes, “na extensão de uma ampla rede urbana com sede nos 

denominados países centrais” e p or isso esta rede é, “através da função de intermediação, 

parte da divisão internacional do trabalho”. Mas acontece que, para Correa, seria preciso 

então, considerar “em que medida uma rede urbana é efetivamente condição para a divisão 

territorial do trabalho ou uma rede de pura intermediação de decisões externas à rede”.  
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 Precisamente nesta separação entre divisão internacional e territorial do trabalho se 

coloca a crítica do presente texto sobre a t eoria das redes urbanas: não seria a divisão 

territorial do trabalho a forma da divisão internacional do trabalho no território? Mas para 

avançar neste questionamento, é p reciso analisar o que o autor chamou de “redes 

dendríticas”, definidas pelo autor como formas mais simples da rede urbana que lembram 

uma bacia fluvial, caracterizada por uma cidade primaz que drena os produtos e a renda 

fundiária da sua hinterlândia. Estão sujeitas estas “redes dendríticas”, segundo Correa, a se 

complexificar à medida que surgem, na hinterlândia, aglomerações urbanas com diferentes 

funções que não agrícolas. Como desdobramento da primeira questão colocada acima, surge 

uma indagação sobre a q ual este trabalho se debruça: seria a co mplexificação destas redes 

dendríticas necessariamente a ligação destes novos centros urbanos entre si de maneira a 

superar a estrutura dendrítica religando os diferentes ramais? O estudo de caso do Estado de 

São Paulo pode revelar uma outra tendência, uma tendência de reforço de uma estrutura 

primeira. Mas antes deste movimento em direção ao objeto específico desta pesquisa, as 

cidades do oeste paulista planejadas na década de 1930/40/50, veremos as considerações de 

outros autores sobre esta configuração “periférica”.  

 

Fany Davidovich (1982) apresenta uma definição um tanto quantitativa das cidades 

brasileiras, separando-as em categorias segundo quatro escalas de urbanização. Na última 

escala, existem cidades que funcionam como apoio a interiorização do país, estimuladas pela 

obtenção de matéria prima e alimentos a p artir das pressões das regiões industriais e do 

mercado externo. Apesar do exagero “classificatório” inicial da autora, isto se aproxima mais 

da análise deste trabalho, e é de grande valia para o argumento de que as cidades do oeste do 

Estado de São Paulo surgiram como apoio à produção agrícola como resposta à crise de 1929. 

 

Entretanto, mesmo reconhecendo uma influência externa do processo de configuração 

das “redes”, a autora observa o fenômeno de maneira que sua análise da contradição centro-

periferia se limita à e scala nacional. Para ela a co ntradição entre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento se resume pelos diferentes níveis de desenvolvimento das forças 

produtivas entre as diversas regiões do país, e p elas relações desiguais que se estabelecem 

entre elas.  
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De certa forma, compartilha com Correa a i deia de que a r elação assimétrica 

responsável por esta configuração é fundamentalmente a r elação entre “cidade cabeça” e 

hinterlândia, mas atentamos aqui neste texto para a assimetria na relação inter-nacional.  

 

 Milton Santos (1981, p. 140) observa que nas redes “pouco desenvolvidas... as 

transversais são bastante raras”. Esta configuração seria, para o autor, originária da 

“defasagem entre a aceleração da transformação das estruturas do transporte e do consumo e 

o atraso na transformação das estruturas econômicas sociais”. Esta observação é de grande 

valia, pois nos ajuda entender o planejamento das rodovias paulistas nas décadas de 40, 50 e 

60 como reafirmação da estrutura dendrítica. Para o autor, “nos países subdesenvolvidos, a 

revolução dos transportes foi importada do estrangeiro e s e realizou em benefício do 

imperialismo econômico dos países industrializados” (Santos, 1981, p. 143). Esta ideia se 

coloca próxima à teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que se fundamenta na 

hipótese de que com o processo de expansão capitalista, a história torna-se uma totalidade 

concreta e contraditória, e e m determinados momentos da história, “as sociedades menos 

desenvolvidas têm a possibilidade, ou, mais exatamente, são obrigadas a adotar certos traços 

avançados saltando as etapas intermediárias” (Lowy, 2000, p. 164). 

 

Esta ideia de defasagem sugere que decisões aparentemente internas que influenciam 

a configuração das “redes” são avanços do sistema total, com o intuito de queimar etapas do 

desenvolvimento local em direção a uma equiparação tecnológica entre centro e periferia que 

permita o desenvolvimento capitalista nestas fronteiras, mas de maneira que reforce a 

primeira estrutura dendrítica, complexificando-a, mas sem unir as cidades dos diferentes 

ramais. Ligações transversais não ocorrem nestas “redes”, segundo Santos, pois elas possuem 

“uma natureza escencialmente instável: uma melhoria nos transportes (material, rede), uma 

mudança de tarifas, podem modificá-la completamente” (Santos, 1981, p. 153), como se 

qualquer tentativa de ligação que não com a metrópole se tornasse mais cara e menos lógica 

para o capital. É o que o autor denominou de “espaço-preço”, para ele “uma causa da 

fragilidade das redes urbanas nos países subdesenvolvidos”. 
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Esta visão é s ignificativamente diversa da leitura de Correa, e nos coloca na direção 

da relação desta configuração específica com a industrialização, ou mais precisamente, com a 

ausência deste processo na hinterlândia. O autor chamou de “bacias urbanas” estas estruturas 

nas quais os “efeitos de curto circuito são a regra geral” (Santos, 1981, p.148), circuitos 

diretos entre produção agrícola em direção à c idade cabeça, que tem em seus interstícios 

“fossos” de ligação, que só seriam preenchidos com a industrialização. A configuração de 

uma bacia urbana, portanto, está vinculada à au sência de um processo de industrialização, 

ausência reforçada pelas revoluções nos transportes que reforçam a u nidirecionalidade do 

fluxo.  

 

É preciso reconhecer agora, que não se configura uma rede no significado preciso do 

termo. O significado da palavra “rede” é bastante claro. Segundo o Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa, trata-se de um “entrelaçamento de fios”, o que pressupõe o cruzamento 

em diversos pontos do que se considera como “fios”. A próxima palavra nos dicionários, 

imediatamente posterior, é a p alavra “rédea”, que tem sua origem do latim “reter”, tendo 

como significado “correia para guiar as cavalgaduras”. O termo rédea é ap licado ao longo 

deste texto, além da alusão formal ao afunilamento que as ferrovias paulistas configuram, no 

seu sentido crítico, de que, em última instância, o sentido das forças produtivas é guiado a 

serviço da centralidade do sistema capitalista, externa à s ua particularidade periférica, não 

possibilitando a interligação em rede entre as cidades do interior do estado. 

  

André Gunder Frank, teórico da escola da dependência, ao analisar o Brasil percebeu 

o “subdesenvolvimento do desenvolvimento”, tanto nacional quanto regional. O autor elabora 

seus argumentos sobre as ligações interurbanas em países subdesenvolvidos, como um 

desenvolvimento “satelitizado, que não era nem autogerador e nem auto-sustentável” (Frank, 

1973, p. 31), partindo da hipótese de que “as metrópoles tendem a desenvolver-se e o s 

satélites a subdesenvolver-se”, relação assimétrica que se dá em duas escalas diferentes: 
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 “O desenvolvimento da indústria em São Paulo não trouxe uma riqueza maior para as 

outras regiões do Brasil. Pelo contrário, converteu-as em satélites coloniais internos, 

descapitalizou-as ainda mais, e co nsolidou ou até aumentou o seu 

subdesenvolvimento” (Frank, 1973, p. 30). 

  

 E numa outra escala: 

 

“São Paulo... foi e co ntinua a s er um desenvolvimento satelitizado, largamente 

dependente de uma metrópole estrangeira, primeiro da Inglaterra e em seguida dos 

Estados Unidos” (Frank, 1973, p. 32).  

 

 Para o autor, a satelização se repete na escala da relação internacional entre centro e 

periferia, sendo as metrópoles periféricas satélites do centro do desenvolvimento capitalista, e 

os tentáculos dos quais ela é o centro, seriam a ar ticulação dos seus satélites internos. Neste 

sentido, a periferia do Brasil seria a própria periferia do capitalismo como totalidade concreta 

universal, raciocínio importante na medida em que reúne a divisão internacional e territorial 

do trabalho numa mesma lógica simultânea. Segundo o autor “as relações metrópole-satélite 

não se limitam ao nível imperial ou internacional, mas penetram e estruturam a própria vida 

econômica, política e social interna dos países e colônias da América latina” (Frank, 1973, p. 

28). A dificuldade básica para compreender esta realidade esta em perceber a “ geração 

simultânea de subdesenvolvimento em algumas de suas partes e d e desenvolvimento 

econômico em outras” (Frank, 1973, p. 26).  

 

O autor parte também de uma segunda hipótese que se enraizou nas análises do 

espaço geográfico brasileiro pelos estudos cepalinos, a de que  

 

“os satélites experimentam seu maior desenvolvimento econômico e especialmente 

seu desenvolvimento industrial mais classicamente capitalista se e quando seus laços 

com as metrópoles se encontram enfraquecidos” (Frank, 1973, p.32).  
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Esta hipótese sugere que países ou regiões que não foram “satelitizados” não criaram 

uma estrutura ao longo da sua história (e no seu espaço) de limitação no processo de 

desenvolvimento pela metrópole e p or isso puderam desenvolver uma industrialização 

orgânica independente. O autor dá exemplos como o Japão, que por não ter recursos a 

fornecer às metrópoles mundiais, não foi “satelitizado”, e p or isso, não teria criado uma 

estrutura de dependência/exportação. Esta ideia poderia ser aplicada à g ênese da revolução 

industrial norte-americana, a partir da regionalização deste fenômeno pelo nordeste deste 

país, região onde não havia uma lógica de exploração por parte da Inglaterra como nas 

colônias da região sul, de exploração. Esta condição histórica foi fundamental para que fosse 

posto em movimento um processo de revolução industrial de expansiva regionalização pelo 

território. 

 

Giovanni Arrighi (1997), ainda que compartilhe com grande parte das ideias da teoria 

da dependência, enxerga dois problemas principais nesta teoria. O primeiro se refere à 

consideração de que industrialização é s inônimo de desenvolvimento, e isto seria posto em 

evidência e em prática pelas ideias desenvolvimentistas da CEPAL, por exemplo. O segundo 

problema seria a insuficiência desta teoria em explicar países que não podem ser 

considerados periféricos e nem centrais, e isto o levou a trazer o conceito de semiperiferia à 

tona, aplicado aos países periféricos em que existe uma industrialização. Os dois 

questionamentos parecem entrar em contradição, pois dizer que a dualidade centro-periferia é 

insuficiente como explicação das relações capitalistas internacionais não seria dizer que um 

meio termo industrializado é mais desenvolvido que a periferia? E dizer isto não seria dizer 

que industrialização é sinônimo de aproximação do centro? A resposta do autor é trazida pelo 

argumento de que “a industrialização da semiperiferia e da periferia foi, em última análise, 

um canal não de subversão, mas de reprodução da hierarquia da economia mundial” (Arrighi, 

1997, p. 142). Para desenvolver esta ideia, o autor traz também o conceito de núcleo 

orgânico, centros nos quais não há necessariamente indústrias, pois estas se periferizaram, 

mas continuam a d renar o excedente de capital. Sobre a r elação centro orgânico e periferia 

(ou semiperiferia), o autor argumenta que ela não se estabelece necessariamente entre nações 

ou entre regiões, mas sim são “atividades econômicas estruturadas em cadeias de mercadorias 

que atravessam as fronteiras nacionais” (Arrighi, 1997, p. 140).  
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O centro orgânico, portanto, poderia estar em parte na periferia, tendo o controle de 

“grande parte do excedente total produzido dentro da cadeia de mercadorias, enquanto que as 

atividades periféricas são aquelas que controlam pouco ou nada deste excedente”. A 

semiperiferia se caracterizaria, portanto, por uma estabilidade de certos países em manterem 

em seu interior uma combinação mais ou menos igual de atividades de núcleo orgânico e 

periféricas, são Estados que “resistem à periferização, embora não tenham poder suficiente 

para supera-la completamente e fazer parte do núcleo orgânico”. Dentro deste grupo de países 

estariam Brasil, Chile, Argentina, México e países do Leste europeu incluindo a Rússia, e não 

seriam estados temporários ou transicionais, mas sim relativamente estáveis, já que é também 

estável a estrutura e natureza do sistema, que “funciona graças a regiões desiguais de núcleo 

orgânico e de periferia” (Wallerstein apud Arrighi, 1997, p. 141). Não é a toa que o autor se 

utiliza de inúmeros recursos estatísticos e quantitativos, com o i ntuito de demonstrar a 

coerência desta estabilidade. 

 

Sem nos aprofundar no questionamento do conceito de semiperiferia, o que é 

importante destes argumentos para este trabalho é p erceber que existem núcleos orgânicos 

dentro da periferia (ou semiperiferia) dentro dos quais a industrialização já não está mais 

presente. Mas colocamos como problemática a s er estudada pela Geografia e evidenciada 

pela Cartografia, que existe uma diferenciação no que se refere à es pacialização das 

indústrias à volta dos centros orgânicos da periferia quando comparado ao mesmo processo 

em centros orgânicos “centrais”, de países que passaram por uma revolução industrial 

“clássica” espalhada espacialmente. Isto significa dizer que, na duplicidade escalar da relação 

centro-periferia, na existência desta relação na escala inter-nacional e intra-regional, não se 

repete o processo de expansão territorial das indústrias. A relação centro-periferia 

internacional retém o processo de industrialização às regiões metropolitanas da periferia, 

concentrando o processo, o que pode ser analisado como expressão da divisão territorial do 

trabalho na sua relação com a d ivisão internacional do trabalho. Isto nos coloca diante da 

ideia principal deste trabalho, qual seja: a estrutura em rédea expressa a limitação espacial do 

processo de industrialização, sendo que os centros orgânicos, menos os regionais que os 

mundiais, retêm o excedente necessário a uma industrialização que não seja fundamentada no 

aumento da produtividade agrícola. 
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 Neste sentido, trazendo esta ideia para o objeto de estudo deste trabalho, assim como 

o Oeste Paulista foi simultaneamente a p eriferia do Brasil e d o mundo no processo de 

desenvolvimento capitalista como totalidade concreta, a m etrópole paulista funcionou 

simultaneamente às (embora não antes das) mundiais, como rédeas que contiveram o 

“alastramento” do processo de industrialização pelo território paulista. Esta concentração 

espacial do processo estaria ligada ao espalhamento do mesmo processo por regiões dos 

países do centro mundial econômico, e por isso, há de se ressaltar que o controle das rédeas é, 

antes de tudo, externo. Esta ideia já está presente nos estudos de Maria da Conceição Tavares 

(1976) sobre os períodos de industrialização brasileira: 

 

“a mudança na divisão do trabalho social (ou consignação dos recursos) que involucra 

o processo de industrialização, tal como se apresentou na região, não foi 

acompanhada de uma transformação equivalente na divisão internacional do trabalho. 

Esta última, fundamentalmente, não variou, pelo menos no que se refere às 

especializações das economias industriais e das subdesenvolvidas no intercâmbio 

mundial” (1976, p.  35). 

  

Sandra Lencioni (2003) atenta para o fato de que no Estado de São Paulo 

 

“o que houve foi um espraiamento da atividade industrial pelo entorno metropolitano 

que não criou um novo centro industrial que fez que São Paulo (cidade) perdesse sua 

posição na hierarquia.(...) ampliou a co ncentração territorial da indústria, por isso 

mesmo produziu uma desconcentração industrial. Mas jamais se descentralizou”. 

(Lencioni, 2003, p. 467-68).  

 

A autora deixa claro que “neste processo, o centro se torna cada vez mais centro, ou 

seja, cada vez mais se apresenta centralizador”. A desconcentração industrial do interior da 

cidade de São Paulo estaria ligada, para a autora, “à cisão territorial entre a parte produtiva do 

empreendimento e a parte gerencial. A fábrica propriamente dita se localizando no interior e 

seu escritório principal na cidade de São Paulo” (Lencioni 2003, p. 469).  
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Isto se aproxima da ideia de Arrighi sobre um núcleo orgânico gerencial que retém o 

excedente de capital, mas é preciso observar a impossibilidade que a presença deste núcleo 

orgânico cria no que se refere à ( in)existência de outros núcleos orgânicos ou industriais 

comparáveis no Oeste Paulista. 

 

Faz-se necessário agora um movimento de “descida” aos objetos de estudo 

comparados, a saber: a espacialização do processo de industrialização na sua relação com a 

expansão das redes de transporte no nordeste dos E.U.A. e no Estado de São Paulo. Comparar 

o mesmo processo, a industrialização, nos tempos diferentes em que se deu em cada país, se 

justifica pela tentativa de captação de alguns conteúdos das configurações espaciais que 

apresentam os pólos diferentes da economia capitalista.  

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPACIALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NOS E.U.A. 

 

Em contraposição a co ncentração industrial do Estado de São Paulo na região 

metropolitana, no processo de industrialização do nordeste norte-americano, é d e observar 

primeiramente que existiu uma interdependência urbana e não uma polarização por parte das 

cidades do litoral leste, como afirma Alan Pred: 

 

“Embora expandindo-se nas duas décadas posteriores a 1790, o comércio interurbano 

nos Estados Unidos foi obscurecido pelos laços comerciais entre as cidades portuárias 

norte-americanas e aq uelas da Inglaterra e E uropa continental. Mais tarde, e 

especialmente em conseqüência da guerra de 1812 e da ampliação da colonização o 

comércio interno intra e inter-regional entre cidades adquiriu primazia frente ao 

comércio interurbano com o exterior” (Pred, 1977, p. 65-66. Grifo nosso). 
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Pred continua sua análise questionando a t eoria do “Lugar central” de Christaler, 

numa observação importante que não pode ser aplicada na leitura da configuração interurbana 

do Oeste Paulista. 

 

“Há um nítido contraste entre este quadro complexo de interdependência entre 

grandes cidades, com interação costeira, em ambas as direções, entre qualquer 

possível par de cidades, e o que é permissível dentro de uma visão de lugar central 

onde as interdependências dos sistemas de cidades são estruturadas hierarquicamente. 

No que se refere às quatro principais cidades do Nordeste, a teoria do lugar central 

só permitiria um fluxo unidirecional, de bens de Nova York para cada um dos três 

centros situados imediatamente abaixo na hierarquia de tamanho” (Pred, 1977, p. 66. 

Grifo nosso). 

 

Segundo Taaffe (1970, p. 18-19), esta ligação estava relacionada com a inversão do 

eixo econômico do país que agora se virava para o interior. E foi a p artir do avanço das 

fronteiras para o oeste, potencializado pela revolução nos transportes, que foi possível a 

especialização industrial primeira da região nordeste, já que o período denominado Trans-

Apalaches, teve como principal conseqüência econômica o barateamento dos produtos 

agrícolas alcançados pelo sistema de canais. No interior de Ohio, por exemplo, a produção de 

cereais começou a se expandir para além das necessidades locais de consumo, com isso a área 

de cereais do Nordeste (Nova Inglaterra) foi perdendo a concorrência, passando a produzir o 

que ainda não havia sido alcançado pelos canais, gêneros agrícolas cujo transporte a longas 

distâncias ainda era muito dispendioso. Os industriais do leste, inversamente, beneficiavam-

se com os mercados do oeste mais acessíveis, os artigos antes confeccionados a mão a oeste 

dos Apalaches iam sendo substituídos pelos produtos industriais. O grande complexo 

industrial urbano, que mais tarde seria conhecido como megalópole, tomava forma à medida 

que a maior parte daquela área passou a d esviar-se da agricultura para a es pecialização 

industrial. A história dos transportes nos Estados Unidos vem acompanhada de um aumento 

da interdependência e da especialização regional. O Canal Erie, por exemplo, concluído em 

1825, era dos mais importantes canais construídos entre 1815 e 1834, e tinha por objetivo a 

conexão com novos mercados da região dos Grandes Lagos.  
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O Rio Hudson, a o este da ilha de Nova York, tinha uma trajetória relativamente 

retilínea para o norte até a cidade de Albany, ponto a partir do qual foi construído este canal, 

que atravessava os Apalaches até chegar ao Lago Erie, nas margens do qual estavam os 

portos de Buffalo, Cleaveland e Detroit, respectivamente. O mapa abaixo (Mapa 1 - Mapa do 

Avanço da Linha Fronteiriça Norte-Americana, Trajeto do Canal Erie e P rincipais rotas 

interurbanas em número de passageiros (1840). Fonte: Pred, 1977. (Representação do Canal 

Erie e fluxos nossa com bases nos dados de Alan Pred. Sem escala) relaciona o trajeto do 

Canal Erie com o avanço da linha fronteiriça de expansão territorial norte-americana. 

 

 
Mapa 1 - Mapa do Avanço da Linha Fronteiriça Norte-Americana, Trajeto do Canal Erie e 

Principais rotas interurbanas em número de passageiros (1840). Fonte: Pred, 1977 
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A partir da metade do séc. XIX, as ferrovias passaram a dominar outras formas de 

transporte, para longos os pequenos trajetos, para passageiros ou mercadorias. Os canais 

caíram em desuso e a  rede de estradas ainda era praticamente inexistente. Principalmente a 

partir da Guerra Civil (1861-65) as ferrovias se espalharam pelo Meio-Oeste numa densa 

rede, enviando longos tentáculos pelas partes Norte, Centro e Sul dos Estados Unidos. Existe 

uma importante inversão neste período pós Guerra Civil apontada por Taaffe (1970, p. 20), 

pois as ligações econômicas entre o Meio-Oeste e o  Sul, realizadas pelos rios Ohio e 

Mississipi, foram prejudicadas pela guerra, e substituídas por laços estreitos entre o Meio-

Oeste e o litoral leste. O autor continua: 

  

“Chicago, o florescente centro ferroviário, substituiu St. Louis, o centro fluvial, como 

o portão das terras agrícolas do Oeste. As principais vias de acesso do país foram as 

várias rotas entre Chicago e Nova York, que eram percorridas por estradas poderosas 

como a N ew York Central, a P ennsylvania e a Baltimore e Ohio. A extensão das 

ferrovias ocidentais ao litoral do Pacífico pôs em maior destaque a característica leste-

oeste de organização” (Taaffe, 1970. p.20).  

 

Mas o que é mais importante perceber para este trabalho é que desta relação entre o 

nordeste em industrialização e avanço das fronteiras pelo oeste, há expansão pelo território 

das indústrias e com isso, surgem padrões de ligações não hierárquicos pela hinterlândia, 

como aponta Taaffe:   

 

“Assim como o período da Predominância Ferroviária assistiu ao desenvolvimento da 

agricultura no Meio-Oeste e no Oeste, ela assistiu também ao prolongamento das 

indústrias no sentido do oeste, para os Grandes Lagos. Começou a d esenvolver-se 

um padrão de interdependência entre as cidades, uma vez que elas haveriam de 

introduzir especialidades em certos tipos de manufatura e comércio com outras 

cidades industriais. Chicago, por exemplo, produzia maquinaria agrícola para o 

seu grande hinterland agrário; Pittsburgh obtinha minério de ferro e carvão a baixo 

custo e fornecia aço barato aos centros industriais em expansão a leste e a o este de 

seus limites.  
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Com este surto de interdependência, eficiência e crescimento avassalador das grandes 

cidades, veio paralelamente uma expansão de sua influencia por todo território 

nacional” (Taaffe, 1970, p. 22. Grifo nosso). 

 

Cronon (1991), em estudo da história econômica de Chicago, argumenta que para 

aprofundar o e ntendimento sobre do avanço da industrialização pelo território, é 

imprescindível entender a r elação cidade-campo que se reproduz na região do Meio-Oeste 

dos Estados Unidos em meados do séc. XIX. O autor começa seus argumentos com uma 

critica à c lássica teoria da fronteira de Jackson Turner, dizendo que “para Turner e seus 

seguidores, o desenvolvimento da fronteira foi devagar e e volutivo, com as cidades 

aparecendo apenas após um longo período de crescimento rural” (Cronon, 1991, p. 50). O 

autor insiste que não haveria ruralização sem metropolização simultânea, e isto coloca em 

evidência uma diferenciação entre esta rede e a r édea paulista quanto à ex istência de 

metrópoles no interior: 

 

“Enquanto a vila virava metrópole, a fronteira se tornava hinterlândia. A história do 

Grande Oeste é um longo diálogo entre o lugar que chamamos de cidade e o lugar que 

chamamos de campo. O Grande Oeste é tanto um império urbano quanto uma região 

rural transformada” (Cronon, 1991, p. 54) 

“Um aspecto da experiência da fronteira numa escala muito macro: a e xpansão da 

economia metropolitana por regiões que não haviam sido pressionadas na direção dos 

seus mercados, e a  absorção de novas áreas periféricas para dentro da órbita 

capitalista. As áreas de fronteiras se estabeleciam na periferia da economia 

metropolitana, enquanto cidades como Nova York e L ondres se estabeleciam no 

centro. Chicago sentou-se entre o Leste e o Oeste”. (Cronon, 1991, prefácio). 

 

Colocados estes argumentos, analisaremos no que resulta (graficamente) esta complexa 

dupla-relação econômica entre cidade-campo no Meio-Oeste e as cidades industriais do leste 

a partir da observação da malha ferroviária (Mapa 2 - Estradas de ferro até 1870. Fonte: 

Robertson, 1967. Sem escala). 
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Nitidamente, não existe um afunilamento por parte das ferrovias na direção de 

Chicago (e nem em direção à outra cidade qualquer). A dupla relação cidade-campo e leste-

oeste não teve como característica desenvolver “redes” de caráter unidirecional.  

 

 

 

Mapa 2 - Estradas de ferro até 1870. Fonte: Robertson, 1967. Sem escala 

 

OS PATRIMÔNIOS DO OESTE PAULISTA COMO REAFIRMAÇÃO DAS RÉDEAS 

 

 Se é possível que uma rede dendrítica de origem colonial se complexifique como diz 

Correa (2006) no sentido de gerar ligações entre os ramais internos desta “rede”, seria 

provável que isto acontecesse neste período, de “substituição de importações”, períodos 

típicos em que, segundo os teóricos da dependência, existe o desenvolvimento das forças 

produtivas internas em direção à industrialização.  
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  Acontece que após a cr ise de 1929, no oeste paulista, segundo Alfredo (2008), a 

tentativa de compensação da insuficiência da produção de valor a partir do café se deu pelo 

mercado de venda de terras no campo. Para o autor, esta forma de busca compensatória do 

lucro como resposta à u ma crise externa é a expressão de que existe uma simultaneidade 

necessária que unifica processos diferenciais  do centro e na periferia do sistema capitalista, 

lógica colonial que se repete: 

 

“a manutenção da propriedade privada da terra como elemento constituinte da forma 

pela qual a r ealização do valor se dá no território nacional pode configurar esta 

desigualdade dos processos, sendo que a p rópria Renda da Terra pode guardar esta 

busca de atualização em uma realidade mundialmente desigual e co mbinada... O 

breve recuo ao período colonial (no estudo do autor  do qual este trecho foi retirado - 

Modernização e Reprodução Crítica), justifica-se, portanto, para expressar como que 

um sentido posto na gênese de nossa formação restabelece seu sentido e 

permanência na reprodução de uma realidade hodierna (...)”. (Alfredo, 2008, p. 9. 

Grifo nosso). 

 

 O autor se baseia na leitura de Caio Prado Jr. sobre o sentido externo da economia 

colonial brasileira e co loca a p roblemática da atualidade deste sentido econômico. Para o 

presente trabalho, esta reflexão é importante na medida em que não se verifica uma 

superação, nos casos estudados, da lógica da configuração em rédea que estabelecem as 

cidades do oeste paulista na sua relação com a metrópole. Pelo contrário, a reafirmação desta 

lógica colonial se apóia nas antigas estruturas como as ferrovias e as fazendas. A partir da 

análise da geograficidade das cidades do Oeste Paulista das décadas de 1930/40/50 como 

Pompéia, Jales, Cuiabá Paulista, Pirapozinho e Marília, (denominadas Patrimônios pelos seus 

idealizadores), concebidas no período que abrange a dupla presidência Vargas (1930-45 e 

1951-54), é possível perceber a lógica na qual está inserida a região.  
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É imprescindível para o entendimento da lógica dos Patrimônios, compreender sua 

relação com os loteamentos agrícolas em sua periferia, oriundos da sub-divisão de fazendas 

de café que já não produziam mais o valor como fazendas autárquicas e agora se constituíam 

como loteamentos para sitiantes, principalmente migrantes nordestinos, na hinterlândia destes 

Patrimônios. Era preciso, portanto, garantir a ligação entre este setor rural e o núcleo urbano 

planejado. As plantas abaixo (Figuras 1 e 2 – 1-Traçado dos lotes na fazenda Tietê, município 

de Pereira Barreto (São Paulo). Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala. 2 - Loteamento Japonês 

em Bastos/SP. Fonte: Monbeig, 1984), da divisão em lotes da fazenda Tietê, e do loteamento 

rural de Bastos, já indica a relação entre os loteamentos rurais e os Patrimônios por meio de 

uma única estrada que percorria todos os lotes rurais e seguia em direção ao núcleo urbano. 

Para Pierre Monbeig, “a fundação de núcleos urbanos precede de pouco à colocação à venda 

dos lotes rurais. O desenvolvimento desses núcleos é u ma garantia de sucesso para o 

empreendimento” (Monbeing, 1984, p. 235).  

 

 
 

Figura 1-Traçado dos lotes na fazenda Tietê, município de Pereira Barreto (São Paulo). 

Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala.  
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Figura 2 –  Loteamento Japonês em Bastos/SP. Fonte: Monbeig, 1984 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1353   



 

 

A estrutura urbana dos patrimônios, para onde era direcionada a produção, se repetia 

na sua lógica funcional. Tais cidades funcionavam como articuladoras entre o meio rural e as 

ferrovias, prevendo uma rua central de comércio que cortava a cidade (Figuras 3, 4 e 5 – 3- 

Plano do patrimônio de Pirapozinho (dec. de 1930), Alta Sorocabana, Estado de São 

Paulo.Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala. 4 - Plano de Pompéia, grande povoação da Alta 

Paulista (dec. de 1930). Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala. 5 - Planta de Marília, 1934. 

Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala), onde se vendiam os meios de produção para os sitiantes 

instalados nos sítios afastados se reproduzirem simultaneamente como produtores e 

consumidores. Esta rua coincidia com a própria rodovia ou a ferrovia que seguia na direção 

leste-oeste. Além da comercialização de produtos e instrumentos de produção, a r ealidade 

agrária se fazia dependente da urbana na medida em que nestas ruas principais se realizava 

também o beneficiamento dos produtos agrícolas, com máquinas de descaroçar algodão e 

descascar arroz, por exemplo.  

 

 
Figura 3- Plano do patrimônio de Pirapozinho (dec. de 1930), Alta Sorocabana, Estado de 

São Paulo.Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala.  
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Figura 4 - Plano de Pompéia, grande povoação da Alta Paulista (dec. de 1930). Fonte: 

Monbeig, 1984. Sem escala.  
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Figuras 5 - Planta de Marília, 1934. Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala 

 

Mas este processo de produção do espaço rural e u rbano gerava um contínuo 

endividamento por parte dos sitiantes, que pagavam um preço colocado à terra que a própria 

terra e o s meio de produção não tinham a possibilidade de alcançar como valor. Monbeig 

observa que 

 

“comprando a terra, o futuro sitiante esgota seu capital. Não só ele deixa uma quantia 

grande nas mãos do loteador, como deve fazer face a toda espécie de despesas, como 

as da mudança e do custo das novas instalações... A construção da casa e a c ompra 

das sementes e dos instrumentos de trabalho roem os magros recursos. Assim, desde a 

instalação, o sitiante pioneiro é obrigado a contrair empréstimos” (Monbeig, 1984. p. 

224). 
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Na realidade, segundo o autor, além de auferir os lucros oriundos do endividamento 

dos sitiantes, os criadores dos patrimônios estavam “bem mais preocupados em assegurar a 

ligação com os trilhos da (Estrada de Ferro) Paulista e ap roveitar-se do avanço rumo ao 

Paraná do que desejosos de manter relações laterais” (Monbeing,1984, p.342). O autor 

observa a configuração dendrítica no “duplo alinhamento” paralelo entre ferrovias e rodovias 

(e das aglomerações propriamente ditas que se faziam ao longo destes eixos) a partir da 

análise dos mapas abaixo (Mapas 3 e 4  – 3 – Carta das cidades das ferrovias e p rincipais 

rodovias da franja pioneira em 1946. Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala. 4 - População e 

estradas de ferro em São Paulo. Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala.): 

 

“Duplo Alinhamento desenha a r ede das aglomerações nos planaltos ocidentais de 

São Paulo e do Norte do Paraná: um nos interflúvios, outro mais baixo e sobretudo à 

distância dos eixos de circulação. Confunde-se a geografia das cidades com a d as 

comunicações” (Monbeig, 1984. p, 338). 

 

 
Mapa  3 – Carta das cidades das ferrovias e principais rodovias da franja pioneira em 

1946. Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala.  
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Mapa  4 - População e estradas de ferro em São Paulo. Fonte: Monbeig, 1984. Sem escala. 

 

 

Estas cidades planejadas não estabeleceram ruptura com um sistema essencialmente 

agrário, não se reproduziram como metrópoles nem centros orgânicos, e nem ao menos foram 

projetadas com esta intenção. Eram estas cidades as articuladoras entre hinterlândia e 

ferrovias, e constituíram-se dentro de relações de produção que impuseram este caráter, qual 

seja, o de apoio à p rodução agrícola. O reforço da configuração espacial em “rédea” na 

direção única da Cidade de São Paulo foi a forma de inserção do território fronteiriço na 

lógica da divisão internacional do trabalho, uma das formas-contéudo do processo de 

produção do espaço capitalista. 
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TENDÊNCIAS DA LÓGICA DE AVANÇO DAS FRONTEIRAS 

 

É possível identificar um processo similar no Centro-Oeste do Brasil. O 

desenvolvimento do que Milton Santos chamaria de meio técnico-científico pelo Centro-

Oeste e pelo Norte do país nas décadas de 60 e 70, como a revolução verde em combinação 

com as estradas vicinais, seriam forças produtivas da ruralização desta região. Muitas cidades 

do Centro-Oeste surgem, nesta fase (60-70), em função do campo. O urbano, mais uma vez, 

como conseqüência e co ndição da reprodução da realidade agrária. Denise Elias (2005) 

compartilha da mesma crítica: 

 

“as cidades do agronegócio se multiplicam no país e passam a desempenhar novas 

funções, transformando-se em lugares de todas as formas de cooperação erigidas pela 

agricultura científica globalizada, resultando em muitas novas territorialidades. Se a 

cidade é a materialização das condições gerais de reprodução do capital (CARLOS, 

2004), a c idade do agronegócio é aquela cujas funções de atendimento às demandas 

do agronegócio globalizado são hegemônicas sobre as demais funções”. (Elias, 2005, 

p.30). 

 

 Por fim, é preciso ressaltar uma tendência ainda tímida, mas que vem ganhando força 

na geografia contemporânea, tendência que deve ser discutida senão contestada: a t eoria de 

que as redes não são mais redes, mas sim rizomas, baseadas nas ideias de Deleuze e Guattari 

(1995). Segundo estes autores, “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer 

outro” (p.15), não podendo haver nestas relações “nenhum modelo estrutural ou gerativo” 

(p.21). Os autores trazem esta ideia como uma proposta de reforma de um pensamento 

estruturalista enraizado na ciência moderna, pensamento em “árvore” que deveria ser 

“rizomático”. Sem discutir estes argumentos no plano filosófico, atentamos que a t endência 

sedutora de trazer este novo conceito de rizoma à materialidade do espaço geográfico, mais 

precisamente à t eoria das redes, não contempla os processos pelos quais a p eriferia do 

sistema capitalista avança suas fronteiras, processos gerativos de formas-conteúdo claras e 

históricas.    
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 É preciso dizer também que este processo de recolocação da periferia brasileira no 

sistema global consiste num processo com veias abertas, em andamento, e nem sempre 

representado por rédeas. Aliás, como afirma Milton Santos, “não existem duas formas 

semelhantes de organização de células urbanas em um mesmo país. A própria terminologia é 

imprecisa, já que emprega, com freqüência, dois termos indiscriminadamente: sistema urbano 

e rede” (1981, p.155). Mas vale ressaltar aqui uma conclusão sobre a d iferenciação das 

formas-conteúdo estudadas: só existem redes porque existem rédeas. 
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Introdução 
 
Os serviços de saúde no Brasil estão distribuídos de modo que se faz muitas vezes necessário 

o deslocamento dos pacientes entre um município e outro, que pode variar em função do tipo 

de serviço de saúde que se busca. Com vistas a compreender essa realidade, neste artigo, 

analisa-se os deslocamentos dos pacientes internados nas especialidades de Cirurgia Geral e 

Psiquiatria atendidos pelo SUS nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A RMBH está localizada na região central do Estado de Minas Gerais, atualmente composta 

por 34 municípios, abrange uma área, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2007), de aproximadamente 9.468 km2 e tem como principal município, Belo Horizonte, 

como se pode ver na Imagem 1. 
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Imagem 1 – Mapa de Localização dos Municípios da RMBH no Estado de Minas Gerais 

 

Como metodologia para o tratamento dos dados de Autorização de Internações Hospitalares 

(AIH), do DATASUS, utiliza-se técnicas de geoprocessamento com o uso da macro Flow 

Data Models Tools no software ArcGIS 9.0, para o mapeamento dos fluxos de pacientes. 

Para hierarquização dos municípios da RMBH recorreu-se à Teoria do Lugar Central e fez-se 

o mapeamento dos fluxos de pacientes. Para a descrição da infra-estrutura de saúde dos 

municípios da RMBH, considera-se a Microrregião de saúde, segundo o Plano Diretor de 

Regionalização (PDR), a quantidade de hospitais e leitos disponíveis. 

 

Ao mapear e analisar os fluxos de pacientes na RMBH constatou-se que grande parte deles 

acontece no centro desta, especialmente em direção aos municípios de Belo Horizonte, 

Betim, Contagem e Vespasiano. Nesses o número de internações foi significativo, pois tais 

municípios são os que possuem melhor infra-estrutura de saúde, tanto em número de 

hospitais quanto de leitos. 
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Sistema Único de Saúde no Brasil 

 

O sistema de saúde no Brasil passou, nas últimas décadas, por várias mudanças, deixando de 

ser centralizador e discriminatório (antes só eram atendidas as pessoas que possuíam carteira 

de trabalho). Os avanços se deram com a p olítica de saúde nacional através da reforma 

sanitária, a q ual contou com a p articipação de profissionais de saúde, lideranças políticas, 

sindicais e populares. Este sistema foi consagrado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

incluído na Constituição Federal de 1988, conforme expresso no artigo 196, 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.(BRASIL, 1988). 

 

A Constituição deu um novo significado aos serviços de saúde, no que diz respeito às formas 

de atendimento médico, obedecendo diretrizes e modalidades operacionais detalhadas nas leis 

ordinárias Leis 8080/90 e 8142/91 e regulamentadas na Lei Orgânica do SUS. A participação 

da comunidade, a integralidade e a descentralização são diretrizes definidas no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988, 

 
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I- descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III- participação da comunidade. (BRASIL, 1988). 

 

Segundo Ferré Grau (2003), com a criação do SUS, o atendimento passou a ser integral, sem 

discriminação, garantindo o a cesso ao atendimento a todos os níveis de complexidade do 

sistema, desde a atenção primária, no caso das ações preventivas, até os níveis secundários e 

terciários de atendimento necessário na assistência curativa. 
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A participação da comunidade é um controle social definido conforme as diretrizes adotadas 

após a criação do SUS. Para Ferré Grau (2003), esta participação permitiu um planejamento 

das políticas de saúde de maneira mais avançada e ao mesmo tempo democrática, discutindo 

as questões sociais associadas à realidade da população. 

 

De acordo com Ferré Grau (2003), a d escentralização compreende a redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e s erviços de saúde entre os três níveis de governo: 

Federal, Estadual e Municipal. Com isso, o sistema se torna mais eficaz e os problemas são 

solucionados mais facilmente em nível local. Em Minas Gerais, o processo de 

descentralização dos serviços de saúde ocorreu valorizando o papel do município como 

gestor e executor das ações de saúde através do redirecionamento das funções do Estado, isto 

com o Plano Diretor de Regionalização (PDR). Esse objetivava criar um instrumento para o 

planejamento e g estão da atenção à saúde, de forma que atendesse às diretrizes do SUS. 

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (2004), a organização do PDR em 

Minas Gerais abrange os 853 municípios regionalizados em 13 Macrorregiões e 7 5 

Microrregiões de saúde, o que facilita a oferta e o acesso aos serviços de saúde ambulatoriais 

e hospitalares de média e alta complexidade, garantindo a abrangência intermunicipal. 

 

Aspectos Teóricos e Metodológicos 

Teoria do Lugar Central 

A Teoria do Lugar Central é resultado de um estudo desenvolvido pelo geógrafo alemão, 

Walter Christaller, na primeira metade do século XX, baseado na teoria da localização das 

atividades agrícolas de Von Thünen de 1826 e na teoria da localização industrial de Alfred 

Weber de 1929, a fim de contribuir para os estudos sobre o crescimento urbano. Segundo 

Clemente (1994), a idéia principal da teoria é a existência de uma hierarquia dos lugares de 

acordo com uma rede de interdependência, na qual a centralização é uma tendência natural, 

sendo o nível de demanda por bens e serviços o r esponsável pelo crescimento dos lugares 

denominados centrais. 
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O lugar central de Christaller, segundo Ablas (1982), está associado ao conceito de 

centralidade; maior a centralidade, maior a oferta de bens e serviços mais sofisticados e raros, 

sendo assim, população e at ividade econômica são maiores nos lugares centrais do que em 

sua região complementar. As regiões complementares então possuem uma relação de 

dependência com o lugar central dado que este está em um nível hierárquico superior a elas. 

Ablas (1982) chama a atenção ainda para dois conceitos, limite inferior e limite superior dos 

bens e serviços. O limite inferior está relacionado ao comportamento do produtor, é o nível 

mínimo para garantir o custeio das despesas, sem gerar lucro para estimular a oferta do bem 

ou serviço, a f im de evitar maiores gastos. Já o limite superior está associado ao 

comportamento do consumidor, é determinado pela distância máxima que o consumidor está 

disposto a p ercorrer para adquirir um bem ou serviço. Os dois termos dizem respeito 

portanto, às atividades econômicas, ou seja, às funções urbanas desempenhadas pelos centros 

urbanos e/ou ao conjunto de ações dos seus habitantes. Mas Christaller (1966) em sua obra 

alegou que os bens e serviços eram ofertados por instituições, diante disso as classificou, 

 
[...] em nove grupos distintos: administrativas, de cultura religiosas (como 

universidades e museus), de importância para a saúde e saneamento, social (como 

hotéis e cinemas), para a organização da v ida social e econômica, comerciais e 

financeiras, de profissionais (carpinteiros e outros), de importância para o 

mercado de trabalho e de transporte e comunicação. Destacou ainda que algumas 

não se enquadram em nenhum dos grupos por terem importância local, como é o 

caso das igrejas e de escolas fundamentais. (ALVIM; CARVALHO; OLIVEIRA, 

2006, p.17). 

 

Segundo Ablas (1982), Christaller classificou os lugares centrais de acordo com os bens e 

serviços ofertados pelos mesmos, e assim os discriminou em lugar central de primeira, 

segunda, terceira e quarta ordem. A diferenciação da oferta por sua vez faz com que os 

indivíduos se desloquem de um lugar central a outro com vistas a s atisfazer suas 

necessidades, sendo assim há uma rede de lugares centrais. Corrêa (2001) ressalta que as 

redes de cidades podem apresentar diversas estruturas espaciais, mas que a rede conforme o 

modelo da Teoria do Lugar Central de Christaller mostra que os lugares centrais apresentam 

um padrão marcado pela centralidade, predominando os fluxos hierárquicos.  
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Então os residentes em centros de ordem menor se deslocariam para os lugares centrais de 

ordem superior em busca de bens e serviços que não encontrariam em seu local de residência. 

Vale à pena salientar que os estudos sobre redes na ciência geográfica iniciaram-se em 

meados do século XIX, com estudos relacionados à es trutura das redes de transportes e a  

hierarquia da rede urbana, que foi definida por Corrêa (2001), como um 

 
[...] conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. É, portanto, 

um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós são os diferentes núcleos de 

povoamento dotados de funções urbanas, e os caminhos ou ligações os diversos 

fluxos entre esses centros. (CORRÊA, 2001 p. 93) 

 

As redes de modo geral podem ser de dois tipos: rede em árvore ou hierárquica, em que as 

relações são verticais; e rede em malha, em que há relações tanto verticais quanto horizontais. 

 

Neste estudo será analisada a r ede estabelecida em função da demanda pelos serviços de 

saúde, identificando-se o município de residência e o  de internação dos pacientes atendidos 

pelo SUS. A rede e os níveis hierárquicos dos municípios serão definidos pela quantidade de 

internações ocorrida em cada município nas especialidades de Cirurgia Geral e Psiquiatria. 

 

Tratamento dos dados sobre os fluxos de pacientes 

Os dados utilizados neste estudo para o mapeamento dos fluxos de pacientes são provenientes 

do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), disponibilizados pelo DATASUS, 

considerando os registros de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) referentes ao ano de 

2005. A Autorização de Internação Hospitalar é u m formulário preenchido no ato da 

internação1, contendo informações essenciais do paciente e da internação como idade, sexo, 

hospital, especialidade, entre outros. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

considera dois tipos de AIH. A AIH do tipo 1 refere-se às internações denominadas normais e 

a AIH do tipo 5, ao tratamento de longa duração que ocorre nas especialidades Psiquiatria e 

Crônico/FPT (Fora de Possibilidade Terapêutica).  
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Neste estudo, consideram-se todos os registros de AIH no ano de 2005, independente de seu 

tipo, pois segundo Portela et al. (1997) na especialidade Cirurgia Geral, o número de 

internações não altera, ou seja, é emitida apenas uma AIH por internação, podendo haver nos 

dados de internações relativos à especialidade de Psiquiatria certa margem de erro, que será 

desconsiderada neste estudo. 

 

As variáveis selecionadas do registro de AIH foram: município de residência e de 

atendimento dos pacientes para as especialidades de Cirurgia Geral e Psiquiatria. Conforme o 

Ministério da Saúde (2007), a es pecialidade Cirurgia Geral analisa os sintomas, 

diagnosticando doenças passíveis de serem tratadas; enquanto a especialidade Psiquiatria tem 

como finalidade a prevenção, atendimento, diagnóstico e t ratamento de pacientes portadores 

de sofrimento mental. 

 

Para seleção das variáveis, município de residência, município de atendimento e 

especialidades, utiliza-se o software SPSS 14.0, para elaboração das matrizes de origem e 

destino por especialidade e freqüência. A partir destes dados usa-se a macro Flow Data 

Models Tools2  no software ArcGIS 9.0, com a finalidade de mapear os fluxos de pacientes 

internados na RMBH, bem como a elaboração do layout final dos mapeamentos, utilizando a 

base cartográfica da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais 

(PRODEMGE), referente ao ano de 1998. 

 

Os fluxos representados são de origem e destino dos pacientes, admitindo-se o centróide de 

cada município como melhor forma de representação. Devido à q uantidade de linhas, são 

considerados apenas os fluxos maiores que 10, pela significância e, ainda, por representarem 

uma dependência de internações entre os municípios. 

 

Para a car tografia final, usa-se a o rdem visual (tonalidade de cores e v alor) para a 

representação das linhas de fluxos, referentes à quantidade de internações de pacientes, bem 

como a quebra natural para os intervalos de classes, elaboradas para as duas especialidades. 

No intuito de descrever e a nalisar os fluxos de pacientes, neste trabalho, utiliza-se valores 

absolutos de internações hospitalares. 
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Descrição e Análise dos Resultados 

Descrição da infra-estrutura hospitalar que atende pelo 

SUS 

 

A análise dos fluxos de pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na RMBH 

mostra a necessidade que os usuários da saúde pública têm de se deslocarem de seus 

municípios de residência em busca de atendimento médico. Deste modo, nota-se que são 

fortes as relações entre os municípios desta região em função do serviço de saúde, um serviço 

moderno que tende a estar disponível em lugares centrais de ordens superiores. 

 

Conforme os dados disponibilizados pelo DATASUS, em julho de 2003, a RMBH tem 

importância significativa para o Estado de Minas Gerais, por possuir uma ampla rede 

hospitalar que atende pelo SUS. Dos 34 municípios da Região Metropolitana, 18 possuíam 

hospitais que atendiam pelo SUS, concentrando um total de 75 hospitais, o que correspondia 

a 11,5% da rede SUS no Estado de Minas Gerais. 

 

Os hospitais públicos estavam situados, principalmente, no centro da RMBH, diferentemente 

dos hospitais privados, que estavam distribuídos, principalmente, na região centro-norte, 

enquanto os hospitais universitários estavam presentes somente na capital mineira. O número 

total de leitos na Região Metropolitana era de 12.939, sendo 12.578 leitos hospitalares e 361 

leitos de UTI, como se pode ver no Quadro 1. 

 

Conforme a r egionalização estabelecida no PDR, a RMBH está inserida em duas 

Macrorregiões de Saúde, sendo a Macrorregião Centro que engloba cinco Microrregiões: 

Vespasiano, Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté, Contagem, Betim e S ete Lagoas, com 

exceção dos municípios de Itaguara e Itatiaiuçu que estão localizados na Macrorregião Oeste 

e, mais especificamente, na Microrregião Itaúna.  
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Entre as Microrregiões da Região Metropolitana, a d e Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté, 

possuía o maior número de municípios e hospitais, sendo 11 e 57 respectivamente. Desta 

microrregião, a maior parte dos leitos estava no município de Belo Horizonte, sendo este o de 

maior importância e representatividade, pois possuía o maior número de hospitais e de leitos. 

Eram ao todo 10.130 leitos, sendo 9.826 hospitalares e 304 de  UTI, atendendo serviços 

básicos e es pecializados de pacientes da Região Metropolitana e d e vários municípios 

mineiros que recorriam à cap ital em busca de tais serviços.A segunda microrregião que se 

destacava na RMBH era a d e Contagem, formada por 3 municípios, com 771 leitos 

hospitalares, 25 leitos de UTI e 6 hospitais. A Microrregião de Betim possuía 10 municípios, 

contendo no total 5 hospitais, com 640 leitos hospitalares e 16 de UTI. Os leitos de UTI 

estavam todos localizados nas três Microrregiões supracitadas, conforme o Quadro 1. A 

Microrregião de Vespasiano, composta por 6 municípios da RMBH, contava com 5 hospitais 

e 552 leitos hospitalares. Os municípios de Baldim e Capim Branco pertencem à 

Microrregião de Sete Lagoas, destes apenas Capim Branco possuía 1 hospital e 6 0 leitos 

hospitalares. Na microrregião de Itaúna, apenas o município de Itaguara possuía o único 

hospital desta microrregião, com 27 leitos no total.  

 

 
Quadro 1: Infra-estrutura de Saúde conforme o Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais 
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UTI Hospitalar

Belo Horizonte/ 
Nova Lima/Caeté

Belo Horizonte, Caeté,
Jabuticatubas, Nova Lima, Nova
União, Raposos, Ribeirão das
Neves, Rio Acima, Sabará, Santa
Luzia, Taquaraçu de Minas

57 320 10.528 10.848

Contagem Contagem, Ibirité, Sarzedo 6 25 771 796

Betim

Betim, Brumadinho, Esmeraldas,
Florestal, Igarapé, Juatuba, Mário
Campos, Mateus Leme, Rio
Manso, São Joaquim de Bicas

5 16 640 656

Vespasiano
Confins, Lagoa Santa,
Matozinhos, Pedro Leopoldo, São
José da Lapa, Vespasiano

5 0 552 552

Sete Lagoas Baldim, Capim Branco 1 0 60 60

Oeste Itaúna Itaguara, Itatiaiuçu 1 0 27 27

Total 75 361 12.578 12.939
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e DATASUS, 2003

Centro

Quadro 1                                                                                                                                                                                                                                                                     
Infra-estrutura de Saúde conforme o Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais

Macrorregião 
de Saúde

Microrregião de 
Saúde Municípios da RMBH Hospital 

Total
Leito Leito 

Total



 

 

 

Análise dos Fluxos de Pacientes Internados na RMBH 

 

A rede3 decorrente da demanda por atendimento hospitalar na RMBH mostra-se bem próxima 

da proposta por Christaller, como uma rede em árvore ou hierárquica, dado que os 

deslocamentos ocorrem, principalmente, na direção dos maiores centros urbanos. No entanto, 

há pacientes de lugares centrais de ordem superior que recorrem a hospitais de municípios de 

ordem inferior, o que possivelmente está associado à maior facilidade de acesso4. Para 

conhecer a d istribuição espacial e o  deslocamento dos pacientes nos municípios da RMBH, 

que saem de seu município em busca de atendimento médico, faz-se análise das 

especialidades Cirurgia Geral e Psiquiatria. 

 

Os municípios são classificados conforme a oferta e disponibilidade de serviços, destacando-

se aqueles que são, possivelmente, referência em atendimento de saúde dentro da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, por receberem grande quantidade de pacientes nas 

especialidades analisadas. 

 

Na especialidade Cirurgia Geral foram realizadas 89.233 internações na própria RMBH, 

sendo 73,3% no mesmo município de residência do paciente e 26,7% em outros municípios. 

Em Belo Horizonte foram internados 19.322 pacientes residentes em todos os municípios da 

RMBH, como mostrado na Imagem 2. 

 

Os municípios de Baldim, Capim Branco, Taquaraçu de Minas, Florestal, Itaguara, Itatiaiuçu, 

Rio Manso, Juatuba, Mateus Leme, Rio Acima, Raposos, Nova União e Confins enviaram 

pacientes para a c apital, porém em menor quantidade se comparado com os municípios do 

entorno, sendo que Baldim e Capim Branco pertencem à Microrregião de Sete Lagoas, e 

Itaguara e Itatiaiuçu pertencentes à Microrregião de Itaúna. 
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O município de Betim também se destacou nessa especialidade, pois recebeu 1.741 pacientes, 

principalmente, originados de sua própria Microrregião, como dos municípios de Esmeraldas, 

Igarapé, Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Mateus Leme e Ibirité. Vale ressaltar 

que esse último faz parte da Microrregião de Contagem. 

 

No município de Contagem foram internados ao todo 1.170 pacientes oriundos de 11 

municípios da RMBH, sejam de sua própria Microrregião ou mesmo das de Belo 

Horizonte/Nova Lima/Caeté e Betim; mas boa parte destes advinham dos municípios de Belo 

Horizonte e Ibirité. Nova Lima teve pouca representatividade em relação a estes municípios 

citados, por receber pacientes, quase, somente de Belo Horizonte e Rio Acima. 

 

Conforme a d istribuição das internações por município, apresentada na Imagem 2, Belo 

Horizonte, Betim e C ontagem se destacam como municípios referências na oferta e 

disponibilidade de serviços hospitalares. Na especialidade de Cirurgia Geral, Belo Horizonte 

recebeu 1.131 pacientes residentes em Betim e 4.331 em Contagem; Betim recebeu 96 e 90 

pacientes com origem em Belo Horizonte e C ontagem, respectivamente. O município de 

Contagem recebeu um total de 468 pacientes residentes em Belo Horizonte e 86 em Betim. 

Para atendimento na especialidade Psiquiatria, foram registradas 8.210 internações, sendo 

que 47,7% deste total, foram internações de pessoas que residiam no próprio município de 

residência. Aqueles pacientes que se deslocam para outros municípios da RMBH, em busca 

de atendimento nesta especialidade, correspondiam a 52,3%. 

 

Os atendimentos realizados para tratamento na especialidade Psiquiatria referem-se às 

internações que, na maioria das vezes, são registradas com AIH de longa permanência. Por 

ser um tratamento mais complexo, esses atendimentos são realizados nos municípios 

referência na área da saúde, nos pólos Macrorregionais ou até mesmo nos municípios 

especializados para atendimento desta especialidade. 
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Imagem 2 – Mapa de Fluxos de Pacientes Internados na RMBH em 2005, Cirurgia Geral 

 

Na Imagem 3, é possível observar que, no ano de 2005, a maioria dos movimentos de 

pacientes ocorreu em direção a B elo Horizonte por ser um pólo Macrorregional e t ambém 

para o município de Vespasiano. O município de Belo Horizonte recebeu 2.401 pacientes de 

grande parte dos municípios da RMBH. Destes, os mais significativos eram residentes nos 

municípios de Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Vespasiano recebeu 1.655 

pacientes esses advindos, principalmente, de Belo Horizonte, Contagem e R ibeirão das 

Neves, enquanto os demais municípios enviaram em menor quantidade. 

 

Nesse estudo de caso, verifica-se uma concentração de lugares centrais, segundo a teoria de 

Christaller, no centro da RMBH, com destaque para os municípios de Belo Horizonte, Betim 

e Contagem. Esses são os principais centros de interação, exercem a função de pólo 

Microrregional e é na direção dos mesmos que os movimentos ocorrem com maior 

intensidade. Já nos municípios periféricos da Região Metropolitana, a intensidade do 

movimento diminui à medida que se aumenta a distância dos centros. 
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Imagem 3 – Mapa de Fluxos de Pacientes Internados na RMBH em 2005, Psiquiatria 

 

Belo Horizonte, Betim e Contagem são os municípios que mais receberam pacientes de toda 

a RMBH, concentrando-se, neles, o maior número de hospitais e leitos. Além disso, estas 

internações vêm ressaltar a força que Belo Horizonte possui em relação à d isponibilidade e 

oferta de serviços hospitalares. 

 

Belo Horizonte é o município que apresentou maior demanda por serviço de saúde, o que o 

faz um centro de ordem alta. O município possui uma área de influência maior se comparado 

aos demais de sua Região Metropolitana. Atualmente, Belo Horizonte é o município com 

maior número de hospitais e leitos, além de ser referência em todas as especialidades. Por 

outro lado, é preciso salientar que há residentes no município de Belo Horizonte que 

recorrem aos serviços de saúde oferecidos em Betim e Contagem. Portanto as relações não 

são somente verticais, mas também horizontais. 
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Nos serviços de saúde, Belo Horizonte sempre foi referência para os demais municípios, 

principalmente, para aqueles da RMBH que fazem parte da região complementar e ár ea de 

influência da capital por estarem mais próximos, deste lugar central de ordem superior. 

 

Quanto a Betim e Contagem se enquadram como sendo centros de ordem média, pelo fato de 

possuírem serviços hospitalares e u ma área de influência de ordem média. Estes dois 

municípios apresentam ao todo 8 hospitais e 1.323 leitos, para uma população de 844.692 

habitantes e têm a influência, neste caso, relacionada à divisão realizada pelo PDR. Betim e 

Contagem, pólos de suas respectivas Microrregiões, influenciam os demais municípios 

pertencentes à sua própria Microrregião. 

 

Os demais municípios da RMBH podem ser considerados como centros de ordem inferior, 

pois somente possuem serviços básicos que, em sua maioria, são destinados à p opulação 

local. No entanto, alguns destes municípios, encontram-se equipados com hospitais e leitos, 

como é o caso de Itaguara, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Sabará e Lagoa Santa, mas são 

submetidos aos municípios centros de ordem média. 
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Considerações Finais 

 

Os resultados encontrados mostram um padrão de concentração das internações nas 

especialidades Cirurgia Geral e Psiquiatria em alguns municípios pólos. Percebemos que, 

uma grande quantidade dos deslocamentos de pacientes ocorridos na RMBH aconteceu no 

âmbito intra-microrregião. 

 

Observamos que os municípios de Belo Horizonte, Betim e Contagem são os de maior 

importância em relação à d isponibilidade de serviços hospitalares. Belo Horizonte, como 

centro de ordem alta, possui infra-estrutura adequada para o atendimento de pacientes. Em 

2005, o município atendeu grande parte da demanda por atendimento nas especialidades de 

Cirurgia Geral e P siquiatria de toda Região Metropolitana. Betim e Contagem também são 

referências para os demais municípios da RMBH, visto que disponibilizam infra-estrutura de 

saúde com menor representatividade que Belo Horizonte, mas que são capazes de atender às 

necessidades de sua população e a inda de habitantes oriundos de municípios que não 

possuem hospitais. 

 

As relações resultantes da busca por atendimento médico hospitalar nas especialidades 

Cirurgia Geral e Psiquiatria entre os municípios, ou melhor, entre seus habitantes, mostram 

que as instituições de saúde e a o ferta de serviços deste tipo são de grande importância para 

os estudos de redes de cidades. Além disso, a es pacialização e a a nálise dos fluxos de 

pacientes podem contribuir para a tomada de decisão das autoridades públicas com vistas a 

melhor descentralizar a oferta de tais serviços. Embora como previsto na criação do SUS e no 

PDR, esta descentralização já venha ocorrendo facilitando o acesso aos serviços de saúde. 

Por fim percebemos que os resultados encontrados neste trabalho estão respondendo às 

propostas previstas no PDR, onde a maioria das internações observadas ocorreu nos 

municípios pólos Microrregionais. 
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Notas: 
 
1 Para o SUS, entende-se por internação a permanência do paciente em um ambiente hospitalar por um tempo 
mínimo de uma pernoite, sendo por motivo de cirurgia, diagnóstico, parto, tratamento ou outro atendimento 
médico. 

2 Flow Data Models Tools é uma macro desenvolvida por Alan Glennon em Visual Basic (VBA), baseada nas 
pesquisas de Waldo Tobler, do Center for Spatially Integrated Social Science (CSISS), Santa Bárbara, e tem 
como objetivo o mapeamento de fluxos utilizando o software ArcGIS 9.0 ou superior. 

3 Neste estudo considerados em estudos de rede de cidades o fluxo de pacientes internados pela rede do SUS na 
RMBH. 

4 Para confirmar os deslocamentos dos pacientes de municípios de ordem superior para os de ordem inferior é 
necessário realizar uma investigação com maiores detalhes. 
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1. Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a s ituação atual de um marco de 

referência no mapeamento sistemático do território nacional brasileiro, seja pela consideração 

deste ponto estar presente em grande parte das cartas topográficas estudadas nas disciplinas 

de Cartografia, para os cursos de Geografia, seja pela consideração de que este monumento já 

deva fazer parte da Cartografia Histórica de nosso país: o datum do sistema SAD-69 – o 

vértice CHUÁ. 

 

A evolução do Sistema Geodésico de Referência (SGR) propiciou, ao longo do 

tempo, uma melhoria na qualidade e produção dos dados sistemáticos. Estes sistemas 

englobam: o Sistema Córrego Alegre e o SAD 69. As redes geodésicas vinculadas ao SAD 69 

compreendem a rede clássica de triangulação e poligonação, a rede de estações Doppler e as 

redes GPS de alta precisão. Historicamente existiu um sistema de referência provisório entre 

Córrego Alegre e SAD 69, que foi o Astro Datum Chuá, e a lgumas cartas foram editadas 

neste sistema. O Astro Datum Chuá tinha como origem o vértice Chuá, como elipsóide de 

referência o de Hayford e foi estabelecido com o propósito de ser um ensaio ou referência 

para a definição do SAD 69 (IBGE, 2001a). 
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Algumas características desse marco segundo (IBGE, 2001b) são mostradas a seguir:  

 

Sua altimetria segundo Datum Imbituba é de 763,4983 metros, calculado em 2001 e 

suas coordenadas UTM (N) 7.812.295,471 e UTM (E) 803.792,792, calculadas em SAD 69. 

 

O relatório segundo IBGE (2001b), constatou que o marco se encontrava em bom 

estado de conservação, porém, nos dias de hoje, embora constatado a mesma situação, 

verificamos que não há moradores no local e que o sítio se encontra abandonado, e sem os 

cuidados necessários. 

 

 

2. Sobre Uberaba 

 

A carta de Uberaba, na escala de 1/250.000, que ocupa grande parte do município de 

Uberaba, situa-se na micro região do Triângulo Mineiro, entre as latitudes de  19º 00’ 00” e 

19º 30’ 00”, ao sul do Equador, e das longitudes 46º 30’ 00’’ e 48º 00’ 00”, à o este de 

Greenwich, conforme se verifica na figura 01.  

 

 
Figura 01: carta topográfica de Uberaba, E= 1/250.000 

Embora a maior parte em extensão do município esteja na carta de Uberaba, o Datum 

Astro Chuá, se encontra na carta de Veríssimo na escala de 1/100.000 e na carta de 1/250.000 

de Prata. 
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Figura 02: limites físicos do município de Uberaba 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberaba 
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Os limites físicos do município de Uberaba podem ser observados na figura 02. 

 

O município faz fronteira com os municípios de Uberlândia, Veríssimo, Campo 

Florido, Conceição das Alagoas, Água Comprida, Delta, Conquista e Sacramento. 

 

Ocupa uma área física total de 4.529,70 Km2, dos quais 256 Km² são ocupados pelo 

perímetro urbano. A elevação média do município está a 760 metros de altitude. 

 

Sua população, segundo o Censo 2010 de  IBGE é de 288.235 habitantes. A cidade 

conta com um dos maiores pólos industriais do Brasil e o 3° maior de Minas Gerais, está em 

8° lugar nas cidades mais populosas de Minas Gerais e a 3 ° maior em extensão. É uma das 

cidades que mais crescem no Brasil, contando com mais de 135 bairros. Segundo alguns 

autores, o topônimo "Uberaba", nome de um rio do município, origina-se do termo tupi "Y-

berab" que quer dizer "água clara" ou "rio brilhante". (IBGE, 2010c). 

 

Segundo IBGE (2010c):  
“Os primeiros conquistadores que perlustraram terras do Triângulo Mineiro 

pertenciam à bandeira de Sebastião Marinho, que, no século XVI, atravessou a 

região, rumo a Goiás. Seguiram-se outros movimentos de penetração, como os de 

Afonso Sardinho, João do Prado, João Pereira de Souza Botafogo e Nicolau 

Barreto.   

Depois dessas primeiras entradas, o território do atual Município de Uberaba foi 

passagem forçada de todos os exploradores que se encaminhavam aos sertões 

goianos. “A rota de Bartolomeu Bueno da Silva, o “Anhangüera”, transformou-se, 

depois de 1722, em estrada, conhecida inicialmente por Estrada do Anhangüera, 

depois Estrada de Goiás e, mais tarde, Estrada Real” (IBGE, 2010c). 

 

Uberaba é co nhecida como a cap ital mundial do gado Zebu, espécie que foi 

introduzida por criadores da cidade no final do século XIX após a importação das primeiras 

matrizes da Índia. Uberaba foi famosa, por seus boiadeiros, que faziam de cada boiada 

chegada do Pantanal à cidade, um acontecimento social. 
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É um pólo na criação, desenvolvimento genético e co mercialização do zebu, tendo 

sido escolhido como sede de duas das principais centrais de inseminação pecuária do País: a 

Nova Índia e a ABS Pecplan (PMU, 2010).  

 

3. Vértice Astro Chuá 

 

Conforma as características supracitadas, o vértice Chuá está localizado na latitude = 

ϕ = 19º 45’ 41,6527’’ S e na longitude = λ = 48º 06’ 04,0639” W, do elipsóide SAD-69 ou, 

com as devidas correções, na latitude = ϕ = 19º 45’ 43,33642’’ S e na longitude = λ = 48º 06’ 

05,69687” W, do sistema SIRGAS-2000, semelhante ao WGS-84 e, segundo informações 

obtidas na Internet, à b eira da rodovia BR-262, entre os municípios de Uberaba, Campo 

Florido e Veríssimo, todos em Minas Gerais. 

 

 

3.1. Uso do Google Earth 

 

Com o intuito de localizar este vértice, um professor e três alunos do recém criado 

curso de Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, se 

propuseram identificar o local. 

 

Primeiramente, uma consulta ao Google Earth para verificar a localização próxima do 

mesmo, usando as coordenadas acima, referentes ao SIRGAS-2000. 

 

Com as coordenadas geográficas inseridas no software, o ponto foi observado às 

margens da BR-262, aproximadamente 13 km da cidade de Uberaba, conforme se verifica na 

figura 03, fruto de trabalho desenvolvido durante a disciplina de Cartografia I. 

 

Para (Gonçalves, 2007), o uso escolar do sensoriamento remoto recomenda o 

desenvolvimento da pedagogia da comunicação no tratamento dos conteúdos curriculares, 

considerando a análise da realidade concreta e as reflexões possíveis de serem desenvolvidas 

sobre ela, propiciadoras do exercício de operações mentais implementadoras do 

desenvolvimento do raciocínio crítico e da produção do conhecimento. 
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Figura 03: Localização do Vértice Chuá com auxílio do Google Earth 

Fonte: Google Earth / Data da Imagem: 11 de maio de 2006 e 12 de junho de 2010 

 

3.2- Visita ao local 

 

Depois de localizado o referencial com auxílio das imagens do Google Earth e estabelecido 

uma rota da BR 262 no sentido da cidade de Campo Florido, a equipe se dirigiu às proximidades do 

local e, numa lanchonete de nome Chuá, conversou com moradores, no sentido de obter informações 

sobre o ponto.  

O morador, apesar de não aparentar conhecimentos sobre cartografia, nos indicou uma 

propriedade vizinha onde possivelmente encontraríamos três marcos de cimento cobertos por 

uma chapa de bronze que seria uma espécie de referência que ali estariam por muito tempo. 

A partir de suas orientações, seguimos em busca dos pontos de referencia e 

localizamos a p ropriedade da Fazenda Dallas, localizada também no município de Uberaba 

onde fomos muito bem recebidos pelo gerente da fazenda, de nome Alexandre, que ao se 

orientar com funcionários mais antigos sobre um marco de concreto com uma chapa de 

bronze superior, nos informou a possibilidade de realmente existir os objetos na propriedade. 
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Saímos em busca da localização do primeiro marco, mas ao caminharmos por uma 

área, não conseguimos encontrar e partirmos para segunda tentativa desta vez com sucesso, 

onde localizamos o marco de concreto (Fotografia 04). 

 

 
Fotografia 04: Vértice de Triângulação 

Fonte: Os autores 

Nossa equipe estranhou o f ato do marco encontrado ser o Vértice Chuá, pois não tinha 

nenhuma indicação a respeito de ser o vértice procurado, nem mesmo, um número de referência. 

Posteriormente verificamos que as coordenadas geográficas eram diferentes das coordenadas 

de referência, do marco, onde o aparelho GPS indicava, como latitude, ϕ = 19º 44’39.6’’ S e como 

longitude, λ = 48º 07’ 36.0” W Gr (diferente das coordenadas supracitadas, para o Vértice 

Chuá: latitude = ϕ = 19º 45’ 41,6527’’ S e na longitude = λ = 48º 06’ 04,0639” W). 

 

3.4. Localizando o Vértice Chuá 

 

Numa terceira etapa, a equipe decidiu procurar o ponto usando aparelhos GPS, até chegar às 

coordenadas de referência conforme IBGE (2001b). Além disso, com uma foto antiga do Vértice 

CHUÁ, (Figura 05), a equipe tinha um croqui do ponto, no sentido de facilitar o reconhecimento. 
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Figura 05: Foto Arquivo IBGE  

Fonte: IBGE 2001b 

 

Percorrendo a estrada e com dois aparelhos GPS Garmin eTrex, um no sistema SAD-69 e 

outro no sistema WGS-84, em menos de meia hora o ponto foi localizado sendo que os aparelhos 

estavam registrando as coordenadas: latitude = ϕ = 19º 45’ 41.5’’ S e longitude = λ = 48º 06’ 07.5” 

W, do elipsóide SAD-69 e latitude = ϕ = 19º 45’ 43.4’’ S e longitude = λ = 48º 06’ 05.07” W, do 

sistema WGS-84 (compare com as coordenadas conhecidas, do ponto: ϕ = 19º 45’ 41,6527’’ S e  λ 

= 48º 06’ 04,0639” W, do elipsóide SAD-69 e ϕ = 19º 45’ 43,33642’’ S e  λ = 48º 06’ 

05,69687” W, do sistema SIRGAS-2000). 

Ao avistarmos o local, verificamos que o v értice procurado, se encontra em um sítio 

totalmente destruído e abandonado (conforme fotografias 06 e 07) e às margens da rodovia BR 262, 

com matagal em grandes proporções e se alastrando pela propriedade, porém o marco de concreto, 

estava no local indicado e em bom estado de conservação. (Figura 08)  
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Fotografia 06: Foto do ponto com casa abandonada ao fundo 

Fonte: Os autores 

 

 

 
Fotografia 07: Foto da casa destruída 

Fonte: Os autores 
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A descrição do ponto, conforme IBGE (2001b) é:  
“Tronco de pirâmide, com uma chapa do CNG, enterrado até o seu topo, protegido 

por uma chapa de concreto de dimensões aproximadas de 0,17 m x 0,18 m x 0,25m 

e uma base suplementar  superior de dimensões externas de 1,50 m x 1,50 m, sobre 

esta base  suplementar existe um cavalete de concreto armado, que no seu centro  

existe um orifício, onde este coincide com o centro da chapa cravada no  tronco de 

pirâmide, olhando-se segundo a v ertical. Na chapa foi  es tampado: VT CHUÁ e 

SAT 91031. O marco de referência  A  possui uma chapa de metal de 0,8 cm de 

diâmetro, fixada em um tronco piramidal de concreto, aflorando 20 cm de uma base 

de 35 cm  X  35 cm rente ao solo. Mede no topo 7cm X 12 cm. O marco de 

referência B aflora 18 cm de uma base de 35 cm x 35 cm  rente ao solo. Mede no 

topo 12 cm x 12 c m. Não possuem chapa estampada. Marco de azimute: Partir do 

VT- Chuá em direção a cidade de Uberaba, az. mag. 165 graus, com 700 metros 

lado direito da rodovia a 30 m do eixo  em um canto de cerca. Possui uma chapa de 

metal de 0,8 cm de diâmetro, em um tronco piramidal de concreto, aflorando 20cm 

de uma base de 47 cm  x 47 cm e 10 cm de altura (IBGE, 2001b).” 
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Figura 08: Marco de Concreto :  

Fonte: Foto dos autores 

 

Notamos também que as duas placas de bronze do local estavam em boas condições. 

(Fotografias 09 e 10) 
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Fotografia 09: Indicativa do Vértice Chuá:  

Fonte: Os autores 

 

 

 

 
Fotografia 10: Chapa no tronco de pirâmide enterrado (Vértice Chuá) 

Fonte: Os autores 
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Considerações Finais 

 

Cabe observar que o vértice CHUÁ ainda existe, mas o local estava completamente 

abandonado. Para a área de Ensino das disciplinas de Cartografia dos diversos cursos de Geografia, 

bem como para a Cartografia Histórica é uma situação lamentável. No ensino, porque as maiorias das 

cartas utilizadas pelos professores de Cartografia ainda retratam a origem como sendo o Vértice 

CHUÁ e, acredita-se que esta situação perdurará por mais tempo, pois, mesmo que se considere que o 

SAD-69 será substituído, até 2014, pelo SIRGAS-2000, muitas das cartas ainda existentes, e em uso, 

se referem ao SAD-69 (CHUÁ) como origem ou datum e que continuarão sendo, ainda, usadas. Para a 

Cartografia Histórica, este ponto deve ser tratado como referência histórica do mapeamento brasileiro. 

 

Os cursos de Geografia, pelo menos os localizados próximos desse ponto (como Uberaba, 

Uberlândia, Frutal, Ituiutaba, Franca,  Ribeirão Preto, e outros), deveriam organizar visitas periódicas 

de observação e exercícios, o que caracterizaria uma “operação presença”, ou seja, o lugar deveria, de 

alguma forma, ser preservado tanto para o Ensino de Geografia como registro histórico do que já 

ofereceu ao mapeamento sistemático do Brasil. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar possibilidades de utilização de um serviço web de 

informação geográfica nas ações de caráter técnico e p olítico dedicadas à g estão e 

ordenamento de territórios rurais no país, denominado Acervo Digital Fundiário. Este 

WebSIG passou a ser disponibilizado via internet ao público em geral pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no ano de 2009, através do endereço eletrônico: 

http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo. 

 

A metodologia consistiu de estudo bibliográfico sobre temas da Cartografia, 

Geoprocessamento e S istemas de Informação Geográfica, como também sobre a realidade 

rural brasileira. Em seguida, apresentou-se os procedimentos de elaboração do Acervo Digital 

Fundiário, construído por meio da customização do software livre i3Geo e d a 

disponibilização de dados espaciais gerenciados pelo Incra, através do banco de dados Oracle 

10G Spatial. Para entrada de dados no banco espacial procedeu-se à c lassificação e 

qualificação dos mesmos através de critérios adotados na cartografia cadastral, a exemplo dos 

atributos - tipo de levantamento e precisão adotada, além da preparação de arquivos vetoriais 

disponíveis nas extensões dwg, dgn e shapefile.  

As principais informações cartográficas produzidas pela instituição, publicadas no serviço 

web geográfico para acesso público são os assentamentos rurais (perímetro e lotes), 

territórios quilombolas, glebas arrecadadas e es tações geodésicas da Rede Incra de Bases 

Comunitárias do GNSS (RIBAC), com a previsão de inclusão de mais temas.  
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A implementação dessa ferramenta segue a orientação dos padrões de acesso e 

interoperabilidade de dados espaciais formulados pela organização internacional Open 

Geoespatial Consortium (OGC), e em nível nacional, pela Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE). 

 

Além das informações que o próprio Incra administra, outra importante funcionalidade do 

serviço é o acesso a bases cartográficas de outras instituições, via Web Map Service (WMS), 

a exemplo de dados produzidos pelo IBAMA/ICMBIO, Funai, Embrapa, IBGE, INPE 

Agência Nacional de Águas, entre outras; como as feições: unidades de conservação 

ambiental, rede hidrográfica, terras indígenas, cartas topográficas de mapeamento 

sistemático, cartas de relevo, limites estaduais e municipais. 

 

A perspectiva de intercâmbio de dados geoespaciais tem crescido a cad a dia no país, 

especialmente a p artir de geotecnologias baseadas em softwares livres, como podem ser 

construídos os serviços web geográficos (ou Websig’s). Os órgãos públicos produtores de 

dados cartográficos têm papel fundamental nesse processo, e p odem a p artir deste tipo de 

ferramenta, podem contribuir sobremaneira às ações de gestão e ordenamento fundiário de 

territórios rurais no país. 

 

 

2. Breve histórico de produção de dados e informações de natureza fundiária e 

cartográfica pelo INCRA. 

 

 As políticas públicas realizadas pelo Incra, tiveram desde o momento da criação desse órgão, 

no ano de 1970, um alcance territorial expressivo, na medida em que foi estabelecido 

enquanto uma de suas principais atribuições, o gerenciamento, controle e o rdenamento de 

parte significativa do patrimônio fundiário nacional, ao lado de outras instituições públicas 

federais que cumprem função semelhante, como a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 

a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), entre várias outras; incluindo aquelas que atuam especificamente 

nos níveis regionais e estaduais, a exemplo de órgãos de terras e de meio ambiente. 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1396   



 

  

As unidades territoriais fundiárias criadas e/ou gerenciadas pelo Incra, ou que estiveram em 

algum momento sob sua jurisdição, representam um conjunto diversificado de áreas em todas 

as regiões do país. Merece destaque a existência de glebas públicas discriminadas, glebas 

públicas arrecadadas, imóveis vistoriados para fins de cumprimento da função social da 

propriedade da terra, projetos de assentamento sob diferentes modalidades1, lotes/parcelas 

dentro dos projetos de assentamento e mais recentemente, os territórios quilombolas2.  

 

Os imóveis rurais georreferenciados de acordo com a Lei 10.267/01 e com os atos normativos 

subsequentes que orientam a c ertificação de imóveis rurais, também compõem a base 

cartográfica digital do Incra. Nesse caso, o levantamento topográfico é de responsabilidade 

do proprietário do imóvel e de um profissional contratado na iniciativa privada e credenciado 

pelo Incra, cabendo ao órgão a análise da documentação entregue e a emissão da certificação. 

A partir desse serviço o Incra vai gradativamente formando a malha fundiária de centenas de 

municípios no Brasil. A certificação de imóveis rurais conta com levantamentos de alta 

precisão posicional, pois a norma técnica de execução deste serviço prescreve o mínimo de  

50 cm de precisão posicional, por par de coordenadas levantadas.  

 

O quantitativo de unidades territoriais fundiárias que constam atualmente no banco de dados 

geográfico do Incra, gerenciado na sede do órgão em Brasília-DF pela Divisão de 

Geoprocessamento, pode ser visualizado no quadro a s eguir. Deve-se ressaltar que a base 

cartográfica é resultado da coleta e organização de arquivos gráficos (poligonais) obtidos por 

meio de diferentes metodologias de levantamento topográfico de baixa, média e alta precisão, 

empregados pelos profissionais do Incra ou instituições contratadas para tal fim, nos últimos 

anos. A atualização dessa base é feita quase diariamente pelos técnicos do setor de 

Cartografia e G eoprocessamento, nas superintendências regionais e na sede do órgão, ao 

passo que esse valor se refere ao dia dezoito de novembro de 2010, como apresenta o quadro 

a seguir.   
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Unidade territorial fundiária Quantitativo de áreas 
Projetos de Assentamento 5.485 

Lotes em projetos de assentamento 110.000 
Glebas públicas arrecadadas pelo Incra 1.437 

Imóveis certificados 23.839 
Imóveis georreferenciados 38.000 
Territórios Quilombolas 121 

 
Quadro 1 – Quantitativo de unidades territoriais fundiárias no Acervo Digital Fundiário do 
Incra ( nov.2010). 
 
Nesse sentido, ao longo de quarenta anos de atuação o Incra produziu um acervo notável de 

dados e informações acerca do meio rural brasileiro, relativas à distribuição, concentração e 

regimes de uso, domínio e posse da terra. Isso ocorreu sistematicamente por meio da criação 

do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), em 1972, através da lei federal 5.868, ao 

qual se atribuiu a responsabilidade de gerir e atualizar a situação de proprietários e detentores 

de imóveis rurais, de terras públicas, de arrendatários e parceiros no país, através de dados 

relativos a t amanho, uso e titularidade dos imóveis rurais. A realidade socioeconômica dos 

imóveis rurais, como atividades produtivas e mão-de-obra ocupada são também objeto das 

ações de cadastro rural do Incra. O SNCR oferece portanto, base técnica para  

classificar os imóveis rurais em pequenos, médios e grandes, bem 

como de ferramenta para aferir a produtividade do imóvel, verificar o 

cumprimento da sua função social, controlar a aquisição de terras por 

estrangeiros e combater o trabalho análogo ao escravo.” 

 

Dessa maneira, os dados e i nformações cadastrais oferecem suporte para planejamento e 

execução de ações de desenvolvimento rural, ordenamento fundiário, reforma agrária e 

política agrícola, na medida em que traçam um retrato econômico, social e político do campo 

brasileiro, a partir de variáveis como o número de imóveis rurais, a área que ocupam, a área 

explorada e área não utilizada.   
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A partir da década de 1990, as ações de recadastramento empreendidas pelo SNCR (ex.: 1992 

e 1997) passam a registrar tanto dados literais como também dados gráficos, ou seja, a 

localização dos imóveis rurais através de coordenadas geográficas e plantas topográficas, de 

modo que os imóveis passaram então a serem georreferenciados. Este aperfeiçoamento do 

sistema de cadastro rural contribuiu no aporte de dados de natureza cartográfica para o Incra, 

na medida em passou a r ecepcionar arquivos gráficos com perímetros de imóveis rurais e 

auxiliou na estruturação de malhas fundiárias de diversas regiões do país. 

 

Outro passo de extrema importância às ações de ordenamento fundiário e ao registro 

imobiliário de propriedades rurais no país ocorre no ano de 2001, a partir da alteração de 

procedimentos em relação ao cadastro de imóveis rurais, com a lei n° 10.267, que institui um 

novo sistema denominado Cadastro de Imóveis Rurais (CNIR), com a finalidade de unificar 

os registros cadastrais comuns às instituições federais, estaduais e municipais, a exemplo do 

Incra, Receita Federal e Cartórios de Registros de Imóveis. De acordo com o Incra (2005) os 

objetivos do CNIR são: i) auferir maior confiabilidade às informações; ii) evitar a dispersão 

de recursos humanos e financeiros; iii) dar maior consistência e integridade aos dados e iv) 

dispor ao setor público um eficaz instrumento, permitindo maior agilidade no uso das 

informações, potencializando as ações de caráter fiscal, ambiental, de desenvolvimento rural 

e de reforma agrária. 

 

3. A contribuição do Acervo Digital Fundiário do Incra nas ações de ordenamento 

fundiário no Brasil.  

 

Entre os principais aspectos da realidade agrária brasileira, destacaremos alguns ao longo 

deste trabalho: a r eforma agrária, as terras públicas federais, a r egularização fundiária, os 

assentamentos rurais, imóveis rurais georreferenciados e territórios quilombolas. 
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 Em nível nacional todas essas áreas se colocam enquanto alvo de atuação técnica e política 

do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), mediante a r ealização de 

políticas públicas, a exemplo da obtenção de terras para a reforma agrária, a implementação 

de assentamentos rurais sob diferentes modalidades (PA, PAE, PDS, etc.) e em seguida as 

ações de desenvolvimento dos assentamentos (créditos produtivos, infra-estrutura, assessoria 

técnica e social, demarcação de lotes, titulação). Destaca-se também enquanto atribuições do 

INCRA as ações de regularização fundiária de territórios ocupados por povos tradicionais de 

origem afro-descendente, ou seja, comunidades quilombolas, por meio das etapas de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de suas terras. 

 

Essas demandas sociais do meio rural brasileiro abrigam em diversos casos um componente 

espacial, que se materializa no levantamento, recepção e s istematização de dados e 

informações geográficas, a exemplo de inúmeras ações de localização, delimitação e 

demarcação de imóveis rurais efetuadas por técnicos das Superintendências Regionais do 

Incra em todo Brasil ou por meio de convênios junto à iniciativa privada ou outras 

instituições públicas (ex.: Exército Brasileiro). Além disso, ocorre o arquivamento de 

material cartográfico, em meio impresso e d igital, como plantas, mapas, levantamentos 

topográficos, memoriais descritivos, aerofotos e i magens de satélite. Em algumas 

superintendências, sobretudo a partir desta década de 2000, passa-se a co ntar com a 

elaboração de bancos de dados geográficos, integrando dados literais e g ráficos, buscando 

acompanhar as inovações tecnológicas e modernização ocorrida na área de 

Geoprocessamento (SIG, Sensoriamento Remoto, Cartografia, Georreferenciamento) no país.  

Como exemplo do cotidiano de produção desse acervo de natureza fundiária, destacamos o 

caso da SR-14, superintendência regional que executa as ações do INCRA no estado do Acre, 

onde,  
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o desenho de plantas e mapas atende a demandas internas e externas 

ao órgão. Internamente, as demandas provêm majoritariamente das 

Divisões de Obtenção e Desenvolvimento e da Sala do Cidadão, do 

Gabinete e da Procuradoria Federal Especializada Regional, além de 

requisições internas da Divisão de Ordenamento da Estrutura 

Fundiária. Também são comuns demandas externas ao órgão, como o 

Poder Judiciário (em atendimento a p rocessos judiciais para a 

definição de limites), Ibama, Funasa, Polícia Federal, prefeituras e 

órgãos do governo do estado do Acre, Funai, TRE, Secretaria de 

Patrimônio da União, entre outros. 

 

O Setor de Topografia atua nos trabalhos de mediação de conflitos 

entre vizinhos, advindos da Sala do Cidadão, bem como de ordens 

judiciais no mesmo sentido. Além disso, realiza demarcação direta em 

áreas arrecadadas pelo INCRA para criação de projetos [de 

assentamento] advindos da Divisão de Desenvolvimento. Auxilia 

laudos de vistoria agronômica quanto à i dentificação e l imite das 

áreas fiscalizadas, atendendo a solicitações da Divisão de Obtenção. 

Por vezes, realizam trabalhos de regularização fundiária e fiscalização 

de imóveis advindos de solicitação da própria divisão. (INCRA, 

2008).   
 

Como se observa, os dados e informações produzidos pelos setores de Cartografia do Incra 

são importante fonte ao planejamento e execução de diversas ações técnicas e p olíticas de 

natureza rural e fundiária no país, tanto aquelas empreendidas pelo poder público, como pela 

iniciativa privada e ainda pela sociedade civil organizada (ong´s e entidades).  
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A disponibilização de informações geográficas através das bases cartográficas digitais do 

Incra, e suas principais camadas (assentamentos, territórios quilombolas, glebas arrecadadas, 

imóveis certificados) têm subsidiado por exemplo o planejamento e ex ecução de 

empreendimentos de infra-estrutura, como usinas hidrelétricas, ferrovias, linhas de 

transmissão, gasodutos, rodovias, entre outros. Isso ocorre mediante consulta formal (via 

ofício) ao Incra por parte das instituições interessadas, sejam elas do próprio poder público ou 

da iniciativa privada, a fim de obterem informações acerca da situação fundiária de 

determinada região, como a existência de áreas que incidem nas zonas de influência desses 

empreendimentos.  

    

 

4. Os passos de construção e a arquitetura do serviço web geográfico Acervo Digital 

Fundiário.   

 

No Brasil, os investimentos em bases cartográficas ocorreram nas décadas de 60 e 70 e  

poucos trabalhos foram realizados na década de 1980, isto em uma escala sistemática, no 

entanto, os entes nas escalas cadastrais se encontram pulverizados dentro de várias 

instituições públicas e privadas sem uma sistematização lógica para facilitar o uso em 

planejamento e gestão do território brasileiro, que por ser tratar de um país de dimensões 

continentais e co m legislação diversas relativas as ocupações de cada Estado gerou grandes 

dificuldades e enormes desafios ao controle do uso e ocupação do território. 

 

Durante a et apa de elaboração da base de dados espacial do Incra foram definidos entes 

cartográficos que pudessem ser definidos como imóvel rural e ser considerados um limite de 

confrontação com outro imóvel rural, levando em conta os limites definidos pela Estrutura 

de Dados Geoespaciais Digitais Vetoriais (EDVG 2.0), proposta pela Comissão Nacional de 

Cartografia do IBGE, ainda que esta tenha sido criada para trabalhos em escala sistemática. 

Realizou-se alterações nesta estrutura de dados para atender às necessidades de escalas 

cadastrais, por ser este o foco dos serviços de cartografia do Incra. Levou-se em conta 

também as feições (classes temáticas) das quais esse órgão se dedica. 
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Os arquivos gráficos disponíveis para entrada de dados no SIG foram de vários formatos 

como: DWG, DGN, shapefile (Esri), mdb geomedia (Sisgraph). As ferramentas de SIG 

empregadas inicialmente para o t rabalho foram o s oftware Geomedia Professional 5.1 

(Sisgraph) e o banco de dados Oracle Spatial 10g.   

 

Foi criado um critério de classificação levando-se em consideração a q ualificação e 

quantificação dos dados, em uma escala de 1 a 3, sendo: dados de alta precisão posicional 

(1), dados precisos (2) e dados de baixa precisão (3). Esta classificação foi realizada após o 

tratamento de todos os arquivos, independente das extensões originais.  

 

Para os imóveis classificados como de alta precisão posicional foram considerados todos 

aqueles certificados pelo Incra, em virtude do controle de qualidade que estes dados foram 

submetidos, seguindo pré-requisitos rígidos definidos pela norma técnica de certificação dos 

imóveis rurais do Incra, muito dos quais com marcos homologados pelo IBGE. Os imóveis 

classificados como precisos são os que utilizam técnicas de levantamentos conhecidas que 

podem ou não vir atender a norma de certificação do Incra, levando-se em consideração a 

forma de levantamento e época do levantamento - geralmente imóveis rurais que constam da 

base do Incra em virtude de cadastramento de imóveis rurais e q ue não seguiam as 

exigências das normas, mesmo utilizando técnicas adequadas de levantamentos topográficos.  

 

Além dos imóveis de baixa precisão que disponíveis as plantas sem técnicas de 

levantamentos descritas, ou retirados de cartas de escala 1:100.000, imagens de satélites com 

baixa resolução espacial ou  u tilizando levantamentos com gps de navegação que não 

atingem a precisão posicional previsto na norma (geralmente imóveis de vistorias 

preliminares). A utilização dos imóveis certificados como balizador do critério de qualidade 

se deu, em virtude desses contarem com critérios técnicos bem definidos para o 

georreferenciamento, impondo uma condição próxima da ideal para dados com elevada 

precisão e acurácia posicional na escala cadastral.  

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1403   



 

  

Em seguida foi definida a entrada de dados no banco de dados espacial. Existem 

basicamente duas principais formas de integração entre os SIGs e os Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados (SGBD’s), que são a ar quitetura dual e a arquitetura integrada. A 

arquitetura dual armazena as componentes espaciais dos objetos separadamente. A 

componente convencional, ou alfanumérica, é ar mazenada em um SGBD relacional e a 

componente espacial é armazenada em arquivos com formato proprietário. A arquitetura 

integrada consiste em armazenar todos os dados em um SGBD, ou seja, tanto a componente 

espacial quanto a a lfanumérica. Sua principal vantagem é a  utilização dos recursos de um 

SGBD para controle e manipulação de objetos espaciais, como gerência de transações, 

controle de integridade, concorrência e linguagens próprias de consulta. Sendo assim, a 

manutenção de integridade entre a componente espacial e alfanumérica é feita pelo SGBD. 

A figura a seguir apresenta os dois tipos de arquiteturas em questão: 

 

      

 

      

Figura 1: Arquitetura dual e arquitetura integrada (CÂMARA & QUEIROZ, 2010). 

 

 Sabendo-se da existência da arquitetura dual e arquitetura integrada, optou-se pela estrutura 

integrada, facilitada pelo software de entrada - Geomedia Professional 5.1. - que já traz este 

modelo para dados cartográficos.  
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Estabelecidos os critérios de entrada e q ual banco espacial utilizar, o próximo passo na 

elaboração do Acervo Digital Fundiário do Incra foi a definição da forma de apresentação e o 

ambiente de publicação dos dados. Tendo em vista o crescimento de utilização de 

ferramentas web para esta finalidade e t ambém o uso de softwares livres da área de 

geotecnologias, optou-se por este caminho. Assim como outros órgãos públicos brasileiros 

que lidam com a produção, gerenciamento e disponibilização de dados cartográficos, o intuito 

do setor de Geoprocessamento do Incra foi de convergir na perspectiva de interoperabilidade 

de dados, diretiva esta motivada sobremaneira pela Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE) e de suas instituições participantes.  

 

A melhoria das tecnologias hardaware, software e web permitiu que representações de 

elementos cartográficos fossem cada vez mais utilizados, através de representações estáticas, 

facilmente implementada por código html, ou representações dinâmicas utilizando servidores 

de mapas ou web map server, propiciando uma integração maior entre os vários produtores 

de dados cartográficos do país.  

 

A arquitetura empregada na elaboração do serviço web geográfico Acervo Digital Fundiário é 

estruturada através de um cliente servidor, onde uma máquina armazena os dados em um 

SGBD. Esta máquina é u tilizada somente por profissionais do geoprocessamento do Incra, 

dando acesso a o utras máquinas da rede (rotina de fácil implantação), porém com menor 

escalabilidade, à medida que aumenta o número de clientes. Em virtude da demanda dos 

usuários o modelo com três camadas torna o sistema mais seguro e com maior escalabilidade, 

sendo este constituído por cliente, servidor intermediário (web) utilizando o servidor apache 

2.4 com o mapsever e o software i3geo 4.3 e um servidor primário (banco de dados) Oracle 

Sspatial 10g. Esse arranjo é ilustrado na figura a seguir: 
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Figura 2 – Arquitetura de três camadas. Adaptado de Elsmari e Navathe (2004). 

 

Com intuito de permitir a interoperabilidade dos dados para os usuários do serviço, foi 

realizada a customização do software MapServer, através do software I3geo, disponibilizado 

pelo Ministério do Meio Ambiente e desenvolvido graças ao esforço de Edmar Morreti. Este 

software além da integração com serviços de outros órgãos, torna possível um conjunto de 

analises geométricas importantes nas escalas cadastrais como análise de sobreposições e 

conexões com os serviços OpenGis de outras áreas temáticas, possibilitando uma melhor 

gestão e planejamento de atividades que envolvam tantos instituições públicas quanto 

privadas na concepção de projetos e programas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de dados espaciais disponibilizados pelo Incra através do serviço web geográfico 

Acervo Digital Fundiário são de fundamental importância às ações de gestão e ordenamento 

de territórios rurais, conduzidas pelo poder público no país. Toma-se como exemplo as 

políticas de criação de assentamentos rurais, regularização fundiária, arrecadação e 

destinação de terras públicas e georreferenciamento de imóveis rurais (Lei 10.267/2001), para 

as quais as informações geográficas contribuem de forma efetiva em sua realização. Os dados 

compartilhados via WMS por outras instituições públicas a partir de serviços semelhantes, ou 

mesmo através das próprias bases cartográficas digitais, também oferecem suporte ao 

cumprimento de demandas rurais e ambientais.  

 

Para iniciativa privada o acervo fundiário oferece informações para o planejamento de 

empreendimentos de infraestrutura que incidem no meio rural, a exemplo de rodovias, 

ferrovias, linhas de transmissão, usinas hidrelétricas e outros, possibilitando consulta sobre a 

existência de territórios quilombolas, assentamentos, terras públicas arrecadadas, nas zonas 

de influência dos empreendimentos.   

 

Dessa maneira, ele propicia acesso, compartilhamento e d isseminação de informação 

geográfica a uma gama de atores sociais envolvidos nas demandas agrárias – rurais – 

fundiárias do país, possibilitando suporte ao trabalho de várias instituições do Estado 

brasileiro nas três esferas de poder (executivo, legislativo, judiciário), órgãos estaduais de 

terras e ambientais, secretarias estaduais de governo e prefeituras municipais, pesquisadores e 

organizações da sociedade civil.  

 

Por fim, tal iniciativa do Incra converge aos esforços de implementação da Infraestrutura 

Nacional de Dados Espaciais (INDE) pelo governo brasileiro, realizados principalmente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a Comissão Nacional de Cartografia – 

CONCAR3, com apoio e p articipação de especialistas em cartografia de diversos órgãos 

públicos brasileiros.  
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A determinação na adoção de normas e p adrões de geração e d isponibilização de dados 

geoespaciais, incluindo aí os metadados, é um dos pilares fundamentais no qual vem se 

estruturando a INDE. A conscientização do envolvimento de órgãos públicos que lidam com 

a cartografia e mais do que isso, a possibilidade da cobrança de adequação aos padrões, por 

meio de atos normativos, a exemplo do Decreto n°6.666/2008 que instituiu a INDE, 

representam um passo importante nesta direção.  
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Notas: 
 
1As modalidades de assentamentos rurais criados pelo Incra são: Projeto de Assentamento 
Federal – PA; Projeto de Assentamento Dirigido – PAD; Programa Cédula da Terra – PCT; 
Projeto Casulo – PC; Projeto de Assentamento Agro-extrativista – PAE; Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável – PDS; Projeto de Assentamento Conjunto – PAC; Projeto 
Integrado de Colonização – PIC; Projeto de Assentamento Rápido – PAR; projeto de 
Regularização Fundiária – PF; Projeto de Assentamento Florestal – PAF, Assentamento de 
Fundo de Pasto.  
 
2Com a publicação do decreto n° 4.887, de 20 de  novembro 2003 o  Incra recebeu a 
competência de identificar e d emarcar os  t erritórios quilombolas, quando através de 
relatórios técnicos, com destaque ao laudo antropológico, o Instituto Nacional de 
Colonização e R eforma realiza o reconhecimento, demarcação e t itulação destas 
comunidades.    
 

3A CONCAR é um órgão colegiado do Ministério do Planejamento, atualizada conforme Decreto s/no 
de 1º de agosto de 2008, descendente da antiga COCAR, instituída pelo Decreto lei 243 de  28 de 
fevereiro de 1967, que fixa as diretrizes e bases da Cartografia brasileira e dá outras providências. 
Informação disponível em: <http://www.concar.ibge.gov.br/Default.aspx>. Acesso em 05.09.2010. 
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Introdução 

 
 

A Geografia, auxiliada pela Cartografia, busca respostas para a questão “onde?” e 

o entendimento do “porque neste lugar?”, necessitando, desta forma, construir com o aluno os 

conceitos de localização e o rientação entre outros. As respostas não devem se limitar à 

descrição, mas buscar explicações e significação acentuando uma particularidade da 

Geografia e d a Cartografia que é a localização dos fenômenos e ev entos através do 

entendimento de seus conceitos e teorias.  

 

O estudo dos conceitos e teorias que são próprios da Geografia e da Cartografia 

pode partir do cotidiano, do senso comum, ou seja, do que a criança já sabe e leva para a 

escola, sendo confrontado com as informações científicas, gerando conhecimento. Dentre 

esses conhecimentos destacamos a C artografia que possibilita ao aluno desenvolver a 

habilidade para construir e analisar mapas. A espacialização dos fenômenos geográficos, 

através da Cartografia, permite estabelecer correlações entre a s ua distribuição. Quando 

envolve o espaço de vivência da criança, o mapeamento possibilita confrontar as diferentes 

representações, analisando a organização da cidade e buscando entender o seu porquê. 
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Desde a primeira grande reforma do ensino em 1971, através da Lei 5692, coloca-

se como objetivo do ensino preparar o aluno para o exercício consciente da cidadania. A lei 

prevê ainda que a escola não deve isolar-se, usando sempre os recursos disponíveis no meio 

mas, infelizmente, não é isso que observamos na prática. Mais recentemente, em 1986, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) recomendam que, nos anos iniciais, o aluno 

necessita entrar em contato com experiências que contribuam para o melhor entendimento de 

si mesmo, reconhecendo-se como indivíduo e r econhecendo o espaço físico de sua 

proximidade, onde desenvolve a maior parte de suas atividades. Aborda também, a 

necessidade de se avaliar o aluno de acordo com as competências e a s habilidades 

desenvolvidas ao longo do ciclo básico. 

 

Quando abordamos a necessidade de trabalhar com o que é interessante, com o 

dia-a-dia da criança, não estamos nos referindo a deixá-la seguir seus interesses espontâneos, 

mas sim, fazer uma ligação entre a s ua vida e o  que desejamos lhe ensinar. Segundo Not 

(1993), cabe ao professor ligar as necessidades e interesses dos alunos aos conteúdos a 

ensinar, respeitando o de senvolvimento cognitivo de cada um. Nessa busca podemos nos 

deparar com problemas como o de a cr iança ficar fechada em seu meio “com a reprodução 

dos interesses, das representações e das práticas de seu grupo, em vez de abri-la para outros 

aspectos” (NOT, 1993, p.100) e com a dificuldade de ensinar usando materiais que sejam 

apropriados, utilizando de informações estruturadas “de tal maneira que seja assimilável 

através dos processos intelectuais já dominados pelos alunos” (NOT, 1993, p.63), 

contribuindo para construção das abstrações necessárias para o desenvolvimento e a 

aprendizagem efetiva dos alunos 

 

O ensino no ciclo básico é fundamental para formação dos jovens por isso é 

importante que, ao terminá-lo, o jovem tenha capacidade de perceber as relações entre os 

vários fenômenos espaciais, o que contribui para que ele se torne um leitor crítico do seu 

espaço de vivência. Os recursos da informática e d a internet podem contribuir para o 

desenvolvimento do ensino sistematizado, possibilitando ao professor ajudar o aluno, seja na 

condução de atividades para alcançar os objetivos propostos, seja como orientador na 

organização da informação disponível para que o aluno construa seu próprio conhecimento.  
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O sistema educativo tem grande responsabilidade no acesso às potencialidades 

ligadas ao mundo digital. Sua democratização não deveria depender da abertura normativa e 

legislativa dos negócios virtuais, como tem ocorrido em grande parte do mundo. Por essa 

razão, as políticas de conectividade e acessibilidade são de vital importância. A acessibilidade 

à internet na sociedade deveria ser tratada como um serviço público, com tudo o que isso 

implica em termos de responsabilidade social. As escolas e o estado deveriam ser os 

responsáveis pelo acesso à educação de qualidade e às novas tecnologias.  

 

Um ensino que procura trabalhar com o espaço de vivência, com os 

conhecimentos prévios e com o que desperta o interesse da criança, não pode desconsiderar o 

uso do computador e da internet como instrumentos. Para isso são necessários estudos sobre 

procedimentos didáticos, para aproveitar todo seu potencial. Esses devem envolver atividades 

que estimulem a inventividade, a curiosidade e o hábito de pesquisa.  

 

Procuramos defender a informática como recurso, sem supervalorizar o 

instrumento. Sabemos o quanto é contraditório ver o Estado gastando milhões para suprir as 

escolas com computadores e internet sendo que o mais urgente é a q ualificação dos 

professores. A supervalorização dos recursos tecnológicos faz parte de nossa sociedade que a 

abraçou como se fosse sinônimo de eficiência, precisão e q ualidade, em detrimento de 

valores humanos como a cr iatividade, a solidariedade e a intuição. Vemos a informática e o  

computador, assim como a lousa e o  giz, o papel e o  lápis, apenas como ferramentas, meio 

e/ou mais um recurso. Mas não podemos deixar de considerar que o recurso existe e faz parte 

do cotidiano de muitas crianças. Por isso, devemos estudar formas de melhor aproveitá-lo no 

ambiente escolar. 

 

González Romero (2006) acredita que muitos professores vêem com ressalva o 

uso das tecnologias por considerá-las, apenas, como uma promoção de grandes empresas 

multinacionais, instituições supranacionais e dos governos que buscam, entre outros 

objetivos, transformar todos em consumidores tecnológicos que, nesse período de 

globalização, assumem um consumo de massa.  
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Esse processo cria uma disputa entre as empresas e o s sistemas escolares que 

introduzem uma linguagem de eficácia, rentabilidade e produção e uma forma tecnocrática de 

pensar que muitos refutam. Além disso, existem outros de ordem prática: não existem muitos 

programas que se adaptam e que são flexíveis às necessidades educativas e falta consenso 

sobre quais são os melhores métodos para o uso do computador no ensino.  

 

A internet, apesar dos avanços tecnológicos, ainda é uma mídia relativamente 

nova e s eu potencial, para uso na educação, ainda é p ouco estudado e ex plorado. Por sua 

natureza gráfica, a web em suas possibilidades multimídias, deve ser considerada como um 

meio de grande importância para as práticas de ensino, já que permite a visualização de dados 

em diferentes formatos, entre eles, as animações, simulações e apresentações em 3D. Para o 

ensino específico da Geografia e Cartografia, as possibilidades dos recursos tecnológicos são: 

a visualização das áreas de estudo locais ou distantes, a localização e atualização de dados e 

as possibilidades de representação dos dados em diferentes formatos. 

 

O estudo e mapeamento local, também podem ser beneficiados recursos da 

informática, pois possibilita ao aluno incluir, em seus mapas, vídeos, fotos, textos e ícones 

construídos por ele, aumentando sua percepção e senso crítico. Essa prática pode contribuir, 

também, para o desenvolvimento de competências ligadas à análise e ao tratamento da 

informação, ao relacionamento interpessoal, ao uso da tecnologia em si, ao desenvolvimento 

do raciocínio lógico e à resolução de problemas. A informática é um bom recurso para o 

desenvolvimento de práticas de ensino que valorizam a experimentação tornando-se, assim, 

mais um motivador para o aluno. 

 

O trabalho com mapas locais permite que o aluno explore, fisicamente, a 

paisagem da cidade, familiarizando-se com ela. O mapa pode ter, no ensino, uma utilização 

muito maior do que se vê atualmente. Ele, como representação gráfica, e a cartografia como 

linguagem, podem auxiliar na construção de conceitos e n a compreensão espacial dos 

espaços vividos e percebidos, podem auxiliar na construção de conceitos e na compreensão 

espacial dos espaços vividos e percebidos.  

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1414   



 

  

O mapa para colorir impresso nos livros didáticos tem cedido, aos poucos, espaço 

para o uso da Cartografia como recurso para que o aluno compreenda o espaço em que vive.  

 

É importante que os professores ao trabalharem a Geografia escolar deixem de ser 

usuários de mapas prontos e ilustrativos dos livros didáticos e passem a assumir o papel de 

construtores. Ensinar Cartografia não é somente trabalhar regras e normas de construção, mas 

levar o aluno a fazer uma leitura crítica do espaço. O professor, ao trabalhar os conteúdos 

escolares, deve deixar de privilegiar a a lfabetização cartográfica e voltar sua atenção para 

uma educação cartográfica. Conhecer o alfabeto não habilita ninguém a ler corretamente. 

Assim, também, conhecer as regras e normas da Cartografia enquanto linguagem, não 

constrói utilizadores de mapas, leitores hábeis e críticos. 

 

Nesse processo de mapeamento, a construção dos referenciais de orientação e 

localização é importante para o conhecimento e uso do espaço urbano e/ou rural. Os mapas 

comuns mostrados nos livros e cartilhas didáticas usam como referenciais outros recursos 

como rosa dos ventos, os meridianos e paralelos e as latitudes e longitudes. Mas, no dia-a-dia, 

os referenciais que usamos são as ruas, quadras, rios, estradas, bairros, entre outros. São esses 

referenciais que nos permitem deslocamentos diários nos espaços conhecidos ou 

desconhecidos. Para esses deslocamentos, normalmente, utilizamos referenciais fixos e de 

destaque na paisagem. No caso específico da cidade de Ouro Fino/MG a Igreja Matriz, o 

poliesportivo, o fórum, o p avilhão das malhas, a prefeitura e o monumento ao menino da 

porteira destacam-se na paisagem e servem de referência para moradores e visitantes. 

 

As práticas escolares devem contribuir para que o aluno torne-se um mapeador e 

leitor de mapas, desenvolvendo habilidades como observação, interpretação e correlação. A 

construção de mapas locais possibilita ao aluno representar sua própria realidade e fazer 

correlações entre os fenômenos. Para isso, cabe ao professor organizar e dirigir as situações 

de aprendizagem. Isso acontece quando ele escolhe “o quê” e “porquê” ensinar um 

determinado tema e não apenas seguir o livro didático, além de trabalhar com o que o aluno 

já sabe, suas experiências e seu espaço de vivência. 
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As práticas escolares são, muitas vezes, prejudicadas pela separação das aulas em 

períodos de 50 minutos. Esse sistema, muito comum, não é produtivo, por três motivos 

segundo Ponte (1986): grande parte de tempo é perdido em entradas e saídas dos professores 

e na organização do material pelos alunos; é pouco motivador pois os alunos passam a ter 

pouca ou nenhuma responsabilidade sobre o que fazem nas aulas e p orque esse sistema 

impede o aprofundamento dos conhecimentos. A escola, como é hoje, ainda tem suas bases 

numa sociedade industrial, preparando o aluno para ser obediente e p aciente, aceitando 

normas rígidas. Temos que deixar a escola do ensino (centrada nos conteúdos) para construir 

a escola da aprendizagem (centrada no aluno).  

 

A pedagogia centrada no aluno tem como base a observação, a investigação e a  

experiência do aluno, ou seja, as tentativas que ele faz para encontrar soluções para os 

problemas colocados e as suas observações. Devemos propor ao aluno atividades que o levem 

a progredir na sua capacidade de examinar, de criar, de inventar, fazendo-o avançar na busca 

pela solução de cada problema colocado. Nessa proposta, não podemos descartar o uso dos 

recursos da informática e do computador porque eles fazem parte da cultura atual e 

influenciam nossa forma de pensar e de agir. É preciso valorizar a troca entre os alunos, suas 

habilidades e capacidades individuais tornando-os, sujeitos ativos, para que, coletivamente ou 

em duplas e com o auxílio do computador, possam construir conhecimento.  

 

Operamos, constantemente, no espaço. As crianças vão e voltam da escola e de 

outros lugares com facilidade, mas muitas vezes elas têm dificuldade de conceituar com 

precisão o que seja espaço e d escrever os caminhos percorridos. Cabe ao professor, ao 

trabalhar a Geografia, ensinar o aluno a ler e representar os dados espaciais no mapa, 

compreender suas relações e desenvolver seu conhecimento sobre o espaço local e distante. 

 

As práticas utilizando o computador trazem para a cr iança uma situação nova, 

mesmo para atividades que lhes são familiares, porque se trata de um novo meio de aprender. 

Para isso, precisamos pensar em questões que envolvam as mudanças necessárias para o uso 

do computador na escola. Tais como: Como e quando o computador é, realmente, eficiente na 

aprendizagem? Que contribuições a informática pode dar para uma pedagogia centrada no 

aluno? 
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Partimos do pressuposto que o computador e a  informática podem contribuir 

como instrumento do pensamento e desenvolvimento do ensino, permitindo que as crianças 

possam usufruir desses meios, que possibilitam diferentes experiências formadoras, e possam 

construir, com mais efetividade, os seus conhecimentos. O uso do computador como recurso 

e de práticas pedagógicas centradas no aluno podem estimular o autodidatismo, a capacidade 

de auto-avaliação e autocrítica e a cap acidade de trabalhar em equipe e isso contribui para a 

formação de cidadãos responsáveis pelo próprio aprendizado, seguros de suas habilidades e 

comprometidos com a sociedade à qual deverão colaborar.  

 

O objetivo do trabalho foi verificar a construção dos conceitos de localização e 

orientação, a p artir do uso do computador e d a internet como mediadores, tendo como 

atividade a construção do caminho casa-escola, usando o site Google mapas. Para isso, 

utilizamos o mapa da cidade de Ouro Fino/MG, disponível neste site.  

 

A metodologia utilizada incluiu a verificação da construção dos conceitos de 

localização e orientação através de um experimento exploratório diagnóstico. O trabalho foi 

realizado com seis crianças, do 5º ano do ensino fundamental com idade entre 9 e 10 anos, 

organizadas em duplas escolhidas por elas, na escola pública Estadual Coronel Paiva. Para 

participar do experimento, era importante que as crianças soubessem seus endereços 

residenciais. Para elaboração do experimento, buscamos analisar as possibilidades do Google 

mapas, com suas vantagens, desvantagens e dificuldades de manuseio no site. Apresentamos 

às crianças as ferramentas e as possibilidades do site, em uma aula prévia, antes da execução 

da atividade.  

 

A escolha específica dos conceitos de localização e orientação diz respeito a sua 

importância para o desenvolvimento da criança e para a ap rendizagem da Cartografia e d a 

Geografia. Para discutir as possibilidades do uso da informática no ensino, é importante 

verificar como a cr iança constrói tais conceitos e o conhecimento a partir de uma atividade 

socializada mediada pelo computador. Para isso, é n ecessário discutir a importância da 

informática para o ensino e suas possíveis contribuições para a construção de conceitos e a  

forma como as crianças constroem o conhecimento. 
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Para a construção e análise das representações, foi importante repensar as teorias 

ligadas à ap rendizagem. Por isso, buscamos rever as teorias baseadas na psicologia da 

aprendizagem por acreditar que podem contribuir para melhoria na qualidade do ensino. Foi 

importante, também, rever como se desenvolveu o uso da informática no ensino brasileiro ao 

longo dos anos e no ensino da Geografia e da Cartografia de modo particular.  

 

No contato com as professoras e com a direção da escola, quando explicamos os 

objetivos e como seria o experimento, constatamos que as professoras já haviam trabalhado 

com os alunos o mapeamento da cidade. As professoras informaram que já haviam 

trabalhado, através do desenho, o mapeamento do caminho casa-escola, a co nstrução da 

legenda, a observação do espaço vivido. 

 

A análise e avaliação dos experimentos partiram da transcrição dos diálogos das 

crianças e da observação das filmagens. Através delas buscamos, perceber se as crianças se 

entre-ajudam. Dessa forma, as duplas foram classificadas em: cooperativos – se trocam 

informações, se escutam o outro, e não cooperativos – se não escutam, se querem terminar 

logo, se pegam o trabalho do outro para fazer sem procurar ajudar, se não aceitam o que o 

outro diz, se mesmo com o colega ao lado trabalha sozinho. A forma de cooperação foi 

classificada através da observação dos diálogos onde se percebe, se o aluno ajuda sem que o 

outro solicite (sem solicitação); se dá a r esposta, sem explicar, simplesmente, manda fazer 

(ajuda curta); se explica como e porque do que foi feito, ou seja, um aluno orientando o outro 

(ajuda longa) e se interrompe o outro e faz por ele, o aluno fala e faz para o outro ao mesmo 

tempo (não ajuda). 
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Fizemos uma análise geral do comportamento e d esenvolvimento da atividade 

buscando responder de forma abrangente às perguntas abaixo: 

1) O aluno compreendeu as instruções? 

2) O aluno descreve sua rua usando referenciais geográficos de localização e direção? 

3) O aluno manuseia o programa com facilidade? 

4) O aluno coloca suas dúvidas de forma clara? 

5) O colega ajudou de forma objetiva? 

6) O aluno realizou a tarefa de forma objetiva, com seriedade e responsabilidade? 

7) O aluno teve comprometimento e atitude responsável ao executar a tarefa? 

8) O aluno identificou corretamente a escola e a casa? 

9) O aluno identificou corretamente os referenciais que lhes foram propostos? 

 

A partir da análise das questões anteriores, agrupamos os resultados de acordo 

com 4 categorias: 

a) NC – não conseguiu executar a tarefa; 

b) CDP – conseguiu, mas apresenta dificuldades em relação ao computador/programa; 

c) CDC – conseguiu, mas apresenta dificuldade por ausência de algum conceito; 

d) CF – conseguiu com facilidade 

 

Nos resultados alcançados percebemos que diante de um meio novo as crianças 

apresentam interesse para sua realização, mas isso não quer dizer que será sempre assim. O 

atrativo inicial pode desaparecer com o uso e a r epetição, por isso é necessário que sejam 

desenvolvidas atividades desafiadoras para que mantenham as crianças envolvidas com a 

atividade. 

 

O Google mapas apresenta como vantagem a possibilidade do uso do zoom, da 

simulação, da medição dos caminhos, da visualização da imagem de satélite e da relação 

tempo-distância-meio de transporte. Como desvantagem, a indisponibilidade dos mapas de 

alguns municípios e a d esatualização de outros, além da necessidade de certa habilidade 

manual para uso da ferramenta que permite a construção da linha. 
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 Mesmo com as limitações que possui e sendo um site construído para uso amplo, 

acreditamos em seu potencial como recurso didático. A possibilidade de inclusão de vídeos, 

fotos e informações textuais permitem ao professor trabalhar o espaço local com crianças de 

diferentes idades explorando diferentes formas de inteligência. 

 

Com relação ao mapeamento da cidade, o site possibilita, através de suas 

ferramentas, a representação do espaço de acordo com a norma cartográfica. É possível o uso 

de ícones para representação de informações pontuais usando formas e cores diferentes. Para 

informações lineares é possível sua representação, tendo como recurso a alteração da cor, da 

tonalidade e da espessura da linha. As informações zonais podem ser construídas através do 

uso do polígono que, também permite sua formatação alterando a cor e a tonalidade. 

 

A aceitação do Google mapas entre as crianças que participaram do experimento 

foi grande. Mesmo com alguma dificuldade elas se mantiveram interessadas e concentradas 

na atividade. Essas podem desaparecer com o uso, devido ao desenvolvimento de habilidades 

em relação às ferramentas e ao equipamento, pela ampliação dos conhecimentos e p ela 

aprendizagem. 

 

Dessa forma o computador e a informática podem contribuir como instrumento 

para o desenvolvimento do ensino e do pensamento. Colaborando para que as crianças 

percebam e ac eitem seus erros e d esenvolvam a capacidade de construir o conhecimento 

socialmente, através da troca de informações e de experiências. Consideramos que apesar dos 

mapas finais não apresentarem a r epresentação adequada, por deficiência conceitual, é 

possível perceber, através do desenvolvimento da atividade, a co nstrução do pensamento 

espacial elaborado pelas crianças. 

 

Em relação aos conceitos percebemos que as crianças não têm interiorizado o 

conceito de localização e orientação. Como nos alerta Luçart (1979) de que a referência é um 

elemento crucial na apreensão do espaço, percebemos que a representação feita pela criança, 

pode ter sido prejudicada por falta desses referenciais. O percurso feito, diariamente, pelas 

crianças não assume um caráter exploratório, portanto, não há uma observação sistematizada. 
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As operações mentais das crianças não são independentes dos meios, dos 

recursos, das circunstâncias exteriores e d e uma situação, como já nos alertava Wallon 

(2005). Na descrição as crianças usam apenas dimensões lineares como: sigo, viro, vou reto, 

subo etc., as mudanças de direção foram feitas com gestos. O novo instrumento exigiu novas 

formas de pensamento. A declaração de LAR “de que era diferente” referindo-se ao mapa na 

tela, em relação à imagem que ela tem do espaço, pode nos indicar a dificuldade da criança 

em relacionar a s ua representação interna (imagem mental) com a r epresentação externa 

(mapa na tela). A impossibilidade de girar o mapa e co locá-lo de acordo com a imagem 

mental do espaço que possui pode ter dificultado o estabelecimento de relações de 

localização na tela, já que ela demonstrou não conseguir fazer essa mudança mentalmente. 

Segundo Santaella (1999) a idéia é um modelo mental das coisas e ambas têm em comum a 

forma. Como não houve uma correspondência entre a forma apresentada no mapa digital e a 

imagem mental que LAR tem do espaço da cidade sua representação na tela ficou 

comprometida. O que as crianças reproduziram foram suas experiências perceptivas, ou seja, 

a imagem mental que possuem da cidade. Considerando o mapa como um signo e esse como 

instrumento do pensamento poderemos supor que a não representação feita pelas crianças, 

pode ser conseqüência da não ligação entre o signo e o significado. 

 

Das três duplas participantes do experimento, duas trabalharam de forma 

cooperativa. Consideramos como aprendizagem cooperativa, de acordo como David e Costa 

(2006) quando há interação social em um processo de cooperação mútua, através da troca de 

informações, compartilhamento de idéias, comunicação e negociação do processo para atingir 

um objetivo comum. A escola deve proporcionar às crianças um ambiente de socialização, de 

aprendizagem, de respeito ao outro, de relações interpessoais, de diálogo e de solidariedade. 

 

Os alunos AND e LC trocam informações, ajudam um ao outro e apresentando 

momentos de cooperação. AND, que possui maior domínio do computador, às vezes, deixa 

LC fazer sozinho dando-lhe alguma explicação e, outras vezes, faz por ele, não lhe dando 

nenhuma explicação. LC assume uma postura passiva em algumas etapas da atividade 

deixando AND trabalhar sozinha. Fala diversas vezes que é difícil enquanto AND procura 

reconstruir, mentalmente, o caminho que a mãe faz para tentar encontrar os objetos pedidos.  
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Portanto, consideramos que AND e LC são parcialmente cooperativos. AND 

domina a at ividade a maior parte do tempo. Ela apresenta momentos de cooperação, 

ajudando, ensinando e t rocando informações com LC. As trocas de informações e a 

cooperação são maiores no momento de encontrar as localidades. LC demonstra dificuldade 

em lidar com o computador e o programa e AND, em algumas passagens, o orienta e, em 

outras, assume o comando, faz por ele, chegando a interromper o que ele está fazendo. 

 

As alunas LAR e BRU trabalham colaborativamente, se ajudam e trocam 

informações sobre a localização dos objetos. Cada uma faz a at ividade e r ecebe a a juda da 

outra. Em nenhum momento, uma das duas assume uma postura passiva e deixa para a outra 

a responsabilidade de executar a a tividade. Trocam informações sobre o caminho a s eguir, 

que marcador usar, onde se localizam os objetos determinados. Procuram juntas pela casa de 

LAR, que busca o lago como referência, mas no mapa ele não aparece, está representado 

apenas o ribeirão. Em alguns momentos elas disputam o mouse. Enquanto LAR digita, BRU 

mexe no mouse. BRU pergunta como que faz para mudar a espessura da linha. Na localização 

dos três objetos trocam informações, constantemente. BRU diz que o pavilhão é próximo da 

casa de sua avó. Buscam a escola para encontrar a igreja matriz. BRU localiza a Rua Prefeito 

José Serra e diz que o Pavilhão é próximo à Baronesa (praça), mas ficam em dúvida quanto 

ao local correto. BRU diz que a prefeitura é para baixo da escola, mas ambas apresentam 

dúvidas quanto à sua localização. Aos 24min e 14 segundos, BRU demonstra cansaço, mas 

mantém-se concentrada na atividade. Elas mexem no Zoom e saem do mapa da cidade. 

Somem-se todos os marcadores e as linhas. Pedem ajuda ao experimentador para restaurar o 

mapa, porque elas não sabem como fazê-lo. BRU tem a imagem do pavilhão na memória, 

mas não consegue encontrar, no mapa, os referenciais que têm em mente, por isso não 

consegue encontrá-lo com precisão. 

 

As alunas demonstram ter interiorizado a imagem da cidade, demonstram boa 

observação e memória em relação aos trajetos que fazem e à localização dos elementos da 

paisagem. Demonstraram, porém, dificuldade em relacionar a imagem percebida (observação 

direta) com a imagem representada na tela, através do mapa. Acreditamos que a relação 

significante/significado está construída pelas alunas. A princípio, elas utilizam os mesmos 

significantes (linha verde) para significados diferentes (pavilhão, igreja e prefeitura), mas em 

seguida utilizam a ferramenta correta e fazem a diferenciação.  
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Os alunos HEN e D AV trocam poucas informações e pouco se ajudam. HEN 

domina a at ividade. DAV afirma, no início da atividade, que não tem nenhum conhecimento 

em informática, “Eu não sei fazer nem... Eu não sei nem ligar o computador” e continua “Eu 

não sei nem digitar, se você quer saber”. Mesmo assim, HEN apesar de dizer que “tem dado 

aulas para as crianças da rua” não se preocupa em ensinar ou ajudar o colega, faz por ele 

toda a atividade. Essa dupla demonstrou pouca socialização. HEN domina a atividade e DAV 

fica disperso. DAV fica durante muito tempo só observando. O seu envolvimento e a 

participação foram esporádicos. 

 

DAV, diz que vai ajudar HEN a procurar sua casa, pergunta se tem que passar 

pela rodovia. Em seguida diz que as rodovias são amarelas no mapa, mas não observa que as 

avenidas da cidade também são. HEN encontra com facilidade a rua de sua casa, tem como 

referência a Rua Humaitá, “Treze de Maio... cadê? Se eu achar a Rua Humaitá eu acho a 

minha casa...” Os dois começam a procurar a rua da escola e HEN fala que a rua se chama 

Coronel Paiva e D AV diz que é o bvio. DAV demonstra espanto quando vê, no mapa, o 

tamanho da escola e HEN diz que é grande porque é um quarteirão, mas postam o marcador 

no quarteirão errado. 

 

De acordo com Vygotsky (1ª edição 1987), diante da atividade programada pelo 

professor uma criança é cap az de fazer mais com o auxílio do outro do que faria sozinha. 

Essas crianças, talvez, sejam capazes, agora, de fazer algo de que não eram capazes de 

executarem sozinhas antes de participarem da atividade. A troca de experiências entre elas 

permitiu observar o processo de socialização, a t roca de habilidades, principalmente, em 

relação ao uso das ferramentas. BRU, mesmo não tendo muitos conhecimentos sobre 

informática, observou recursos que LAR não havia aprendido, como por exemplo, mudar a 

espessura da linha e sua tonalidade. A atividade favoreceu a discussão sobre os 

conhecimentos já adquiridos de cada uma, possibilitando o confronto de conceitos e opiniões, 

explicitando esses confrontos na busca de um consenso.  

 

Nenhuma das 3 du plas localizou corretamente a es cola. Elas usaram a rua de 

mesmo nome como referencial e n ão observaram outros aspectos do mapa para sua 

localização correta.  
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Quanto a casa, como não houve identificação do número, consideramos, apenas a 

localização da rua no mapa. BRU não conseguiu localizar sua rua porque ela não consta no 

mapa, trata-se de um loteamento novo e o mapa do Google não está atualizado, pois isso ela 

buscou o ponto mais próximo. As crianças, de modo geral, não apresentaram dificuldades 

quanto à localização dos endereços residenciais. 

 

Todas as crianças envolvidas no experimento compreenderam com clareza as 

instruções para realização da atividade. Todas apresentaram algum tipo de dificuldade em 

relação ao uso do programa. A ferramenta que gerou maior dificuldade foi a linha. Sua 

construção exige habilidade quanto ao uso do mouse. Essa dificuldade somente foi expressa, 

ao final do exercício, por HEN “os caminhos, eu achei os caminhos”, mas ela pode ser 

percebida, ao longo de todo experimento. 

  

Os alunos demonstram ter conhecimento do espaço da cidade quando, ao 

buscarem pelos elementos solicitados, lembram onde estão e perto de onde se encontram na 

cidade, demonstrando, dessa forma, já terem interiorizadas as noções topológicas (perto, 

longe, ao lado, em frente). “A noção de localização consiste numa das primeiras noções 

percebidas que se torna concreta num segundo momento” (LE SANN, 1992b, p.43). Outro 

elemento importante para observação e construção da imagem mental do espaço vivido são as 

noções infralógicas ligadas ao espaço e a o tempo. Essas noções evoluem do concreto ao 

perceptivo e permitem à criança descobrir o espaço a sua volta, percebendo os objetos uns em 

relação aos outros (espaço projetivo e/ou euclidiano). Essa percepção depende do 

amadurecimento mental da criança no sentido de formar sistemas complexos, tornando-a 

capaz de operar “mudanças de ponto de vista, trocando seu ponto de vista e imaginando a 

localização respectiva dos objetos a partir de um outro ponto de observação. Inicia-se por 

volta dos 7 e 8 anos” (LE SANN, 1992a, p.37). 

 

Não percebemos uma construção efetiva do conceito de lateralidade, já que 

nenhuma criança identificou ou usou os conceitos de esquerda e d ireita e mesmo quando 

usavam termos como “ao lado” e “do lado” não havia uma determinação precisa desse lado. 

“Ela mora subindo a rua, do outro lado, para cá”. A dificuldade de execução da atividade 

em relação ao uso dos conceitos foi percebida quanto à construção das noções de orientação, 

localização e continuidade. 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1424   



 

  

A construção da noção de espaço se dá num primeiro momento, através do 

conhecimento do espaço próximo, definido e delimitado que é seu espaço de vivência. As 

crianças não apresentam uma sistematização desse conhecimento. As crianças, participantes 

do experimento, apresentam o que Wallon (2005) denomina de Inteligência Prática. As 

crianças buscam diferentes respostas através de uma organização mental, buscando uma 

eficaz direção do ato pedido de representar o caminho. Algumas ações são comuns entre as 

crianças como o ato de parar, de observar (meditar), conferir o que foi realizado, corrigir 

ações.  

 

A tarefa do experimento opera com o espaço imediato (espaço de vivência) e 

limitado representado pelo mapa digital da cidade. Portanto, consideramos tratar de uma 

atividade concreta, de acordo com a faixa etária das crianças. Mas sua execução exige uma 

ação precisa e eficaz, ao lidar com o novo meio.  

 

Na descrição verbal do trajeto casa-escola, são usados poucos referenciais, a 

descrição é feita tendo como base o gestual e orientações vagas. AND descreve seu caminho 

de forma pouco objetiva e LC não consegue descrever o dele. Aponta na tela o caminho que 

faz, mas trata-se de um caminho aleatório porque ele não havia localizado nem a escola, nem 

a sua casa. Somente dois alunos, HEN e LAR, citam nomes de ruas e t rês usam referenciais 

fixos como a Igreja matriz, o cemitério e as  pontes de madeira e co ncreto. Não são usados 

direcionamentos como, esquerda e direita. As crianças demonstram ter construída a imagem 

mental do caminho que fazem, mas apresentam mais uma inteligência prática, sem 

sistematização quanto ao conhecimento do caminho 

 

Percebemos, em nosso experimento, a af irmativa de Vygotsky (1ª edição 1987) 

de que crianças apresentam dificuldades para explicações verbais, porque os conceitos são 

adquiridos antes de sua capacidade de descrevê-lo. A habilidade verbal da criança pode afetar 

a seleção dos referenciais, sua atenção e a memória na execução da representação. HEN que 

fez a melhor descrição do caminho e também apresentou a melhor representação. O caminho 

descrito por ele foi representado. A descrição pode ser afetada pela nomeação dos objetos 

citados que serão representados e p ela ajuda para se perceber as relações espaciais, 

melhorando, conseqüentemente, a atenção. 
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Quando a cr iança descreve o caminho ela faz uma seleção dos referenciais que 

têm importância para ela. Não acreditamos que, em nosso experimento, a falta de riqueza na 

descrição seja conseqüência da falta de um vocabulário mais rico. É possível que seja 

conseqüência da falta de atenção e de uma observação sistematizada do espaço de vivência. 

Por essa atividade já ter sido feita, anteriormente, pelas crianças, esperávamos uma descrição 

com mais detalhes. 

 

HEN, LAR e AND demonstram ter os conceitos de direção e localização 

consolidados, pois foram capazes de construir o trajeto e localizar suas casas sem a ajuda dos 

colegas. LC e BRU conseguiram construir os caminhos e localizaram as casas com a ajuda de 

seus colegas.  P odemos, portanto, perceber os níveis de desenvolvimento real de cada um 

deles através das etapas já alcançadas e conquistadas. Mas é importante verificar, também, a 

sua capacidade de realizar a t arefa com a a juda do colega revelando seu nível de 

desenvolvimento proximal. Esse se refere à t arefa que a cr iança consegue realizar com a 

ajuda de um exemplo, de uma instrução, demonstração, pistas, e/ou assistência do colega ou 

do professor durante o processo. Dessa forma a criança pode alcançar um nível mais elevado. 

Se ela consegue realizar uma tarefa com a ajuda é sinal que ela possui os conceitos, mas estes 

ainda não estão consolidados, estão em construção, como pode ser observado nos casos de 

LC e BRU. 

 

Essa observação é importante porque não é qualquer criança que pode realizar 

uma tarefa somente porque está recebendo ajuda. A criança somente se beneficiará da ajuda e 

alcançará o resultado positivo, se já tiver certo nível de desenvolvimento. Trata-se de um 

momento do desenvolvimento em que a ajuda capta etapas anteriores do desenvolvimento, na 

qual a interferência do outro afetará, significativamente, o resultado da ação da criança. DAV 

mesmo com a a juda de HEN não conseguiu localizar seu endereço, demonstrando que os 

conceitos não foram construídos e q ue não estão em construção. DAV, nesse caso, 

necessitaria de mais atenção na execução de suas tarefas, trabalhando conceitos anteriores. 
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A capacidade de representação das crianças, que estão na fase operatório 

concreta, é superior a sua capacidade de descrever, que somente estará, totalmente, construída 

na fase operatório formal. A representação incorreta da escola por todas as crianças nos deixa 

em dúvida quanto à co nstrução de algumas noções topológicas e p rojetivas, entre elas, 

continuidade, mudança de ponto de vista, distância, orientação e l ocalização, porque elas 

usaram apenas o nome da rua que é o  mesmo da escola para localizá-la não observando no 

mapa outros elementos que indicariam sua posição correta, como por exemplo, o nome das 

outras ruas que formam o quarteirão da escola e o desenho das ruas em frente à escola. 

 

As crianças que participaram do experimento demonstram ainda necessitarem de 

atividades que as levem a o peracionalizar os conceitos de localização e o rientação. Essas 

atividades devem envolver tanto mapas em papel quanto digitais. As crianças demonstraram 

capacidade de observação do seu trajeto cotidiano, mas não demonstraram já terem feito uma 

observação sistematizada (como mudança de direção, esquerda/direita, o nome das ruas, o 

que há nas ruas) e problematizada (questionando o porque dos nomes, o porque de ter aqueles 

referenciais em uma rua e não em outras, o porque deste caminho e não outro).  

 

Os conceitos de localização e o rientação foram usados pelas crianças de forma 

intuitiva, já que não podem ser construídos por conta própria, dependendo da instrução 

escolar sistemática para sua construção efetiva. “A criança provavelmente acha difícil 

solucionar problemas que envolvem situações da vida cotidiana, porque não têm consciência 

de seus conceitos e, portanto, não pode operar com eles à vontade, conforme a tarefa exige” 

(VYGOTSKY, 1ª edição 1987, p.133). A dificuldade de construir o caminho casa-escola está 

relacionada à falta de observação sistematizada das crianças em relação ao espaço vivido. 

Dessa forma segundo Vygotsky (1ª edição 1987), se as crianças tivessem domínio dos 

conceitos científicos também teriam elevado o nível de seus conceitos espontâneos.  

 

Os resultados do experimento foram apresentados para as professoras da Escola 

Estadual Coronel Paiva. Para elas as deficiências conceituais das crianças vêm ao encontro 

das dificuldades apresentadas na avaliação governamental realizada em 2010. Segundo as 

professoras as crianças, na avaliação oficial elaborada pelo governo, apresentaram deficiência 

de aprendizagem nos conhecimentos que envolvem “forma e figuras”.  
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As professoras consideraram que a falta de domínio que elas próprias têm sobre 

esses conteúdos está refletindo na baixa aprendizagem das crianças. Para elas a deficiências 

na formação inicial e a não capacitação continuada para trabalhar esses conteúdos é o maior 

obstáculo. Segundo elas os exercícios propostos nos livros são realizados, mas elas não têm o 

conhecimento necessário para ampliar e ap rofundar essas atividades. A falta de domínio e 

conhecimento mais aprofundado sobre esses conteúdos fazem com que elas não saibam 

exatamente como ensiná-los. Elas seguem as instruções dadas pelo livro didático para esses 

conteúdos, mas não sabem, exatamente, desenvolver outras atividades que pudessem 

contribuir para o desenvolvimento sistemático dos conhecimentos espaciais. Acreditam que 

seria importante a participação em cursos e o ficinas pedagógicas específicas para esses 

conteúdos. Acharam importante o retorno dado, porque agora estão mais conscientes das 

dificuldades das crianças e podem buscar materiais e publicações que as ajudem.  Para elas 

esse assunto deve uma constante nas reuniões pedagógicas e de planejamento, procurando, 

soluções para essas dificuldades que estão sendo percebidas no desempenho das crianças 

tanto nas avaliações quanto no experimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da tecnologia promoveu maior acesso dos usuários à internet 

e aos recursos que possibilitam mapeamentos individuais e coletivos com os mais diversos 

interesses e finalidades. Muitos dos mapas construídos e disponíveis na rede, não podem ser 

considerados “documentos cartográficos” por falta de rigor quanto à utilização das regras e 

normas da ciência cartográfica, mas assumem grande importância para o desenvolvimento e 

construção do conhecimento. 

 

A possibilidade de construção de mapas de forma colaborativa, usando sites 

como os Wikis, é importante para o ensino. Estes deveriam ser mais explorados pelos 

professores. Qualquer desenvolvimento efetivo da informática na educação com a finalidade 

de construir novas metodologias de ensino passa, necessariamente, pela atualização dos 

professores para seu uso criativo e exploração efetiva de suas potencialidades, evitando que 

sejam utilizados apenas como substitutos do livro didático.  

 

O uso inadequado e r estritivo dos recursos da informática foi percebido na 

literatura consultada. Percebemos, também, a es cassez de pesquisas envolvendo o uso da 

informática no ensino fundamental. Mesmo pesquisas com ampla divulgação e aceitação, em 

muitos estabelecimentos de ensino no Brasil e no exterior, como é o caso da Seymour Papert, 

sofrem duras críticas de pesquisadores como Hugo Assmann (2005). Assmann, em suas 

pesquisas com o LOGO, descobriu que as crianças gostavam mais de fazer as atividades 

usando cola, tesoura e papel do que usando o computador, isso porque, alguns exercícios 

foram, simplesmente, transferidos para o meio digital. 

 

Acreditamos que a e scola, ao minimizar o uso da informática no ensino, está 

negando às futuras gerações o uso de métodos e co nhecimentos que fazem parte do seu 

tempo, comprometendo sua capacidade de desenvolvimento. 
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É necessário que continuemos a d esenvolver e am pliar as pesquisas ligadas ao 

estudo das potencialidades da informática, do computador e d a internet como recurso 

didático, para que possamos, cada vez mais, conhecer suas possibilidades, permitindo ao 

aluno usufruir do que há de melhor em cada recurso, contribuindo para a construção de um 

conhecimento efetivo, prazeroso e significativo. 

 

A literatura consultada chama nossa atenção para a forma como os professores 

utilizam o computador. Sua utilização restringe-se a troca de e-mails e a p esquisa para 

preparação das aulas. O professor reconhece a importância do instrumento para a melhoria da 

qualidade de suas aulas, mas não sabe como utilizá-lo como recurso didático. O professor tem 

consciência da importância da informática para o ensino, mas não tem a ex periência e o  

conhecimento necessários para desenvolver atividades com seu uso em sala de aula.  

 

Foi possível perceber, nas leituras, que as orientações didáticas para o uso do 

computador na escola não são muito diferentes daquelas já adotadas no meio escolar. A 

diferença é marcada pela necessidade do professor buscar e selecionar os programas e os sites 

que usará, atentando-se para as potencialidades das ferramentas disponíveis e p ara a 

“navegação” do aluno na rede em função dos objetivos propostos. É importante que o 

professor oriente o aluno para que ele saiba buscar, sozinho, as informações que usou e 

trabalhou em sala de aula.  

 

O uso do computador e as possibilidades da internet fazem com que seja 

necessário repensar as formas de ensino, a metodologia e a didática, utilizadas na escola. Mas 

não se trata de algo completamente inovador e fora do alcance dos professores. A partir da 

literatura disponível, é possível perceber que, mesmo com o uso da tecnologia, os princípios 

educacionais não sofrem grandes mudanças. Por isso, para que o ensino seja efetivo é 

necessário que o aluno: a) saiba buscar as informações e tenha critérios ao selecioná-las; b) 

conheça e compreenda as diversas formas em que a informação pode aparecer; c) seja capaz 

de compreender e u tilizar os modelos básicos de representação gráfica; d) saiba analisar a 

informação obtida e tratá-la para ser representada; e) avance na aquisição das habilidades 

necessárias para conseguir um grau cada vez maior de autonomia e p ossa construir seu 

próprio conhecimento.  
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Essas são competências que devem ser trabalhadas desde as séries iniciais e podem 

ser apoiadas no uso do computador.  

 

O avanço da tecnologia não diminuiu a importância do trabalho do professor no 

meio escolar. Ele continua atuando como mediador e es timulador da curiosidade, 

promovendo o desenvolvimento da autonomia do aluno através de atitudes positivas que 

levem o aluno a an alisar, organizar, selecionar e, em fim, fazer com que as informações 

transformem-se em conhecimento. 

 

Na busca por novas práticas pedagógicas, a informática não pode ser 

desconsiderada, uma vez que esta já demonstrou ser eficiente no processo de aprendizagem 

ao permitir: diferentes formas de representação, simulações, agilidade nas correções, a 

possibilidade de testar hipóteses, tendo como base o pensamento: “e se eu fizer isso, o que 

acontece?” e g rande interatividade. A criança ao construir as representações cartográficas, 

utilizando sua própria realidade, pode aprender de forma significativa, estruturada e 

organizada, verificando as contradições e a lterações no espaço geográfico local e p ode 

desenvolver habilidades quanto ao uso do computador. 

 

Percebemos que o computador pode auxiliar na construção dos conceitos, mas é 

necessário desenvolver uma metodologia de ensino que possibilite a construção dos conceitos 

utilizando-o como ferramenta. Consideramos que o uso da imagem de satélite, além do mapa 

do Google mapas, poderia ter contribuído para o estabelecimento de referenciais de 

localização, devido a s eu caráter analógico. No entanto, não utilizamos esse recurso na 

pesquisa.  

 

É preciso que novas pesquisas sejam realizadas com o objetivo de se aprofundar 

os conhecimentos sobre o potencial do computador no meio escolar.  
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 “Eu acho que da primeira geração vem à luta da demarcação dos velhos, dos nossos 

primeiros velhos que lutaram pela demarcação das nossas terras. Naquela época a gente 

tinha o conhecimento prático da nossa terra, e a gente não tinha esse conhecimento que a 

gente está tendo agora, o c onhecimento teórico através das imagens satélites. O povo 

naquela época não tinha acesso a mapa da sua terra, sempre quem fazia os mapas eram só 

aquelas pessoas que vinham de fora,  já traziam o mapa pronto, não era um mapa 

participativo, era o mapa de alguns igarapés principais e dos limites da terra. Hoje, das três 

participações que eu faço da of icina de etnomapeamento, eu acho que a ge nte está 

conhecendo melhor o quê que é a nossa terra, onde é que fica a nossa terra, que tamanho 

que é a nossa terra, o que é que tem dentro da nossa terra”.  (AAFI Zezinho Yube Kaxinawá 

– 2005) 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos 27 anos, vários povos indígenas do Acre, em projetos de ações 

educacionaisdesenvolvidos pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), vem utilizando a 

Cartografia Indígena (ou Etnocartografia) como importante meio para a g estão de seus 

territórios. Mapear a vida, a p aisagem, a g eografia, os recursos naturais e o s conflitos 

socioambientais, contando com a p articipação efetiva das populações indígenas, vem se 

constituindo numa  importante ferramenta para a gestão territorial e ambiental de suas terras.  
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 A produção de mapas mentais, mapas tecnicamente precisos e de alta qualidade 

(georreferenciados) criados através desses projetos, incorpora o profundo conhecimento que 

os povos indígenas têm de suas terras e d e seu entorno. A Cartografia Indígena, na sua 

atividade de mapeamento, vem contribuindo para que os povos indígenas utilizem os mapas 

produzidos por eles mesmos, como um dos instrumentos necessários para o planejamento e a 

gestão de suas terras, materiais esses que, historicamente, foram usados contra eles.  

 

“A gente já tinha trabalhado no mapa, mas tinha feito um trabalho de outra forma. Era um 

trabalho que a gente tinha desenhado um mapa com as invasões, esse mapa agora é mais 

profundo, você vai conhecer desde os rios, igarapés, identificar todos os igarapés dos rios, 

identificar a floresta, os tipos de florestas (...), os diferentes tipos de vegetações, também as 

aves, as caças, os peixes, os quelônios (...) é um trabalho que não e stá envolvido só as 

pessoas que estão aqui na frente do trabalho os professores, os agentes de saúde, os agentes 

agroflorestais, mas sim estão sendo envolvidas várias pessoas da comunidade...” (Professor 

Bebito Ashaninka – 2004) 
 

 Este texto aborda especificamente o projeto de etnomapeamento, realizado em oito 

Terras Indígenas localizadas na faixa de fronteira Brasil/Acre-Peru/Ucayali, parte do projeto 

“Conservação Transfronteiriça do Alto Juruá e S erra do Divisor (Brasil-Peru)”, que teve 

início em 2004 e foi executado pelo Setor de Agricultura e Meio Ambiente da CPI/AC e pela 

Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC). Esta 

iniciativa procurava dar respostas à problemática da gestão territorial e ambiental das terras 

indígenas do alto Juruá e ao cenário de conflitos vivido por alguns povos indígenas com os 

madeireiros peruanos, na região fronteiriça entre Brasil e Peru, local onde existe um grande 

mosaico de Terras Indígenas e Unidades de Conservação (UCs). Este mosaico é constituído 

de 48 áreas reservadas, 35 Terras Indígenas (TIs) e 14 UCs, com um total de 7.829.031 ha, 

sendo que na fronteira Brasil-Peru são 8 TIs e 4 UCs, com a extensão de  3.388.626 ha.  

  

O objetivo principal do projeto foi apoiar os processos comunitários de gestão 

territorial e ambiental de 8 Terras Indígenas localizadas na faixa de fronteira com o Peru, no 

alto Juruá e Serra do Divisor.  
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Com este propósito geral, as principais atividades desenvolvidas no etnomapeamento 

concentraram-se na elaboração coletiva de mapas temáticos (hidrografia, vegetação, pesca, 

caça, fluxo de caça, áreas de uso, ocupação histórica e invasões), de acordo com a extensão 

de cada Terra Indígena e usando diferentes escalas (1:80.000, 1:50.000, 1:40.000 e 1:37.000),  

a partir de bases hidrográficas georreferenciadas e de imagens de satélite.   

 

O projeto também contribuiu no aprofundamento das práticas de manejo e estudo dos 

Agentes Agroflorestais Indígenas para a realização do monitoramento ambiental, além de ter 

sido inovador na construção, sistematização e elaboração dos Planos de Gestão Territorial e 

Ambiental da Terra Indígena, que resultaram em políticas públicas estaduais.  
 

Os planos de gestão ou cartas de intenções, ou ainda acordos coletivos no uso de 

recursos naturais, não apenas orientam e planejam as atividades dos projetos de 

desenvolvimento comunitário, como também articulam políticas socioambientais do entorno. 

Os planos de gestão constituem instrumentos importantes que vêm subsidiando e garantindo a 

sustentabilidade social e ambiental das populações que vivem em diversas terras indígenas no 

estado. Muitos acordos estabelecidos nesses planos já vêm sendo praticados pelos índios, 

especialmente aqueles relacionados às formas de uso, manejo e co nservação de recursos 

naturais, como palmeiras, pesca, caça, implantação e e nriquecimento de sistemas 

agroflorestais, criação de animais silvestres e domésticos, dentre outras ações (Gavazzi, 2003, 

2007; Gavazzi & Lindenberg, 2003).  

 

 “Nós estamos aqui na al deia Boa Vista, todos reunidos aqui,  c om todos os agentes 

agroflorestais e fazendo  um trabalho nosso, pra fazer uma identificação, um documento  do 

nosso território,  i dentificando o nos so documento, que são os nossos recursos naturais. 

Estamos fazendo um plano de uso, e a ge nte está trabalhando, modificando o uso dos 

recursos naturais na área que nós temos, o nos so território. Estamos vendo todos os  

recursos naturais que nós temos, os recursos naturais que nós mais usamos, e  o recursos 

naturais que já estão acabando. Estamos  discutindo sobre o P lano de Gestão pra poder 

fazer aqui junto com todos os agentes agroflorestais, com as lideranças, com os pajés, com 

os aposentados, com os alunos, com os participantes que já estão aqui.”(AAFI Josias Mana 

Kaxinawá, 2005) 
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As oficinas de etnomapeamento, ações educacionais realizadas nas comunidades 

indígenas, reúnem um número expressivo de representantes indígenas, inclusive de outras 

terras do estado para discutirem os conflitos, os problemas e os avanços relacionados à gestão 

territorial e ambiental. Estas oficinas consistem em mapear e classificar, na concepção 

indígena, os diferentes ecossistemas que compõem suas Terras, as diferentes área de usos, 

manejo e conservação dos recursos naturais, identificar e nomear em língua indígena os 

principais rios e igarapés, a história de ocupação, identificar as áreas de conflitos, criar áreas 

de refúgios para a fauna, além de propor políticas públicas a nível local, estadual e nacional.  

 

 Além de ações vinculadas ao subprojeto de etnomapeamento, abriram-se alguns 

canais de diálogo entre organizações da sociedade civil, universidades e órgãos dos governos 

brasileiro e peruano em prol de um maior entendimento sobre o manejo dos recursos naturais, 

proteção e conservação da biodiversidade, a problemática dos povos indígenas isolados que 

vivem em faixa de fronteira, as invasões de madeireiros peruanos em terras indígenas e no 

Parque Nacional da Serra do Divisor e  a vigilância e fiscalização de Terras Indígenas 

localizadas nessa região. A Figura 1 apresenta um exemplo de etnomapa denunciando 

invasões de madeireiros em terra indígena. 

 

. 

 
Figura 1 – Mapa de invasão da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea 
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 Os parceiros no Brasil foram as ONGs SOS Amazônia e C PI/AC; os parceiros 

peruanos foram a Fundacion Peruana Para La Conservacion de La Naturaleza (Pro 

Naturaleza); a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); a Universidade La Molina 

e o Instituto Del Bien Comum (IBC). Os recursos para o projeto foram provenientes da 

Gordon and Betty Moore Foundation, repassados pela The Nature Conservancy (TNC) para 

as instituições executoras. A CPI contou com a p articipação de inúmeros assessores 

brasileiros e de outros países (Chapin, 2003, 2004, 2005, 2006; Chapin & Threlkeld, 2001; 

Chase, 2003).  

 

 Executado pela CPI/AC e pela Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais 

Indígenas do Acre (AMAAIAC) teve como parceiros indígenas também as associações de 

oito Terras Indígenas situadas no vale do alto Juruá: a Organização dos Professores Indígenas 

do Acre (OPIAC) e a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ).  

 

 Dentro desse projeto, a CPI/AC realizou, a partir de 2004, as Oficinas de 

Etnomapeamento nas Terras Indígenas Kampa do Rio Amônea e Kaxinawá/Ashaninka do 

Rio Breu (Ochoa, 2004; Tavares, 2004) . Em 2005 foram realizadas oficinas nas Terras 

Indígenas Kaxinawá do Rio Jordão, Seringal Independência, Baixo Rio Jordão e Rio Humaitá 

e em 2006, nas Terras Indígenas Poyanawa e Nukini (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Situação das Terras Indígenas Participantes das Oficinas de Etnomapenamento

   

 
Terras 
Indígenas 

Povo População Município Área-  ha. Situação 
fundiária 

Kampa do Rio 
Amônia 

Ashaninka 450 Marechal 
Thaumaturgo 

87.205 Registrada 
Registrada no 
SPU-23/11/95 

17. Kaxinawá 
Ashaninka do 

Rio Breu 

Ashaninka 
Kaxinawá 

425 31.277 Registrada 
Registrada 
no SPU-
19/07/02 

Kaxinawá do 
Baixo Rio 
Jordão 

Kaxinawá 
 

203 Jordão 8.726 Registrada 
Registrada no 
SPU-14/03/02 

Kaxinawá do 
Rio Jordão 

1.250 87.293 Registrada 
Registrada no 
SPU-29/04/96 

Seringal 
Independência 

138 14.750 Reserva 

Dominial/ 

Dominial 

Kaxinawá do 
Rio Humaitá 

276 Feijó 127.383 Registrada 
Registrada no 
SPU-21/11/96 

Nukini Nukini 525 Mâncio 
Lima 

27.264 Registrada 
Registrada no 
SPU-12/05/97 

Poyanawa Poyanawa 415 Guajará, 
Mâncio 
Lima, 
Rodrigues 
Alves 

24.499 Registrada 
Registrada no 
SPU-19/07/02 

Terras 
indígenas: 

8 População: 3.702 Área (ha): 414.964 

   
Fonte: Comissão Pró-Índio do Acre, 2009 

 
 

A realização das oficinas de etnomapeamento insere-se em um contexto mais amplo, que 

começa com o projeto “Uma Experiência de Autoria”  que teve a sua origem em 1983 através 

das demandas das lideranças indígenas para a f ormação de professores e ag ente de saúde 

indígenas. O conceito e a p rática de autoria começou com o projeto “Uma Experiência de 

Autoria” da CPI/AC, iniciado já com este nome, por querer expressar e incentivar as práticas 

de emancipação políticas e lingüísticas-educacionais dos Índios do Acre” (Monte, 1996, 

2003).  
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Mais de uma década depois, em 1996 (Gavazzi & Rezende, 1996), frente a um novo 

conjunto de demandas que relacionavam a educação com a gestão socioambiental das terras 

indígenas, outro processo educativo foi iniciado: a formação profissional dos Agentes 

Agroflorestais Indígenas – AAFIs (Gavazzi  , Silva, 2010). 

 

Toda metodologia de trabalho pedagógico da entidade tem como princípio  “a autoria”, 

marca registrada dos processos educativos desenvolvidos pela CPI/AC. Através deste 

princípio, traduzido numa metodologia, os agentes da aprendizagem são chamados a pensar e 

produzir e aplicar os conteúdos do programa curricular daquela área, no caso a q uestão 

socioambiental, de forma a pôr em relação seus próprios conhecimentos prévios acumulados 

ao longo da história de sua etnia, com os saberes das demais culturas por eles requisitados 

para apropriação e incorporação na dinâmica de sua cultura: esta relação entre conhecimento 

tradicional e novos conhecimentos, constitui-se no conceito de interculturalidade (Gavazzi, 

2001). 

 

Desde o i nício, a formação profissional dos AAFIs foi executada pelo Setor de 

Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) da CPI/AC. Sua proposta curricular seguia, em parte, 

o caminho trilhado até então pelos professores indígenas: quatro modalidades de situações 

formativas inter-relacionadas integraram as atividades no Centro de Formação dos Povos da 

Floresta àquelas realizadas nas aldeias. As modalidades eram os cursos presenciais oferecidos 

uma ou duas vezes ao ano a diversos agentes no Centro de Formação dos Povos da Floresta, 

as assessorias técnicas dos assessores da CPI/AC aos agentes nas aldeias, as oficinas 

itinerantes oferecidas nas Terras Indígenas e o s intercâmbios entre os diversos agentes e 

destes com outros projetos.  

 

A Escola de Formação da CPI/AC obteve, no ano de 2009, a aprovação da sua proposta 

curricular para a f ormação profissional e t écnica de Agentes Agroflorestais Indígenas. A 

instituição está apta a certificar e diplomar os AAFIs como técnicos de nível médio na área 

da gestão, com o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Nos últimos 10 anos, 

um número elevado de projetos, relatórios e publicações apresentaram os resultados destas 

ações (Almeida, 2001, 2005; CPI-Acre, 2002; Gavazzi, 2001), consolidando o que já havia 

sido trabalhado e divulgado sobre o P rograma de Formação de Professores Indígenas 

(Gavazzi, 1993, 1998, 1998a, 1999, OPIAC, 2002). 
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Metodologia e Resultados do Etnomapeamento  

 

“Eu acho que isso é um ponto fundamental para o povo onde está acontecendo às oficinas 

de etnomapeamento. Têm vários sentidos, várias formas de a gente dizer, da gente falar que 

hoje nós estamos se desenvolvendo melhor em vários sentidos, na organização social, na 

questão dos trabalhos prestados na comunidade, que é o trabalho de educação ambiental, 

no trabalho de saúde, no trabalho de meio ambiente. Eu acho que isso mostra um pouco a 

autonomia nossa. Esse trabalho da of icina de etnomapeamento, acho que chegou o ponto 

mesmo de a gente conhecer melhor a nossa terra, levantar os problemas e saber a situação 

atual dos recursos naturais que a gente tem. Sem duvida esse diagnóstico que os próprios 

índios estão fazendo vem nos ajudando. Eu venho vendo todo esse processo durante as 

oficinas, os diagnósticos das caças, a identificação das caças, a identificação das pescas, a 

identificação dos usos dos recursos que a gente usa do nosso dia a dia, junto com o nosso 

povo, em vários lugares diferentes.  Vê a questão dos rios, das matas ciliares, vê a questão 

da bacia hidrográfica, que são os pontos principais pro nosso povo e pro nosso 

conhecimento tradicional.”(AAFI Zezinho Yube Kaxinawá 2005) 

 

 A metodologia construída para nas atividades do etnomapeamento começou a ser 

desenhada pela equipe da CPI/AC durante os diálogos com os agentes agroflorestais, 

professores e lideranças indígenas. Com os processos de elaboração dos currículos, 

especialmente de geografia e  cartografia indígena, diversos mapas mentais foram 

produzidos, visando contribuir à apropriação do espaço geográfico indígena. A importância 

da cartografia indígena e da confecção dos mapas sempre esteve presente nos processos de 

formação, o que foi acentuado com o trabalho coletivo do etnomapeamento.  

 

 Os etnomapas (Figura 2) foram considerados não só como ferramenta técnica e 

pedagógica, mas também política e de planejamento, visando-se refletir criticamente sobre o 

uso, o manejo a conservação dos recursos naturais e as problemáticas no entorno das Terras 

Indígenas.  
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As Oficinas de etnomapeamento  p odem  ser realizadas com a d ivisão das atividades em 

etapas sucessivas: a ar ticulação política interinstitucional;  o consentimento prévio 

informado;  a p reparação para oficinas;  a O ficina I; a d igitalização das informações 

preliminares; a Oficina II; a sistematização e digitalização das informações finais; a 

participação em eventos diversos; a e laboração, publicação e d evolução dos resultados dos 

estudos de etnomapeamento aos povos indígenas.  

 

 
  Figura 2 – Exemplo de Etnomapa: Terra Indígena do Rio Breu  

 

 

A articulação política interinstitucional 

 

Na primeira etapa do etnomapeamento, a p artir de articulação política 

interinstitucional, iniciada em 2003, foi delineado o projeto juntamente a diversas 

instituições: TNC; SOS Amazônia, CPI/AC, Parque Zoobotanico da UFAC, Pro Naturaleza, 

a Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Universidade La Molina e Instituto Del 

Bien Comum (IBC), além das associações das oito Terras Indígenas localizadas no vale do 

alto Juruá; da AMAAIAC, da OPIAC; e da OPIRJ. A execução do subprojeto permitiu a 

articulação política entre estas diversas instituições.  
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O consentimento e diálogo com os povos indígenas 

 

Paralelamente à p rimeira fase, o entendimento e consentimento prévio dos povos 

indígenas, classificado aqui como segunda etapa, veio a ser obtido com o d iálogo entre 

representantes da CPI/AC e as principais lideranças Kaxinawa, Ashaninka, Poyanawa e 

Nukini. Como há vários anos a C PI/Acre desenvolve ações junto a es ses povos com a 

formação de professores, agentes de saúde e agentes agroflorestais indígenas, foi possível o 

acompanhamento das lideranças durante toda a primeira fase, consolidando o interesse deles 

em participar e at uar ativamente no processo. Durante os últimos anos, inúmeros relatórios 

foram organizados, cobrindo todas as oficinas realizadas, sendo que a m aioria destes 

documentos oficiais ainda não foi publicada. (Gavazzi, 2005, 2005a, 2006, 2006a).  

 

A preparação oficinas 

 

 Após os entendimentos entre as instituições envolvidas e os indígenas, o 

etnomapeamento percorreu a terceira etapa, ou seja, a preparação para a Oficina na aldeia. 

A realização das Oficinas de Etnomapeamento tem uma logística relativamente complexa, 

esta etapa consiste não somente na logística das viagens, mas envolve o convite para as 

lideranças de outras terras participarem, a contratação de serviços, os pagamentos 

preliminares, a programação das atividades, a compra de materiais e equipamentos, etc. Esta 

logística das atividades realizadas nas aldeias, foi preparada com a colaboração das lideranças 

indígenas. Nesta etapa, foi organizada também a eq uipe que orientaria as atividades, 

composta por representantes da CPI/Acre e de outras instituições, que acompanhariam as 

atividades, dentre elas AMAAIAC, OPIRJ, OPIAC e Secretaria Extraordinária dos Povos da 

Floresta (SEPI). Para as atividades de mapeamento, as informações cartográficas foram 

providenciadas e reunidas nos locais de trabalho. As imagens de satélite foram cedidas pelo 

Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e pelo Setor de Uso da Terra e M udanças 

Globais (SETEM) do Parque Zoobotânico/UFAC, que disponibilizou o Laboratório de 

Geoprocessamento, apenas no início, até a CPI/AC organizar o seu próprio laboratório.  
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Primeira oficina 

 

Após essa etapa preparatória, foi desenvolvida a quarta etapa, com a r ealização da 

Primeira Oficina de Etnomapeamento nas Terras Indígenas. As oficinas duravam de 5 a 13 

dias, em função da língua falada. Quando os participantes falavam línguas indígenas, as 

oficinas eram mais longas, e com populações monolíngües, em língua portuguesa, como o 

caso dos Poyanawá e Nukini, o tempo necessário para as oficinas era menor. Com o intuito 

de fortalecer a rede de intercâmbio entre os índios e tornar o evento um espaço para difundir 

e ampliar os conhecimentos ambientais indígenas, foram convidados vários representantes 

indígenas de outras terras para participaram das oficinas.  

 

Ao longo dos dias das oficinas, os representantes indígenas interpretaram as imagens 

de satélites para a produção dos etnomapas. Sobre estas imagens de satélite eram colocados 

papéis e materiais transparentes (acetato) para os participantes indígenas, divididos em 

grupos, marcarem as informações com canetas apropriadas.   

 

Dessa forma, os mapas preliminares foram elaborados pelos próprios indígenas, com a 

assessoria da equipe presente, reunindo diversas informações representadas 

cartograficamente, a partir de temas previamente definidos com eles, tais como: a 

classificação dos recursos hídricos na língua indígena, a classificação indígena dos tipos de 

vegetação, o uso e ocupação do território, a d istribuição das caças, da pesca e dos recursos 

naturais, a história da ocupação e as invasões.  

 

Ao final da elaboração de cada mapa era organizada uma plenária para apresentação e 

discussão das informações entre todos os participantes. As apresentações e d iscussões eram 

feitas na língua indígena quando eram falantes em língua indígenas e depois traduzidas para o 

português, facilitando a compreensão dos não falantes daquela língua indígena. Todas as 

conversas, apresentações e entrevistas realizadas foram gravadas e t ranscritas. Encerradas as 

atividades de elaboração dos mapas temáticos preliminares, iniciaram-se as discussões para a 

produção do plano de gestão territorial e ambiental.  
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O tempo para elaboração dos planos de gestão foi na sua grande maioria três dias, 

apenas uma terra (Terra Indígena Poyanawá) foram dois dias. Os convidados indígenas de 

outras terras que teriam as oficinas similares em suas terras, também participaram das 

discussões, construção e s istematização do plano, como exercício para assimilar o conceito 

dos planos e depois discutir com suas comunidades. Uma versão preliminar dos planos de 

gestão eram elaborada e redigida, sendo em seguida apresentada para todos os participantes 

das oficinas. Nas oficinas também se trabalha o monitoramento ambiental e os 

etnolevantamentos de recursos naturais. 

 

A sistematização e digitalização de informações preliminares 

 

Concluída esta etapa nas aldeias, dava-se início à d igitalização das informações 

preliminares, que pode ser pensada como uma quinta etapa. Nesta, utilizada  tecnologia de 

geoprocessamento, os mapas produzidos foram transformados em formado digital por técnico 

da CPI/AC.  E ntre os cursos de formação e viagem de assessoria as Terras Indígenas, os 

indígenas eram consultados sobre algumas falhas nas informações, elevando a qualidade do 

trabalho. Mas, tais lacunas foram preenchidas com a complementação e co rreção das 

informações sistematizadas, que foram ainda mais exploradas durante a sexta etapa: a 

realização da II Oficina de etnomapeamento.  

 

Segunda oficina 

 

A II Oficina, os mapas preliminares e os planos de gestão territorial e ambiental das 

Terras Indígenas foram corrigidos e co mplementados.  Em grande medida, as atividades de 

elaboração dos mapas e do plano de gestão seguiram a metodologia adotada anteriormente, 

corrigindo e complementando os mapas com acetado sobre imagens de satélite, ou 

diretamente nos mapas preliminares, com a ap resentação e d iscussão deles em plenária. O 

plano de gestão, corrigido pelos participantes, foi posteriormente apresentado a todos.  
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A sistematização e digitalização dos mapas em Rio Branco 

 

Na sétima etapa, os mapas foram digitalizados em Rio Branco por um técnico 

assessor da CPI/AC.. Sempre que possível, os indígenas quando estavam na cidade, 

acompanhavam a confecção dos mapas em formato digital; e, quando os assessores iam para 

a Terra Indígena, levavam os mapas para fazer as correções necessárias.  

 

A participação e articulação dos indígenas 

  

 A Oitava etapa está relacionada à p articipação e ar ticulação dos indígenas  nos 

diversos eventos que ocorreram no âmbito do projeto para discutir os problemas 

transfronteiriços Brasil/Acre - Peru/Ucayali. Participaram, em 2005, na cidade de Cruzeiro do 

Sul, da reunião para a cr iação do Grupo de Trabalho Transfronteiriço (GTT) e das duas 

reuniões em Lima, entre os parceiros do consorcio do projeto Conservação Transfronteiriça 

do Alto Juruá e Serra do Divisor (Brasil-Peru) com o The Field Museum  e da comitiva do 

governo do Acre, composta por secretários e empresários, numa visita ao Presidente do Peru, 

Alejandro Toledo, para discutir as perspectivas de integração econômica abertas pela 

pavimentação da estrada transoceânica. Também participaram ativamente de todas as 

reuniões realizadas pelo GTT que aconteceram em terras indígenas no Brasil e nas cidades de 

Cruzeiro do Sul e Pucallpa. 

 

A organização dos documentos 

  

A nona etapa está relacionada aos trabalhos finais de organização dos documentos 

produzidos nas duas oficinas: a construção da legenda para compor os mapas, a t radução da 

língua portuguesa para a língua indígena, dos mapas e dos planos de gestão territorial e 

ambiental. Apenas duas Terras Indígenas onde a língua portuguesa e a primeira língua não 

tiveram seus mapas temáticos em língua indígena, porem a Terra Indígena Poyanawá realizou 

o mapa hidrográfico em língua indígena. Também ocorreu a elaboração, organização, edição 

e devolução dos documentos aos indígenas com a reflexão sobre os resultados dos estudos de 

etnomapeamento realizados nessas terras: a ed ição bilíngüe de dois planos de gestão 

territorial e ambiental da Terra Indígena (Terras Indígenas Kampa do Rio Amônea e 

Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu), os etnomapas bilíngües.  
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Conclusão 

 

 A cartografia indígena vem mostrando através dos registros cartográficos que existem 

várias geografias, Essa outra geografia faz conhecer um outro conhecimento, que é o saber 

tradicional geográfico indígena. Esse saber é importante para nossa ciência; ampliam nossa 

geografia.  

 

Os mapas participativos confeccionados por comunidades indígenas nas oficinas de 

etnomapeamento são importantes ferramentas de planejamento para a proteção, conservação 

e o manejo dos recursos naturais, vêm preencher o vazio de informações presentes nos mapas 

oficiais, expõem opiniões, idéias políticas,  preferências estéticas, além de ser um poderoso 

instrumento que pode ser usados para vários propósitos políticos. Os mapas também 

constituem-se em importantes meios e caminhos para a luta pela reivindicação de seus 

direitos.  

 

 A produção dos etnomapas dá a p ossibilidade aos povos indígenas de construírem 

seus conhecimentos e valores sobre a relação do índio com “o outro”, contribuindo, assim, 

para formularem uma estratégia de futuro em que possam compreender os processos de 

ocupação do espaço geográfico pelo “homem branco” e a s interdependências econômicas, 

políticas e eco lógicas do mundo contemporâneo. Neste caso, o conhecimento pode ser uma 

importante ferramenta de defesa do seu meio ambiente e d e seu patrimônio cultural e 

intelectual. 
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Por muitos anos carecemos de estudos sobre o ensino da cartografia no ensino 

fundamental. Hoje podemos dizer que encontramos um número razoável de trabalhos que 

tratam das didáticas especificas do ensino da cartografia. Atualmente já é possível 

estabelecermos contato com estudos  sobre a didática da Geografia em geral e da Cartografia 

em particular. Encontramos, também, um conjunto de estudos sobre os saberes dos 

professores, suas dificuldades e p reocupações. No entanto, quase sempre, esses estudos se 

pautam em realidades bem especificas e t ratam de experiências que resultam de projetos no 

âmbito municipal. Através da consulta a esses estudos, notamos ser consenso entre os 

pesquisadores brasileiros que o ensino da cartografia no ensino fundamental é um desafio 

permanente para os professores. Evidente que essas constatações não se limitam apenas ao 

ensino da cartografia. Muitos são os desafios do ensino-aprendizagem da geografia no âmbito 

escolar. Assim, estamos convencidos da necessidade do aprofundamento dos estudos e da 

realização de pesquisas que persigam a co mpreensão do cotidiano escolar, dos saberes e do 

trabalho docente.  

 

Realizando nossa investigação acerca do ensino da cartografia no ensino 

fundamental, nos deparamos, ainda, com as questões pertinentes ao ensino da cartografia no 

âmbito da universidade. Em sala de aula com alunos da Licenciatura em Geografia, 

observamos as dificuldades dos alunos em trabalhar com as didáticas especificas do ensino da 

cartografia. Por isso, consideramos que nossa discussão se inicia na no âmbito da licenciatura 

em geografia. Na realidade, na universidade, vivenciamos momentos de dúvidas e incertezas 

em relação a teoria-prática que embasam as discussões no âmbito das licenciaturas. As 

mudanças sociais e eco nômicas que se processam no Brasil nas últimas décadas do século 

XX, são sentidas na sala de aula. 
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 As demandas de um mundo em permanente processo de transformação nos obriga 

a rever as teorias e as práticas pedagógicas praticadas em sala de aula. Nossas certezas acerca 

da teoria-prática hora desenvolvida para a formação dos professores de geografia encontram-

se abaladas. Isso se deve a consciência cada vez maior que tomamos sobre as inadequações 

dessa formação para atender as demandas de um aluno e d e uma escola que vive em um 

mundo em permanente processo de transformação (CALLAI, 2005). 

 

Dentre os temas educacionais em debate no século XX, destacou-se a cr escente 

preocupação com a formação de professores. Essa preocupação se da em um momento em 

que a sociedade exige que novas competências sejam incorporadas à profissão docente, para 

atender as demandas de um mundo cada vez mais técnico/informacional e a uma economia 

globalizada. Diante desse contexto, o Brasil vem buscando implementar políticas pública na 

área educacional, sobretudo relacionadas a formação docente, visando a melhoria do ensino 

escolar. 

 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica em Nível Superior (DCNs), Resoluções CNE/CP Nº 1/2002 e CNE/CP Nº 

1/2002, decorrente de propostas políticas para a educação, implementadas como decorrência 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 9394/1996, trouxeram novos 

elementos para o debate sobre a formação inicial dos professores, ao determinarem os 

princípios, fundamentos e procedimentos que devem nortear e regular as ações empreendidas 

nesse campo.  

 

Diante desse quadro e visando auxiliar a discussão no âmbito da escola, sentimos 

a necessidade de pautar nossas reflexões em pesquisas e e studos realizados por educadores 

que dedicam sua atenção as questões pertinentes a formação de professores, como Schõn 

(1995, 2000), Nóvoa (1992), Sacristán (1995, 1999, 2000). Esses autores tem realizado 

pesquisas que demonstram a necessidade de uma reflexão mais apurada acerca do valor 

pedagógica da pr ática no âmbito da sala de aula, como também, o desenvolvimento 

profissional dos professores, tanto em sua formação inicial – quando estes estão no estágio – 

como na formação continuada. (PIMENTEL, 2010). 
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No Brasil, nos últimos anos, a formação inicial dos professores tem se 

desenvolvido através de aprendizagens teória-práticas realizadas em instituições de ensino 

superior, em parceria com as escolas do ensino fundamental e médio. Esse é o m odelo 

tradicional de formação. No entanto, nas últimas décadas, esse modelo tem sido alvo de 

críticas por parte da sociedade. Para alguns, a escola não consegue mais educar as crianças, 

pois os professores encontram-se pouco preparados para ensino. Para outros, o modelo 

racionalista e t écnico, adotado pelas universidades para a formação de professores, não 

atende as demandas de uma sociedade urbana globalizada. A formação realizada pela 

universidade está pouco voltada para a escola e seus problemas.  

A crítica passa pela pouca qualidade da formação existente e p ela incapacidade 

das licenciaturas em capacitar bem os futuros profissionais do ensino, bem como, pelas 

dificuldades que a universidade possui em estabelecer um dialogo profícuo com a es cola 

básica. 

Muitos são os problemas que verificamos no âmbito das licenciaturas. A pouca 

familiaridade com a realidade da escola pública, a falta de práticas pedagógicas alternativas e 

o contato insuficiente com as diversas modalidades de ensino, são  a lguns problemas 

enfrentados pelos professores recém-saídos dos bancos da universidade. Na realidade, as 

licenciaturas não tem prestado a devida atenção ao que acontece no interior da sala de aula da 

escola pública.  

A experiência e o conjunto de práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores da escola básica não é analisada com propriedade, mesmo quando essas práticas 

revelam-se inovadoras e criativas, elas (práticas) não recebem a devida atenção por parte dos 

professores da universidade. Os professores da escola básica, apesar de toda a car ência 

material, conseguem desenvolver com sucesso, experiências bem sucedidas, que merece o 

estudo e a analises mais aprofundadas. 

 Os currículos dos cursos de licenciatura pouca atenção tem dado à r ealidade da 

sala de aula no âmbito da escola. A experiência acumulada dos professores das escolas 

públicas pouco tem contribuído para a formação inicial.  
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Essas experiências não tem sido objeto de analise por parte da academia, poucos 

são os estudos que se debruçam sobre as especificidades das metodologias do ensino da 

geografia e s uas especificidades no Estado. Quando esses estudos acontecem tendem a 

analisar as questões pertinentes a profissão docente. Que não deixa de ser importante, muito 

pelo contrário. Mas, precisamos nos debruçar sobre as práticas de ensino, as metodologias de 

ensino especificas da geografia. 

 

Na realidade, os professores da escola básica, que supervisiona o aluno/estagiário 

no âmbito da escola – acolhe o aluno em sua sala de aula – não se sente um formado. A partir 

do momento em que a universidade pouco considera sua prática pedagógica,  construída no 

cotidiano da sala de aula, esse professor não se sente comprometido com a formação inicial 

dos futuros professores. A sabedoria que acumulou ao longo de sua experiência pouco é 

considerada para a formação dos futuros professores. (PIMENTEL, 2010) 

 

Por outro lado, as licenciaturas lidam ainda com a racionalidade técnica, derivada 

da filosofia positivista, que ainda permanece nas entranhas da universidade moderna através 

do ensino e da pesquisa, que defende um conhecimento profissional rigoroso, onde os 

problemas do ensino e d a aprendizagem devem ser solucionados por aplicação da 

racionalidade técnica, em segundo, a constatação ao longo do tempo, a consciência cada vez 

maior, que a p rática pedagógica possui zonas de prática pantanosas e indeterminadas, que 

estão além dos cânones daquele conhecimento. A consciência de que a s ala de aula é u m 

espaço riquíssimo de troca, produção e aquisição de conhecimento e não se dobra as soluções 

simplistas da racionalidade técnica, parece ainda não ter sido incorporada pela universidade. 

(SCHÕN, 2000) 

 

Schõn (2000) ressalta, que a racionalidade técnica determinou que os profissionais 

devem solucionar problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais adequados 

ou aqueles mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam 

problemas instrumentais claros, através da apl icação da t eoria e da técnica derivadas de 

conhecimento sistemático, de preferência cientifico.(SCHÕN, 2000, p.15) 
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 No entanto, hoje a u ma consciência, um reconhecimento de que a p rática nem 

sempre decorre da aplicação de conhecimentos teóricos, tendo-se em vista de que essa é uma 

ação histórica e socialmente construída, resultado da ação e concepção filosófica de quem a 

constrói. Nesse sentido, em cada momento histórico, essa ação gera novos elementos e 

condicionantes. (PIMENTEL, 2010)  

 

Sacristán (1995) afirma, que é necessário se debruçar sobre as questões 

pertinentes a prática no processo de profissionalização docente: 

A possibilidade da teoria fecundar a prática é limitada (...) é 

necessário incentivar a aquisição de uma consciência progressiva 

sobre a p rática, sem desvalorizar a importância dos contributos 

teóricos. Neste sentido, a co nsciência sobre a prática surge como 

idéia-força condutora da formação inicial e permanente dos 

professores (SACRISTÁN, 1995, p.78). 

 

São essas zonas de prática pantanosas e indeterminadas que necessitam da atenção 

dos estudiosos da área. Esses estudos servirão para reconhecermos que os problemas da 

prática do mundo real não se apresentam aos professores com estruturas bem delineadas e 

definidas. Muito pelo contrário, quase sempre se apresentam na forma de estruturas caóticas e 

indeterminadas. Assim, essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade, 

os conflitos de valores, afeta o cotidiano da sala de aula – não podem ser solucionados apenas 

pela racionalidade técnica. 

 

Nesse sentido, nossas preocupações também se voltam para as subjetividades 

presentes no cotidiano da sala de aula. Acreditamos que as questões referentes ao saber fazer 

do professor estão inseridos em uma discussão muito mais profunda, de cunho existencial do 

ser professor. Consideramos que essa é u ma discussão que necessita ser aprofundada, 

avaliada, pois pode nos apresentar novos contornos do processo de profissionalização dos 

professores e ajudar para a melhoria da formação.   
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No entanto, promover o intercâmbio de experiências é fundamental para a busca 

de novos caminhos metodológicos. Uma das principais funções da universidade é es sa, ou 

seja, intermediar esse dialogo entre a escola e a uiniversidade. Só através da troca permanente 

é possível a co nstrução de um profissional preparado para entender a co mplexidade do 

cotidiano escolar em um mundo cada vez mais complexo. É fundamental, também, que 

professores e g estores da escola pública compreendam a importância de sua atuação –  

acolhimento, interesse, troca – e sejam inseridos enquanto formadores dos futuros 

licenciados.  

 

Acreditamos que esse é u m dos caminhos para a b usca de uma prática pedagógica 

mais fundamentada, consciente e criativa. Só a partir da pesquisa, da extensão e da discussão 

é possível o avanço no campo da formação docente. Universidade e E scola precisam 

caminhar juntas nesse processo. É preciso, nesse contexto, repensar os elementos da 

formação docente, tendo como referência as modificações que se introduziram na sociedade e 

que refletem no trabalho escolar. Algumas reflexões se fazem necessária nesse momento, 

entre as quais: Que alunos a es cola deve formar? Que conhecimentos devem ser 

desenvolvidos pela escola em geografia? Como os professores em formação devem ser 

preparados para lidar com as diferentes realidades dos alunos? Que metodologias utilizar em 

sala de aula, tendo como referência a realidade do aluno? Como as novas tecnologias devem 

ser inseridas nas atividades em sala de aula? 

 

 Essas questões refletem principalmente elementos caracterizadamente 

metodológicos, tanto no que se refere ao processo de utilização de recursos de ensino, como 

em relação a abordagem que é dada aos conteúdos nas salas de aula do ensino fundamental. 

Parece haver um consenso de que nossas licenciaturas pouco discutem as questões pertinentes 

ao ensino, através de seus componentes curriculares. As questões pedagógicas e 

metodológicas, são entendidas como de pouca importância para os professores universitários, 

devendo ficar a cargo das disciplinas de cunho pedagógico, como a prática de ensino.  
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No curso de Licenciatura Plena em geografia da Universidade Estadual da Paraíba – 

Campus III, temos buscado cada vez mais a incorporação de novas metodologias e recursos 

de ensino, desde o desenvolvimento com os licenciados nos Estágios Supervisionados de 

metodologias que se voltam para construção do conhecimento do aluno, tendo como 

referência a sua realidade, até o desenvolvimento de recursos como música, cinema, estudo 

do meio, a car tografia como elemento de produção e aq uisição do conhecimento. Esses 

alunos têm, dessa forma, um aparato considerável para a abordagem de uma geografia escolar 

significativa, visando a formação de cidadãos capazes de atuar no processo de construção de 

sua cidadania. Porém, uma questão fundamental se coloca: como os professores em exercício 

na educação básica, enxergam essas “novidades” que seriam assimiladas em sala de aula? 

 

Esse questionamento se faz primordial, dado o f ato de que são os professores em 

exercício na educação básica, que orientarão em certa medida, o processo de estágio dos 

licenciandos em geografia. Considerando o fato de que a grande maioria desses professores 

foi formada a partir de outras perspectivas teóricas e metodológicas do ensino de geografia, é 

previsível que haja um embate com os estagiários. 

 

Existe, dessa forma, a necessidade de articular esses dois momentos de formação dos 

professores, a formação inicial e a formação continuada. Para tal justificamos o 

desenvolvimento desse projeto de extensão, na busca de desenvolver uma formação 

continuada com os professores da educação básica, concomitantemente ao processo de 

desenvolvimento dos estagiários em formação inicial, subsidiando, dessa forma, a formação 

de professores no Curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Estadual da 

Paraíba – Campus III. 

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1457   



 

  

O ensino da geografia e a cartografia escolar: o que sabem os professores 

 

Trabalhando com a Prática de Ensino junto ao Curso de Licenciatura em Geografia da 

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, Campus de Guarabira-PB, observamos que o 

Estágio Supervisionado que se realiza nas escolas públicas pouco tem contribuído para a 

formação do professor iniciante. Essa constatação nos angustiou, pois sabíamos que teríamos 

que construir novos caminhos e t rilhas de analise para a co mpreensão das dificuldades na 

realização do estágio supervisionado. Era necessário, ainda, a construção de uma nova 

relação com a escola publica, pois acreditava-se que essa ação contribuiria para a melhoria 

das condições do estágio supervisionado. O projeto de extensão surgiu dessas constatações. 

Primeiro estabelecemos contato com a Secretaria de Educação do Município de Guarabira. 

Na secretaria fomos recebidos pela coordenadora pedagógica geral, que nos recebeu com 

atenção e s e disponibilizou a n os ajudar a r econstruir a r elação com as escolas. Nossa 

intenção era conhecer os novos gestores, supervisores pedagógico e professores de geografia 

das escolas municipais. Visávamos sensibilizá-los a trabalhar conosco, ou seja, contribuir de 

forma efetiva com a formação dos estagiários. Queríamos despertar neles (professores) a 

motivação e o c ompromisso no processo de formação inicial dos estagiários.  A ssim, 

acreditávamos que através de conversas com os gestores, supervisores pedagógicos e 

professores nos aproximávamos da realidade escolar.  

 

Após esse contato, encaminhamos os estagiários para as escolas. Combinamos, que 

todas as quartas-feiras os alunos acompanhariam as aulas junto aos professores das escolas 

municipais. O estagio supervisionado se iniciava e n ós torcíamos para que realmente uma 

nova etapa se delineasse.  Logo de inicio ficou claro as dificuldades para o encaminhamento 

das atividades do estágio – observação – registros – atuação. Nossos alunos nos relatavam 

nos encontros presenciais na universidade que os professores trabalhavam os conteúdos do 

livro didático com muitas dificuldades, sobretudo quando se propunham a utilizar os mapas e 

demais representações cartográficas. Segundo os estagiários, alguns professores quase 

sempre pulavam as paginas do livro onde se encontravam os mapas.  Outros trabalhavam o 

mapa apenas para localizar uma região ou Estado. A abordagem não passava da localização. 
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Diante das dificuldades para o desenvolvimento do estágio, resolvemos elaborar um 

projeto de pesquisa e extensão onde propúnhamos articular a formação inicial dos alunos do 

curso de licenciatura plena em geografia da Universidade Estadual da Paraíba com a 

formação continuada dos professores das escolas municipais de educação básica do 

município de Guarabira – PB. Assim, no interior desse projeto, pontuamos a necessidade de 

desenvolvermos oficinas pedagógicas com os professores das escolas municipais. As oficinas 

teriam como temática principal O uso da cartografia no l ivro didático de geografia. Nossa 

intenção era: primeiro inserir os estagiários no universo escolar através de uma atividade que 

beneficiasse alunos e professores da escola pública; segundo contribuir com a formação dos 

professores, para a melhoria do ensino da cartografia geografia; terceiro, desenvolver o 

estágio através de novos parâmetros. Tendo-se em vista que o estágio é u ma atividade 

extremamente importante no âmbito das licenciaturas e precisa de uma reflexão permanente 

acerca de seu desenvolvimento. Assim, desenvolvemos o Projeto de Pesquisa e E xtensão 

junto a 1 7 escolas da Rede Municipal. Nosso objetivo com o projeto é t rabalhar com os 

professores dessas escolas os conteúdos da cartografia, principalmente, trabalhando as 

representações cartográficas no livro didático. Assim, através de um conjunto de oficinas, que 

foram desenvolvidas durante o planejamento pedagógico da escola, trabalhamos temas 

pertinentes a representação cartográfica. Além das oficinas os professores da rede assistiram 

e discutiram vídeos e trocaram experiências pedagógicas.  

 

  Na medida em que fomos desenvolvendo as oficinas, promovendo as trocas de 

experiência e a exibição dos vídeos, fomos também coletando o depoimento dos professores e 

as  impressões dos mesmos  acerca do ensino da geografia e da cartografia em sala de aula. 

Participavam do projeto os alunos matriculados na disciplina de estágio supervisionado, bem 

como os professores com os quais os mesmos (alunos) realizavam seus estágios.  

 

 No inicio tentamos envolver as 17 escolas. No entanto, percebemos as dificuldades 

em relação aos horários e disponibilidade dos professores, como também, as especificidades 

relativas as dificuldades de cada professor.  
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Assim, resolvemos elaborar um calendário de atendimento nas próprias escolas. Esse 

encaminhamento por um lado foi proveitoso, porque trabalhávamos com menos professores e 

desenvolvíamos melhor as oficinas. Por outro, impossibilitava a troca de experiência com 

professores de outras escolas, inviabilizava o encontro. Visando amenizar esse problema, 

propomos uma vez por mês um encontro com todos os professores de geografia, envolvidos 

no projeto, na Secretaria de Educação para a t roca de experiência. Assim, na medida em 

fomos ajustando e organizando os encontros as oficinas foram acontecendo.  

 

 No inicio muitas foram as dificuldades. Os professores esperavam uma oficina onde 

tudo já estivesse pronto e n ós (professores da universidade), apenas aplicaríamos os 

conteúdos. No entanto, queríamos provocar a reflexão, queríamos que houvesse o 

envolvimento do professor no processo de desenvolvimento da oficina. Assim, iniciamos 

nosso trabalho realizando uma dinâmica onde os professores falavam sobre suas vidas, sua 

sala de aula, sobre o ensino da geografia. Visávamos através da fala do professor descobrir as 

dificuldades que eles enfrentavam em ministrar os conteúdos de geografia de forma geral e da 

cartografia em particular. 

 

Procuramos depois desenvolver dinâmicas que trabalhavam as noções espaciais nos 

professores. Eles precisavam falar da sua casa, da sua rua, do bairro. Eram motivados a 

explicar essas noções espaciais para o grupo. Desse modo, utilizamos vários recursos para 

facilitar a fala do professor. Trabalhamos com desenhos, exibição de vídeos, músicas e 

fotografias. Na medida em que os professores iam expressando e tecendo considerações sobre 

as questões colocadas por nós ou por alguém do grupo, os estagiários iam anotando e 

gravando as falas. Essa foi uma tarefa complicada, pois os professores se sentiam 

constrangidos com os gravadores. Mesmo, assim, com o desenvolvimento dos encontros essa 

relação se tornou mais tranqüila e relaxada. 

 

  Vale ressaltar, que nossa atuação se deu embasada em autores que discutem o ensino 

da cartografia na escola (Almeida, 2001; Oliveira, 1978; Callai, 2005, Simielli, 2001). Nossa 

intenção, foi trabalhar as noções espaciais e os elementos da representação cartográfica. 
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 No nosso entendimento, dentre os objetivos da escola atualmente está o de fazer com 

que as crianças adquiram a capacidade de compreender a organização espacial da sociedade. 

Para isso, a criança deve ser orientada a primeiramente se perceber como parte integrante de 

um espaço social mais imediato, aprendendo a localizar, orientar e r epresentar a s i mesma 

neste espaço. À medida que a cr iança cresce em idade aumenta também sua capacidade de 

percepção do mundo havendo, portanto, uma ampliação da sua noção de espaço. No entanto, 

o objetivo de fazer com que as crianças adquiram a capacidade de compreender a organização 

espacial da sociedade, tem sido uma tarefa difícil. 

 

Após o termino dessa primeira etapa, os estagiários transcreveram as fitas e 

procederam ao levantamento das dificuldades colocadas ou observada no trato com a 

cartografia. O livro didático dos professores também foi objeto de análise, assim como, as 

observações em sala no momento do estágio. Diante dessas transcrições, nos pusemos a 

analisar Os professores enfrentam muitas dificuldades em trabalhar os conceitos espaciais 

com seus alunos. Mas por que isso acontece? Por que os professores não trabalham os mapas 

e demais representações cartográficas presentes no livro didático? Por mais que 

questionemos, precisamos admitir, que o livro didático é o r ecurso mais utilizado pelo 

professor em sala de aula, sobretudo na escola pública.  Mesmo assim, poucos são os 

professores que trabalham com  p ropriedade as representações cartográficas presentes nos 

mesmos. Essas são questões que nos inquietam, quando discutimos o ensino da geografia, e, 

especificamente, o ensino das noções espaciais no ensino fundamental. 

 

 Dos vinte e quatro professores que participaram efetivamente do projeto de pesquisa e 

extensão, obtivemos as seguintes informações para as dificuldades no trato com a cartografia 

em sala de aula. Analisando os depoimentos coletados pelos estagiários constatamos que 

vinte professores são licenciados em geografia, quatro ainda não possuem formação 

universitária, apenas o curso pedagógico. A maior parte dos professores declarou estar 

lecionando a mais de cinco anos, o que demonstra que esses professores terminaram seu 

curso de licenciatura a pouco tempo.  
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A maior parte dos professores, sobretudo os licenciados, alegaram que não 

aprenderam na licenciatura a t rabalhar os conteúdos de cartografia. Esses professores 

alegaram que a car tografia ministrada na licenciatura não discute aspectos do ensino 

fundamental e médio, muito menos as noções espaciais nas séries iniciais. Pelos depoimentos 

ficou claro que na universidade essa parece ser uma discussão menor, que quem deve se 

preocupar com essas questões são os cursos de pedagogia, pois são esses cursos que forma 

professores para as sereis iniciais.  

 

 Nos depoimentos os professores alegaram ainda a pouca discussão crítica acerca do 

uso do livro didático. Os únicos componentes curriculares que ainda se debruçam sobre a 

problemática do livro didático são as práticas pedagógicas. Os professores da escola pública 

questionam que, se são os professores universitários que  elaboram os livros didáticos por que 

esse recurso não é trabalhado na licenciatura? Os depoimentos demonstraram ainda a falta de 

leitura por parte dos professores sobre a car tografia escolar. Os professores após o curso de 

licenciatura não leram nenhuma referencia sobre o ensino da cartografia.  

 

 Outras dificuldades apontadas pelos professores com relação ao ensino da cartografia 

no ensino fundamental: 

 

a) Trabalhar com salas superlotadas; 

b) Dificuldade em atender alunos com defasagem de conteúdo; 

c) Falta de recursos por parte da escola para dinamizar as aulas; 

d) Dificuldades dos alunos com relação aos conteúdos da matemática; 

e) Falta de integração entre as áreas de conhecimento, por exemplo, o ensino da 

cartografia e a matemática; 

f) A cartografia no livro didático deixa a d esejar, contendo muitas vezes erros e 

incoerências; 

g) Pouco apoio da escola em motivar a realização de oficinas, trabalho de campo, 

atividades extra classe; 
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Percebe-se, assim, que as dificuldades não se restringem apenas as referencias de cunho 

teórico, elas são concernentes a t odas as inter-relações do processo ensino-aprendizagem.  

As dificuldades do ensino da cartografia tanto no ensino fundamental como na universidade 

é visível. Observa-se a au sência da inter-relação entre os conteúdos discutidos na 

universidade e o  que é p raticado na escola. A distancia entre a car tografia praticada na 

universidade e no ensino fundamental é demonstrada através do livro didático. Estudos 

realizados por Passini (2001) atestam que poucos livros didáticos se preocupam em orientar 

o aluno a habilidade com a leitura de mapas e g ráficos. A autora afirma ainda que houve 

uma melhoria na qualidade do livro, sobretudo, os aspectos visuais. No entanto, os livros 

continuam muito informativos e pouco reflexivos. A função do livro é auxiliar o professor, 

como também, ajudar o aluno com o conteúdo. Contudo, muitas vezes, o livro atrapalha a 

aula e confunde o aluno.   

 

Assim, acreditamos que, num momento em que todo o modelo atual de ensino está 

passando por uma readequação, cumpre-nos insistir no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e extensão que visem contribuir para o desvelamento das dificuldades enfrentadas 

pelos professores do ensino fundamental, mas, que, também contribuam para a melhoria do 

estágio supervisionado, atividade fundamental para a licenciatura.  
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ABSTRACT 

 

 This article brings the theory related to the Web Mapping technology as well as a 

range of technical and operational procedures needed to the layer creation, data import, 

georeference configuration, data styling and its digital publication on the WWW, using the 

MapGuide plataform. 

 

 The geospatial data publication process is configured to deliver data to web browsers, 

FTP (File Transfer Protocol) servers and to GIS (Geographic Information Systems). For these 

lasts a range of resources were configured to access data on remote Web Mapping servers via 

WMS (Web Mapping Service) and WFS (Web Feature Service) geoservices, according to the 

OGC (Open Geospatial Consortium) patterns. 

 

INTRODUÇÃO 

 Cada vez mais, estamos assistindo a acelerada transformação tecnológica envolvendo 

os dados geoespaciais.[1] 

 

 Por milhares de anos confinados apenas à d imensão analógica (incluem-se aí, desde 

blocos de argila representando cidades da antiga Mesopotâmia, aos mapas da idade moderna 

em papel), mais recentemente esses dados foram incorporados à dimensão digital dos 

sistemas especialistas.  
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Se a era digital proporcionou um ganho na agilidade de confecção, edição, atualização, 

precisão/exatidão dos projetos, além da possibilidade de realização de complexas análises 

espaciais envolvendo esses dados, a questão do afastamento do público não especialista, 

porém, se manteve, uma vez que sua estrutura complexa de formatação (como a utilização de 

projeções cartográficas, sistemas geodésicos de referência, sistemas de coordenadas, questões 

de escala e generalização, conversões de dados, entre outras), permaneceu. Sem dúvida, se 

estas questões já exigem grandes esforços intelectuais e o peracionais do pessoal 

especializado, quanto mais exigiriam de um público não iniciado? 

 

 Nesta linha de pensamento, lembra Decker (2001) que é muito mais simples criar um 

arquivo matricial (como um JPEG, por exemplo) representando uma informação geográfica e 

fornecê-lo ao usuário, do que este ter que manipular complexos Sistemas de 

Geoprocessamento [2], a fim de obtê-las. A maioria dos usuários não necessita saber de 

detalhes sobre formatos de arquivos ou projeções cartográficas; o que estes precisam, 

sobretudo, é d a apresentação dos dados numa forma de pronta visualização e d e utilização 

facilitada. 

 

 Com o advento da World Wide Web (WWW) [3], os dados geoespaciais ganharam 

uma nova forma de disseminação. Sua estrutura adaptou-se ao contexto deste novo sistema de 

informação, sendo consideravelmente simplificada (para o usuário final, principalmente), 

possibilitando o a mplo acesso do público não especialista. No decorrer deste trabalho, 

apresentaremos os aspectos conceituais e os sistemas informatizados que possibilitaram a 

disseminação simplificada dos dados geoespaciais. 

 

 Nesse recente meio digital multimídia, como afirmam Kraak e Brown (2001), além da 

possibilidade de serem disponibilizados com as mesmas características que apresentariam em 

meio analógico, os mapas teriam acrescentados a s i, a capacidade de remeterem a o utras 

informações importantes, como fotografias, textos, sons e mesmo outros mapas, dos lugares 

que representariam. 
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Além dos atributos acima descritos, a W WW apresentaria outras características 

importantes para a visualização e disseminação de dados geoespaciais, entre elas: 

● sua relativa independência entre plataformas computacionais (uma vez que pode ser 

visualizada por dispositivos PC, MAC, Smartphones, etc); 

● capacidade de alcançar um número elevado de usuários, inclusive simultâneos; 

● sua fácil capacidade de atualização, e; 

● finalmente, os dados geoespaciais neste meio apresentariam a potência de serem 

disponibilizados interativa e dinamicamente, possibilitando novas técnicas de mapeamento e 

uso, não registradas na Cartografia analógica convencional. 

 

SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS ESPACIAIS 

 

 Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (1999) os bancos de dados espaciais 

armazenam informações relacionadas a localizações espaciais e fornecem suporte eficiente 

para consultas ao banco de dados, com base nessas localizações espaciais. 

 

 Há dois tipos de banco de dados espaciais, particularmente importantes: 

 

● Bancos de dados de projetos, ou banco de dados para projetos assistidos por computador 

(CAD). São bancos de dados espaciais utilizados para armazenar informações de projetos; 

mais especificamente de como objetos – prédios, carros, aviões e outros – são construídos. 

Outros exemplos importantes de banco de dados de projetos assistidos por computador, são 

projetos de circuitos integrados e de dispositivos eletrônicos. 

● Bancos de dados geográficos: são bancos de dados espaciais utilizados para armazenar 

informações geográficas, como mapas por exemplo. Os banco de dados geográficos são 

frequentemente chamados de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

  

Ampliando ainda mais a q uestão com relação aos Bancos de Dados Espaciais, 

Worboys e Duckham (2004) definem que o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um 

tipo especial de Sistema de Informação, designado para armazenar, processar e manipular 

dados geoespaciais. 
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 Em comparação ao sistema Computer-aided design (CAD), o SIG, fundamentalmente, 

manipularia informações que são geograficamente referenciadas e, por isto, utilizaria um 

esquema mais complexo de modelo de dados. 

  

Em resumo, um SIG seria uma ferramenta voltada a tratar informações que possuem 

dimensões espaço-temporais, e que afetariam decisões sobre as pessoas e sociedades, como o 

planejamento de novas cidades ou rodovias, a formulação de estratégias agrícolas, a 

localização e extração de jazidas minerais, por exemplo. Para todas essas atividades, é 

necessário que se tenha uma gama de informações espaciais e t emporais coletadas, 

gerenciadas, distribuídas e analisadas consistentemente. 

 

 

  ARQUITETURAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO BASEADOS NA WEB 

 

 Junior, Souza e B orges (2005) nos mostram que a ev olução das plataformas de 

hardware e software, permitiram o desenvolvimento da arquitetura cliente/servidor, 

concebida inicialmente para gerenciar dados e, concomitantemente, possibilitar a u tilização 

de máquinas capazes de prestar quaisquer serviços especializados numa rede de 

computadores, desde impressão de arquivos, até backup de dados remotos. 

 

 Esta arquitetura, ainda segundo os autores, adapta-se bem às necessidades dos 

sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) e es tá totalmente incorporada aos 

produtos comerciais, em nossos dias. 

 

 Nesta arquitetura, o servidor de banco de dados fornece, como serviço, respostas às 

consultas (ou requisições) enviadas por processos clientes. Assim, a camada do cliente, fica 

com as funções de gerenciamento da interface com o usuário, de interface com linguagens de 

programação, entre outras funções mais ligadas ao usuário, por isso chamadas de alto nível. 
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 A camada do servidor, gerencia as funções de armazenamento em disco, recuperação 

de dados, entre outras funções mais próximas a interface com a máquina, por isso nomeadas 

de baixo nível, como se vê na figura a seguir: 

 

 
 

Figura 1. Arquitetura cliente/servidor aplicada a SGBD. Fonte: Junior, Souza e Borges (2005). 

 

 

 A arquitetura cliente/servidor original, tem sido chamada de arquitetura de duas 

camadas, uma vez que seus componentes estão distribuídos entre dois níveis apenas, o do 

cliente e o do servidor. Neste tipo de arquitetura, a escalabilidade (capacidade de aumentar 

seu processamento, quando exigido) pode ser insuficiente, caso venha a s er muito alto o 

número de clientes para um mesmo servidor. Isto, levou a cr iação e ao  estabelecimento da 

arquitetura de três camadas, componente, hoje, típico dos sistemas baseados em Web. 

 

 A arquitetura de três camadas, acrescenta uma camada intermediária às do cliente e 

servidor, recebendo esta camada intermediária o nome de servidor de aplicações (application 

server), como ilustrado na figura a seguir: 
 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1469   



 

  

 
 

Figura 2. Arquitetura de três camadas. Fonte: Junior, Souza e Borges (2005). 

 

 

 Resumidamente, esta camada intermediária é a r esponsável pelo gerenciamento dos 

diversos processos clientes de consulta, inclusão, edição e e liminação de conteúdos no 

servidor de banco de dados. Uma vez que é p ossível ao servidor de aplicação controlar o 

acesso aos dados e rotear (direcionar) as requisições a s ervidores de dados remotos, a 

arquitetura de três camadas, pode melhorar consideravelmente a escalabilidade de sistemas de 

informações, apoiados em SGBD. 
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SERVIDOR DE MAPAS MAPGUIDE 

 

 Tendo por base as noções anteriormente apresentadas, pode-se definir o MapGuide 

como um Banco de Dados Espacial, isto é, um SGBD capaz de manipular simultaneamente 

dados convencionais (alfanuméricos), em conjunto com dados CAD e SIG, estruturado na 

arquitetura de três camadas, que possui entre outros, os seguintes recursos cartográficos: 

 

● recurso de apontamento espacial, que fornece a visualização, em tela e em modo de 

impressão, das feições geométricas (pontos, linhas, polígonos, imagens e elementos 

cosméticos) e os atributos alfanuméricos (nomes e valores) das feições requisitadas; 

 

● possibilidade de seleção e navegação por layers, individualmente ou em grupos; 

 

● módulo para impressão em página HTML, com possibilidade de edição do nome do mapa, 

inclusão de legenda e do norte geográfico; 

 

● régua que mede áreas e segmentos de retas, em unidade de milha, quilômetro e metro; 

 

● recurso para se criar área de influência (buffering zone); 

 

● recursos para aumento e diminuição de escala (zoom in e zoom out), com seleção de área; 

 

● recurso de pan mode, em todas as direções, e; 

 

● apresentação de coordenadas geográficas e planas, de escala e de altitude, no rodapé do 

browser. 
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TEORIA DA DISSEMINAÇÃO DE DADOS GEOESPACIAIS NA WWW 

  

Mapas estáticos em formato de imagem 

 

 A forma mais básica de disseminação de dados geográficos na WWW, é a publicação 

de mapas estáticos, em formato de imagem, embutidas em páginas Web. 

 

 Segundo Kraak e Brown (Op. Cit, p. 3), a categoria de mapa mais comum encontrada 

na WWW seria a e stática, pois resultaria apenas da rasterização de produtos cartográficos 

existentes em meio analógico e p ublicados, geralmente, como imagens na rede. Como um 

bom uso desta tecnologia, tem-se a possibilidade de apresentar e disseminar mapas históricos 

na WWW. Entretanto, mesmo os mapas estáticos poderiam ter alguma interatividade. Esta se 

daria em sua capacidade nos apontamentos para informações adicionais, quando acessados: 

por exemplo, ao se clicar num mapa de uma cidade, este apontaria para uma URL [4] 

contendo as fotos de cartões postais desta mesma cidade. Vale dizer que a URL, no exemplo 

dado, poderia conter não somente fotografias, mas também vários tipos de imagens e textos. 

Uma ilustração da publicação estática, pode ser vista na figura a seguir: 

 

 
Figura 3. Mapa estático, publicado em formato matricial. Fonte: Página eletrônica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (http://www.ibge.gov.br). 
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Mapas gerados a partir de formulários 

 

 Esta possibilidade de publicação, segundo Junior, Souza e Borges (Op. cit., p. 347), 

foi muito utilizada durante a década de 90 do século XX, e consiste em oferecer aos usuários 

um formulário para preenchimento. Neste formulário, são solicitadas informações quanto às 

regiões geográficas de interesse (sendo necessário, alguma vezes, escolher diretamente mapas 

numa articulação ou coleção), os layers que devem aparecer e mesmo elementos de 

composição visual, tais como cores, espessuras de linhas, forma de preenchimento de 

polígonos, etc. Quando o preenchimento do formulário é t erminado, as informações são 

transmitidas a um servidor, que recupera os dados necessários e co nverte o mapa final em 

formato de imagem, como GIF ou JPEG. Esta imagem, então, é inserida em uma página Web 

criada dinamicamente e transmitida ao usuário. 

 

 É uma alternativa simples, do ponto de vista dos browsers, pois já que apresenta 

imagens estáticas em formatos padronizados, aqueles não necessitam de nenhum plug-in 

especial, para apresentarem as informações necessárias. 

 

 Mesmo oferecendo um mínimo de interatividade, é u ma alternativa ainda limitada, 

pois não permite que o usuário navegue pelo mapa, interagindo diretamente com os objetos 

apresentados, sem que haja re-geração da imagem. E o aspecto da re-geração contínua de 

imagens, pode contribuir não só para a l entidão no uso da aplicação (por essas serem 

compostas de dados matriciais, apresentam um volume muito maior de bytes a serem 

trafegados, o que vai influenciar diretamente na velocidade de transmissão destes dados via 

Web), como eventualmente na sobrecarga do servidor de dados, que precisa não somente 

disponibilizar prontamente os dados requeridos, mas também reconstruir, internamente, 

dados matriciais a partir de dados vetoriais, se estes estiverem incorporados ao servidor de 

mapas. 

 

 É necessário observar que, qualquer operação simples, como ampliação ou 

diminuição da escala do mapa (zoom in e zoom out) por exemplo, exige uma reconstrução de 

todo o mapa-imagem, com o respectivo processamento no servidor, e nova transmissão via 

WWW. 
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Uma ilustração deste tipo de aplicação, pode ser vista na figura a seguir: 

 

 
Figura 4. Mapa baseado em formulário. Fonte: http://woodshole.er.usgs.gov/mapit/. 

 

 

Navegação baseada em mapas-chave 

 

 Junior, Borges e S ouza (Op. cit., p. 349) apresentam uma outra possibilidade de 

acesso a dados geográficos por meio da WWW que, basicamente, apresenta ao usuário um 

mapa-chave, em formato de imagem. O usuário, por sua vez, deverá indicar com o mouse 

uma região no mapa de seu interesse, gerando assim, uma navegação para outro mapa ou 

imagem mais detalhada. Vale ressaltar que neste tipo de aplicação, existem recursos 

avançados de ativação/desativação de layers, medição de distâncias na tela, etc. 

 

 Segundo os autores, esta abordagem permite um grau maior de flexibilidade em 

relação as anteriormente mencionadas, mas ainda não soluciona eficazmente, a questão dos 

custos de processamento e transmissão dos dados, nem a questão da navegação interativa. 
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 Nesta modalidade, não existiria realmente, uma interação direta com o usuário, pois 

este não seria capaz de acessar diretamente o banco de dados, mas somente uma imagem de 

parte do conteúdo do banco de dados, gerada instantaneamente após o processo de requisição 

pela aplicação cliente. 

 

 Uma ilustração desse tipo de abordagem, pode ser visualizada na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 5. Exemplo de Mapa-chave. Fonte: http://www.cartoweb.org/demos/demoCS.php. O CartoWeb funciona 

sobre o MapServer e, conforme o maior ou menor grau de configuração estabelecido pelo analista, pode se 

comportar como um aplicativo que serve mapas-chave (quando manipula dados Raster), em conjunto com 

dados vetoriais. 

 

Transmissão de dados vetoriais 

 

 Os mesmos autores que vimos citando, afirmam que uma alternativa mais interessante 

do que a transmissão de imagens, é a t ransmissão de objetos geográficos, com representação 

vetorial. 
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Isto porque, neste tipo de representação, os objetos geográficos transmitidos são mantidos na 

memória da máquina cliente, para que possam ser reaproveitados em casos de operações de 

zoom ou pan, aumentando assim a eficiência na interatividade, pois são dados que consomem 

menos memória física e, portanto, são de transmissão via Web mais rápida. E como 

consequência, ao usuário é possível interagir diretamente com os objetos do mapa, 

consultando atributos e acessando funções de manipulação de dados. 

 

 Uma outra alternativa possível, seria a aplicação ao mapa vetorial, do conceito de 

hipermapa, simulando nos símbolos e objetos vetoriais existentes no mapa, as operações de 

link (hyperlink) presentes em páginas comuns da WWW. Esta operação se daria de modo 

semelhante àquela aplicada ao mapa-estático. Como exemplo, ao se clicar sobre um ícone ou 

elemento cosmético de um restaurante, poderia se ter acesso a p ágina deste restaurante na 

WWW ou mesmo ao seu cardápio de forma on-line. 

 

 A questão da transmissão de dados geográficos em formato vetorial pela WWW, vem 

sendo  solucionada pela incorporação de plug-ins ou mesmo por adição de algoritmos aos 

códigos-fontes dos browsers atuais. A transmissão de dados vetoriais por meio de um 

servidor de mapas, é ilustrada pela figura a seguir: 
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Figura 6. Servidor de Mapas publicando dados vetoriais, por meio do navegador Firefox. Neste caso, foi 

utilizado o MapGuide - mesmo aplicativo em que desenvolveremos o projeto objeto deste artigo. Fonte: 

http://mapguide.osgeo.org/images/ajaxviewer.png. 
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MODELANDO E PUBLICANDO DADOS GEOESPACIAIS NO MAPGUIDE 

 

 

 ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 Basicamente, o processo de configuração do MapGuide, para disseminar dados 

geoespaciais em rede, dá-se pelas seguintes etapas: 

 

1. Carregar no sistema, os arquivos vetoriais e matriciais necessários ao projeto e/ou; 

configurar conexões às bases de dados externas (em servidores remotos), se necessário e/ou; 

unir (merge) base de dados distintas em formatos de arquivos de uso interno do Sistema; 

 

2. Construir e configurar layers que referenciam (espacialmente e não-espacialmente) os 

dados geoespaciais, atribuindo-lhes categorias temáticas; 

 

3. Construir os mapas, por meio da combinação de diversos layers; 

 

4. Disponibilizar os mapas na Internet ou em intranets, por meio de layouts (pré-

configurados ou customizados) que permitem a visualização no navegador (browser) de rede 

e em módulos para impressão, e; 

 

• Testar o Aplicativo configurado. 

 

 

 ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

 Após a breve apresentação conceitual das etapas gerais necessárias para a modelagem 

de dados geoespaciais no ambiente MapGuide, procederemos, agora, à fase operacional, que 

consiste em apresentar os recursos e comandos utilizados no âmbito interno do sistema, para 

disponibilizar os dados em rede, alcançando assim, um dos objetivos propostos para esta 

dissertação. 
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 Como ilustração, na figura a s eguir, apresentaremos por meio do software 

ArcExplorer, um conjunto de arquivos vetorias ESRI Shape a serem carregados, em seguida, 

no sistema MapGuide. 
 

 
 

Figura 7. Exemplo de dados vetoriais que podem ser carregados no sistema MapGuide. Neste caso, estão 

representadas as linhas de ônibus (na cor vermelha) e os pontos de ônibus (em marrom), as áreas de alagamento 

do município (na cor azul), os postos policiais e da guarda civil (na cor amarela e com símbolo de estrela), as 

escolas (na cor cyan), as áreas homogêneas da cidade (na cor cinza), os postos de saúde e hospitais (na cor rosa), 

entre outras. Na tabela de dados alfa-numéricos, à direita e abaixo na figura, pode-se constatar os atributos do 

layer de escolas. 

 

 Como mencionado na parte conceitual deste capítulo, para modelar e d isponibilizar 

dados geoespaciais por meio do MapGuide, é necessário, inicialmente, carregar os arquivos 

de interesse (sejam estes dados vetoriais ou matriciais) no sistema. 
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 Entretanto, antes de procedermos ao carregamento desses arquivos, é necessário criar 

as estruturas de pastas, para armazenar os dados que o sistema irá manipular constantemente. 

Assim, na interface principal do AutoDesk MapGuide Studio, são acionadas as seguinte 

sequências de comandos: 

 

(clicar no menu) File > (clicar em) New Folder > (nomear para) Taboão da Serra 

  

 Com isto, criaremos a p asta principal (Taboão da Serra) que conterá as demais 

subpastas.  Em seguida, criaremos as demais subpastas. Para tanto, seguiremos a seguinte 

sequência: 

 

(clicar com o botão esquerdo do mouse na pasta) Taboão da Serra > (clicar em) New Folder 

>(atribuir o nome Procedimento de Carregamento para a pasta). 

 

 Basta repetir essa mesma sequência para criarmos outras subpastas, com os seguintes 

nomes: Mapas, Layout de Web e Biblioteca de Símbolos. 

 

 Feito isto, em seguida, invocaremos no Autodesk MapGuide Studio, na interface 

inicial do programa, o comando Load file-based data, para carregar no MapGuide, os dados 

de interesse (matriciais ou vetorias). A sequência de comandos, estrutura-se, então, da 

seguinte maneira: 

 

Interface do Autodesk MapGuide Studio > (acessar a função) Load file-based data. 

 

 Neste processo, após a seleção dos arquivos, pode-se atribuir uma gama de sistemas 

de referência e projeções aos dados a serem carregados no aplicativo. O MapGuide oferece, 

nativamente, centenas de sistemas de referências utilizados em vários países do mundo, 

inclusive os utilizados no Brasil. 
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 A base de dados geoespaciais em uso neste trabalho, está georreferenciada em UTM-

SAD69 – a projeção oficial e referência geodésica ainda utilizada no Brasil. O sistema 

MapGuide reconhece  este sistema, assim como muitos outros, como o antigo Córrego Alegre 

e o novo SIRGAS [5]. 

 

 Atribuiremos, portanto, a projeção UTM, o DATUM SAD69, no fuso 23 sul, aos 

arquivos a serem carregados no sistema. 

 

 Os comandos e recursos para os procedimentos acima descritos poderão ser vistos, 

parcialmente, na figura a seguir: 

 

 
 

Figura 8. Interface do programa Autodesk MapGuide Studio, em que é possível carregar arquivos matriciais e 

vetoriais no sistema MapGuide, definindo-lhes diversos sistemas de referência e projeções, com a possibilidade 

de transformar os arquivos carregados, em resources para maximização de uso pelo sistema. 
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 Após o carregamento efetuado no processo anterior, o sistema cria automaticamente, 

como pode ser visto na figura acima, duas pastas com os nomes de Layers e Data (que 

poderão ser renomeadas, sempre que desejado), necessárias ao armazenamento do conjunto 

de dados vetoriais e matriciais que comporão o mapa final a ser disponibilizado via Web. 

 

 De igual modo, ao se acessar a p asta Layers, o sistema passa para o módulo Layer 

Editor. É neste módulo que o analista define, predominantemente, as respostas visuais (em 

tela ou em módulo de impressão) que estarão disponíveis aos usuários, quando estes 

interagirem com os mapas finais, apresentados no browser. 

 

 Entre outros aspectos, é importante ressaltar algumas funções presentes neste módulo, 

como a possibilidade de editar os estilos de linha e cores dos mapas finais (as primitivas de 

linhas perdem sua formatação ao serem carregadas no sistema, e se tornam monocromáticas); 

suas escalas inicial e final (recurso muito útil quando se trabalha com dados matriciais, pois 

pode-se definir uma escala máxima para estes dados, fazendo com que seja evitada a 

pixelização); definir os hyperlinks aos quais os usuários poderão ser direcionados; selecionar 

quais atributos de um banco de dados alfanumérico poderão ser visualizados pelos usuários, 

quando apontarem para uma feição no mapa; entre outros recursos adicionais. 

 

 Uma ilustração da interface sobre a qual decorremos, e parte de suas funções, pode ser 

vista na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1482   



 

  

 

 
 

Figura 9. Interface do módulo Layer Editor, que permite ao analista modificar e estilizar os elementos gráficos 

do mapa final (cores, estilos de linha), bem como definir aspectos importantes dos dados a serem mostrados no 

browser, como escalas inicial e final dos mapas e atributos de banco de dados que estarão visíveis aos usuários 

finais. 

 

 Após essa etapa, é n ecessário criar um mapa – que na terminologia do MapGuide, 

nada mais é que a coleção de diversos layers. 

 

 Para tanto, basta ir na pasta Layers e clicar com o botão esquerdo do mouse, 

invocando o comando New e, em seguida, o comando Map, como explicitado no esquema 

abaixo: 

 

(Clicar com o botão esquerdo do mouse em) Layers > (clicar em) New > (e finalmente, 

escolher a opção) Map. 
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 Feito isto, ter-se-á, como resposta visual, a interface de tela New Map, que apresenta 

ao analista a possibilidade de atribuir o nome desejado ao mapa, a cor de fundo (background 

color) que este terá, suas coordenadas espaciais e a ordem (sequência) dos layers que estarão 

na tela, disponíveis por seleção (ativação ou desativação) ao usuário final. 

 

 Em nosso caso, atribuímos o nome Mapa de Taboão da Serra – SP ao mapa (pois os 

dados utilizados neste artigo são provenientes da Prefeitura deste município); selecionamos 

a cor branca como fundo de tela, em que o mapa estará circunscrito; não acionamos o recurso 

de coordenadas, pois estas permanecerão, por default, as mesmas quando da edição dos 

layers no módulo Layer Editor; e, finalmente, no recurso de Layers (que possibilita criar 

grupos de layers e determinar a sequência de aparecimento destes em tela), criamos novos 

grupos (pastas) de layers, por meio do comando Create a New Group (representado por um 

ícone de pasta). Como exemplo, os seguintes grupos de layers criados foram: 

 

● Hidrografia (que contém o layer das áreas passíveis de enchentes); 

 

● Áreas Homogêneas (que contém o layer de regiões homogêneas, ou seja, regionalizadas 

por temas como, proteção ambiental, urbanização consolidada, desenvolvimento econômico, 

etc); 

 

● Saúde Pública (que contém o layer com os hospitais, clínicas médicas e unidades básicas 

de saúde); 

 

● Segurança Pública (que contém o layer com os postos policiais, delegacias e guarda 

municipal); 

 

● Transporte (que contém os layers de pontos de ônibus, linhas de ônibus municipais e 

metropolitanas), e; 

 

● Escola (que contém o layer com as escolas municipais). 
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 Para colocar os layers pertinentes em cada grupo respectivo, basta acionar o comando 

Add a new layer, representado por um ícone com um sinal de adição (+), ou arrastar os layers 

pretendidos  da pasta Layers, que está dentro da pasta Taboão da Serra (no Site Explorer). 

 

Os comandos acionados e as pastas criadas estão ilustradas na figura a seguir: 

 

 
 

Figura 10. Módulo New Map. 

 

 

 É possível, também, escolher a ordem de desenho dos layers na tela, por meio da guia 

Drawing Order, ao lado da guia Layer Group. Isto é interessante porque há casos em que 

layers são tamponados por outros, e ficam invisíveis em tela, mesmo carregados corretamente 

no sistema e escolhidos devidamente pelos usuários. Isto pode acontecer tanto com layers 

matriciais quanto vetoriais. 
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 Por fim, basta salvar o resource e gravar na pasta Mapas, anteriormente criada, 

atribuindo-lhe um nome qualquer. 

 

 Para acessar o mapa recém-criado, basta acionar a pasta Mapas, no Site Explorer, e 

clicar no nome do mapa e p ressionar Preview, na janela (menu) superior. Assim, teremos 

uma resposta visual, como a seguinte: 

 

 
 

Figura 11. Resposta visual do Mapa de Taboão da Serra. 

 

 Basicamente, o mapa está pronto para publicação via Web. Para isso, é n ecessário 

invocar o comando New Web Layout. 

 

 As etapas necessárias estão descritas no esquema abaixo: 

 

(clicar na pasta Mapas no Site Explorer) > (clicar com o botão esquerdo do mouse no Mapa 

de Taboão da Serra – SP) > (invocar o comando) New > (invocar o comando) Web Layout. 
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 Feitas essas etapas, o sistema abrirá uma nova aba na janela superior, chamada New 

WebLayout. 

 

 Os recursos presentes nesta janela, permitem ao analista atribuir o título do mapa que 

aparecerá no topo do browser; definir os recursos disponíveis ao usuário final (como recursos 

de impressão, régua de distâncias, botão de área de influência (buffer), botão de seleção de 

polígonos, botão de limpeza de seleção, entre diversos outros recursos úteis. 

 

 Para a visualização de alguns recursos disponíveis nesta janela, apresentamos a figura 

abaixo: 
 

 
 

Figura 12. Módulo New Web Layout, em que é possível selecionar os recursos que estarão disponíveis no 

browser, para o usuário final. 
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 Como pode ser visto na figura acima, ao analista é facultada a escolha dos recursos de 

manipulação geométrica e g ráfica nos dados geoespaciais carregados. É interessante que o 

sistema, apesar de vir configurado em inglês, permite que alguns recursos tenham 

modificados seus nomes e tool tips, a fim de que apareçam no idioma escolhido pelo analista, 

quando disponibilizados via rede. Infelizmente, este recurso não se estende a todos os 

comandos, mas apenas aos mais básicos como “Home”, “ Forward”, “Back” e “Tasks”. 

 

 Para o título do mapa, atribuiremos o nome Mapa Temático de Taboão da Serra – SP. 

 

 Para a visualização do mapa (Mapa de Taboão da Serra – SP) anteriormente criado no 

módulo New Map, basta o associarmos ao comando Map resource used in this layout, na 

parte de configurações (Settings) da janela. Na sequência, basta apenas clicar no ícone 

Preview in browser using AJAX Viewer, nesta mesma janela de New Web Layout, visível no 

centro da figura acima, para que o sistema abra o navegador de Internet, com o mapa 

publicado. 

 

 Assim, teremos um mapa como ilustrado na figura a seguir: 
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Figura 13. Mapa de Taboão publicado na WWW e visível no browser, mostrando os atributos alfanuméricos (à 

esquerda, no canto inferior) do objeto selecionado, e s eu tool tip correspondente (em amarelo). No caso, foi 

selecionada uma Unidade Básica de Saúde. 

 

 O mapa, neste estágio de configuração do servidor de dados geoespaciais, já pode ser 

publicado via WWW e atingir o público interessado.  
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DISSEMINANDO DADOS COM O MAPGUIDE – PROCEDIMENTOS 

AVANÇADOS 

 

Disponibilizando os arquivos geoespaciais originais 

 

 Em servidores de mapas, usualmente, as informações apresentadas no browser são 

descartadas após as consultas nas geometrias ou nos atributos alfanuméricos. No MapGuide, 

se o usuário não acessar o módulo de impressão e imprimir os layers ativos ou o resultado 

das consultas espaciais, estes dados se perderão quando o navegador for fechado. 

 

 O CartoWeb, servidor de mapas avançado que roda sobre o MapServer, permite que 

as informações da tela (entre elas, os resultado das consultas espaciais e no banco de dados 

alfanumérico), sejam gravadas num arquivo PDF, para posterior impressão ou distribuição 

eletrônica. 

 

 Há ocasiões em que os usuários necessitam ter acesso aos arquivos geoespaciais em 

seus formatos originais, para posterior utilização em SIG. Esta situação é mais frequente para 

usuários avançados de geotecnologias. Neste caso, o servidor de mapas é t ransformado num 

servidor de dados, num aplicativo que tem a cap acidade de disseminar eletronicamente os 

arquivos geoespaciais, substituindo sua gravação em mídias óticas (CD-ROM, DVD-ROM) 

ou magnéticas (Discos Rígidos). 

 

 O ArcIMS (servidor de mapas da ESRI) fornece, nativamente, esse recurso. O sistema 

permite o download dos arquivos ESRI Shapes apresentados em tela, diretamente para a 

máquina do usuário. 

 

 O MapGuide, entretanto, não fornece nativamente tal função, sendo necessário ao 

analista gerar scripts (códigos de programação) em PHP, para que o usuário possa realizar o 

download dos dados. 
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 No caso em que pese a d ificuldade de estruturar algoritmos para implementar no 

sistema esta função, o analista pode armazenar os dados geoespaciais originais num servidor 

FTP (File Transfer Protocol) e ap ontar na interface de publicação do MapGuide, um 

hyperlink para este site. E isto é bem simples. Basta acessar o módulo Web Layout Editor, na 

interface do Site Explorer no Autodesk MapGuide Studio. Para isto, é necessário somente 

clicar no arquivo de layout criado anteriormente. 

 

 No Web Layout Editor, o analista pode definir o endereço do hyperlink, que pode ser 

acessado numa nova página Web ou na mesma página dos mapas publicados. A figura 

abaixo, ilustra estes procedimentos: 

 

 
 

Figura 14. Módulo Web Layout Editor, no Autodesk MapGuide Studio. No centro da figura (URL for home task 

displayed in the task pane), é possível ao analista inserir hyperlinks para websites, inclusive servidores FTP. 
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 Feito isto, é possível publicar os dados geoespaciais sem dificuldade alguma, 

juntamente com o acesso ao site FTP. 

 

 Outra grande vantagem, é disponibilizar pelo servidor FTP arquivos volumosos, entre 

estes, arquivos matriciais como cenas satelitais e/ou ortofotos que, por seu tamanho, 

poderiam comprometer a d inâmica de troca de dados entre o servidor de mapas, e as 

aplicações clientes (browsers, máquinas dos usuários). 

 

 
 

 

Figura 15. Módulo de upload do Gerenciador de site FTP online - WebShell -, em que todos os tipos de 

arquivos (na figura, arquivos ESRI Shapes), podem ser carregados, e ficarem disponíveis para download pelos 

usuários, independentemente de tempo ou de lugar. Como visto, é muito simples carregar arquivos matriciais ou 

vetoriais num site FTP, para disponibilização constante. 
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 Vale dizer que também é possível ao analista criar uma página HTML, com recursos 

visuais atraentes, fazendo com que os hyperlinks da página, apontem diretamente para um 

servidor FTP (este, permanecendo oculto ao usuário que acessa a página HTML). A página 

HTML poderia ser configurada, então, para ser aberta juntamente com o MapGuide 

publicado no browser, ambos estando na mesma interface para o usuário. Um exemplo do 

que está sendo comentado, seria publicar o website da Prefeitura de Taboão da Serra, na 

mesma página do MapGuide, pela configuração da URL no módulo Web Layout Editor. 

 

 A ilustração a s eguir, apresenta a p ublicação dos mapas por meio do MapGuide, 

juntamente com a disponibilidade de acesso a conteúdos diversos num site FTP básico, sem 

criação de página HTML: 
 

 
 

Figura 16. Acesso ao site FTP, juntamente com os dados geoespaciais publicados. É possível armazenar 

qualquer tipo de arquivo digital num site FTP, sejam matriciais, vetoriais, arquivos HTML, PHP, de banco de 

dados, etc. O usuário pode ver os dados geoespaciais publicados no browser, e baixá-los em seus formatos 

originais, para pós-processamento em SIG. 
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Disseminando dados geoespaciais por meio de WMS 

 

 Até agora, foi apresentado como fazer a entrada de dados geoespaciais no MapGuide, 

sua modelagem interna no sistema e disponibilização por meio do browser ou de servidor 

FTP. 

 

 É possível, entretanto, configurar o MapGuide para que sirva estes dados através da 

Web, não somente para os browsers, mas diretamente para os SIG, a fim de serem 

processados e incorporados a projetos diversos. Isto é possível configurando um tipo 

específico de processo, chamado Web Mapping Service (WMS), que é um serviço de acesso 

remoto on the fly aos dados geoespaciais disponibilizados no servidor de mapas. 

 

 Entre os requisitos necessários, esta opção exige que o SIG tenha tal capacidade (o 

que o torna uma aplicação cliente), e que o servidor de mapas, tenha o recurso de 

configuração de WMS (o que o torna, uma aplicação servidor), configurando, portanto, uma 

arquitetura de duas camadas. 

 

É importante ressaltar que os serviços WMS disponibilizam como resposta às 

requisições  das aplicações clientes, dados matriciais na forma de arquivos como PNG, JPEG 

ou GIF. 

 

 O MapGuide permite este tipo de serviço, que pode ser configurado no Site Explorer. 

Abaixo, indicaremos como configurar o WMS no MapGuide e, em seguida, utilizaremos um 

aplicativo SIG para acessar os dados neste servidor, já configurado para servir dados 

remotamente por meio de WMS. 
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 Para definir o WMS no MapGuide, é necessário efetuar os seguintes processos: 

 

(No) Site Explorer (clicar com o botão direito do mouse no layer que se deseja disponibilizar 

via WMS) > (clicar em) Properties > (clicar na aba) Service Properties > (marcar) Publish 

via Web Mapping Service. 

 

 Feito isto, o sistema abre uma janela, na qual é necessário adicionar o Title (título) que 

aparecerá no mapa a ser servido para a aplicação cliente, e o georreferenciamento do layer a 

ser disponibilizado via WMS. 

 

 Neste exemplo, carregamos o layer de áreas homogêneas do município de Taboão, e o 

configuramos para ser servido por meio de WMS, com o nome de WMS pelo MapGuide, 

atribuindo-lhe o seguinte retângulo envolvente: 

 

<Bounds SRS="EPSG:29193" west="-48" south="-26.3" east="-42" north="0"/> 

 

 A estrutura acima estabelece que nosso projeto está localizado entre os meridianos 48º 

e 42º a oeste, e os paralelos 0 e 26.3 ao sul, utilizando a projeção UTM e o DATUM SAD69, 

codificado na base de dados EPSG, reconhecida pelo MapGuide. 
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 A figura, a s eguir, ilustra a co nfiguração do layer de áreas homogêneas de Taboão, 

para o serviço WMS: 

 

 
 

Figura 17. Etapas para fazer com que um layer no MapGuide, seja disponibilizado por meio de WMS. 

 

 

 Feito isto, o layer está pronto para o serviço WMS. Para acessá-lo, utilizaremos o 

Quantum GIS, como aplicação SIG cliente. Este sistema é capaz de acessar vários serviços 

WMS, não somente os provenientes do MapGuide, mas outros disponíveis em distintos 

servidores de mapas. 
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 Para começar, é necessário iniciar o Quantum GIS e c licar no recurso de adição de 

WMS. Para isto, basta efetuar os seguintes passos, na interface principal do programa: 

 

clicar em Camada > Add WMS Layer. 

 

 Em seguida, o s istema abre o módulo de inclusão de layers, armazenados em 

servidores remotos. Neste módulo, basta clicar em Novo, dar um nome à conexão com o 

servidor, e ad icionar a URL do servidor remoto (em nosso exemplo, utilizaremos a URL: 

http://localhost:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi , que acessa via Web, o MapGuide 

instalado na máquina do autor). 

 

 Alguns destes passos podem ser vistos na figura abaixo: 
 

 
 

Figura 18. Criação de um novo serviço de WMS no Quantum GIS. 
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 Basta, em seguida, pressionar OK e, em seguida Connect. O sistema, então, vai 

buscar no servidor remoto (especificado pela URL), todos os serviços WMS disponibilizados 

na URL indicada. 
 

 
 

 

Figura 19. O Quantum GIS acessando remotamente o layer de áreas homogêneas de Taboão, servido pelo WMS 

no MapGuide. Note que é possível atribuir a referência geodésica e a projeção ao layer acessado. 

 

 É muito importante ressaltar que o servidor de mapas configurado em WMS, deve 

indicar  claramente o sistema geodésico de referência e a projeção utilizados, do contrário, a 

aplicação cliente pode ter dificuldades em receber o mapa escolhido, para a compatibilização 

com seu projeto. 

 É também útil repetir que o mapa disponibilizado por WMS, estava armazenado no 

servidor de mapas como um arquivo vetorial ESRI Shape, mas foi transformado 

dinamicamente (on the fly) num arquivo matricial JPEG, quando a aplicação cliente enviou a 

requisição pelo serviço. 
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 O mapa gerado via WMS, pode ser visto na figura a seguir: 

 

 
 

Figura 20. Layer do município de Taboão, gerado dinamicamente no MapGuide, após a requisição pela 

aplicação cliente (SIG). Usualmente, apenas dados raster são disponibilizados por meio de WMS. Contudo, 

neste caso, após a requisição pelo mapa no servidor, ele foi automaticamente rasterizado e transmitido pela Web 

para a aplicação cliente em formato matricial (GIF). 

 

 O serviço WMS, como visto, é m uito eficaz para disponibilizar dados diretamente 

para os SIG. Sem dúvida, é u m serviço mais avançado, que beneficiará usuários mais 

técnicos ou analistas responsáveis pelos projetos de servidores de mapas. A grande maioria 

dos usuários de servidores de mapas, por sua vez, não tem a n ecessidade deste tipo de 

serviço. 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1499   



 

  

 Vale dizer que o MapGuide pode ser utilizado também como uma aplicação cliente, 

para serviços WMS disponíveis em outros servidores de mapas. Com isto queremos dizer 

que, embora desenvolvido para ser um servidor de dados, o MapGuide pode atuar como um 

aplicativo cliente. 

 

 Isto é muito interessante, pois é uma forma dinâmica de entrada de dados no sistema, 

quando sua inclusão não é possível por outros meios, como por servidores FTP ou por mídias 

magnéticas e óticas. 

 

 A configuração do MapGuide para atuar como uma aplicação cliente, é indicada a 

seguir: 

 

No Site Explorer, clicar em New > clicar em Data Connection > escolher OSGeo FDO 

Provider for WMS. 

 

 Feito isto, o sistema apresenta a interface para a entrada da URL do servidor WMS, 

em que é possível testar a conexão com o servidor remoto. Isto é apresentando na figura a 

seguir: 
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Figura 21. Módulo para configuração do MapGuide como aplicação cliente. Na URL, indicamos o mesmo 

endereço do exemplo anterior, a URL: http://wms.lizardtech.com/lizardtech/iserv/ows. 

 

 Basta salvar o procedimento e r efazer todo o processo de criação de Layer, Map e 

Web Layout, como mostrado no capítulo anterior, e selecionar os layers disponíveis pelo 

servidor remoto. Em nosso exemplo, selecionamos um layer de mapa-mundi, como mostrado 

na figura 22. 

 

 Realizados todos os passos de seleção e edição no Autodesk MapGuide Studio, resta 

conferir no browser, se o acesso aos dados disponibilizados remotamente por meio de WMS, 

foram bem sucedidos, o que pode ser visto na figura 23. 
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Figura 22. Módulo Layer Editor, no Autodesk MapGuide Studio, para a seleção dos mapas remotamente. A 

variedade de mapas à disposição, depende da oferta destes, quando se configura um serviço WMS para o 

servidor de mapas. 
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Figura 23. Resultado do acesso do MapGuide (como aplicação cliente) a dados disponibilizados no Express 

Server da Lizardtech (como servidor remoto), por meio de WMS. Note que o mapa está publicado na WWW e 

disponível para a manipulação, no browser. 

 

 

 A maior limitação do serviço WMS, é a impossibilidade de acesso direto pelas 

aplicações clientes, a d ados vetoriais mais complexos, como arquivos ESRI Shape, ou a 

arquivos matriciais georreferenciados, como no formato GeoTIFF, por exemplo. Para a 

resolução destes problemas, o OGC [6] especificou serviços adicionais de disponibilização de 

dados, como o Web Feature Service (WFS) e o Web Coverage Service (WCS), que permitem 

aos servidores de mapas servir dados geoespaciais vetorias e matriciais nesses formatos, 

respectivamente. 
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 O MapGuide tem a capacidade de utilizar o primeiro destes serviços - o WFS. 

 

 

Disseminando dados geoespaciais por meio de WFS 

 

 Para a sua configuração, basta criar no Autodesk MapGuide Studio, as sequências de 

pastas e carregar os arquivos vetoriais de interesse, como mostradas no capítulo anterior. 

Feito isto, deve-se proceder como se segue: 

 

(clicar com o botão direito do mouse no arquivo de interesse, localizado na pasta) Data > 

(escolher Properties) > (em seguida, deve-se escolher a aba) Service Properties> (e por fim, 

deve-se acionar o recurso de) Publish via Web Feature Service. 

 

 Como realizado anteriormente no WMS, deve-se entrar novamente com os parâmetros 

do georreferenciamento e atribuir um nome ao serviço, como pode ser visto na figura a 

seguir: 
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Figura 24. Configuração do serviço WFS, no MapGuide. A figura mostra o layer do sistema viário principal de 

Taboão, selecionado para a disseminação por meio de WFS, com as especificações do retângulo envolvente e 

nome preenchidos. 

 

 Para a demonstração deste recurso numa aplicação cliente, utilizaremos o aplicativo 

gvSIG, que acessará o MapGuide configurado na máquina do autor, remotamente. 

 

 O recurso de WFS no gvSIG é de simples ativação, bastando criar uma Vista (esta, 

possui a mesma função de um layer ou plano de informação), e invocar o recurso Adicionar 

Capa. Neste módulo, é preciso selecionar a a ba WFS, preencher a U RL para o servidor 

remoto e co nectar-se a ele. Após este processo, resta somente escolher os layers vetoriais 

disponíveis.  

 

A URL para a máquina do autor na Web é: 

http://localhost:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi ; enquanto o arquivo vetorial 

escolhido, é proveniente do layer de sistema viário de Taboão. 
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 Finalmente, é só pressionar o b otão Aceitar, e se tudo estiver correto, os dados 

vetoriais são importados como mostrado a seguir: 

 

 As figuras abaixo, ilustram o que foi expresso acima: 

 

 
 

Figura 25. Configuração do gvSIG para acessar, remotamente, dados vetoriais em serviços WFS. 
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Figura 26. Layer do sistema viário principal de Taboão, acessado no gvSIG por meio do serviço remoto de 

WFS, disponível no servidor MapGuide do autor. Nota-se que não apenas as feições geométricas foram 

servidas, mas também os atributos alfanuméricos do banco de dados. 

 

 Como visto, são inúmeras as vantagens de se configurar serviços WMS e WFS para o 

servidor de mapas, principalmente porque o analista vai ter acesso a u ma gama maior de 

dados, o que poderá ser convertido numa maior disponibilização deles, aos usuários finais do 

Web Mapping. 

 

 É válido mencionar que os serviços apresentados, não concorrem com os 

carregamentos usuais de arquivos matriciais ou vetoriais (load procedures). Ou seja, é 

possível fazer a en trada de dados no servidor de mapas, tanto pela escolha de arquivos 

geoespaciais no disco rígido da máquina, como estabelecendo conexões com serviços WFS e 

WMS remotos, num mesmo e único projeto. 
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 Por fim, a diversidade de SIG utilizada na demonstração dos exemplos destes tópicos, 

indica que nem todos os aplicativos possuem, plenamente, os recursos necessários para o 

acesso a serviços WFS ou WMS. Mesmo com funções semelhantes, alguns SIG realizavam o 

processo satisfatoriamente, enquanto outros não. Isto indica que nem todos os sistemas estão 

no mesmo ciclo de desenvolvimento, apresentando cada aplicativo, seus pontos fracos e 

fortes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que os SIG deverão, devido ao constante desenvolvimento tecnológico e a 

incorporação da padronização sugerida pelo OGC (fator para a m aximização da 

interoperabilidade), ter seu código de acesso a geoserviços WMS e WFS otimizados.  

 

 Mesmo no atual ciclo de desenvolvimento, os servidores de mapas não possuem 

plenamente os mesmos recursos avançados de análise espacial de SIG de primeira e segunda 

geração.  
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NOTAS 

 

[1] Segundo Worboys e Duckham (2004, p.2), o termo geoespacial significa referenciado 

geograficamente, e d iz respeito a u m tipo de dado espacial que está relacionado à 

superfície do planeta. No contexto desta dissertação, utilizaremos os termos geoespacial e 

geográfico como sinônimos. 

[2] Criamos esta noção Sistemas de Geoprocessamento, para indicar o principal conjunto 

de aplicativos especialistas que está diretamente ligado ao Geoprocessamento. Estão 

inclusos nesta categoria, principalmente, os SIG, os CAD e os Servidores de Mapas.  

[3] A WWW é um sistema de informação formado por dados (as páginas eletrônicas), por 

máquinas (servidores de rede) e p elas pessoas ao redor do mundo, que utilizam seus 

procedimentos internos para a manutenção de informações neste sistema. Sistema de 

Informação, por sua vez, é uma associação dinâmica entre pessoas, máquinas, dados e 

procedimentos para coletar, gerenciar e distribuir informações relevantes a indivíduos ou 

instituições. 

[4] Universal Resource Locator (URL) é uma forma de localizar um recurso na WWW, 

descrevendo seu endereço de localização, como por exemplo a seguinte URL: 

http://www.geografia.fflch.usp.br. Existem outras forma de localização de recursos, como 

as que utilizam os buscadores Web, tais como o Google, Yahoo, etc. 

[5] O desenvolvimento do Projeto SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas) compreende as atividades para a adoção no continente americano, de um 

sistema de referência de precisão compatível com as técnicas atuais de posicionamento, 

notadamente as associadas ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). Para maiores 

detalhes, acessar: http://www.sirgas.org/ 

[6] OGC (Open Geospatial Consortium) é u ma organização internacional formada por 

centenas de instituições nas áreas de pesquisa, comercial e g overnamental, que busca 

conceber e implementar padrões de serviços e conteúdos envolvendo o setor geoespacial. 

Mais informações podem ser adquiridas em: http://www.opengeospatial.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1510   

http://www.sirgas.org/


 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

DECKER, D. GIS DATA SOURCE. USA. 2001. 193p. 
 
JUNIOR, C.A.D.; SOUZA, L. A.; BORGES, K.A.V. Banco de Dados 
Geográficos. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/bdados/>. [Acesso em: 
09 de 
novembro de 2010]. 
 
KRAAK, M.J; BROWN, A. Web Cartography. ITC: Divisions of Geoinformatics, 
Cartography 
and Visualization. The Netherland, 2001. 209 p. 
 
NADER, R.S. O servidor de mapas da prefeitura de Taboão da Serra-SP: uma proposta de 
implantação. São Paulo, 2008. Dissertação de mestrado (Mestrado em Geografia Humana) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 
 
OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION. Getting started with MapGuide. 
Disponível em: 
<http://mapguide.osgeo.org/1.2/gettingstarted.html>. [Acesso em: 26 de junho de 2007]. 
 
OPEN SOURCE GEOSPAIAL FOUNDATION. MapGuide Developers Guide. Disponível 
em: 
<http://download.osgeo.org/mapguide/releases/1.2.0-
rc1/docs/MgOpenSourceDevGuide.pdf>. 
[Acesso em: 26 de junho de 2007]. 
 
SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 
Makron 
Book Ltda. São Paulo, 1999. 778 p. 
 
WORBOYS, M.; DUCKHAM, M. GIS: a computing perspective. CRC PRESS. 2004. 426 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1511   



 

  

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA MICRORREGIÃO DE REGISTRO (SP) 
COM BASE NO TEMPO DE VIAGEM 

 
 
 
RICARDO VICENTE FERREIRA         Índice 
rvicenteferreira@yahoo.com.br  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
JORGE GUSTAVO DA GRAÇA RAFFO  
jggraffo@usp.br  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é definir áreas de acessibilidade das populações rurais aos serviços de 

saúde da Microrregional de Registro. Para isso utiliza-se dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), tendo por base a modelagem de dados em redes aplicada às rodovias 

rurais.  

Estudos relativos à acessibilidade aos serviços de saúde apontam o tempo de 30 minutos de 

viagem como adequado para que qualquer pessoa possa atingir um centro de atendimento à 

saúde. Aqui se considera que as populações rurais são as mais expostas às dificuldades para 

acessar estes serviços neste prazo, e u ma das principais dificuldades é o  tempo de viagem 

gasto para o traslado. 

Por meio da aplicação de impedâncias à mobilidade espacial propõe-se identificar áreas de 

acessibilidade com base no limiar de 30 minutos de viagem. 

Acessibilidade da população rural à saúde 

O estudo da acessibilidade no campo da saúde pública ocupa um lugar de destaque e várias 

pesquisas têm sido conduzidas com objetivo de melhor compreender como as populações 

acessam serviços e atendimentos necessários às suas diferente necessidades.  
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O  enfoque da acessibilidade a serviços de saúde no âmbito da separação espacial é uma 

temática presente em vários trabalhos. Neste espaço serão abordadas algumas metodologias 

que foram observadas na literatura especializada e q ue tratam de aspectos específicos da 

acessibilidade das populações rurais aos serviços de saúde, no caso, aqueles que têm relação 

com o traslado de pacientes no espaço. 

Segundo Penchansky e Thomas (1981), o conceito de acesso no campo da saúde pública se 

define com base em concepções taxonômicas, que descrevem dimensões específicas da 

relação entre o usuário e o  sistema de serviço, neste sentido os autores destacam a 

Disponibilidade, Acessibilidade, Acomodação, Custeio, Aceitação como instâncias 

fundamentais para a compreensão total da acessibilidade.  

A dimensão de interesse aqui é da Acessibilidade que, segundo Penchansky e Thomas (1981), 

deve ser entendida como aquela que considera o local de atendimento e a l ocalização do 

usuário dos serviços, inserindo nessa relação informações sobre meios de transporte, tempo 

de viagem, distância e custos diversos para ocorrer. Entende-se que esta dimensão é ampla e 

implica numa variedade de fatores que perpassam esferas distintas, como a g eográfica, 

demográfica, física, estrutural e administrativa. Na literatura relacionada a este assunto a 

aplicação do termo acessibilidade irá aparecer de diferentes maneiras, mas no contexto aqui 

tratado refere-se a Acessibilidade Física (JOSEPH e BANTOCK, 1982; BLACK et al 2004). 

Dada à amplitude desta abordagem, aqui se propõe um recorte específico que se faz sobre a 

relação entre o espaço geográfico, os sistemas de transporte rodoviário rural e a localização 

das atividades de saúde no contexto regional. Diante disso, tais relações adentram também 

em questões relativas à mobilidade das populações e acessibilidade física aos serviços de 

saúde em áreas rurais. Nestes espaços as pessoas necessitam se deslocar até as áreas urbanas 

para obter atendimento à s aúde, e é s obre esta separação espacial que a e xpressão espaço 

físico se aplica, podendo ser medido pelo tempo de viagem. 
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De acordo com Shannon et al (1969, p143) as primeiras atenções dadas ao conceito de 

distância entre pacientes e p rovedores de serviços de saúde data da década de 1920. Estes 

estudos inicialmente demonstraram a d istribuição de serviços bem como as relações de 

utilização e de distância. Logo nestes trabalhos foi possível constatar o fato de que a 

distribuição dos serviços de saúde é desigual em relação à população. 

Segundo Joseph e B antock (1982, p. 86) a aces sibilidade física depende de um alcance 

máximo de um serviço de saúde oferecido e assumindo para cada pessoa de uma população, 

pois são usuárias potenciais do atendimento básico em saúde, o padrão através do espaço 

físico de acessibilidade depende apenas da localização relativa da população e serviços. Para 

Shannon et al (1969, p144) todas as populações têm necessidades similares com relação ao 

acesso à saúde e isso implica em assumir que toda comunidade necessita de um dado número 

de médicos e serviços.  

Bosanac et al (1976) colocam que fatores determinantes em relação à acessibilidade dizem 

respeito ao problema da distância e d o tempo de viagem até o atendimento hospitalar. A 

pesquisa tomou estes fatores como condição importante para a manutenção do bem estar das 

populações e por esta razão definem o tempo de 30 minutos como um limiar crítico para a 

satisfação desta necessidade, tornando relação distância/tempo um fator conclusivo para se 

estimar locais em prejuízo. Neste sentido o estudo define uma metodologia que identifica 

áreas e populações em condição de desvantagem ao acesso. Esta pesquisa ainda demonstra 

que a freqüência aos serviços de saúde decai com a d istância, e em uma pesquisa recente é 

possível observar que o elemento tempo é mais importante para se avaliar a freqüência aos 

serviços pelas populações quando comparados com o fator distância (LIN et al. 2002).  

 

 

 

 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1514   



 

  

MODELOS DE REDE EM SIG  NA ANÁL ISE DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

Os SIG (Sistemas de Informação Geográfica) são hoje os sistemas mais bem equipados para 

o tratamento da informação geográfica no que diz respeito à construção de modelos e análises 

quantitativas. Por ser um recurso orientado ao tratamento da informação geográfica, seu 

potencial reside na estrutura de suporte à decisão, traduzindo o raciocínio do especialista 

quando este faz referências aos fatos e elementos localizados no espaço, prestando-se assim a 

diferentes finalidades. 

O suporte teórico-metodológico buscado na presente pesquisa é para a modelagem de dados 

com base em uma estrutura em rede. O sistema de transporte rodoviário é o que possibilita o 

acesso aos serviços de saúde, e n o contexto dos SIG a f uncionalidade deste sistema é 

analisada por meio da modelagem de redes. 

Para o estudo das distâncias e co nsequentemente da acessibilidade física, as redes vetoriais 

são modelos de dados mais bem acabados nos SIG. Do ponto de vista da geometria, duas 

estruturas fundamentais definem a rede vetorial: os segmentos e os nós. Os segmentos são 

arcos que se conectam através de nós, permitindo a transferência dos fluxos. Necessariamente 

um segmento possui duas extremidades e para que possa integrar uma rede, depende que pelo 

menos uma dessas extremidades esteja ligada por um nó a outro(s) segmento(s). As relações 

entre os nós e os segmentos promovem feições que caracterizam graficamente a redes. Neste 

sentido, toda a coleção de objetos que define esta trama encontra-se relacionada a u ma ou 

mais tabelas de atributos no sistema (ZEILER, 1999, p. 130). Assim, do ponto de vista 

lógico, a r ede é u ma coleção de segmentos e n ós não espaciais que armazenam a 

conectividade da informação e se vinculam com certos atributos definidos numa tabela de 

dados. Em resumo, a base do sistema lógico da rede é a conectividade com a tabela de 

atributos, que descreve como os elementos da rede estão conectados. 

Nos modelos de dados descritos em redes nos SIG, o processo de modelagem espacial é 

definido por objetos geográficos. Cada feição do mapa possui uma localização geográfica 

exata que está associada a atributos descritivos presentes no banco de dados. 
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Como os objetos possuem relação topológica, o sistema permite a determinação do sentido do 

fluxo, que se dá pela direção da digitalização dos segmentos (com possibilidades de inversão 

e fluxo bilateral); os nós da rede, que são as junções entre segmentos, podem carregar 

informações sobre o custo de percurso ou impedimentos. 

Estas estruturas permitiram aos desenvolvedores a implementação de ferramentas que se 

aplicam ao conhecimento sobre uma dada superfície, possibilitando a obtenção de resultados 

que se aplicam à diversas finalidades:  

- identificação de caminho ótimo entre dois ou mais pontos;  

- reconhecimento de uma área com base num objeto pontual, o qual pode representar uma 

centralidade fornecedora ou receptora de um determinado recurso;  

- identificação de objetos (serviços) mais próximos de um determinado ponto;  

- geocodificação de endereços.  

Uma importante qualidade dessas aplicações reside no fato de o cálculo das distâncias se 

fazer sobre a r ede e não por referências euclidianas, além disso, estes modelos geralmente 

possibilitam a inserção de restrições sobre estas medidas, que são as impedâncias para o 

deslocamento. 

Diante disso, pode-se afirmar que as redes são os modelos de dados mais apropriados para o 

cálculo das distâncias e, consequentemente, da estimação do tempo médio de viagem gasto 

pelas pessoas para se deslocar no espaço até uma unidade de atendimento médico. 
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MÉTODO 

A metodologia do trabalho se fez em duas etapas: a p rimeira compreendeu a co leta e 

organização de um banco de dados em SIG; a segunda correspondeu ao tratamento dos 

dados, geração de topologia em rede e análise espacial, seguindo-se daí a definição de áreas 

de abrangência dos postos de serviços de saúde até o limiar de trinta minutos de viagem. 

(I) Na primeira etapa da pesquisa adotou-se 5 procedimentos:  

1) digitalização da rede rodoviária rural. 

Elaborada em escala de 1:10 000 ou maiores, a partir da interpretação de mosaico de imagens 

do satélite SPOT 5 com resolução espacial de  2.5 m pancromática (Pan_MSI) referentes ao 

ano de 2009 de satélite.  Através destas imagens foi possível identificar o desenho das vias 

locais e i ntegrá-las à malha rodoviária identificada através do mapa rodoviário do DER 

(Departamento de Estradas de Rodagem, folha Cubatão DR 05, escala 1:250.000. Com a 

extração das feições relativas às vias de circulação foi ainda possível, por meio da 

interpretação de diferentes tonalidades das imagens, a classificação destas vias segundo o tipo 

de superfície, se pavimentada ou não pavimentada. A partir da digitalização dos segmentos 

correspondentes às rodovias e ca minhos rurais foi então possível compor uma malha viária 

contendo às feições de interesse para a pesquisa. Esta base em formato vetorial contém 

descrições geográficas (x, y) e de atributos. O arquivo com os dados que descrevem os 

atributos é d enominado de tabela de atributos. Cada linha desta tabela contém as 

informações descritivas de uma única feição, nestas linhas são registrados dados concernentes 

às colunas ou campos da tabela, comuns a cada registro.  

2) classificação das rodovias rurais segundo atributos de velocidade média e pavimento.  

No ano de 1999 o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), órgão vinculado 

ao Ministério dos Transportes, divulgou o Manual de projeto Geométrico de Rodovias Rurais 

contendo importantes orientações técnicas e normativas a r espeito da vias de circulação do 

país. A consulta a este documento orientou a definição das velocidades diretrizes, máximas, 

médias e mínimas. 
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Os segmentos correspondentes às vias de circulação estão associados às classes rodoviárias 

de acordo com a funcionalidade proposta pelo DNER (1999). A consideração inicial para a 

definição de impedâncias de viagem deve ser feita tendo por base a velocidade de operação e 

a existência ou não de pavimento nestas vias. Portanto, para cada segmento de via há um 

registro na tabela atributos que se subdivide em campos que descrevem a classe da rodovia, 

as velocidades de operação e o  tipo de pavimento. Os sistemas funcionais propostos pelo 

DNER (1999) permitem a classificação hierárquica em três diferentes níveis, que por sua vez 

se separam em outros subníveis que guardam especificidades quanto ao tipo de serviço que 

oferecem e a função que exercem (tabela 1). 

Tabela 1: Hierarquia das vias rurais 
Sistema Características Subdivisão Características Velocidade 

 de operação 

Arterial 

- Possibilita mobilidade a grandes 
volumes de tráfego 
- Promove ligação de cidades e 
outros centros de longas distâncias 
- Proporciona acesso a distâncias 
razoáveis a todas as áreas 
desenvolvidas e de grande 
densidade. 

Principal Conecta cidades com população acima de 150 
mil habitantes e as capitais dos estados. 

60 a 120 km/h 

Primário Conectam cidades com população em torno de 
50 mil habitantes a menos que esteja servida por 
sistema principal 

50 a 100km/h 

Secundário Conectam cidades com população acima de 10 
mil habitantes, a não ser que já estejam servidas 
por sistema superior. 

40 a 80km/h 

Coletor 

- Atende ao tráfego intermunicipal e 
centros geradores de tráfego de 
menor vulto não servido pelo 
sistema arterial.  
- Liga áreas rurais e centros 
municipais à malha arterial 
- Promove ligação ao Sistema 
arterial 

Primário Liga cidades com população acima de 5.000 
habitantes não servidas por rodovias de nível 
superior. 
Dar acesso a outros centros importantes de 
geração de tráfego. 

30 a 70km/h 

Secundário Liga centros com população acima de 2.000 
habitantes. 
Proporciona ligação com áreas servidas com Sistema 
Coletor Primário ou com Sistema Arterial 

30 a 60 km/h 

Local 

- Geralmente de pequena extensão 
- Para acesso ao tráfego intra-
municipal de áreas rurais e de 
pequenas localidades às rodovias de 
nível superior,  
- Integrado ao Sistema Coletor 
secundário.  
- Não isolada do restante da rede 
rodoviária. 

-- -- 20 a 50km/h 

Fonte: DNER.   Elaboração: Ricardo Vicente Ferreira 
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Através das imagens de satélite foi possível identificar o desenho das vias locais e integrá-las 

à malha rodoviária principal. Além da extração das feições das vias foi ainda possível, por 

meio da interpretação de diferentes tonalidades das imagens, a c lassificação destas vias 

segundo o tipo de superfície, se pavimentada ou não pavimentada. 

3) Georreferenciamento e classificação dos postos de atendimento à saúde com base em 

geocodificação de endereços.  

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES disponibiliza dados de 

localização dos postos de saúde de todos os municípios do Brasil. A consulta por 

endereçamento dos estabelecimentos permite acessar além de dados de localização outros que 

dizem respeito aos tipos de estabelecimentos como: consultórios, clínicas, postos de 

atendimento básico, hospitais, entre outros. Além disso, é possível o acesso à ficha cadastral 

de cada estabelecimento, que especifica os profissionais, equipamentos, atendimento, 

instalações e o s serviços especializados disponíveis, que em conjunto definem a hierarquia 

dos serviços ofertado (tabela 2).  

Tabela 2- Nível de Hierarquia do Serviço de Saúde 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

01 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente Procedimentos de Atenção Básica -
PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada definidos pela NOAS .  

02 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade 
definidos pela NOAS como de 1ºnível de referência - M1.  

03 Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de Média Complexidade 
definidos pela NOAS como de 2º nível de referência - M2.e /ou de 3º nível de referência - M3.  

04 Estabelecimento de Saúde ambulatorial capacitado a realizar procedimentos de Alta Complexidade 
definidos pelo Ministério da Saúde.  

05 Estabelecimento de Saúde que realiza além dos procedimentos previstos nos de níveis de hierarquia 
01 e 02, efetua primeiro atendimento hospitalar, em pediatria e clínica médica, partos e outros 
procedimentos hospitalares de menor complexidade em clínica médica, cirúrgica, pediatria e 
ginecologia/obstetrícia..  

06 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos nos de níveis de hierarquia 02 e 03, 
além de procedimentos hospitalares de média complexidade.Por definição enquadram-se neste nível 
os hospitais especializados.  

07 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de média complexidade. Realiza 
procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de hierarquia 02 e 03, abrangendo SADT 
(Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia) ambulatorial de alta complexidade.  

08 Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos de alta complexidade no âmbito hospitalar e 
ou ambulatorial.  
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Neste trabalho adotou-se um procedimento simples, mas bastante eficiente, para o 

georreferenciamento dos estabelecimentos de interesse, que no caso são aqueles que dizem 

respeito aos postos de saúde públicos ou filantrópicos que realizam atendimento à população 

da microrregião. Dentre estes estabelecimentos estão as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Hospitais Municipais, Santas Casas, Postos de Saúde da Família.  

O procedimento pode ser descrito em quatro passos:  

(a) consulta ao endereço postal da entidade de interesse na base do CNES;  

(b) localização do endereço em um sítio eletrônico da Internet que disponha de um serviço de 

pesquisa e visualização de mapas com georreferenciamento postal;  

(c) anotação das coordenadas geográficas indicadas no sítio eletrônico;  

(d) transferência das coordenadas para a base do SIG fazendo ajustes quando necessário.  

O georreferenciamento pode se dar pela consulta das coordenadas geográficas fazendo 

sempre a co mparação entre o sítio eletrônico consultado e u ma base de dados nos SIG. É 

importante destacar que em alguns casos este método apenas aproxima a localização dos 

pontos de interesse devido a possíveis erros geocodificação. Uma maior precisão exigiria a 

visita ao local e a tomada de ponto por GPS (Global Position System) ou, em se dispondo de 

fotografias aéreas ou imagens de satélite de alta precisão, poder-se-ia ainda refinar a 

localização do ponto por meio de interpretação visual, mas mesmo este procedimento pode 

requerer o conhecimento prévio dos objetos.  

4) Sobreposição de polígonos referentes às divisões municipais da Microrregião de 

Saúde de Registro (SP).  

Os municípios em questão são: Pariquera-Açu, Barra do Turvo, Iguape, Cananéia, Ilha 

Comprida, Miracatu, Eldorado, Sete Barras, Jacupiranga, Cajati, Juquiá. 

5) Sobreposição de polígonos referentes aos setores censitários municipais, contendo a 

contagem da população rural da Microrregião de Saúde de Registro (SP). 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1520   



 

  

A alocação da população rural no espaço foi feita por meio da combinação destes setores com 

as localidades rurais identificadas através das imagens de satélite. Adotando o método 

dasimétrico  proposto por Langford e Higgs (2006), foi feito o georreferenciamento das 

localidade de demanda a partir de técnicas de refinamento da distribuição da população no 

contexto das zonas censitárias. No sentido de melhorar esta localização da população estes 

autores propõem uma metodologia que identifica conjuntos de áreas ocupadas e vazias, e a 

partir daí aloca uniformemente a p opulação contada, somente naqueles locais identificados 

como áreas de ocupação. 

(II) tratamento dos dados, geração de topologia em rede e análise espacial 

1) Cálculo da impedância de viagem 

A impedância de viagem se fez com base na velocidade diretriz média estipulada para cada 

classe de rodovias. Considerando o perímetro de cada segmento e a  velocidade média 

atribuída para o mesmo, calculou-se o tempo médio de viagem para se percorrer cada 

segmento: 

Tvi = Si*60/Vi 

Tvi = tempo de percurso em minutos no segmento i  

Si = comprimento do segmento vetorial 

Vi = velocidade média na rodovia correspondente a i 

2) Geração de topologia em rede 

Para a g eração de topologia em redes e r econhecimento de custos e r estrições de viagem 

utilizou-se do pacote de ferramentas “network” disponibilizadas pelo software GvSig versão 

1.10. 
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O uso do modelo de redes requer  dos SIG a cr iação de uma topologia apropriada onde os 

segmentos vetoriais sejam lidos como linhas e nós a fim de definir rotas de viagem. Esta 

configuração passa pela necessidade de se definir campos específicos que correspondem ao 

comprimento, impedância e sentido. Este último diz respeito à o rientação do fluxo e n o 

modelo de redes o sentido é definido pelo usuário, o qual especifica com base na direção da 

digitalização dos segmentos, os quais podem estar na direção da digitalização, contrária a ela 

ou nas duas direções. 

 

3) Identificação de áreas de serviço 

Dentre as ferramentas disponibilizadas pela extensão “network” está o recurso “service area” 

que possibilita o calculo da abrangência dos serviços de saúde por meio da definição 

velocidades médias como impedância de viagem. Cada segmento vetorial corresponde a uma 

classe de rodovia. Diferentes velocidades foram associadas e a p artir daí definiu-se o limiar 

de custo com base no tempo de 30 minutos de viagem limiares a partir dos centros de 

serviços, resultando assim na definição de zonas de abrangência, as quais foram traduzidas 

numa cartografia da acessibilidade da população rural aos postos de saúde (mapa 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1522   



 

  

 

 

 

Mapa 1 – Microrregião de Saúde de Registro (SP). Área de cobertura pelo tempo de viagem 

de 30 minutos até uma unidade básica de saúde. 
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Mapa 2 – Microrregião de Saúde de Registro (SP). Área de cobertura pelo tempo de viagem 

de 30 minutos até hospitais que prestam serviços de alta complexidade 
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4) Cálculo da população residente na área de cobertura 

O cálculo da população atendida pelo limiar de 30 minutos se fez combinando valores 

disponibilizados nos setores censitários e alocando nos pontos interpretados como localidades 

rurais. Para isso procedeu-se dividindo o numero total de residentes nos polígonos de situação 

rural pelo número de localidades identificadas (método dasimétrico). Neste procedimento 

excluíram-se os polígonos censitários de situação urbana, pois o interesse aqui é apenas com 

relação a população rural. Em seguida, aplicando técnica de intersecção dos polígonos que 

definem a cobertura da rede em 30 minutos com os pontos de localidades rurais, estimou-se a 

população que se insere neste limiar de tempo de viagem. 
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RESULTADOS 

A determinação de impedâncias de viagem é um procedimento fundamental para a análise da 

acessibilidade das populações rurais aos serviços de saúde ofertados nos centros urbanos, 

pois possibilita melhor definir as áreas de abrangência. A adoção do tempo de viagem de 30 

minutos permitiu identificar as áreas mais prejudicadas pela acessibilidade e q uantificar a 

população mais exposta às dificuldades de acesso aos serviços de saúde na região estudada. 

No caso especifico da Microrregião de Saúde de Registro (SP) foi possível, em 30 minutos ou 

menos, acessar os postos de saúde que ofertam atendimentos de baixa complexidade (postos 

de atendimento básico), cerca de 90% da população tem acesso a este tempo de viagem, no 

caso considerando-se o p ercurso pelo modo veículo de passeio ou coletivo. Contudo os 

serviços de saúde públicos mais complexos (equipamentos e profissionais), ofertados nos 

municípios de Registro e Pariquera-Açu, não estão acessíveis a todas as populações rurais dos 

municípios circunvizinhos aos mesmos, cerca de 73% da população está a uma distância de 

viagem superior a 30 minutos. Identificou-se que as populações rurais mais prejudicadas ao 

acesso a s erviços de saúde de maior complexidade neste prazo de tempo são as dos 

municípios de Barra do Turvo, Eldorado, Juquiá, Miracatu e Cajati. 

Imagem 1- População em acesso: porcentagem da 

população rural habitante a 30 m inutos dos serviços de 

saúde (Microrregião de Saúde de Registro/SP) 
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CONCLUSÕES 

As necessidades de organização e p lanejamento territorial da saúde têm levado o Brasil a 

estruturar uma base espacial de ação inspirada na região geográfica. Desde o ano de 2006 

uma nova orientação política para o processo de regionalização da saúde tem surgido com 

objetivo de promover maior eficiência e q ualidade às necessidades identificadas junto ao 

sistema de saúde. Através de um conjunto de reformas institucionais no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), as diligências incentivam à convenção de acordos que perpassam a 

esfera da União, dos Estados e dos Municípios com o ob jetivo de promover melhores 

resultados às necessidades do sistema. O desenho da regionalização se faz, 

fundamentalmente, baseado na oferta de serviços de saúde disponível em cada território. 

Diante desta questão entende-se que a o bservação da abrangência dos serviços deve passar 

pela análise espacial como forma de aprimorar o planejamento em saúde pública.  

Orientada por novas diretrizes de ação, a S ecretaria Estadual de Saúde de São Paulo 

(SES/SP) tem avaliado o desenho das microrregiões do Estado e re-qualificado a 

regionalização atual. Além da saúde, os dados considerados como prioritários neste processo 

são de ordem demográfica e territorial, e neste aspecto considera-se, entre outros, o número 

de municípios, a densidade demográfica, a população e a rede urbana. Neste sentido entende-

se que a cartografia apoiada pelos SIG pode apoiar a tomada de decisão e auxiliar no desenho 

da rede de atendimento à saúde das populações. 

Neste trabalho observou-se um aspecto da condição das populações rurais, no entanto, a 

partir da organização de um banco de dados geográfico com base nos procedimentos aqui 

descritos é possível estender as aplicações para outras finalidades, pois sua estrutura se faz no 

contexto de um sistema de informações geográficas. Neste sentido, as redes vetoriais 

permitem ainda a condução de outras análises tais como: a r oteirização de caminhos que 

podem auxiliar os atendimentos emergenciais através da identificação de percursos mínimos; 

o apoio a informação sobre como chegar a um posto de atendimento mais próximo; o 

planejamento de roteiros que podem auxiliar a elaboração de programas como o da saúde da 

família.  
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Outras possibilidades podem ainda ser investigadas à medida que se conhecer as necessidades 

das instituições de saúde. A ampliação deste conhecimento depende do uso destes sistemas 

pelas administrações públicas de saúde, pois a p rática é fundamental na identificação dos 

alcances dos recursos da análise de rede. 

A cartografia de acessibilidade da população rural aos postos de saúde resulta num 

instrumento importante para a visualização da distribuição espacial dos postos de serviço 

tendo como parâmetro o tempo de viagem. Os resultados apontam que os modelos de redes 

são os mais adequados a estes tipos de análise. 
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A identificação de áreas de abrangência geralmente tem por objetivo fazer análises de 

proximidade, distância e adjacência entre os objetos no espaço geográfico. É comum o uso de 

operações de buffer em estudos que têm como preocupação o reconhecimento do contexto 

espacial de fenômenos, no entanto, importa discutir sobre as limitações deste procedimento, 

sobretudo quando são aplicados a eventos pontuais no espaço.  

A representação cartográfica como apoio a análise espacial deve levar em conta a natureza 

dos fatos e fenômenos que são investigados e neste sentido o uso de modelos que se presta a 

identificação de áreas de cobertura se insere no contexto da análise espacial orientada a 

definição de distâncias. 

A análise buffer é um procedimento que se realiza sobre a percepção euclidiana de distância. 

No campo da geografia esta é u ma concepção pura do conceito de separação espacial. Isso 

significa dizer que na concepção filosófica do espaço absoluto, a métrica espacial é uma 

instância que deve permanecer isotrópica e co nstante, perfazendo o conceito definido pela 

geometria plana, onde as relações entre os objetos sobre a superfície da Terra, poderiam ser 

medidas pela extensão direta sobre o e spaço (HARVEY, 1969 p . 210).  Dependendo da 

aplicação esta abordagem pode ser superada pelo conceito de distância relativa, e no campo 

da geografia esta superação se faz por intermédio de inserções analíticas que se reportam aos 

diferentes componentes do espaço. Neste trabalho pretende apresentar estas abordagem por 

meio da utilização de redes. 
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A ABORDAGEM GEOGRÁFICA DO CONCEITO DE DISTÂNCIA 

No sentido mais genérico a distância é entendida como uma medida que especifica a 

separação entre dois pontos ou objetos no espaço, sendo geralmente indicada por uma 

unidade de referência que se reporta ao comprimento ou intervalo de tempo. 

O espaço geográfico pode ser especificado pela distância quando trata de relações de 

proximidade, separação, acessibilidade e descontinuidade medida entre objetos e fenômenos 

geográficos.  

 Harvey (1969, p. 210) considera a medida da distância como uma das linguagens espaciais 

na geografia. Na concepção filosófica do espaço absoluto, a m étrica do espaço é u ma 

instância que deve permanecer isotrópica e co nstante, perfazendo o conceito definido pela 

geometria euclidiana. Nessa abordagem, as relações entre os objetos sobre a s uperfície da 

Terra, poderiam ser medidas pela extensão direta sobre o espaço. 

Para Harvey, essa questão não está bem resolvida uma vez que o espaço geográfico não é 

isonômico. Ao fazer referência a u m trabalho escrito por James Wreford Watson em 1955, 

intitulado Geography: a di scipline in distance, Harvey pontua que, no caso de se estar 

procurando por uma melhor compreensão das forças que moldam os padrões geográficos, a 

distância pode e deve ser medida em termos de tempo, mas também pode ser associada a uma 

relação de custo, o qual não se reporta necessariamente a u m fator monetário, mas sim no 

sentido de medidas de restrição para se deslocar no espaço. Desta forma, a distância pode ser 

medida em termos de processo e at ividade, apontando para uma atividade que parte de uma 

métrica dependente. 

Witthuhn (1979, p.178) conduz o debate do conceito de distância na geografia de maneira 

bastante objetiva. Para ele os geógrafos estão se divorciando de uma geometria locacional 

absoluta e es tão passando a e xplorar novas distâncias métricas, que não são mais aquelas 

associadas às métricas lineares (euclidianas). A reflexão deste autor reforça a necessidade de 

se incorporar a concepção de espaço relativo, ao invés de absoluto na análise espacial.  
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Os modelos teóricos atuais não se prendem às medidas derivadas de conceitos da distância 

Eucliana, ou seja, aquela que parte da distancia em linha reta entre dois pontos, mas diz-se de 

outras medidas de distância que interessam às ciências humanas, como aquelas que 

determinam custos, tempo, contato social; ou mesmo aqueles fatores de ordem estrutural, 

onde o sistema de transportes, a hidrografia, as barreiras geográficas são de relevância para a 

identificação de áreas de cobertura.  

Colocada desta maneira, a discussão teórica encaminha para uma concepção de espaço-

distância não-isotrópico, ou seja, puramente relativo.  

As atividades humanas dependem de infra-estruturas para ocorrerem, tais estruturas se dão 

sobre o espaço geográfico organizando o movimento das mercadorias, serviços e populações 

no espaço e p or essa razão é necessário pensar em uma geometria que explore novas 

maneiras de se analisar as distâncias. Segundo Witthuhn (1979, p180) é pouco provável que a 

geometria que define o caminho mais curto entre dois pontos seja uma linha reta, pois no 

mundo real as coisas estão ligadas por uma variedade de medidas de distâncias que operam 

por geometrias mais complicadas do que aquelas que são desenhadas no plano bidimensional 

e são feitas por medidas diretas ou em linha reta, ao contrário, no espaço geográfico as 

medidas são relativas, implicam em distâncias também relativas, que são calculadas com base 

em contextos espaciais ou da própria percepção humana. Isso implica em assumir que na 

geografia a distância não pode ser definida independente de algum tipo de atividade ou 

fenômeno, pois a métrica é influenciada por tais interferências. 

O contexto aqui colocado se refere às análises feitas a partir de eventos pontuais no espaço. 

Quando a intenção do pesquisador é fazer juízo sobre os elementos do espaço que ocorrem a 

partir de determinadas distâncias em relação a pontos, importa compreender como e objetos 

da paisagem geográfica se organizam no espaço, pois algumas estruturas e f enômenos 

funcionam como barreiras que alteram as possibilidades de movimento das pessoas e/ou 

mercadorias no espaço. As barreiras geográficas devem ser entendidas como obstáculos que 

organizam o acesso e, conseqüentemente, a cobertura de um dado evento numa dada área ou 

região.  
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Podendo ser de ordem natural ou oriunda das atividades/construções humanas, estes 

obstáculos criam "distâncias relativas" que variam em escala (UNGLERT, 1987, p.441). As 

barreiras geográficas atuam ativamente no trajeto das populações e mercadorias no território, 

organizando a g eometria das vias de circulação em torno de objetos espacializáveis, tais 

como: à hidrografia, vegetação, altas declividades em terrenos abruptos, entre outros. Neste 

caso, a ap licação das operações buffer só possui alguma validade se a a nálise da área de 

cobertura independer destas barreiras.  

 O conceito de distância relativa vai além da dependência das formas das estruturas montadas 

para a realização de movimento das atividades, pressupondo que diversas instâncias podem 

contribuir como fator de limitação para se definir qual a abrangência de determinado 

fenômeno, ou qual a superfície de recobrimento de um dado evento espacial.   

O presente trabalho tem como objetivo apresentar quando os modelos de redes são mais 

apropriados para a análise de áreas de cobertura em relação aos modelos de análise feitos 

sobre distância euclidiana, no caso, quando este segundo se faz através do modelo de análise 

de buffer. Apresentam-se resultados apoiados em visualizações que distinguem estas duas 

adoções. Utiliza-se de uma aplicação prática para avaliar esta questão, no caso, tomando-se 

como exemplo a co bertura dos serviços de saúde dos municípios de Registro (SP) e 

Pariquera-Açu (SP), com base na distância até o serviço. 

 

OPERAÇÃO DE BUFFER E MEDIDAS SOBRE REDE 

A operação de buffer refere-se à criação de uma zona com uma determinada largura e 

distância especificadas em torno de um evento pontual, linear ou zonal. Existem dois tipos de 

buffers: com largura constante e co m largura variável. Estas zonas podem ser usadas em 

consultas espaciais para determinar quais fenômenos ocorrem dentro ou fora da zona de 

abrangência. Os mapas de buffer a partir de pontos definem polígonos com várias arestas que 

tendem à forma circular. Uma vez definidas a superfície de recobrimento, as localidades que 

caem dentro de um polígono podem ser consideradas como abrangidas pelo ponto central.  
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Nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) esta operação pode ser aplicada sobre as três 

entidades gráficas elementares: ponto, linha e polígono. No caso do ponto o buffer de dados 

envolve a cr iação de um polígono circular sobre o mesmo e o  raio do 

polígono circular criado relaciona-se a distância do buffer.  

Esta operação simples tem sido usada em diversas finalidades nos estudos e trabalhos 

enolvendo análise espacial sobre eventos pontuais, todavia cabe salientar que em muitas 

situações o emprego desta metodologia pode resultar em conclusões equivocadas. A 

aplicação do buffer deve sempre preceder de uma avaliação do fenômeno estudado. Quando 

se pretende avaliar a influência ou abrangência de um fenômeno que se manifesta de maneira 

indistinta em todas as direções no espaço geográfico o uso do buffer é louvável. Por exemplo, 

suponha-se uma situção problema onde se pretende avaliar as características da ocupação do 

solo de uma área que esta sob a co bertura que uma antena de transmissão de internet via 

rádio, a q ual possui capacidade de 30 quilômetros raio com visada direta. Neste caso a 

definição de um buffer com as características descritas pode resgatar uma superfície de 

interesse para o mapeamento. No entanto, numa situação hipotética onde se pretende conferir 

as características da ocupação do solo urbano num raio de 5km a partir de um posto de coleta 

seletiva no intuito de planejar o roteiro da área de cobertura, a significância da abrangência 

não está no raio de cobertura, mas na distância que se pode percorrer por entre as alamendas 

onde se faz a coleta. Caso o limiar de 5km seja uma condição sina quon a área de cobertura 

se configurará de maneira distinta pois a impedância de viagem se faz em rede e não pela 

distância direta.  

Nos SIG a definição de áreas de abrangência feita pela análise de redes, ocorre a partir do 

comprimento dos segmentos da rede, seguindo-se a t rama de vetores. Dependendo da 

aplicação este procedimento supera a análise de buffer sobre pontos pelo fato de considerar 

distâncias relativas à rede e não a distância euclidiana.  
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O cálculo de distâncias a p artir das redes resulta de medidas de separação espacial entre 

pontos ou a l igação entre pontos, tendo por base as localizações relativas na rede. A sua 

representação cartográfica se faz com base na composição de links e nós. Os nós simbolizam 

pontos ou locais de interesse, enquanto que os arcos ou segmentos de retas, que são as 

ligações entre os nós, representam sistemas (rodoviário, hidroviário, etc.). As relações 

topológicas desta categoria estabelecem conexões entre dois pontos no espaço e p ermite o 

deslocamento entre eles, tendo como base um sistema de fluxo ou acesso (RAIA Jr, 2000, 

pág. 32). 

A questão das redes em geral está no escopo de algumas pesquisas quando há a necessidade 

de melhor compreender o acesso, movimento ou cobertura; a ab ordagem de diferentes 

métodos é por vezes valorizada em alguns estudos que visam apoiar o planejamento, neste 

sentido é p ossível identificar pesquisas que fazem o uso intensivo de técnicas de 

geoprocessamento por meio dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica), promovendo 

conhecimentos no âmbito social, cultural, comercial ou ambiental.  

Os sistemas de transportes, dutovias, telecomunicações, rede de drenagem, esgotamento 

sanitário, entre outros; são modelados em redes no contexto dos SIG. Os caracteres lineares 

são importantes nos estudos destes sistemas, pois traduzem com maior fidelidade a 

representação destas instâncias, além disso, o estudo das dimensões lineares, da sinuosidade, 

direção, da orientação e da topologia, possibilita a realização de inferências geográficas que 

transformam os dados em informações significativas. 

 Muitos eventos espaciais ocorrem de forma organizada em torno de contextos que são mais 

bem compreendidos se observados a p artir da distância sobre redes e n ão da distância 

euclidiana. Este é o caso da identificação de áreas de abrangência feitas a partir de fenômenos 

pontuais, sobretudo aqueles que se organizam em torno de construções humanas, pode-se 

citar como exemplo, a localização de escolas, hospitais, postos comerciais. A rede pode 

representar uma aproximação com a realidade, mas em sua essência apenas reconstrói as 

feições desta realidade geográfica, desenhado as artérias por onde atividades e fenômenos 

fluem. 
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COMPARAÇÃO ENTRE A OPERAÇAO BUFFER E O MODELO DE REDES 

A investigação a r espeito dos alcances das operações buffer e d o modelo de redes é aqui 

realizada com base em dados empíricos referentes aos postos de saúde dos municípios de 

Registro (SP) e Pariquera-Açu (SP).  No intuito de comparar resultados obtidos pela análise 

buffer e sobre redes os estudo fez uso de duas principais bases cartográficas: mapas de pontos 

referentes aos postos de saúde dos municípios e mapa da rede rodoviária rural. 

A metodologia do trabalho se fez primeiramente organizando um banco de dados em SIG. 

Neste banco foram reunidos dados relativos aos postos de saúde, rede rodoviária, e limites 

municipais. Num segundo momento foram elaborados mapas de análise de cobertura: buffer 

e cobertura de rede. O trabalho seguiu comparando resultados tendo como parâmetros 

diferentes limiares de abrangências a partir dos postos de saúde dos municípios de Registro e 

Pariquera-Açu (SP). 

Na pesquisa aqui conduzida a malha rodoviária rural foi digitalizada a partir de interpretação 

de imagem do satélite SPOT 5, 2.5m pancromática obtida em 15 de março de 2009. A elaboração 

de uma base de dados contendo estes dados foi desenhada em escalas de detalhe de 1:10 000. 

A rede rodoviária rural se faz necessário para a realização de operações em rede. A partir da 

digitalização dos segmentos correspondentes às rodovias e caminhos rurais foi então possível 

compor uma malha rodoviária rural contendo às feições de interesse para a pesquisa. 

Neste estudo os postos de atendimento à saúde são as localidades pontuais a partir das quais 

se investiga a área de abrangência. Neste caso, o georreferenciamento destes serviços se faz 

necessário para identificar a distribuição espacial dos mesmos, no contexto dos municípios de 

Registro e Pariquera-Açu.  

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES disponibiliza dados de 

localização dos postos de saúde de todos os municípios do Brasil. A consulta por 

endereçamento dos estabelecimentos permite acessar além de dados de localização outros que 

dizem respeito aos tipos de estabelecimentos como: consultórios, clínicas, postos de 

atendimento básico, hospitais, entre outros. Além disso, é possível o acesso à ficha cadastral 

de cada estabelecimento, que especifica os profissionais, equipamentos, atendimento, 

instalações e os serviços especializados disponíveis.  
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Neste trabalho adotou-se um procedimento simples, mas bastante eficiente, para o 

georreferenciamento dos estabelecimentos de interesse, que no caso são aqueles que dizem 

respeito aos postos de saúde públicos ou filantrópicos. Dentre estes estabelecimentos estão as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospitais Municipais, Santas Casas, Postos de Saúde da 

Família.  

O procedimento pode ser descrito em quatro passos:  

(1) consulta ao endereço postal da entidade de interesse na base do CNES;  

(2) localização do endereço em um sítio eletrônico da Internet que disponha de um serviço de 

pesquisa e visualização de mapas com georreferenciamento postal;  

(3) anotação das coordenadas geográficas indicadas no sítio eletrônico;  

(4) transferência das coordenadas para a base do SIG fazendo ajustes quando necessário.  

O georreferenciamento pode se dar pela consulta das coordenadas geográficas fazendo 

sempre a co mparação entre o sítio eletrônico consultado e u ma base de dados nos SIG. É 

importante destacar que em alguns casos este método apenas aproxima a localização dos 

pontos de interesse devido a possíveis erros geocodificação, nestes casos adotou-se a posição 

média no contexto dos segmentos de vias observados. 

Outras bases de apoio dizem respeito aos polígonos dos municípios e setores censitários, que 

se encontram disponíveis no sítio do IBGE. 
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PROCEDIMENTOS E ANÁLISE 

A análise das áreas de cobertura foi feita fixando-se dois limiares: 2 qu ilômetros e 10 

quilômetros. No primeiro caso pensou-se em abranger o perímetro urbano dos municípios e 

no segundo, as áreas rurais. Convém salientar que aqui não se discute sobre os modos de 

transporte utilizado pela população, apenas se avalia sobre a diferença do contorno das áreas 

que foram capturadas por cada uma das operações empregadas. 
 

A maioria dos SIG hoje possui um recurso de análise buffer, no entanto a análise de redes 

requer uma arquitetura computacional mais sofisticada. Dentre os softwares de 

geoprocessamento que disponibilizam pacotes para a análise de redes está o GvSIG, que é um 

software valenciano de acesso livre. A função de interesse para a p resente investigação 

encontra-se na ferramenta “área de servicio”, que apresenta uma ou mais áreas de 

recobrimento de um serviço a partir de um parâmetro definido no custo de rede. Através deste 

recurso é possível carregar um conjunto de pontos e a p artir destes verificar a área de 

recobrimento de um dado serviço. 

Enquanto que a análise de buffer aplica um mesmo raio de abrangência em todas as direções 

a partir de um ponto, a medida feita a partir da cobertura da rede se faz percorrendo todos os 

segmentos e intersecções da malha a partir do ponto de referência até o limiar de abrangência 

definido. Uma vez que o limiar é at ingido define-se o vértice do polígono de recobrimento 

(imagem 1d). 
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Imagem 1 – Análise de áreas de cobertura (Pariquera-Açu/SP): (a) distribuição espacial dos postos de saúde; (b) 
operação buffer de 2000 metros a partir dos postos de saúde; (c) análise de cobertura em rede (sobre as 
principais avenidas); (d) polígono de recobrimento a partir do limiar de 2000 metros sobre a rede viária; (e) 
segmentos que estariam acima do limiar de 2000 metros de distância dos postos de saúde mais próximo; (f) 
polígono de recobrimento da operação buffer em relação ao polígono definido pela análise em rede. 
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Analisando duas áreas de abrangência, uma com limiar de 2 quilômetros e outra com 10 

quilômetros, obteve-se resultados bastante distintos. Para o primeiro caso, a s uperfície em 

buffer com abrangência de 12,48 quilômetros quadrados, resultou para a ap licação em rede 

em uma cobertura com cerca de 4 quilômetros quadrados. No segundo exemplo, um buffer 

que 312,14 quilômetros quadrados, resultaram em um recobrimento médio de 156 

quilômetros quadrados para o caso da aplicação em rede. 

A cobertura dos serviços de saúde depende do design da rede de ruas e rodovias rurais do 

município, pois é por meio deste sistema que são calculadas as distâncias. Observando a 

análise buffer nota-se o conflito advindo da adoção da distância em linha reta para 

identificação de áreas de cobertura. No caso, a adoção rede rodoviária local como restrição à 

identificação de áreas acessíveis, superestima-se a área de abrangência (imagem 1e).  
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CONSIDERAÇÕES 

Nos estudos em geografia a noção de proximidade tendo por base a distância Euclidiana deve 

ser substituída pelo raciocínio de relações espaciais. Tais relações advêm de imposições 

definidas pelos objetos geográficos, espacialmente distribuídos sobre a s uperfície terrestre. 

Neste sentido, Miller (2004, p. 286) propõe substituir o conceito de distância pela idéia de 

caminho de menor custo. Isto implica em tratar os atributos espacialmente contínuos como 

esferas de custos que afetam o movimento de distintos elementos e das pessoas. Embora a 

proximidade seja um princípio fundamental no estudo do espaço geográfico, ela não requer a 

abordagem da métrica euclidiana, ao contrário, a h eterogeneidade dos elementos que 

compõem o espaço geográfico determina as menores distâncias e relações de proximidade 

entre os elementos.  

A especificação da distância é uma questão fundamental para se definir áreas de cobertura, 

mas como se observou a natureza do espaço geográfico pressupõe a observação do elemento 

distância com base em contextos diversos. E mais, a idéia que se tem da distância como 

barreira geográfica modifica-se quando se especifica os meios de transporte disponíveis para 

atravessá-la.  

A geografia pelo seu particular objeto de estudo - o espaço-, tem se preocupado há muito 

tempo com questões relativas à d istância. Entende-se que a Distância é mais do que uma 

métrica linear, é também uma medida de custo, que pode ser e ordem econômica, social ou 

relativa ao tempo. O custo para o movimento nos dias atuais é um parâmetro muito mais 

realístico da distância verdadeira do que o da distância linear (métrica). (WITTHUHN, 1979, 

p.177). 

Refazendo a indagação de Witthuhn (1979, p.179), pergunta-se: O que é distância? Para este 

autor trata-se de uma medida da separação existente entre duas ou mais localidades, podendo 

sua métrica ser linear, de custo-dirigido, de tempo-relativo, ou mesmo orientada pela 

percepção dos indivíduos. Muito embora estas várias métricas possam se dar de maneira 

simultânea, a medida mais curta de uma dada distância raramente irá agir de acordo com a 

Lógica Euclidiana. 
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A discussão a r espeito da questão da abrangência espacial pode receber uma atenção 

particular se a observação vier acompanhada de uma reflexão acerca dos objetos geográficos 

e os contextos espaciais que estes se inserem. No presente caso a observação se pautou no 

interesse em se conhecer a área de cobertura dos serviços de saúde a partir de dois 

procedimentos, no caso do resultado sobre rede a observação se fez com base no sistema de 

transporte, que é a base que conecta os postos de saúde a distintas localidade e permite definir 

áreas de cobertura. Neste sentido a d efinição de percursos definem as áreas de cobertura. 

Miller (2004, p.285) coloca que a proximidade é uma questão central e muito flexível na 

análise espacial. Destaca que as relações espaciais geográficas se dão entre pares de objetos 

sobre a superfície terrestre com relações que se definem pelo caminho mais curto.  
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CONCLUSÕES:  

O espaço geográfico pode ser especificado pela distância quando trata de relações de 

proximidade, separação, acessibilidade e descontinuidade medida entre objetos e fenômenos 

geográficos. Os modelos de medidas de distância Eucliana não permitem a ad oção de 

parâmetros relativos. Muitas aplicações em geografia humana têm relação com os sistemas de 

transportes, nestes casos é mais adequado tomar como ponto de partida as infra-estruturas 

para o deslocamento no espaço, nestes casos os modelos em redes são as representações mais 

fiéis às feições do espaço e, consequentemente, mais apropriadas para se medir distâncias. No 

caso da geografia física pode ser importante a e specificação de alguns fatores quando se 

pretende identificar áreas abrangência partindo de referências pontuais, por exemplo, a rede 

de drenagem e lineamentos. 

A opção por um ou outro método deve ser feita com base em conhecimento, pois depende da 

aplicação. No caso de fenômenos que se distribuem em redes a definição de área de 

abrangência a partir da malha revela-se mais adequada para se analisar quais espaços são 

cobertos por uma determinada ocorrência. 
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Mapa 1 – Área de cobertura de 10km a partir dos postos de saúde (municípios de Registro e 

Pariquera-Açu (SP). Comparação do modelo buffer e sobre rede vetorial. 
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1) Introdução 

 

De acordo com Gonzaga (1998), as abelhas surgiram no Continente Asiático há 

aproximadamente 45 milhões de anos, e co meçaram a ser exploradas, racionalmente, pelo 

homem desde 2.400 a.C. Atualmente, a Apicultura, é aproveitada em forma econômica pelo 

homem na polinização das plantações, assim como na produção de própolis, geléia real e 

apitoxina e o mais conhecido e explorado pelo homem que é o mel, pois além de ser uma rica 

fonte de alimento, o mel também é muito utilizado na medicina caseira. Para Inaba e Pasin 

(1998), a ap icultura tem demonstrado ser uma excelente alternativa para complementação de 

renda do empresário rural, pois sua atividade, normalmente, não compete em recursos de 

produção com as atividades já existentes na empresa rural. 

 

A apicultura tem se consolidado como uma das atividades mais importantes do 

ponto de vista econômico, social e ambiental, uma vez que ao empregar mão-de-obra familiar 

e proporcionar geração de fluxo de renda, reduzindo a dependência dos produtos agrícolas de 

subsistência, favorece a fixação do homem no campo. Além disso, por depender dos recursos 

naturais, favorece a  preservação da flora nativa, garantindo, também, a p reservação de 

espécies animais dependentes desta flora. Atualmente, devido ao interesse da população 

mundial por produtos naturais e pela escassez de mel no mercado, existe uma demanda 

crescente do mercado mundial o que vem favorecendo a comercialização do mel.  
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Além do auxílio da mão-de-obra familiar, para o p rocesso produtivo alguns 

apicultores utilizam, também, a troca de serviço com outros produtores e, durante os períodos 

de acúmulo de atividades (como o período de colheita de mel ou de migração de colméias) 

podem utilizar mão-de-obra contratada. Por se tratar de um trabalho pesado e desgastante o 

valor da diária apícola em algumas regiões pode ser até duas vezes superior ao valor das 

diárias em outras atividades agropecuárias. Algumas dessas diárias são contratadas no 

período da estiagem, quando há uma escassez de serviço no campo, auxiliando a manutenção 

e sustento das famílias em um período crítico do ano. Entretanto, a importância da atividade 

apícola no contexto da agricultura familiar não está apenas no incremento da renda, mas 

também na melhoria do nível nutricional da família em virtude do consumo de produtos 

apícolas (mel e pólen). Nesse ponto, um aspecto que deve ser considerado é a necessidade de 

conscientização dos agricultores familiares para a utilização desses produtos como alimento e 

não só como medicamento, comportamento já observado entre produtores e en tre grande 

parte dos consumidores. 

 

Outro ponto positivo é que, diferente de outras atividades agropecuárias que 

contribuem para a d egradação do meio ambiente, a ap icultura necessita de um ambiente 

preservado para alcançar bons resultados, principalmente em estados como o Pará, onde o 

mel é produzido a partir da flora nativa, que é abundante e diversificada. Esta característica, 

além de conferir à r egião grande potencial para a produção do mel orgânico, estimula os 

apicultores à preservação e aumento dos recursos naturais disponíveis. 

 

Os impactos mais emergentes advindos da atividade apícola são:  

 

- Desenvolvimento social - fixação do homem no campo, emprego da mão-de-obra 

familiar e melhoria da sua alimentação; · Desenvolvimento econômico - geração de renda, 

reduzindo a d ependência da agricultura de subsistência; ativação do comércio local e dos 

produtos direta ou indiretamente relacionados à atividade apícola, além da ampliação da base 

de exportação para a economia do Estado;  

 

- Desenvolvimento ambiental - preservação da flora nativa, garantindo, também, a 

preservação de espécies animais dependentes desta flora;  
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- Desenvolvimento humano - propiciando ao produtor rural e sua família a 

oportunidade de maior participação social, dignidade e qualidade de vida. 

 

1.1) Manejo  

A atividade apícola é es sencialmente ecológica, comprovadamente rentável, que 

pode ser desenvolvida em, praticamente, todo o espaço geográfico, que possui condições de 

solo e clima favorável e uma vegetação exuberante e r ica em floradas, sendo uma atividade 

sustentável e de grande importância econômica. De acordo com Guimarães (1989), pela sua 

natureza a ap icultura é uma atividade conservadora das espécies. Não é d estrutiva como a 

maioria das atividades rurais e é u ma das poucas atividades agropecuárias que preenche todos 

os requisitos do tripé da sustentabilidade: o econômico porque gera renda para os agricultores: 

o social porque utiliza a mão-de-obra familiar no campo, diminuindo o ê xodo rural; e o 

ecológico porque não se desmata para criar abelhas. 

 

1.2) Polinização 

Este processo, de acordo com Puttkammer (1997) constitui-se na transferência dos 

grãos de pólen da parte masculina da flor para a p arte feminina, possibilitando a s ua 

fecundação e conseqüente desenvolvimento do fruto e das sementes. 

 

É sabido que as abelhas contribuem com a maior parcela de polinização das flores, 

sendo de notar flagrante diminuição de produtos, onde a fecundação das flores é deixada ao 

acaso dos ventos e das chuvas.  Kerr (1979) argumenta que a importância das abelhas cresce 

ao mesmo tempo em que no ecossistema aumenta o número de nichos ecológicos e, 

paralelamente, a p roporção de espécies de plantas bissexuais ou dióicas e aquelas que são 

obrigatoriamente pasmíticas (auto-estéreis). 

 

A maioria das plantas que produz flores depende dos animais como aves, 

morcegos, e principalmente, insetos para sua polinização, sendo as abelhas um dos principais 

polinizadores. Culturas como laranja, café, pêssego, maçã e abóbora melhoram a produção e 

a qualidade dos frutos quando as abelhas são utilizadas como polinizadoras. 
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A importância das abelhas na transferência de pólen, tanto num processo de 

polinização cruzada como na autopolinização em espécies de plantas cultivadas ou não, é 

bastante conhecida. Além de permitir o aumento na produção de sementes e frutos, bons 

níveis de polinização asseguram também frutos de melhor qualidade e colheitas mais 

uniformes McGREGOR (1976) e FREE (1993). 

 

1.3) Importância socioeconômica  

Para Van Tol Filho (1963), dentre as indústrias rurais, a ap icultura é aq uela que 

propicia mais rápida amortização, principalmente, porque em geral constitui atividade 

subsidiária. Havendo mercado franco, já nos primeiros anos ficam cobertas todas as despesas 

de instalação. Esse mesmo autor relata que para os produtores apícolas não há receio de 

superprodução, pois vários países solicitam insistentemente o mel. O Brasil tem poucas regiões 

em que não seja, economicamente, recomendável, a apicultura. 

 

A apicultura é um empreendimento desenvolvido a partir de baixos investimentos e 

baixos custos operacionais; esta atividade permite o consórcio com qualquer outra atividade 

agropecuária, pois não concorre com nenhum animal no pastejo, pois as abelhas não 

consomem a forragem, o que mostra mais uma vantagem que é a não necessidade de uma 

formação de pastagens; com a vegetação e clima da região, a produção apícola torna-se muito 

produtiva chegando a uma média de 30 kg /  colméia / ano; os produtos gerados são naturais e 

de alto valor de mercado, além de, com apiários localizados em vegetação nativa, haver a 

possibilidade de produzir mel orgânico que atinge preços elevadíssimos no mercado 

internacional (VAN TOL FILHO, 1963). 

 

A criação racional de Apis Mellifera no Brasil é atualmente a miscigenação de 

abelhas européias e africanas. O maior valor da apicultura é a p olinização, visto que o mel é 

uma conseqüência da visita que as abelhas fazem a u m mesmo tipo de flor (polinização 

dirigida) (WIESE, 1980).  
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A produção de mel está diretamente associada à flora apícola, pois além do volume 

produzido, a cor e o sabor do mel dependem da espécie botânica da qual extraíram o néctar. A 

apicultura racional utiliza técnicas de manejo e insumos adequados, preservando o meio 

ambiente e as  condições de reprodução das abelhas. Outros produtos de maior interesse 

comercial são: o pólen, a p rópolis, a g eléia real, a cer a, a ap itoxina (veneno) e o mais 

conhecido deles o mel. 

 

O mel é o produto mais importante, de acordo com Araújo (1983), é considerado o 

elixir de longa vida. Não só como alimento, mas também como portador de invulgares 

propriedades curativas. Detém um importante valor comercial. 

 

O pólen como elemento masculino da flor, ao cair no ovário produzirá frutos 

(MARQUES, 1993). A abelha ao fazer a co leta dirigida de néctar nas flores, além de 

transportar o pólen de flor em flor, a c oleta também, para levá-lo à co lméia como matéria-

prima na alimentação de larvas e d a rainha. Como o pólen é t ransportado externamente ao 

corpo, no último par de patas, é p ossível coletá-lo, praticamente, puro e co mercializá-lo In 

natura ou em misturas para o consumo humano. Na sua composição encontram-se proteínas, 

gorduras, minerais, água, carboidratos e antibióticos. 

 

A própolis é uma resina que as abelhas extraem de algumas plantas e a u sam para 

vedar as frestas, reduzir a e ntrada da colméia e impermeabilizar as paredes internas e favos 

(VIEIRA, 1986). O uso pelo homem visa aproveitar o seu grande poder bactericida no 

tratamento de doenças respiratórias e urinárias, de feridas, queimaduras e micoses, etc. 

 

A geléia real é um produto elaborado internamente pela abelha através da ingestão 

de pólen e sua produção industrial só é possível através do conhecimento da biologia da Apis. 

É composta de água, proteína, enzimas, vitaminas e hormônios, sendo muito utilizada no 

tratamento de anemias, no estímulo ao apetite, na regularização da função intestinal entre 

outros (SOUZA, 1987). 
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A cera é co mposta basicamente por ácidos graxos e v itamina A, sendo utilizada 

pelo homem para ativar a s ecreção salivar quando mascada com mel, combater o tártaro 

dentário e o  acúmulo de nicotina nos fumantes, fabricar cremes e máscaras na cosmetologia, 

além de servir como componente na produção de pomadas e p ela indústria farmacêutica. É 

usada, também, na indústria moveleira, entre outras aplicações (GONZAGA, 1998). 

 

A apitoxina (veneno) é utilizada no tratamento de reumatismos, artrites e celulites. 

Segundo os estudiosos, a apitoxina, sob a ótica financeira é uma fonte valiosa de divisas e seu 

aproveitamento está muito além de suas potencialidades (MARQUES, 1993). 

 

A prática desta atividade requer, ainda, pessoas na fabricação de equipamentos, 

indumentárias, máquinas e materiais para a produção e beneficiamento de mel. Vilela (1999) 

argumenta que além da produção direta do mel, a atividade abrange cunho industrial, 

beneficiando mel e subprodutos tais como: mel composto com geléia real, com própolis e com 

diversas essências. 

 

Gerando um número cada vez maior de trabalhos diretos e indiretos, os quais 

permitem o aproveitamento da mão-de-obra de mulheres e pessoas idosas, concorrendo para a 

fixação do homem ao campo e é u ma das atividades que mais se identifica a pequena 

propriedade, ao pequeno produtor, com todas as vantagens sócio-econômicas e ambientais. 

 

1.4) A Apicultura e o meio ambiente 

Segundo Wilson (1994) as florestas tropicais abrigam a maior diversidade 

biológica e genética da comunidade terrestre. Devido a esta grande diversidade existe um alto 

nível de especialização e interdependência nestes sistemas florestais, fazendo com que as 

alterações populacionais em uma espécie, ou mesmo perda de uma planta ou animal 

(extinção), possa desencadear processos de alteração e er osão genética (incluindo a 

possibilidade de extinção em cascata), levando a perdas expressivas na biodiversidade local. 
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Além disso, a es trutura e a co mposição das populações vegetais naturais são 

oriundas de uma série de eventos edafoclimáticos (interações entre solos e c limas), e 

ecológicas variáveis no tempo e n o espaço. Para manter a es trutura e a c omposição 

característica de cada população, dentro das espécies, houve evolução de características 

genéticas, que facilitam a sobrevivência e/ou reprodução dentro de uma sucessão de 

ambientes (REIS et al. 1999). Estes ambientes incluem desde variações de clima e solo, até os 

diferentes extratos (espécies adaptadas ao dossel, formação de sub-bosque e ex tratos 

herbáceos, de uma maneira geral), típicos de florestas tropicais. 

 

A interação entre plantas e a nimais, quer seja pelo processo de polinização, 

dispersão de sementes ou herbívora é muito intenso, tendo a maioria das espécies vegetais 

tropicais polinização e dispersão de sementes realizadas por animais (BAWA, 1990). Ainda, 

o autor relata que estes processos biológicos, básicos para a sobrevivência e e volução das 

plantas e dos animais, exigem grande participação mútua implicando em que as florestas 

tropicais apresentem aspectos evolutivos distintos das florestas temperadas, e, 

conseqüentemente, necessitem de estratégias de conservação e manejo distintas. 

 

A grande maioria das espécies tropicais apresenta mecanismos de alogamia 

(cruzamento entre indivíduos diferentes), envolvendo a zo ofilia (polinização por animais) 

BAWA (1974, 1990, 1992). Assim, a manutenção da diversidade (incluindo polinizadores, 

dispersores de sementes e o utras espécies envolvidas na sustentabilidade destes) é 

imprescindível para a co ntinuidade do processo de perpetuação e evolução das espécies. A 

redução das populações dos vetores mencionados terá implicações sobre a estrutura 

demográfica e g enética das populações das espécies em questão. Na polinização, 

preferencialmente produzida por animais, as plantas oferecem uma grande variedade floral, 

atraindo uma grande diversidade de animais. 

 

As abelhas são importantes na manutenção da biodiversidade e s ua ação 

polinizadora constitui importante fator para a manutenção da biodiversidade nos mais 

diversos ecossistemas do globo terrestre. Onde existem flores na superfície da Terra, 

encontra-se também alguma espécie de abelha responsável pela polinização de certa espécie 

vegetal, assegurando sua presença constante na comunidade vegetal daquela área (FREITAS, 

2000b).  
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Nogueira-Couto e Couto (2000) argumentam que sem dúvida, a polinização por 

insetos é de grande importância para a reprodução das plantas, manutenção da biodiversidade 

e para aumentar a p rodução agrícola. Dentre os insetos, pode-se destacar a a tuação das 

abelhas. Há diversas espécies de abelhas que têm sido usadas pelo homem para polinização 

de culturas de grande importância comercial, no campo e em estufas. Dentre as espécies de 

abelhas, a mais usada é a da espécie Apis mellifera. No Brasil, as abelhas Apis mellifera, 

africanizadas, podem e t êm sido utilizadas como polinizadoras de diversas culturas. Para 

Nogueira-Couto e Couto (2000) o reconhecimento da importância da polinização com 

abelhas no Brasil encontra-se em fase de plena expansão, conquistando o seu espaço nos 

centros de pesquisa, encontros técnicos e nos meios de comunicação. Por outro lado, a 

preocupação com a escassez dos agentes polinizadores naturais é crescente e está mudando o 

rumo das investigações. 

 

Freitas (1999), relata que: 

As abelhas são importantes agentes de manutenção da biodiversidade, e podem ser 

indicadores biológicos do equilíbrio ambiental muito útil no esforço da conservação da 

biodiversidade e e xploração sustentável do meio ambiente, podendo a própria apicultura e 

meliponicultura constituir alternativas ecologicamente corretas e au to-sustentáveis de 

explorar ambientes naturais ainda não degradados, ou recuperar áreas ameaçadas de erosão 

genética. 

 

O autor diz, ainda, que as abelhas contribuem para a manutenção da 

biodiversidade tanto direta como indiretamente. A forma direta pela qual as abelhas 

beneficiam a biodiversidade é p ela polinização das espécies vegetais, assegurando a s ua 

reprodução. Aliás, além da polinização em si, o comportamento de forrageiro das abelhas, 

sempre rapidamente passando de flor em flor, indo e vindo entre flores de plantas diferentes 

da mesma espécie, favorece que essa polinização ocorra entre flores de plantas diferentes, a 

chamada polinização cruzada. Essa forma de polinização faz com que o cruzamento ocorra 

entre plantas com materiais genéticos diferentes, garantindo a manutenção da variabilidade 

das espécies vegetais. Para Freitas (1999) a variabilidade genética em uma população 

qualquer pode propiciar mutações e h ibridações importantes no processo de adaptação da 

população às mudanças nas condições do meio, bem como levar à e volução da própria 

espécie e/ou o surgimento de uma nova espécie. 
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Finalmente, as abelhas são importantes indicadores biológicos do nível de 

distúrbios infringidos ao meio ambiente. Procedimentos que possam levar a r edução no 

tamanho populacional de espécies vegetais importantes na alimentação de alguma espécie de 

abelha, ou no seu desaparecimento total da área, afetam, imediatamente, a população daquela 

abelha, seja no seu comportamento de forrageiro, abundância ou distribuição (SPÜRGIN, 

1997). A poluição do ar e o uso de produtos químicos e/ou tóxicos podem ser identificados na 

cera, mel, própolis e pólen dos ninhos das abelhas. Situações de contaminações mais graves 

podem ser detectadas pela mortandade de abelhas devido à sua alta suscetibilidade a produtos 

tóxicos. Em todas essas situações, podemos usar as abelhas para sinalizar os problemas, 

ainda, bem cedo, possibilitando a sua identificação e correção, antes que seja muito tarde para 

se tomar providências.  

 

2) Sistemas de Informações Geográficas 

 O termo geoprocessamento surgiu com a introdução dos conceitos de manipulação 

de dados espaciais georreferenciados dentro de sistemas computadorizados, através das 

ferramentas denominadas Sistemas de Informações Geográficas - SIG's, (Ortiz, 1993). 

Um SIG é co nstituído por um conjunto de "ferramentas" especializadas em adquirir, 

armazenar, recuperar, transformar e emitir informações espaciais. Esses dados geográficos 

descrevem objetos do mundo real em termos de posicionamento, com relação a um sistema de 

coordenadas, seus atributos não aparentes (como a cor, pH, custo, incidência de pragas, etc) e 

das relações topológicas existentes. Portanto, um SIG pode ser utilizado em estudos relativos 

ao meio ambiente e recursos naturais, na pesquisa da previsão de determinados fenômenos ou 

no apoio a decisões de planejamento, considerando a concepção de que os dados armazenados 

representam um modelo do mundo real, (Burrough, 1986). 

 

Um SIG pode, ainda, ser definido como um sistema provido de quatro grupos de aptidões para 

manusear dados georreferenciados: entrada, gerenciamento, manipulação e análise, e saída. Os 

dados são georreferenciados quando estes possuem basicamente duas características: dimensão 

física e localização espacial, (Aronoff 1989). 
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Em resumo, as principais características de SIG’s  são: 

-  Integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados 

cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos 

numéricos de terreno. 

-  Combinar as várias informações, através de algoritmos de manipulação, para gerar 

mapeamentos derivados. 

-  Consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados geocodificados. 

Os dados tratados em SIG’s incluem: imagens de satélite, modelos numéricos de terreno, 

mapas temáticos, redes e dados tabulares. 

 

Uma característica básica e g eral num SIG é sua capacidade de tratar as relações espaciais 

entre os objetos geográficos. Denota-se por  topologia  a estrutura de relacionamentos espaciais 

(vizinhança, proximidade, pertinência) que podem se estabelecer entre objetos geográficos. 

Armazenar a topologia de um mapa é u ma das características básicas que fazem um SIG se 

distinguir de um sistema CAD. A outra diferença fundamental é a cap acidade de tratar as 

diversas projeções cartográficas. Para aplicações em análise geográfica e r edes, o 

armazenamento da topologia permite o desenvolvimento de consultas a u m banco de dados 

espacial, que não seriam possíveis de outra maneira. 
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3) Objetivos 

 

Projeto destinado ao planejamento da atividade apícola do assentamento Padre 

Josimo Tavares localizado na região sul do estado do Pará. Visa apoiar os assentados em uma 

atividade econômica não degradante, e q ue pode ser desenvolvida de forma familiar, 

objetivando estabelecer uma metodologia que contribua com o planejamento da atividade dos 

assentados no sentido de melhorar sua renda, mas procurando preservar a natureza. 

 

Criar uma metodologia destinada à identificação do local mais adequado para a 

instalação dos apiários, visando otimizar a produção de mel, assim como, contribuir na 

polinização de zonas escolhidas para aumentar a produção agrícola e acelerar o processo de 

recuperação, com flora nativa, de áreas degradadas.  

 

Contribuir numa atividade econômica que por ser de baixo custo (comparada a 

outras atividades rurais) pode ser realizada por pequenos produtores e conseqüentemente 

tendo um alto valor social, atividade que por suas características pode envolver o produtor e 

sua família, gerando uma profissionalização de seus integrantes e estimulando a cooperação 

familiar. Além de ser uma atividade não degradante do meio e que se bem planejada, pode ser 

biorremediadora. 
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4) Justificativa 

 

Atualmente observamos que no manejo da atividade apícola tradicional, 

geralmente não são utilizados critérios de otimização produtiva e métodos ecologicamente 

adequados. Neste trabalho é sugerida uma metodologia onde a união de técnicas de 

geoprocessamento e co nhecimento tradicional proporcionam um planejamento onde ocorre 

aumento de produção e melhor aproveitamento ecológico das abelhas. 

 

Na região do projeto a pecuária é praticamente a única atividade para o agricultor 

familiar e está sendo praticada de forma não sustentável com super pastejo, o que colabora 

com a degradação ambiental, a maioria dos projetos da região são destinados a pecuária. 

 

A apicultura corresponde a u m fator positivo, pois a at ividade não degrada e 

dispensa estudo de impacto, e ao contrario da pecuária, precisa de área preservada. 

 

 

5) Área de estudo 

A partir da década de 80, observa-se a emergência e expansão dos assentamentos 

rurais, fruto das pressões dos movimentos sociais e seus aliados que atuam no meio rural. Em 

1997 ocorreu a ocupação do imóvel Tainá-Rekã (antiga fazenda “Bradesco”), situado no 

município de Conceição do Araguaia (sul Estado do Pará), tornando-se palco da primeira 

experiência de ocupação de terras que desencadeou com a criação do assentamento Padre 

Josimo Tavares. 

 

Sendo a r egião de estudo deste trabalho o assentamento Padre Josimo Tavares. 

Este assentamento ocupa uma área de 27.061,631 ha, onde estão estabelecidas quase 1000 

famílias.   
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6) Material e Métodos 

6.1) Dados levantados em campo 

Os dados levantados em campo para a execução do trabalho de acordo com os 

critérios previamente estabelecidos foram:  

 

- Principais vias de acesso (estradas- pontos corridos); 

- Apiários existentes; 

- Grandes lagos (Perenes e intermitentes relevantes); 

- Aglomerados urbanos e de animais relevantes (ponto central); 

- Refinarias/ Destilarias/ Usinas/ Depósitos de Lixo/ Matadouros; 

- Terrenos com alta declividade; 

- Áreas apropriadas para instalação de apiários, sugeridas pelos moradores locais; 

- Limites da Reserva Legal; 

- Monoculturas com uso de agrotóxicos; 

- Vegetação nativa na área modelo (amostra); 

- Coberturas densas na Reserva Legal; 

- Eucalipto, Laranja, aglomerados de espécies exóticas interessantes para prática de 

apicultura; 

 

6.2) Elaboração do Sistema de Informações Geográficas  

Através da pesquisadas na bibliografia especializada as técnicas de manejo das 

abelhas foram definidos os critérios gerais que deveriam ser considerados para a instalação 

das colméias. O resumo destes critérios aparece no Quadro 1. 
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TIPO DISTÂNCIA TIPO Justificativa 

Vias Principais Entre 100 m e 5 Km Faixa de 
implantação 

Faixa para segurança de 
usuários da via, e proteção 
das abelhas, mas que não 

exceda distância para 
facilidade de acesso 

Atividade 
econômica 

(Hortifrutigranjeiro) 
Mais de 1,5 km Restritivo 

Raio seguro para evitar a 
dispersão das abelhas às 

atividades alheias à 
produção. 

Engenhos, 
sorveterias, fábricas 

de doces, aterros 
sanitários, depósitos 
de lixo, matadouros, 

etc. 

Mais de 1,5 km Restritivo 

Impedida a dispersão dos 
indivíduos das 

comunidades apícolas para 
atividades alheias a 

produção. Contaminação de 
produtos por fatores 

indesejados. 
Área Urbana        

(vila) Mais de 1,5 km Restritivo Segurança 

Sede de fazendas e 
outras edificações 
habitadas (local) 

Mais de 400 m Restritivo Segurança 

Recinto de animais 
(local) Mais de 400 m Restritivo Interação indesejável entre 

espécies. (Segurança) 

Fontes de água 
potável 

(Hidrografia) 
Entre 500 m e 10m Faixa de 

implantação 

Faixa para que não haja 
contaminação pelos 

próprios dejetos da abelhas, 
mas que não exija gasto 

acentuado de energia para o 
consumo 

Outras comunidades 
apícolas Mais de 1,5 km Restritivo Evitar concorrência direta 

entre comunidades. 

Florada Apícola Menos de 3 km 

Limite 
máximo de 

área de 
implantação 

Caracterização do potencial 
florístico 

Monoculturas 
Até 3 km (apicultura 

orgânica), 1,5Km 
(apicultura comum) 

Restritivo 
Risco de contaminação dos 
enxamens e produtos por 
produtos agroquímicos. 

Topos de morros, 
terrenos com alta 

declividade 
Local Restritivo 

Prejudica o deslocamento 
do apicultor e o manejo do 

mel, principalmente 
durante a colheita. 



 

  

TIPO DISTÂNCIA TIPO Justificativa 

APP's 500 m (Inclui faixa 
APP) 

Faixa de 
implantação 

Priorizar implantação 
devido a necessidade de 
estagnar a degradação 
ambiental iniciando 

processo de restauração. 
Inclusive com plantio de 

espécies melíferas e 
frutíferas nativas. 

Margem da Reserva 
Legal 

Lotes que margeiam 
RL 

Faixa de 
implantação 

Priorizar implantação pela 
necessidade de estagnar 

ações além dos limites dos 
lotes. Idealizar espírito 
conservacionista entre 

proprietários dos lotes que 
margeiam RL. 

Regiões 
descampadas e de 

ventos fortes 
Local Restritivo 

Dificuldade de vôo, 
causando desgaste 

energético adicional para as 
operárias. 

Raio econômico 3 km 

Limite 
máximo de 

área de 
implantação 

Raio em que as abelhas 
obtêm desempenho sem 
gasto extra de energia. 

 
Quadro 01: critérios considerados para a instalação das colméias. 

 
 

Nesta tabela indica-se na primeira coluna geo-objeto ou objeto espacial, que o 

Sistema de Informações Geográficas irá a considerar, por exemplo: Hidrografia.   

 

Na segunda coluna se estabelece a distância de influencia no comportamento das 

abelhas, com relação ao geo-objeto indicado na primeira coluna. A referida distância vai 

gerar no SIG uma faixa de uso ou de impossibilidade de uso, conhecida como “buffer”.   

 

Na terceira coluna indica-se, se o buffer a ser criado, será restritivo ou obrigatório 

em seu uso.Na quarta coluna se estabelece a justificativa do buffer a ser criado.  
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Após a e laboração dos “buffers” da primeira etapa, e at ravés do uso do SIG foi 

construído mapa de síntese em duas escalas, incluindo todas as restrições indicadas na Tabela 

1, possibilitando desta forma a visualização integrada das diversas condições estabelecidas. A 

determinação em duas escalas foi pertinente devido a fatores aplicados em grandes áreas e 

pequenas áreas. Os fatores de restrição foram aplicados no mapa em duas escalas, uma menor 

onde foram efetuadas as restrições mais abrangentes e o utro em escala maior onde foram 

aplicados os fatores restritivos locais. 

 

Para o nível Regional foram elaborados os mapas com base nas seguintes cartas 

topográficas do IBGE 1:50.000: Araguacema, Conceição do Araguaia, Rio Arraial Araguaia 

e Rio Piranhas. Também foi utilizado mapa georreferenciado fornecido pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pontos levantados em campo com 

utilização de um GPS Garmin Etrex. Utilizou-se um microcomputador com processador 

Pentium IV, e o software utilizado foi o Spring 5.1.3, desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, do qual se pode efetuar o download no endereço 

http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/download.php.  

 

A partir daí foi possível estabelecer um mapa em escala regional (Figura 1) onde é 

possível visualizar as áreas habilitadas a receber colméias segundo os critérios previamente 

definidos (Áreas em verde). As áreas em cor avermelhada correspondem às regiões 

impossibilitadas de implantação das colméias, segundo os critérios utilizados. 
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Figura 01 

 

Através de levantamento e e m loco dados fornecidos pelo INCRA, foram 

marcados pontos correspondentes a sedes de lotes e recintos de animais em uma porcentagem 

dos lotes indicados como amostragem para aplicação dos fatores de restrição locais. Não 

foram levantados todos os pontos referentes a todos os lotes do assentamento devido ao 

escasso tempo para checagem de campo. 

 

 Para efetuação dos fatores de restrição em menor escala foram criados layers para 

cada tipo de situação, um de 400m para residências e r ecinto de animais, fatores de 

segurança, outro de 10m a p artir da hidrografia para evitar contaminação da água pelos 

próprios dejetos produzidos pelas abelhas. Todos os buffers gerados foram unidos ao plano 

de informação nomeado área restrita. 

 

Através de análise de imagem de satélite (Google) e checagem de campo o pasto 

apícola foi dividido em três categorias de acordo com o grau de qualidade polinizadora, são: 

teor de florada alta, média e baixa. Na área de amostra foram demarcados os três níveis. 
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Depois de estabelecida a zona apropriada para instalação dos apiários, região 

verde do mapa em escala regional, aplicou-se a mesma metodologia de elaboração de buffers 

sobre a área de amostragem, impondo-se as restrições estabelecidas pelos critérios indicados 

pela bibliografia consultada. O resultado do processamento forneceu o mapa da figura 2, 

onde podem ser observadas as áreas de restrição (vermelho), áreas de florada divididas em 

três categorias: Florada alta (verde escuro), florada média (verde claro) e f lorada baixa 

(laranja). Também são observados os limites de cada lote da região modelo. 

 

 
Figura 02 

 

Durante o processo de elaboração e tratamento dos dados no software Spring 5.1.3 

todos os planos de informação (PI) foram criados sob uma categoria temática individual, 

onde cada categoria possui sua respectiva classe temática. Deste modo todos os dados 

referentes a montagem do sistema são transformados em arquivos no formato Shapefile para 

poderem ser utilizados no software TerraView 3.1.4, também livre e podendo ser efetuado o 

download através do site: http://www.dpi.inpe.br/terraview/index.php. 
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De acordo com critérios estabelecidos em relação a q ualidade de florada (pasto 

apícola) e cooperação no processo de restauração de áreas de preservação permanente pela 

polinização, e necessidade de flora preservada para a atividade, as áreas de implantação aptas 

foram classificadas em graus, de acordo com o potencial florístico/ ecológico.  

 

No software Terra View os dados foram cruzados de modo a gerar um mapa onde 

foram identificadas e demarcadas as seguintes situações: Grau 01 a Grau 06, onde podem ser 

identificadas áreas de intersecção de alto potencial florístico com áreas de APP (Grau 01) até 

áreas de intersecção de baixo potencial floristico com áreas fora de APP, porém dentro de 

áreas aptas (Grau 06). 

 

 

 
Figura 03 
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7) Resultado e conclusão  

 

Através das técnicas de manejo apícola desenvolvidos será sugerida a introdução 

de uma nova atividade econômica no assentamento, tornando-se uma opção de renda entre os 

habitantes. 

 

Este processo gera uma qualificação profissional dos assentados, conscientização 

da preservação ambiental, implementação de medidas destinadas a r everter o processo de 

degradação ambiental, e por último estabelecer nesta região piloto uma metodologia de uso 

do SIG que possa servir de referencia a outros projetos. 
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Abstract: The Geocoding Addresses in Geographical Information System - GIS - mapping 

with a demand of specific features, it is endowed with a vector, i.e. line segments that take 

attributes as numeric ranges. These ranges allow the numerical representation corresponding 

geographic numbering in places, and therefore the viability of the spatial distribution of 

topics relate to geocoding. This process transforms information in tabular addresses off 

representations combined with the intervals stored in the axis of the line segments. First, the 

study presents the procedure for performing geocoding, and then the standard generic address 

used in Brazil. In a second step, a cas e study could evaluate the implementation of the 

method used in a GIS geocoding performing a modeling concept from the perspective of 

science oriented "Geographic" and the interests of retailers such as "delivery". In this sense, a 

database was modeled containing descriptive information (register) on the client format (.Xls) 

from a franchised store “China in Box” in Florianópolis - SC. As input into the system, we 

employed the layers of roads and municipal administrative division format (.Shp) covering 

the central region of the county. The description registration information containing the 

physical address of the customers was processed in the extension Geocoding Solution ESRI 

ArcGIS 9.3, in which we used the Address Locator Manager in the standard "Brazilian Style 

simple with Intersect." In response, the system became the descriptive information in a point 

layer containing the geographic coordinates assigned to each customer address. As a result, 

the application of the geocoding process in ArcView, through the developed modeling, 

showed 97% error-free combinations, a r esult that can be considered acceptable by a l arge 

margin of success.  
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Regarding the missing 3%, there was the process of re-combinations with only a small 

percentage of gross errors contained in the spreadsheet of customer registration, and therefore 

will not affect the efficiency of using the extent analysis. The study showed that the 

developed method brings principles to other users of reference and ease of management, as 

well as management of mapping for geocoding. Among the effective gains, it is worth 

underscoring: optimization of time and economy, especially considering the field work. 

Finally, the high rate of correct combinations, i.e. the completion of the geo-coded address 

successfully demonstrated the potential application of the automated procedure for 

geographical spatial analysis purposes. 

 

 

Sistema de Informações Geográficas – SIG 

 

Definir Sistemas de Informações Geográficas não é u ma tarefa simples. Do ponto de vista 

epistemológico, para se chegar a uma definição precisa do que é SIG, será antes necessário 

identificar as fontes de contribuição teórico-conceitual que formam esta "ciência nascente" e 

em desenvolvimento. 

 

No entanto, o SIG se configura neste trabalho como a f erramenta básica para o seu 

desenvolvimento, logo, exige um esforço de definição. Partindo deste preceito, e fazendo uso 

da base teórica apontada por Câmara, Monteiro e M edeiros (2001, p.1), iniciamos 

considerando que, apesar de seu caráter interdisciplinar, o fundamento básico da Ciência da 

Geoinformação é a construção de representações computacionais do espaço. 

Câmara aprofunda a respeito da interdisciplinaridade que envolve o termo em análise.  
As raízes deste problema estão na própria natureza interdisciplinar (alguns diriam 

transdisciplinar) da Ciência da Geoinformação. Ponto de convergência de áreas 

como Informática, Geografia, Planejamento Urbano, Engenharia, Estatística e 

Ciências do Ambiente, a Ciência da Geoinformação ainda não se consolidou como 

disciplina científica independente; para que isto aconteça, será preciso estabelecer 

um conjunto de conceitos teóricos, de aplicação genérica e i ndependentes de 

aspectos de implementação. (CÂMARA et al, 2001, p.1) 
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Clarke segue pela mesma linha de raciocínio, porém não aborde tão especificamente a 

multidisciplinaridade, deixa claro que a definição da ciência permanece em aberto. "SIG pode 

ser definido de muitas maneiras diferentes. Cada definição que você escolher depende do que 

você procura. Comum a t odas as definições é  um tipo de dados, dados geográficos, são 

únicos porque eles podem ser ligados a um mapa geográfico. (CLARKE, 2003, p.2). 

É importante notar que não só Clarke, mas também Harmon deixa claro que "SIG é uma 

acumulação organizada de dados e procedimentos que ajudam as pessoas a tomar decisões 

sobre o que  fazer com as coisas. Em um SIG, estas coisas têm uma característica que os 

torna, no mínimo, um pouco especial - sua localização é uma parte importante do que eles 

são." (HARMON;ANDERSON, 2003, p.1) 

 

Ressalta-se agora a definição de SIG enfocada sob um ponto de vista técnico e sob a ótica da 

aplicabilidade cotidiana. 

 

Desta maneira, para Armani, SIG é um “sistema de informação formado por um conjunto de 

funções para a estocagem, criação, manipulação e visualização de uma variedade de dados 

espaciais representados por feições pontuais, lineares ou zonais (polígonos)” (LOCH apud 

ARMANI, 2007, p.16). 

 

De acordo com DeMers (2009, p.19-20) os SIG são sistemas concebidos para inserir, 

armazenar, editar, recuperar, analisar e extrair dados geográficos e informações, sendo 

composto de um dito "orquestrado" conjunto de peças que permitem o exercício das suas 

muitas tarefas inter-relacionadas. Estas partes incluem hardware e s oftware, espaço e 

organizações dentro deste espaço, os usuários que usam o sistema, os clientes que obtém e 

usam os produtos, os fornecedores que fornecem o hardware e software, e outros sistemas 

(financeiro, intitucional e legal) dentro dos quais o SIG opera. 

 

O autor emprega o termo orquestrado no sentido de ressaltar a qualidade principal do SIG, 

que diz respeito a possibilidade que os softwares SIG abrem de manusear as informações para 

diversos fins, permitindo analises diversas, na forma estrutural de camadas, desde que estes 

dados estejam georeferenciados no plano cartográfico, ou seja, apresentem o mesmo sistema 

de projeção cartográfica e sistema de referência. 
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Harmon e Anderson (2003, p.2) analisam de forma semelhante ao afirmarem que um SIG é 

composto de: Pessoas, os usuários do sistema; Aplicações, os processos e programas usados 

nas tarefas dos usuários; Dados, as informações necessárias para a r ealização das análises; 

Software, o núcleo do SIG; Hardware, os componentes físicos nos quais o sistema roda. 

Desta maneira, DeMers conclui afirmando que "a tarefa principal de um SIG é a an álise de 

dados espacialmente referenciados e d e informação para realizar muitas outras tarefas tais 

como a entrada, edição, recuperação e saída de dados." (DEMERS, 2009, p.20).  

 

Ainda conforme DeMers (2009, p.20), os SIG's operam apoiados em algorítimos e códigos de 

computação especialmente desenvolvidos para organizar dados geográficos dentro dos 

sistemas de referência apropriados, realizar consultas seletivas a estes dados e agregar estes 

para melhor compreenção, contar e mensurar feições de forma individualizada ou em 

conjunto, classificar e r eclassificar feições baseado nas especificações do usuário, sobrepor 

informações temáticas relacionadas e p or fim estar habilitado para combinar estas técnicas 

individuais em sequencias de operações ordenadas com a finalidade de simular aspectos e 

ocorrências naturais ou de carácter antropogênico para a tomada de decisões futuras. 

 

 

Sistema de codificação de caracteres ou Encoding 

 

No ambiente computacional, todas as informações visualizadas na tela do computador 

necessitam estar armazenadas em algum lugar e de alguma forma. Desta forma, todas as 

feições visualizadas na forma de mapas na interface de um aplicativo SIG, mais 

especificamente aqui o pacote ESRI ArcGIS 9.3 - Environmental Systems Research Institute, 

sejam elas pontos, polígonos ou linhas, são armazenadas no HD do computador na forma de 

números. 

 

De acordo com Clarke (2003, p.67) no nível físico, o mapa, assim como os atributos, é 

eventualmente dividido em uma seqüência de números que são armazenados nos arquivos 

dos computadores. Ou seja, todas as informações são transformadas em números para serem 

armazenadas e processadas. 
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O processo de transformar informações em números, enconding em inglês, ou sistema de 

codificação de caracteres, consiste basicamente em um padrão de relacionamento entre um 

conjunto de caracteres como o alfabeto com um conjunto de números, pulsos elétricos ou 

códigos pré-definidos e tabelados como é o caso deste estudo. 

 

O aplicativo empregado neste estudo faz uso do padrão ASCII - American Standart Code for 

Information Interchange, onde cada caracter é representado por um código de 8 bits (1 byte), 

que conforme Clarke (2003, p.67) formam um total de 256 significados padrão para os 

valores que se enquadram em um byte. Alguns dos códigos ASCII são números, outros letras 

maiúsculas ou minúsculas, alguns são caracteres especiais como "$" ou ">" e os demais são 

as chaves para as operações. A tabela 1 representa a estrutura do padrão ASCII. 

 

 
Tabela 1 - Padrão texto ASCII / Fonte desconhecida 

 

Estrutura de dados no modelo vetorial 

 

Uma vez transformadas as informações em números pelo processo descrito no tópico acima, 

estas informações podem ser representadas seguindo dois modelos no ambiente SIG. São 

eles: estrutura de dados no modelo matricial ou formato raster e estrutura de dados no 

formato vector, do inglês, ou modelo vetorial. Neste trabalho foi empregado o modelo 

vetorial por apresentar algumas caractéristicas descritas a seguir. 

 

 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1572   



 

  

O importante salientar que "Estruturas de dados vetoriais permitem a representação do espaço 

geográfico de modo que é visualmente mais intuitiva e possui maior familiaridade com um 

mapa analógico." (DEMERS, 2009, p.111) conforme descrito por DeMers. 

 

Um vetor pode ser descrito como uma classe de objetos matemáticos, ou seja, segmentos, 

com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo ou intensidade, sendo que a 

direção é a da reta que contém o segmento, o sentido é dado pelo sentido do movimento e o 

módulo ou intensidade é dado pelo comprimento do segmento. 

 

A característica mais importante e q ue diferencia um vetor é r elativa a sua estrutura que é 

formada por dois pares ordenados: o ponto onde ele começa (origem) e um outro ponto onde 

ele termina (extremidade), sendo que a estes pontos são atribuídas as coordenadas do vetor, 

as quais através do cálculo da diferença entre as coordenadas da extremidade e a s 

coordenadas da origem permitirão a g eração das coordenadas do eixo do segmento que se 

prolonga entre os dois pontos. 

 

Neste contexto, DeMers (2009, p111) ressalta que existem várias maneiras para se gerar 

informações vetoriais que nos possibilitem examinar as relações entre as variáreis em um 

único mapa ou muitas variáveis em diferentes mapas. Ainda conforme DeMers, as três 

estruturas básicas são Spaguetti, chain codes ou códigos em cadeia e estrutura topológica. 

Esta última é empregada pelo SIG neste projeto. 

 

Na estrutura topológica, os relacionamentos espaciais entre as feições geográficas são 

representados por nós, arcos e polígonos, e estão armazenados em tabelas diferentemente da 

estrutura Spaghetti. Os nós são uma entidade unidimensional que representam os vértices 

inicial e final dos arcos, além das feições pontuais. Os arcos correspondem a e ntidades 

unidimensionais, iniciando e finalizando por um nó, podendo representar o limite de um 

polígono ou uma feição linear. Os polígonos, que representam feições de área, são definidos 

por arcos que compõem o seu perímetro. 
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DeMers complementa: "Cada linha da tabela possui dois conjuntos de números:  o  par de 

coordenadas e u m número de nó associado. O nó é mais que somente um ponto; é u m 

intersecção de duas ou mais linhas e este número é usado para se referir a qualquer linha com 

que este esta conectado" (DEMERS, 2009, p113) 

 

Desta maneira, esta estrutura permite estabelecer as seguintes relações entre as feições: 

pertinência, onde os arcos definem os limites dos polígonos fechados definindo uma área; 

conectividade, na qual os arcos são conectados com outros a partir de nós, permitindo a 

identificação de rotas e d e redes, como rios e es tradas; e por fim contigüidade em que os 

arcos comuns definem a adjacência entre polígonos. 

 

Por fim, em Harmon (2003, p.75) afirma que o modelo de dados vetorial representa 

características do mundo real na forma de cadeias de pares com valores em X e Y 

representando  informações espaciais das feições. Em função da sua forma, os elementos 

podem ser expressos pelas seguintes feições geométricas: 

 

Pontos - representados por um vértice, ou seja, por apenas um par de coordenadas, definindo 

a localização de objetos que não apresentam área nem comprimento. "Um ponto é um único 

par de valores com um valor, assim X representa a longitude ou a X dimensão do ponto em 

algum espaço do plano coordenado e  Y representa a latitude ou a dimensão Y do ponto." 

(HARMON, 2003, p.75) 
 

Linhas poligonais ou arcos - representados por, no mínimo, dois vértices conectados, gerando 

polígonos abertos que expressam elementos que possuem comprimento ou extensão linear. 

"Feições lineares podem ser constituídas por um conjunto de pontos conectados ou alguma 

função matemática que descreve o ponto de partida da feição e da fórmula que a constrói." 

(HARMON, 2003, p.75) 

 

Polígonos - representados por, no mínimo, três vértices conectados, sendo que o primeiro 

vértice possui coordenadas idênticas ao do último, gerando, assim, polígonos fechados que 

definem elementos geográficos com área e perímetro. 
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Tabela 2 - Feições / Fonte: adapatado de (HARMON, 2003, p.76) 

 

 

Geocodificação 

 

Seguindo pela lógica do sistema de codificação de caracteres, o processo de geocodificação é 

operacionalizado seguindo o mesmo padrão, mas com o diferencial de agregar informação 

geográfica aos atributos. 

 

Latour e Floch apud Cavion (2008, p.35) afirmam que a geocodificação, igualmente chamada 

de georreferenciamento, é um processo que consiste em associar coordenadas a um ponto no 

espaço: o endereço postal ou geográfico. 

 

A localização de um dado pode ser feita pelo centróide de uma rua ou, no caso deste estudo, 

de uma maneira ainda mais precisa, por um número em uma rua. Ela é usada em situações 

onde dados pontuais precisam ser tratados espacialmente, mas suas coordenadas geográficas 

não estão disponíveis, sendo apenas conhecidos os seus endereços. O objetivo da 

geocodificação de endereços é d eterminar, por estimativa, a posição geográfica 

correspondente a cada endereço em um mapa. 
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Os dados utilizados pertencem sempre a duas vertentes: de localização (ou 

georreferenciamento) e de descrição. Qualquer objeto retratado em uma análise de 

geormarketing terá sua localização determinada através do seu endereço geográfico, 

dado por suas coordenadas x, y e z (ponto) ou pela posição do seu centróide 

geográfico (área). (CAVION, 2008, p.35) 

 

Deste modo, basicamente, uma informação espacial na forma de texto, como endereços 

residenciais ou comerciais conforme exemplificado abaixo, pode ser representada em um 

mapa através da realização do procedimento de geocodificação, que atribui à informação do 

endereço as coordenadas geográficas de um elemento no plano cartesiano nos eixos X e Y  

respectivamente. 

 

"TIPO"  "NOME"  "NÚMERO" 

"Rod" "Admar Gonzaga" "600" 

 

Portanto, no processo de geocodificação, além das informações descritivas, é imprescindível 

a existência de um arquivo vetorial que armazene as informações do plano de arruamento de 

uma região por exemplo. Cada segmento de reta existente neste arquivo ou layer em inglês, 

obrigatoriamente deverá armazenar ao longo do eixo do segmento de reta um intervalo de 

valores numéricos correspondentes aos "números" dos lotes, bem como as demais 

informações de "tipo" e "nome". 
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Com estas informações, o mecanismo de geocodificação opera conforme descrito por 

Zandbergen,  e exemplificado na Figura 1. 

 
Nesta abordagem, um sistema viário é representado como segmentos de linha de rua 

que armazenam os nomes das ruas e os intervalos de números de casas e os 

números das quadras em cada lado da rua. A geocodificação de endereços é 

realizada primeiro combinando o nome de rua, em seguida o segmento que contém 

os números de casa e finalmente adicionando um ponto ao longo do segmento com 

base em uma interpolação linear dentro o intervalo de números das casas. Um 

recurso opcional pode ser utilizado para mostrar de que lado do segmento de linha 

da rua o endereço é l ocalizado. Esta abordagem para geocodificação de um 

endereço é conhecida como modelo de "geocodificação de rua" e tornou-se a forma 

mais utilizada de geocodificação. (ZANDBERGEN, 2008, p.17) 

 

Este método pode não localizar a p osição geográfica em diversas situações, como por 

exemplo, quando nenhum segmento de rua com o nome do endereço for encontrado (ex. 

devido a erro de grafia), ou quando vários segmentos de rua foram encontrados (ex. devido à 

sobreposição de suas faixas de numeração, todas contendo o número do endereço). Nestes 

casos, é n ecessário realizar uma verificação das combinações e co rrigir os erros 

manualmente.  

 

 
 
Figura 1 - Exemplo do padrão de nomenclatura de endereço a ser empregado na geocodificação / Fonte: autor 
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Análise espacial 

 

Muitas são as definições do termo análise espacial, mas uma questão é c onsenso entre os 

autores que trabalham esta temática. Trata-se do fator espacialização dos dados, ou seja, 

manusear dados que possuem uma relação direta com o espaço geográfico e p ortanto 

apresentam a condição de serem visualizados espacialmente ou ao menos armazenam em sua 

estrutura as coordenadas do local os quais os dados ocupam no espaço físico. 

 

Câmara et al afirma que "A ênfase da Análise Espacial é mensurar propriedades e 

relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de forma 

explícita" (CÂMARA et al, 2002, p.3) e Clarke (2003, p.162) complementa ao afirmar que o 

propósito dos questionamentos geográficos são examinar as relações entre as feições 

geográficas coletivamente e usar estas relações para descrever fenômenos do mundo real que 

os mapas representam. 

 

Esclarecido este aspecto principal, compreendemos que análise espacial é a habilidade de se 

combinar dados espaciais de naturezas diversas, manipulando-os e aplicando-lhes técnicas 

matemáticas, estatísticas, ou outras com intuito de extrair respostas e co nclusões evidentes 

apenas com o recurso da espacialização dos dados. 

 

Bailey apud Rocha (2004, p.3) contribui considerando analise espacial uma ferramenta que 

possibilita manipular dados espaciais de diferentes formas e extrair conhecimento adicional 

como resposta. Neste contexto, esta dita ferramenta, inclui funções básicas, como consulta de 

informações espaciais dentro de áreas de interesse definidas, manipulação de mapas e a  

produção de breves sumários estatísticos dessa informação. Por fim, como análise 

exploratória espacial, permite-nos descrever e visualizar distribuições de dados espaciais, 

descobrir padrões de associação espacial, bem como identificar nos fenômenos, outros tipos 

de comportamento considerados atípicos. 
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Analise espacial compreende um conjunto de procedimentos encadeados cuja 

finalidade é a escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente o 

relacionamento espacial presente no fenômeno. Os procedimentos iniciais da 

análise incluem o conjunto de métodos genéricos de análise exploratória e a 

visualização dos dados, em geral através de mapas. Essas técnicas permitem 

descrever a distribuição das variáveis de estudo, identificar observações atípicas não 

só em relação ao tipo de distribuição, mas também em relação aos vizinhos e buscar 

a existência de padrões na distribuição espacial. Através desses procedimentos é 

possível estabelecer hipóteses sobre as observações, de forma a selecionar o modelo 

inferencial melhor suportado pelos dados. (CÂMARA et al, 2002, p.4-5) 

 

A tecnologia de sistemas de informação geográfica evoluiu de maneira muito rápida a partir 

da década de 70 de conforme com Câmara et al (2001, p.5). Desta maneira, o advento da 

computação e o  desenvolvimento de técnicas estatísticas configuram-se como os principais 

aspectos que facilitaram o desenvolvimento das técnicas de análise espacial ao longo dos 

anos a ponto de atingirem o estado atual. 

 

Como dados de entrada no sistema, Câmara et al (2002, p.4) considera três formas básicas 

que possibilitam a realização e r epresentação de análises espaciais. São elas as Superfícies 

Contínuas, as Áreas com Contagens e Taxas Agregadas e p or fim os Eventos ou Padrões 

Pontuais. 

 

Neste trabalho abordaremos apenas os Eventos ou Padrões Pontuais por tratarem-se dos 

dados a serem empregados nas análises propostas. Esta categoria de dados congrega 

fenômenos expressos através de ocorrências identificadas por um conjunto de pontos 

irregularmente distribuídos no espaço, cuja localização foi gerada por um mecanismo 

estocástico, denominados de processos pontuais.  

 

Desta maneira, ao manusear dados desta categoria, o objetivo é estudar a distribuição espacial 

destes pontos, testando hipóteses sobre o padrão observado: se é a leatório, ou ao contrário 

apresenta-se em aglomerados ou regularmente distribuído, estabelecendo o relacionamento de 

ocorrência de eventos com características do indivíduo, incorporando a p ossibilidade de 

haver algum fator ambiental como descreve Câmara et al (2002, p.5). 
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Para DeMers, nas análises espaciais as "Feições pontuais, assim como todas as entidades, 

diferem não somente em sua localização mas também nas características de seus atributos." 

(DEMERS, 2009, p.186). Estas diferenças fornecem diferentes e freqüentemente 

relacionados padrões espaciais  p ara cada grupo de feições que permitem aos usuários 

identificar padrões de distribuição como fenômenos e determinar se há alguma razão lógica 

que causa tal padrão. Pode-se classificar feições pontuais por categorias nominais e ordinais e 

também pode-se selecionar estas categorias por intervalos, taxa de valores bem como por 

tipos. Estes atributos quantitativos permitem a seleção de um amplo intervalo de grupos ou 

classes para cada feição em função da necessidade do usuário. 

 

 

Materiais 

Câmara et al (2002, p.2) lembra que basta dispor de um banco de dados e de uma base 

cartográfica que o SIG é capaz de apresentar um mapa colorido permitindo a visualização do 

padrão espacial do fenômeno. 

 

Desta maneira, os insumos básicos que compõem este trabalho são um banco de dados 

cadastral da empresa China in Box e um arquivo vetorial de sistema viário. A ferramenta de 

análise espacial configurou-se no uso do SIG - ArcGIS versão 9.3 com licença para ArcInfo e 

a função Geocoding. 

 

O banco de dados de cadastro de clientes foi adquirido junto ao ponto de venda da rede de 

franquias Delivery Fast-Food sob análise China in Box localizado na região Central do 

Município de Florianópolis - SC, sob autorização dos proprietários da loja franqueada. A 

pesquisa se baseou nos dados provenientes do sistema de automatização de vendas da loja, 

sendo o intervalo de tempo da pesquisa correspondente entre os meses de janeiro a junho de 

2010. Assim, os dados adquiridos foram:  informações de código do cliente, nome, telefone, 

endereço para entrega, data do primeiro e do último pedido dentro do intervalo em análise, 

total de pedidos realizados por cliente no intervalo de tempo, valor médio dos pedidos e valor 

total de pedidos. O intervalo do banco de dados foi extraído do sistema de automatização de 

vendas no formato (.xls) comum ao pacote Microsoft Office. 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1580   



 

  

O arquivo vetorial contendo as informações lineares do sistema viário da Ilha de Santa 

Catarina foi adquirido junto ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF por 

meio do setor de Geoprocessamento em formato (.shp). Como a área de estudo não abrange a 

totalidade da Ilha de Santa Catarina, foram apenas empregadas as informações de 

recobrimento do sistema viário da área central do Ilha e r egiões aonde localizam-se os 

clientes atendidos pelo ponto de vendas em estudo conforme apresentado na Figura 3. O 

arquivo vetorial que passaremos a denominar neste trabalho de layer de arruamento de 

acordo com a linguagem padrão dos SIG's, armazena em seu banco de atributos uma classe 

com os tipos de vias de acesso (rua, avenida, rodovia, etc), nomes das ruas, endereços de 

Código de Endereçamento Postal - CEP, e as  informações indispensáveis à geocodificação, 

ou seja, intervalos numéricos ao longo do eixo das ruas com a informação de numeração dos 

lotes tanto a direita como a esquerda do eixo. 

 

O mecanismo de geocodificação disponível no software responsável pela 

georreferenciamento automático de endereços a partir de tabelas de endereços foi empregado 

com o chamado geocodificador de endereços "Estilo Brasileiro com Intersect" desenvolvido 

pela empresa representante do pacote Arcgis no Brasil e modelado para adaptar-se ao padrão 

de arruamento característico do Brasil. 
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Método 

 

O método desenvolvido neste estudo baseou-se principalmente em duas principais etapas. A 

primeira concentrou esforços para espacializar os clientes e a s egunda em representar estes 

clientes de acordo com o nível de consumo.  

 

A metodologia empregada é representada no fluxograma através da Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma metodologia / Fonte: autor 

 

Seguindo o fluxograma, para realizar a G eocodificação dos endereços dos clientes, foi 

necessário empreender um processo de edição das informações de endereço na planilha de 

cadastro de clientes, uma vez que estas apresentavam uma série de distintos erros. 

 

Desta maneira, erros de grafia dos nomes das vias, endereços incompletos ou ainda endereços 

não verídicos ou trocados foram corrigidos. Endereços não verídicos são aqueles que os 

residentes no local o qual esta sendo realizado o pedido assumem como verdadeiro mas que 

no cadastro municipal possuem outro nome e ao serem questionados no momento do cadastro 

no sistema de automatização de vendas da loja, o operador do sistema insere as informações 

citadas pelo cliente ao invés das informações corretas de acordo com o cadastro do 

município. 
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No processo de edição da planilha foi ainda necessário padronizar a escrita dos endereços, 

afim de combiná-los com os atributos das colunas "tipo, nome e número" agregados a cada 

eixo linear no layer de arruamento. 

 

Uma vez realizada a edição da planilha de cadastro, foi configurado no Software ArcGIS 9.3 

o sistema de coordenadas métricas Projeção Universal Transversal de Mercator na Zona 22 

Sul, empregando como sistema de referencial geodésico o SIRGAS 2000. Desta maneira, os 

dados foram carregados no sistema ArcGIS. 

 

A ferramenta geocoding disponível no SIG foi empregada para realizar o procedimento de 

geocodificação de endereços. Para isto, foi realizado primeiramente o download no site > 

http://www.img.com.br/suporte_artigos_tecnicos.aspx?id=204< do padrão brasileiro de 

endereçamento. Este dito "Padrão Estilo Brasileiro com Intersect" é n a verdade uma 

adequação ao modelo de sistema de endereçamento em vigor no Brasil elaborado pela 

empresa Imagem para atender as necessidades de geocodificação no Brasil. 

 

O "Padrão Estilo Brasileiro com Intersect" é car regado na ferramenta de geocodificação e 

deve ser criado o chamado identificador de endereços. Criar o identificador de endereços 

nada mais é que um acerto de configurações. Basicamente, deve-se indicar qual a planilha a 

ser geocodificada bem como as colunas da planilha que serão empregadas para realizar as 

combinações com as colunas dos atributos do layer de arruamento. Realizadas estas 

configurações, iniciou-se o processo de vinculações conforme apresentado na Figura 3: 
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Figura 3 - Geocodificação dos Endereços (os circulos em vermelho representam os clientes) / Fonte: autor 

 

 

 

Assim que realizado o processo de geocodificação, os endereços que foram geocodificados, 

ou seja, que foram combinados, são representados no mapa na forma de pontos. Os endereços 

não combinados por qualquer motivo, devem obrigatoriamente repassar pelo processo de 

geocodificação. As recombinações, no entanto, foram realizadas nesta segunda etapa de 

forma não automatizada. Neste reprocesso, o usuário deve verificar um a um cada tentativa 

de combinação e identificar do erro, sendo este, passível de correção e p ossibilitando a 

combinação dos endereços de acordo com a Figura 4. 
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Figura 4 - Processo de recombinação supervisionada dos endereços / Fonte: autor 

 

 

O processo de geocodificação gera um novo layer de pontos no formato vetorial. Neste layer, 

a cada ponto, são atribuídas as coordenadas X e Y do ponto e os atributos da planilha de 

cadastro são mantidos. Desta maneira, torna-se possível cruzar informações e realizar 

análises espaciais diversas, considerando as feições pontos vinculadas aos atributos da 

planilha. 

 

Por fim, assim que foram geocodificados os endereços e espacializados os clientes de acordo 

com a Figura 5, a terceira etapa consistiu em organizar as informações de atributos de cada 

cliente de forma a representar as informações pretendidas na forma de mapas temáticos. 
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Figura 5 - Endereço geocodificado visualizado sobre a base de endereçamento / Fonte: autor 

 

 

De acordo com Martinelli "A construção de mapas temáticos tem início com a delimitação da 

parte da r ealidade a s er problematizada pelo pesquisador interessado na r ealização da 

representação, com vistas a e stabelecer diretrizes que orientem a bus ca de respostas às 

questões a ela colocadas." (MARTINELLI, 2003, p.33). 

 

Desta maneira, para representar o volume de vendas para cada cliente no intervalo de tempo 

em análise, de acordo com a forma de manifestação, empregou-se o método de 

representações quantitativas - manifestação pontual: método das figuras geométricas 

proporcionais por melhor representar o tema sob análise. 

 

Martinelli (2003, p.51) afirma que este método é r ecomendado para representação 

quantitativa de fenômenos localizados e a r elação de proporcionalidade entre objetos deverá 

ser transcrita por uma variação visual de mesma propriedade perceptiva. 
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Os objetos foram então classificados de forma proporcional e divididos em 5 (cinco) classes 

agrupando os valores absolutos pela quantidade de vendas por cliente (ponto) considerando o 

intervalo de tempo (janeiro-junho/2010). Ainda conforme Martinelli (2003, p.52), para 

calcular a proporcionalidade representada pela área do círculo foi empregado para definir o 

raio mínimo dos círculos a fórmula: 

 

Raio do círculo = √Q*K   onde: 

 

Q = quantidade em valores absolutos para determinar o raio mínimo; 

 

K = Constante. 

 

 

A constante K é empregada em função da variabilidade de dados onde os círculos podem por 

vezes ficar muito grandes ou muito pequenos. Desta maneira, para Q foi empregado o valor 1 

correspondente a ( 1) um pedido do cliente, sendo este o valor mínimo possível. Para K 

assumiu-se o valor 3 como normalizador por melhor se adaptar visualmente na escala de 

mapeamento empregada. Os raios das circunferências não seguem nem uma unidade métrica 

pré estabelecida e a fórmula apenas foi aplicada para gerar o raio mínimo, ou seja, o raio da 

primeira circunferência, sendo que os demais raios foram estipulados mecanicamente pelo 

sistema. 

 

Assim, de acordo com o aumento do montante de pedidos atrelado a cada cliente, o tamanho 

do raio aumenta de forma automatica regulada pelo próprio software. Neste sentido, as (5) 

cinco classes concentraram os seguintes intervalos de valores com as quantidades de vendas: 

classe 1 (raio 3) até um pedido; classe 2 (raio não definido) até 5 pedidos; classe 3 (raio não 

definido) até 10 pe didos; classe 4 (raio não definido) até 50 pe didos; classe 5 ( raio não 

definido) até 100 pedidos. Representados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Raio das circunferências / Fonte: autor 
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Resultados 

 

A aplicação do processo de geocodificação de endereços no ArcView empregando uma 

planilha com informações cadastrais de clientes e seu respectivo histórico de consumo de 

produtos do ponto de venda sob análise mostrou-se eficaz segundo a metodologia empregada, 

conforme Tabela 4: 

 

RESULTADOS DA GEOCODIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS 
1º COMBINAÇÃO RE-COMBINAÇÃO SUPERVISIONADA 

QUANT QUANT 
(%) 

STATUS QUANT QUANT 
(%) 

STATUS 

3969 95% COMBINADOS 4069 98% COMBINADOS 
99 2% AMARRADOS 0 0% AMARRADOS 
103 2% NÃO COMBINADOS 102 2% NÃO COMBINADOS 

 

Tabela 4 - Resultados dos processos de geocodificação de endereços / Fonte: autor 

 

 

O processo foi aplicado aos 4171 cadastros de pedidos registrados na planilha, os quais 

representam 100% do total de pedidos. Desta maneira, a ap licação do 1º processo de 

combinações apresentou 95% de combinações isentas de erros, ou seja, as coordenadas X e Y 

dos endereços em questão foram determinadas. 

 

Com relação aos 5% faltantes, destes, embora o sistema tenha arredondado os valores, um 

pouco mais que 2% foram apresentados com o status amarrados. O status amarrado refere-se 

aos endereços que tiveram suas coordenadas X e Y identificadas, mas o sistema por algum 

motivo de dúvida (verificar erro número 1 e 2 na Tabela 5) exige revisão do usuário afim de 

checar a situação do ponto em questão e classificá-lo como combinado ou não-combinado. 

 

O restante dos endereços não foram combinadas por problemas diversos no primeiro 

processo, e portanto, aplicou-se o reprocesso chamado de recombinação, o qual é realizado de 

maneira supervisionada. 
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No processo de recombinação, apenas um endereço pode ser devidamente combinado por 

apresentar erro grave de grafia. Os demais não combinados, 102 endereços, que representam 

apenas 2% do universo total, não foram passíveis de geocodificação por apresentarem o erro 

número 3 da Tabela 5: 

 

ERROS OCORRIDOS DURANTE PROCESSO DE GEOCODIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS 
N. erro Descrição Recombinação Processo 

1 

Muitas praças possuem nome popular diferente do 
nome oficial. Quando os clientes realizam o pedido, 
estes citam o endereço popularmente conhecido ao 
invés do endereço oficial da prefeitura. A base de 
endereçamento (layer de arruamento .shp), segue o 
cadastro de nomenclatura oficial. Desta forma, 
alguns endereços não foram geocodificados de forma 
automatizada. 

POSSÍVEL 

Foi necessário alterar 
estes endereços no campo 
ENDERECOS da planilha 
de cadastro de clientes, 
dando a estes endereços 
os nomes das ruas 
semelhantes a base de 
endereçamento 

2 

Endereços como os de alguns hospitais e outras 
instituições públicas não necessariamente possuem 
um número de endereço, como são os casos dos 
hospitais: Hospital Governador Celso Ramos, 
localizado na Rua Irmã Benwarda em Florianópolis e 
do Hospital de Caridade em Florianópolis, ou ainda, 
prédios dentro do Campus Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 

POSSÍVEL 

Por apresentarem 
quantidade  representativa 
de pedidos realizados 
nestes locais, atribuiu-se a 
estes número de endereço 
existente mais próximo 

3 

Por erros de digitação ou qualquer outro no 
momento da venda, o numero de endereço passado 
pelo cliente não é registrado de maneira correta na 
planilha e portanto não está contido no intervalo de 
números de endereço cadastrado base de 
endereçamento (layer de arruamento .shp). 

IMPOSSÍVEL 

Nestes casos, não há o 
que se fazer e os pontos 
devem ser considerados 

perdidos 

 
 

Tabela 5 - erros encontrados no processo de Geocodificação / Fonte: autor 
 
 
 

A representação cartográfica empregada, através do Método das representações quantitativas 

- manifestação pontual; combinado com o método das figuras geométricas proporcionais, 

apresentou como resultado uma série de pontos com raios variados proporcionais a 

quantidade de pedidos realizados por cada endereço cadastrado seguindo os eixos viários com 

maior concentração de pedidos realizados. Figura 6. 
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Embora conforme afirmação de Martinelli de que este método é o  mais apropriado para 

representar cartograficamente feições pontuais desta magnitude, a visualização e 

identificação dos pontos (clientes) e a quantidade de pedidos realizada por cada cliente - neste 

estudo variando de 1 a 103 pedidos,  tornou-se de difícil compreensão em virtude de fatores 

como a es cala de mapeamento, leia-se zoom empregado e p elo fator volume de vendas 

realizado para o mesmo endereço - endereço de cadastro ocupando as mesmas coordenadas X 

e Y. 

 

Com relação a es te último caso, endereço de cadastro ocupando as mesmas coordenadas, é 

comum em virtude da grande quantidade de clientes que possuem o mesmo endereço, como é 

o caso dos residentes em edifícios, os quais no processo de geocodificação, em virtude de 

apresentarem o mesmo tipo e nome de rua, bem como o número, recebem como atributo as 

mesmas corrdenadas X e Y mas configuram-se em clientes distintos. 

 

 

 
 

Figura 6 - método das representações quantitativas - manifestação pontual / Fonte: autor 
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Outro problema relacionado a visualização é a q uestão do tamanho do raio das 

circunferências. Embora agrupadas em cinco classes, com tamanhos de circunferências 

diferentes e proporcionais aos valores dos atributos em análise para facilitar a análise 

espacial, as quantidades de pedidos para cada cliente cadastrado se sobrepõem em função da 

escala de mapeamento, pois com uma escala menor os pontos ficam mais próximos uns aos 

outros e as  circunferências formam um verdadeiro arranjo de circunferências sobrepostas 

espacialmente. 

 

Mesmo que empregando como recurso para distinguir estas feições umas das outras e facilitar 

a visualização e interpretação das mesmas foi utilizado um contorno em cor preta. Esse 

recurso permitiu sinalizar que para o mesmo ponto existem diversas feições sobrepostas, ou 

ainda, que dentro da área circular de cobertura de uma feição que contenha um valor elevado 

estão localizadas no mapa outras feições de menor circunferência representando outros 

clientes e valores diferentes atribuídos a classe em análise para esta feição. 

 

Percebe-se que embora a escala de mapeamento seja alterada, a proporcionalidade das figuras 

circulares se mantém, embora não mantenha o mesmo tamanho em todas as escalas, e 

também que para os pontos que armazenam múltiplos pedidos, mesmo que empregando uma 

grande escala, a sobreposição se mantém e a e xtração de informações mais detalhadas das 

feições torna-se uma tarefa complicada. 
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PADRÃO DE APRESENTAÇÃO DAS FEIÇÕES EM DIFERENTES ESCALAS CARTOGRÁFICAS 

Escala 1:12000 Escala 1:6000 

  
1 - multiplas circunferências sobrepostas lado a lado e 

no mesmo ponto; 

2 - circunferência maior sobreposta por circunferências 

menores; 

3 - circunferências com vários raios sobrepostas 

linearmente. 

 

1 - circunferências com vários raios sobrepostas 

linearmente. 

2 - múltiplas circunferências com mais de um 

tamanho de raio sobre o mesmo ponto. 

 

Escala 1:3000 Escala 1:1000 

  
1 - múltiplas circunferências com mais de um tamanho 

de raio sobre o mesmo ponto. 

 

1 - múltiplas circunferências com mais de um 

tamanho de raio sobre o mesmo ponto. 

 

 

 

Figura 7 - Padrão visual diferenciado para as várias escalas de mapeamento / Fonte: autor 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1593   

1 
2 

3 

1
   

2 



 

  

Conclusões 

 

O método de geocodificação de endereços avaliado mostrou-se eficaz em sua utilização para 

os fins propostos e com os dados de input empregados, pois apresentou o potencial de 

aplicação do procedimento automatizado para análises espaciais com fins geográficos. 

O alto índice de acertos das combinações obtidos na etapa não supervisionada, mais que 95%, 

comprovam a e ficácia do método, o qual apenas foi melhorado realizando a et apa de 

recombinações, deixando o resultado muito próximo a 100% de combinações.  

 

Para aplicação do processo de geocodificação fazendo uso dos materiais e método 

empregados neste estudo, no entanto, a edição da planilha de cadastro de clientes é 

indispensável, e os atributos a serem relacionados no processo de geocodificação necessitam 

estar adequados ao mesmo padrão dos atributos da base de arruamento. Seguindo estes 

passos, dentre os ganhos efetivos da aplicação deste processo, ressaltam-se: otimização de 

tempo e economia, considerando em especial os trabalhos de campo. 

 

O método de representação cartográfica empregado, embora defendido como o mais 

apropriado, apresenta limitações quando se trabalha com alta concentração de feições 

localizadas sobre a mesma coordenada geográfica.  

 

Medidas como agrupar os valores em classes e padronizar o raio mínimo das circunferências 

foram testadas e melhoraram a qualidade interpretativa do mapa, mas notou-se que o melhor 

recurso empregado foi a variação da escala de mapeamento. 

 

Aumentando a escala nos pontos de maior densidade de pontos para a melhor compreensão 

das feições espaciais, em muitas situações, a resposta adquirida não foi a mais adequada para 

a realização de análises mais complexas, mas apresentou maior facilidade na identificação 

visual. Desta maneira, propõe-se empregar nestes mapeamentos caixas com zoom nas áreas 

de maior concentração de feições. 
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Embora não de acordo com o método de representação cartográfica empregado e p roposto 

por Martinelli neste estudo, para este caso, acredita-se que uma representação tridimensional 

das feições empregando cores para cada classe definida (raio da circunferência) melhor 

representariam os casos em que sobre a mesma coordenada estajam localizados inúmeras 

feições, uma vez que deixariam mais nítidas as informações facilitando a i nterpretação.  

Adicionalmente, sugere-se também empregar tonalidades em degradê afim de melhor 

evidenciar a intensidade dos valores atribuídos a cada feição, ou seja, a intensidade de 

consumo respectivo a cada ponto no mapa. 

 

Para simples visualização da posição geográfica e da concentração espacial de clientes na 

região atendida pelo ponto de vendas o método empregado se mostrou eficaz, sendo que os 

dados gerados por esta análise podem ser empregados para futuras análises diversas. 

Desta maneira, em conjunto, o processo de geocodificação e o método de representação das 

feições cartográficas podem ser amplamente empregados em  e studos de geomarketing. O 

estudo demonstrou ainda que o método desenvolvido trará aos demais usuários princípios de 

referência e facilidade no gerenciamento e gestão da cartografia para fins de geocodificação e 

representação cartográfica. 

 

Através deste estudo, a Rede de Franquias Delivery Fast Food China in Box pode fazer uso 

deste processo para análises de mercado, empregando além da análise espacial definida neste 

artigo, diversas outras análises espaciais de acordo com os atributos presentes no banco de 

dados.  

 

Uma vez com os clientes espacialmente localizados sobre um mapa, os administradores em 

marketing da rede podem identificar as áreas de concentração de clientes e intensificar a 

execução de promoções para estas áreas, ou ainda, dependendo das características 

econômicas de cada região, direcionar as promoções atendendo a padrões locais de consumo 

bem como seguindo esta lógica disponibilizar espacialmente a campanha publicitária da rede 

de forma que esta ganhe maior visibilidade.  
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Outro aspecto interessante, a rede pode gerar estratégias de entrega – delivery, baseadas na 

localização espacial dos clientes visando reduzir o tempo e aumentar a agilidade de entrega, 

ou ainda, gerar uma tabela com taxas de entrega padronizadas de acordo com a distancia de 

cada cliente localizado em um raio apartir do ponto onde esteja localizada a loja. Por fim, a 

loja pode identificar o potencial de mercado para abrir um novo ponto de venda visando 

apliar sua participação no mercado local ou atender a uma região que apresenta potencial para 

aberura de um novo ponto de vendas. 
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A ANIMAÇÃO CARTOGRÁFICA: UMA ALTERNATIVA DE VISUALIZAÇÃO 
DOS DADOS ESPACIAIS  

 
 

The Cartographic Animation: an Alternative to Spatial Data Visualization  
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A visualização computacional e científica 

 

Nos últimos anos, com a facilidade e d isponibilidade de recursos de computação gráfica, 

aliados ao avanço da comunicação com a internet de alta velocidade possibilitou a 

transmissaão de grandes pacotes de dados em alta velocidade, gerando um  a umento da 

difusão e utilização das técnicas computacionais para a visualização cartográfica. 

 

A visualização em si, é uma ação da visão que permite o reconhecimento de dados, estando 

condicionada a co gnição humana (Wikkipedia, 2010). Se considerarmos o a mplo conceito 

proposto por Dorling (1993), a visualização significa tornar visível o que não pode ser 

facilmente imaginado ou visto.  

 

A transformação de uma grande quantidade de informação alfanumérica em gráfica sempre 

foi um processo bastante útil aos cientistas, dado que a informação gráfica é, em geral, mais 

sintética e mais rapidamente assimilada do que a a lfanumérica. Assim, desde os primórdios 

da computação gráfica que os cientistas tentam aproveitar as técnicas desenvolvidas nesta 

área para visualizar graficamente os dados de seus experimentos (BATTAIOLA e SOARES, 

.1998), desenvolvendo assim, o que ficou comumente conhecida como visualização 

científica. 
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A visualização científica é uma metodologia multidisciplinar que utiliza técnicas de 

visualização de imagens para auxiliar o pequisador na observação e a nálise dos dados 

experimentias ou simulados, facilitando a co mpreensão de sua estrutura. Um dos objetivos 

fundamentias da visualização científica é permitir ao usuário explorar a informação inerente 

aos dados, fornecendo métodos alternativos de análise e apresentação (CAMPOS, 1997). 

A primeira definição de Visualização Científica surgiu em 1987 no relatório “Visualization in 

Scientific Computing”, como uma forma de comunicação que transcende as aplicações e os 

limites tecnológicos. Nesta publicação são estabelecidas as definições, domínios e 

recomendações desta nova área. De forma sintética, podemos defini-la segundo o diagrama 

apresentado na Figura 01. Imagens e sinais podem ser capturados por câmaras ou sensores, 

transformados por processamento de imagens e apresentados ou impressas. A abstração 

dessas representações visuais podem gerar representações simbólicas (símbolos ou 

estruturas). Utilizando técnicas de computação gráfica, símbolos e estruturas podem ser 

geradas dentro de representações visuais 

 

De forma geral, a visualização compreende tanto a interpretação quanto a síntese de imagens 

a partir de complexos conjuntos de dados multidimensionais. Entretanto, a visualização 

científica, em geral, começa a partir de dados cujas variáveis são intrinsecamente espaciais.  

 

 

Visualização Cartográfica 

 

A tecnologia da computação tem sido um grande facilitador e, pelos mesmos aspectos, 

também um fator complicador da Cartografia: no primeiro ela permite a co leta, 

armazenamento, tratamento, e formação de um grande montante de dados como também o 

desenvolvimento de todo um conjunto instrumental que possibilite uma visualização 

adequada desde grande montante de dados. O reconhecimento formal da visualização como 

um método único para problemas de exploração de dados é d evido, em grande parte, aos 

avanços dos sistemas de computação gráfica que ajudam ou realçam as habilidades de 

visualização mental dos usuários.  
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As abstrações cartográficas, por outro lado, formam a base de muitos dos esforços para uma 

evolução das técnicas de visualização nas ciências da terra (DiBIASE et al, 1992; DAVIS e 

KELLER, 1997; KRAAK e MACEACHREN, 1994). 

 

 
Figura 01 – Taxonomia da visualização científica (adaptado de CAMPOS (1997)) 
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Temos, entretanto, um pequeno problema, decorrente da própria natureza da Cartografia: o 

paradigma da cartografia como “ciência da comunicação” não se aplica à visualização 

cartográfica (MACEACHREN, 1990). A perspectiva da comunicação se foca no mapa mais 

como uma “ilustração geográfica” do que como um “pensar geográfico” sobre a realidade. A 

distinção aqui é entre ferramentas que permitam descrever ou comunicar o que nós sabemos 

(isto é, ferramentas de comunicação) e ferramentas que levantem algumas questões sobre o 

que ainda é d esconhecido para nós (isto é, ferramentas de visualização). Se prevalecer o 

conceito do ponto de vista da comunicação, teremos um entrave no desenvolvimento de 

ferramentas de visualização cartográfica eficientes. 

 

O princípio mais básico do modelo de comunicação cartográfica é q ue o objetivo da 

cartografia é transmitir uma mensagem de forma mais eficiente possível. Tem-se o 

pressuposto de que não somente a mensagem é conhecida, como também que existe um mapa 

ideal para cada mensagem, e que o objetivo do cartógrafo é identificá-lo. Para a visualização 

cartográfica a mensagem é desconhecida e, sendo assim, não existe um mapa ideal de 

representação. O objetivo da visualização cartográfica é auxiliar o analista na descoberta de 

padrões e relações entre os dados. 

 

Neste trabalho utilizaremos as mesmas premissas estipuladas por McEACHREN e GANTER, 

(1990) para a visualização cartográfica, ou seja: 

 

1) Visualização é u m processo mental. Como tal, tem existido por séculos. Este fato 

parece ter sido negligenciado nos mais recentes trabalho sobre visualização por 

computador; 

 

2) Computação gráfica pode facilitar a v isualização. Entretanto, recentemente a ên fase 

tem se focado apenas em como gerar imagens, em vez de como as imagens podem 

gerar novas idéias; 

 

3) O objetivo da visualização cartográfica (como também de qualquer forma de 

visualização científica) é produzir conhecimento científico, facilitando a identificação 

de padrões, relacionamentos e anomalias nos dados; 
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4) Reestruturação de problemas, pelo fornecimento de novas perspectivas de visão e de 

abordagem, é a chave do conhecimento; 

 

5) Projetos gráficos simplesmente para “comunicar” o que nós já sabemos não são 

suscetíveis de promover as novas perspectivas necessárias para alcançar uma visão 

sobre o que é desconhecido. 

 

Neste contexto, qualquer modelo de visualização cartográfica busca a interação entre os 

processos cognitivos da investigação científica e a apresentação visual criada para facilitar 

estes processos.  
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Animação 

 

A palavra “animação” vem do latim “anima” ou “alma” (força vital), que é uma tradução do 

grego “psique”.  Segundo o Aurélio, corresponde “A arte, ou técnica, de animar desenhos ou 

bonecos, que consiste em fotografar em seqüência uma série de imagens, feitas de sorte que, 

ao ser projetado o filme, figuras e o bjetos se movam como na ação ao vivo.” A animação 

refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é p roduzido 

individualmente, podendo ser gerado quer por computação gráfica quer fotografando uma 

imagem desenhada quer repetidamente fazendo-se pequenas mudanças a u m modelo, 

fotografando o resultado. Quando os fotogramas são ligados entre si e o  filme resultante é 

visto a uma velocidade de 16 o u mais imagens (frames) por segundo, ocorre a ilusão de 

movimento contínuo, devido ao fenômeno conhecido como persistência de visão (também 

denominado de persistência retiniana ou retenção retiniana), segundo o qual o olho humano 

retém a ú ltima imagem vista por um pequeno lapso de tempo. Assim, imagens projetadas a 

uma taxa superior a 16 qua dros por segundo ( a taxa mínima é 10 quadros por segundo), 

associam-se na retina sem interrupção, criando a sensação de movimento. Na animação, cria-

se a ilusão do movimento a partir da exposição rápida de imagens estáticas.  

 

Do ponto de vista do desenvolvedor , a d inâmica de uma animação pode ser criada por 

mudanças nas variáveis gráficas que são comumente usados para representar as 

características dos dados em quadros individuais (posição, forma, cor, valor, tamanho, etc.)  

Além disso, a v isualização de variáveis dinâmicas podem ser usados para controlar ou 

manipular, a animação em vários níveis, em tempo de exibição (KRAAK e KLOMP, 1995). 

 

A animação é uma técnica eficaz para gerar uma interface gráfica para o usuário. Esta técnica 

é extremamente útil para demonstrar mudanças, processos e movimentos de dados ou a 

execução de um programa de aplicação, sendo utilizada em diversas áreas.  
 
 

Não é necessário dizer que está técnica tambem é amplamente utilizada no entretenimento 

como video games e desenhos animados por computador está cada dia mais eficaz, tornando 

muito ténue e difícil a identificação entre a representação e a realidade.  
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Pode ser utilizada também na elaboração de cálculos em vários domínios científicos, como 

simulações de mecânica dos fluidos. O desenvolvimento de algoritmos de animação, que 

mostram como funciona um algoritmo de destino, também é uma excelente ferramenta para 

ensinar a e laboração de algoritmos.. No entanto, estas vantagens são raramente e n ão 

totalmente utilizadas (TAKAHASHI et al, 1994) 

 

 

A Cartografia Animada 

 

Os mapas são resultantes de um processo muito complexo e a an imação  p ode ser uma 

ferramenta muito útil na explicitação do processo de representação cartográfica.  A s 

animações também são um excelente meio para apresentar dados espaciais que possuam um 

componente temporal como evolução da agricultura, crescimento populacional, evolução das 

chuvas, etc. 

 

Do ponto de vista técnico, praticamente não existem barreiras para a representação espacial e 

a apresentação destes dados em forma animada.  

 

Apesar das técnicas da animação dos mapas estejam hoje facilmente disponíveis, podendo 

demonstrar interativamente a ev olução espacial, estas técnicas são ainda muito pouco 

utilizadas, muito embora como educadores, saibamos que nosso sistema de percepção é mais 

sensível ao estímulo do movimento que ao estimula estáticos.  

 

Os mapas animados tem sido discutidos na literatura desde os anos setenta, mas foi somente 

nos últimos 15 anos que eles tem sido realmente analisados. Da mesma forma que o grande 

impacto das variáveis gráficas foram estudadas sistematicamente por Bertin (1967), nos final 

dos anos sessenta., a p esquisa pelas variáveis animadas e s eus impactos sobre a p ercepção 

começou somente após a década de noventa.  

 

Seus resultados ainda são tão novos e incertos que eles ainda não encontraram seu caminho 

na educação cartográfica, criando uma lacuna que precisa ser preenchida para poder se 

produzir, com qualidade, os mapas animados que a sociedade necessita. 
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Animação de mapas 

 

Os trabalhos mais antigos de animação de mapas foram focados nas técnicas de elaboração de 

filmes para representar a mudanças ao longo do tempo (THROWER, 1961, TOBLER 1970; 

GOULD, DiBIASE et al 1990;. DORLING e OPENSHAW, 1992). Dentro dessa linha de 

pesquisa, o froco centrou-se em cinco aspectos principais: (1) as metáforas mais adequadas 

para representar a mudança, como, por exemplo Gersmehl (1990), que discutiu os méritos 

relativos do uso do flipbook e estágios/etapas e metáforas execução (Figura 02 (a) e (b));, (2) 

a escolha dos métodos de simbolização para representar mudanças nos fenômenos com 

diferentes caracteríticas espaciais ou de atributo (MacEACHREN e D iBIASE 1991); (3) 

Projetos de scripts gráficos que organizam blocos de tempo em uma história coerente 

(MONMONIER, 1990); (4) Utilização de animação na televisão, como nas previsões de 

tempo (CARTER, 1996), e; (5) questões de interpolação temporal necessárias para gerar 

animações a partir de dados temporalmente esparsos (ACEVEDO e MASUOKA, 1997). 

 

 
(a) (b) 

Figura 02 -  Os Flip Books são pequenos livrinhos (a) com desenhos em cada página, que 

quando folheados rapidamente criam a ilusão de movimento, funcionando como cinema ou 

animação (b). 

Fonte (a) http:// http://blog.bytequeeugosto.com.br/wp-content/uploads/2010/03/rainbow-

flipbook.jpg  (b) http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/make_a_flip_book 
 

O poder (potencial) da animação sobre mapas estáticos é a s ua capacidade de levar a u ma 

conceituação de continuidade temporal, facilitando assim a u ma compreensão mais do 

processo do que do estado em si. Como Monmonier e Gluck (1994) descobriram, no entanto, 

os conservadores-usuários dos mapas são frequentemente frustrados pela complexidade da 

mudança nos mapas que eles não podem controlar.  
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Isto também foi identificado pelos trabalhos de Koussoulakou e Kraak (1992) que não 

encontraram nenhuma diferença de eficácia entre os mapas estáticos e o s mapas animados, 

quando os mapas animados não podem ser controlado. O rápido avanço na tecnologia dos 

computadores na década passada, juntamente com as provas que os usuários querem e 

precisam controlar os aspectos da animação levou a um distanciamento dos mapas em froma 

de filme, que o usuário apenas assite, para animações manipuláveis. Esta manipulação pode 

ser de várias formas e e m vários níveis, desde os controle de direção e v elocidade, até a 

capacidade de zoom para uma escala diferente de análise (BUTTENFIELD e WEBER, 

1994). 

 

Embora a p esquisa sobre mapas de animação tenham, até recentemente, enfatizado  a  

perspectiva linear no tempo, mais de três décadas atrás Moellering (1976) demonstrou o 

poder de animação de um mapa para facilitar a compreensão dos fenômenos do espaço 

cíclicos no tempo através de uma animação sobre acidentes de trânsito. Como parte de sua 

pesquisa, Moellering gerou a série temporal típica no qual cada quadro era de uma hora, com 

o filme resultante descrevendo o local e a hora dos acidentes em X dias, em Detroit. No 

entanto, esta animação típica foi combinado com uma representação complementar de "tempo 

de colapso." Neste filme, os acidentes acontecendo a cada hora foram agregados ao longo do 

tempo, resultando em um mapa de animação que representa um dia composto (todos os 

acidentes que aconteceram às 6:00h, seguido por todos que aconteceram às 7:00h, etc). O 

resultado é uma caracterização clara do ciclo diário de acidentes, com picos nos períodos na 

hora do rush e baixos entre esses tempos. 
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Usando animações cartográficas para mostrar fenômenos dinâmicos 

 

O principal uso da animação cartográfica seria para representar os fenômenos dinâmicos. 

Muito embora seja possível descrever estes fenômenos utilizando estímulos visuais estáticos, 

parece mais lógico que, aprepresentar estes fenômenos, se utilizasse estímulos visuais 

dinâmicos. Agora que ampla gama de hardware e software de baixo custo e alta performance, 

as possibilidades de integração de vídeos e sons, além da interatividade com o usuário, parece 

não ter limites.  A cartografia multimídia, mais que uma necessidade é um requisito 

fundamental, na inserção da cartografia nas novas tecnologias. Embora muitas vezes as 

pessoas pensam na animação como sinônimo de movimento, na verdade ela abrange todas as 

mudanças que têm um efeito visual. Ela inclui, assim, a a variação da posição no tempo  

(dinâmica do movimento), forma, cor, transparência, estrutura e textura de um objeto 

(atualização dinâmica) e mudanças na iluminação, posição da câmera, orientação e foco, e até 

mesmo mudanças nas técncias de  renderização (FOLEY et al , 1990). 

 

Os  vários tipos de animações cartográficas podem ser distinguidos sintetimente na Tabela 

01. 

 

 

Tabela 01 – Tipos de animações cartográficas 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Kobben & Yaman (1995) 
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Embora os diferentes tipos de animação apresentados na Tabela XX, não possa ser 

apresentado neste trabalho, pelo menos devemos apresentar a i mportante diferença entre 

animação temporal e não-temporal. Na animação temporal o tempo de exibição é o tempo do 

mundo real estão diretamente relacionados. O tempo que é mostrado  é o momento do tempo 

que o usuário leva para ver os quadros individuais que fazem uma animação. Para dar a 

ilusão de movimentos suaves deve haver um mínimo de 24 quadros por segundo. O tempo do 

mundo real é o atual momento no tempo em que os fenômenos descritos ocorreram. Um bom 

exemplo de  animação temporal é a ocorrências de chuvas na América do Sul a uma taxa de 1 

mês por quadro. Assim o mapa da América do Sul a cada 1 segundo indicaria o quanto 

choveu na região em 1 mês (Figura 03).   

 

 

(a) Janeiro/2010 (b) Fevereiro/2010 (c) Março/2010 (d) Abril (2010) (e) Maio/2010 

Figura 03 – Precipitação acumulada mensal da América do Sul (Janeiro à Maio de 2010)> Cada quadro 

represen a um mês.Fonte: www.cptec.inpe.br 
 

As animações não-temporais não possuem nenhuma relação direta entre o tempo apresentado 

e o tempo do mundo real. Exibir o tempo poderia ser usado aqui para indicar novamente, o 

período de ocorrência de uma dada previsão do tempo para chuvas, onde comparamos as 

previsões para as diferentes regiões do Brasil, para o dia 17/11/2010 (Figura 04). 

 

 

(a) Região Norte (b) Região Nordeste (c) Região Sudeste (d) Região Centro-

Oeste 

(e) Região Sul 

Figura 04 – Animação não-temporal. Apesar das informações estarem correlacionadas, previsão do 

tempo apra o mesmo dia, avariável e o locaional (as regiões da previsão) 
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Animações Cartograficas: os mapas animados 

 

Com a  evolução dos Sistemas de Informação Cartográfica e a implementação de sistemas 

dinâmicos tem influenciado grandemente a visualização. A fim de visualizar modelos ou 

plano de operações, mapas animados estão se apresentando com a forma mais eficiente de 

representação do que mapas estáticos.  

 

A Cartografia Animada busca exibir a r epresentação temporal do mundo real, ou seja,  

representar as mudanças que ocorrem na realidade, e transmitir esta informação de tal forma 

que o observador perceba esta mudança, no momento que ele observe uma representação 

animada. A Cartografia animada permite uma pessoa ver o dado tanto em seu contexto 

espacial como temporal. Na maioria dos casos, o contexto espacial é fornecida pelo espaço 

geográfico e o  contexto temporal é fornecido pela ordem cronológica. No entanto, a 

representação de dados geográficos no espaço de atributos, como por exemplo, em 

cartogramas ou gráficos de dispersão bivariados (DORLING, 1992; MONMONIER, 1990), 

ou ordenando atributos (DiBIASE et al, 1992) pode também ser de grande utilidade para o 

reconhecimento de padrões e relacionamentos entre variáveis (OKASAKI, 1993; BLOCK et 

al, 1999).  

 

Neste trabalho, abordaremos dois ítens importantes, além dos conceitos básicos de animação. 

O primeiro é s ua aplicação: quando faz sentido usar uma animação para visualizar dados 

espaciais? Deve ser usada somente quando minha principal variável é temporal ou posso 

utilizá-la também para demosntrar e esclarecer relações espaciais não-temporais? A segunda 

questão diz respeito às circunstâncias de interação do usuário e a v isualização. O usuário 

deve ser capaz de interagir com a animação, caso contrário eles não acrescentam muito a uma 

série de mapas estáticos do mesmo tema. A funcionalidade da interface dependerá do tipo de 

utilização, tais como a exploração ou apresentação. Animação é o  processo de concepção e 

produção de imagens que sugerem movimento. É um método poderoso de comunicação 

visual, especialmente porque ele pode lidar com dados reais, bem como dados abstratos e 

conceituais.  
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A percepção da animação ou sensação de movimento necessita de, no mínimo 10 quadros por 

segundo. Um desenho animado necessita de 12 a  24 qua dros por segundo e um filme de 

imagens reais de cerca de 30 quadros por segundo (AZEVEDO e CONCI, 2003). 

 
Animação de mapas 

As animações assistidas por computador podem ser de baixo nível e de alto nível. Neste 

trabalho, abordaremos apenas as animações de baixo nível. Neste caso, podemos reconhecer 

3 métodos: 

 
Quadro-a-quadro  ( Frame a frame) : Esta abordagem é o  método de animação mais 

elementar. Cada única imagem (ou quadro) é cr iado separadamente e, finalmente, todos os 

quadros são combinados em uma animação. Para sugerir um movimento contínuo são 

necessários de 10 a 30 quadros por segundo. 

 
Quadro-chave (Keyframe): Aqui apenas as imagens mais características são criados (os 
quadros-chave), e u m programa de computador irá interpolar esses quadros entre dois 
quadros-chave (Figuras 05 (a) e (b)). 
 

 
 

Figura 05 – Animação por quadro-chave. Na figura (a) de design de uma animação quadro-chave, 
mostrando os quadros interpolados; (b) Exemplo de uma esfera e sua posição no quadro-chave e a 
barra de tempo para completar a ineterpolação.Fonte: AZEVEDO e CONCI, 2003 
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Animação por script (ou de algoritmo): o sistema de scripting são as formas mais antigas 

de controle de movimento por computador e usam linguagem interpretável pelo sistema. Esta 

é atualmente a t écnica de animação mais poderosas. Um programa de computador define o 

que vai acontecer durante a animação. O criador irá apenas definir os objetos, as mudanças e 

os m oemntos em que ocorrem as mudanças (Figura 06). 

 

B = GeoSphere( ); s = sphere( ); 

animate on 

( 

at time 0 ( move b [-100, 0, 0.25]; scale s[1, 1, 0.25]) 

at time 35 move b [0, 100, 0] 

at time 100 ( move b [200, 0, 0]; scale s[1, 1, 3]) 

) 

 

 

Figura 06 – Animação das bolinhas a partir de um script 

Fonte: AZEVEDO e CONCI, 2003 

 

Variáveis Visuais da animação 

 

Na cartografia tradicional pode-se apenas imitar ou simular o movimento - e os usuários do 

mapa teriam que usar sua imaginação, seja para deduzir as mudanças de um único mapa ou 

por meio da comparação de uma série de mapas (Quadro 01). 
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Quadro 01 – Representação dos componentes e modos de exibição na 

Cartografia Tradicional 

 

 

 
Fonte: Ormeling, 1996 

 

 

Com a cartografia animada, torna-se possível obter um real percepção de movimento, quer 

seja  o ferecendo a s ensação de mover-se ou movendo o objeto, ou ambos, ou por se ter o 

objeto sujeito a mudança. O que faz os mapas serem percebidos como dinâmicosé o próprio 

sentido da mudança. Esta mudança pode ser tanto em relação aos pontos de referência, como 

de textura, cor, ou qualquer outra variável perceptível. Como o tempo é u ma variável 

ordenada, ele pode ser processado pelas  mesmas variáveias visuais desta categoria da forma 

estática, que tanto pode ser o valor, tamanho e t extura (Quadro 02). As variáveis visuais 

foram apresentadas exaustivamente por Bertin (1967) e co ntinuamente aceitas por 

MacEachren (1994), Block et al. (1999) e DiBiasi  et  al.(1992), muito embora não tenham 

sido universalmente aceitas, mas seus conceitos são utilizados como uma diretriz segura na 

concepção dos mapas (Quadro 02). Entretanto, a validação destas variáveis se baseiam em 

situações estáticas, havendo ainda muitas dúvidas se estas ainda se aplicam, pelo menos com 

os mesmos critérios, quando nos referimos a percepção de formas animadas. 
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Quadro 02 - Variáveis visuais e suas relações com as propriedades dos maps 

e tipos de informação 

 

 

Fonte: Ormeling, 1995 

 

 

Para a cartografia animada foi necessário adicionar outras variáveis que afetam a impressão 

visual de cada um. Do ponto de vista do desenvolvedor , a dinâmica de uma animação pode 

ser criada por mudanças nas variáveis gráficas que são comumente usados para representar as 

características dos dados em quadros individuais (posição, forma, cor, valor, tamanho, etc.). 

Além disso, a v isualização de variáveis dinâmicas podem ser usados para controlar ou 

manipular, a animação em vários níveis, em tempo de exibição (Kraak e Klomp e 1996). Elas 

foram apresentadas por DiBiase et al (1992) os quais enumeraram as seguintes variáveis 

como fundamentais à dinâmica: data de exibição (o momento que o usuário vê a cen a), 

duração (o número de unidades de tempo em que uma cena é exibido), freqüência, seqüência, 

taxa de mudança e sincronização . A forma como estas variáveis visuais dinâmica  afetam o 

usuário tem sido sistematicamente analisada desde então. Os primeiros resultados foram 

apresentdos por Yaman & Koop (1996), que estão sintetizados no Quadro 03 , apresentados 

por Kobben & Yaman (1995) .  
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Quadro 03 – Variáveis visuais dinâmicas 

 

 

Fonte: Kobben & Yaman (1995) 

 

 

As variáveis visuais dinâmicas  

 

Apesar do Bertin (1967) ter sido o grande inovador ao estruturar as variáveis visuais, 

demonstrando seu uso e aplicação em mapas estáticos, ele possuia muitas  dúvidas quanto ao 

uso,  ap licação e e ficácia desta mesmas variáveis quando aplicadas aos mapas dinâmicos 

(ORMELING, 1995). Segundo Bertin, o  movimento iria dominar as variáveis gráficas que 

ele distinguiu (valor, granulação, tonalidade de cor, orientação e forma), perturbando assim a 

eficácia da mensagem cartográfica. Destacamos, como aparte, que tãopouco Bertin era 

favorável ao uso da variável visual cor. 
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Em oposição à opinião de Bertin, os trabalhos desenvolvidos inicialmente por DiBiase et al. 

(1992) e Koussoulakou e Kraak (1992) mostraram  que as variáveis visuais realmente podem 

ser usados em quadros individuais de uma animação, de tal forma que essas imagens 

consigam comunicar eficazmente a mensagem cartográfica para o usuário, enquanto o 

movimento da animação dá à mensagem uma dimensão extra e u ma "energia nova" 

(ORMELING, 1995). Além disso, as conclusões do Koussoulakou e Kraak (1992) mostraram 

que o uso de mapas animados ajudam o usuário a entender o conteúdo de uma mensagem de 

uma forma mais eficaz em relação ao uso tradicional de mapas estáticos ou uma série de 

mapas. 

 

Tornou-se claro que as variáveis visuais tradicionais, a qual chamaremos de variáveis visuais 

estáticas, não são suficientes para descrever apropriadamente os meios de expressão 

necessários às animações cartográficas. A partir daí, surge dois grupos de cartógrafos, 

buscando definir as variáveis visuais a serem aplicadas em um sistema dinâmico. O primeiro 

deles apresentou suas   p roposições nos trabalhos de DiBiase et al. (1992) e M acEachren 

(1994) os quais apresen tam seis "novas" variáveis visuais as quais são denominadas de 

variáveis visuais dinâmicas. 

 

São elas: 

• Momento; 

• Duração; 

• Frequencia; 

• Ordem; 

• Taxa de mudança e; 

• Sincronização 

 

 

Momento 

O momento em que um elemento no mapa muda durante uma animação cartográfica pode ser 

usado para a elaboração de animações temporais, bem como não-temporais. Um exemplo de 

uma animação não-temporal podia ser representado através da apresentação das classes dos 

totais pluviométricos anuais do Território de Identidade Portal do Sertão (Figura 07). 
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Figura 07 – Variação da média anual dos totais pluviométricos dos postos meteorológicos localizados 

no Portal do Sertão (BA) 

 

 

 

Uma representação temporal seria a apresentação da variação anual destes valores, numa taxa 

de 5 anos (Figura 08) 

 

 

 

Figura 08 – Variação anual da precipitação total anual, de três municípios do TI Portal do Sertão 

(BA) – Feira de Santana, Tanquinho e São Gonçalo, para o período de 1975 a 1979. 

Fonte: ANA (www.ana.gov.br) 
 

 

A Figura 08 mostra que esta variação pluviométrica está diretamente ligada ao tempo real 

(cada quadro representando um ano no mundo real), sendo, portanto, uma variação temporal. 
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Duração 

 

A duração indica por quanto tempo, no tempo real, um elemento ficará visível durante uma 

animação. Em um exemplo não-temporal, uma dada estrela que tem o dobro da intensidade 

luminosa de outra, teria o dobro de tempo de durante na animação (Figura 09). Num 

exemplo temporal, a variável duração se explicitaria para repetição do número de quadros, 

porporcional ao incremento temporal (Figura 10).  

 

 

 

 

Figura 09 – Representação da variável duração (não-temporal): figura da estrela na proporção de 

sua intensidade luminosa (estrelas quentes (vermelhas), médias (amarelas) e frias (azul) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação da variável duração (temporal): figura representando tipos de tempo 

da previsão de tempo para Feira de Santana (BA), para o período de 19/11 a 22/11. 

Fonte: Climatempo (http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/714/feiradesantana-ba) 
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Frequência 

 

A variável visual dinâmica freqüência utiliza a taxa de ocorrência de elementos gráficos. Na 

Figura 11, o ponto de partida para o vôo fica  "piscando" , indicando na frequencia do 

“piscar” a maior quantidades de vôos em relação aos outros  

 

 

 

 

Figura 11 – Representação da variável frequencia, aplicada 

a vôos dcom origem em New York, partindo para a Europa. 

Fonte: http://www.imapbuilder.com/ 
 

Neste caso, também a frequencia pode ser utilizada para animações temporais (Figura 12). 

No exemplo abaixo, vemos a coleta de dados climatológicas segundo uma freqüência horária 

(estação automática) e de 6 em 6 horas (estação convencional) 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Coleta de dados climatológicos em Feira de Santana (BA), entre 00:00h e 12:00h (UTZ). 

(a) Em estação automática; (b) Em estação convencional. 
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Ordem 

 

A animação pode ser definido como a ap resentação de quadros indiciduais em uma 

determinada ordem. A apresentação cronológica de dados temporais´é, provavelmente, a 

mais utilizada forma de cartografia animada. A Figura 13 apresenta a produção de milho no 

período de 10 anos (2001 a 2005) para o TI Portal do Sertão. 

 

 

 

 

Figura 13 – Produção anual de milho, por município, no TI Portal do Sertão (BA), de 2001 a 2005. 

Fonte: IBGE (PAM) <www.ibge.gov.br> 
 

 

Apesar de mais utilizado nas animações temporais, a ordem também pode ser usada em 

animações não-temporais e, às vezes uma seqüência não-cronológica seletiva é melhor para 

enfatizar as relações entre certos fenômenos (Weber & buttenfield, 1993) (Figura 14). 

 

 

(a) Aves (b) Bovinos (c) Ovinos (d) Caprinos 

 

Figura 14 – Variação da produção pecuaria na Região Centro Norte Baiano. Na sequencia: (a) Aves; (b) 

Bovinos; (c) Ovinos; (d) Caprinos. 

Fonte: http://www6.cptec.inpe.br/cgi-bin/proclima/consulta.cgi 
 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1620   



 

  

Taxa de mudança 

 

A taxa de mudança pode ser descrita como uma relação M / D, onde M é a  magnitude da 

mudança e D é a duração de cada cena. A magnitude de mudança (M) é o descritor de quanto 

será a v ariação da da posição e /  ou do valor do atributo de um objeto entre as cenas 

subsequentes. O valor de M depende da própria dinâmica do fenômeno e do ritmo da 

animação (ou seja, quantos quadros por minuto). Se M aumenta quando D continua o mesmo, 

a animação ficará mais abrupta e truncada (Figura 15).  S e D aumenta enquanto M 

permanece constante, a mudança aparente para o observador diminui (Figura 16). Estas são 

poderosas ferramentas de manipulação da percepção dos observadores e devem ser utilizadas 

com um certo cuidado. 

A taxa de mudança pode ser utilizada tanto em animações temporais como não-temporais. 

 

 

 

Figura 15 - Precipitação mensal na Região Nordeste, de 01/01/2010 a 01/06/2010. Os totais anuais são 

apresentados mensalmente, cada quadro representando um mês. Nesta taxa de mudança, a sequencia 

aprece truncada, com mudanças abruptas. 

Fonte: http://www6.cptec.inpe.br/cgi-bin/ 

 

 

 
 
Figura 16 – Precipitação diária da precipitação na Região Nordeste, de 01/07/2010 a 06/10/2010. Com  
o valor M menor, devido a taxa diária, mantido o mesmo número de quadros que na Figura 15, a 
taxa de mudança aparente é mais gradual apra o observador. 
Fonte: http://www6.cptec.inpe.br/cgi-bin/ 
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Sincronização 

 

Com a s incronização, é p ossível animar dois ou mais fenômenos que sejam relacionados 

entre si,  de duas (ou mais) são fenômenos relacionados entre si, mostrando o sincronismo do 

seu desenvolvimento uma animação. Isso poderia ser feita associando o desenvolvimento da 

vegeteção da caatinga (brotamento e adensamento das folhas verdes ) logo após o período das 

chuvas. Entretanto, isso só funciona para relações temporais bastante simples.   

 

O segundo grupo de cartógrafos que teorizou sobre as variáveis visuais dinâmicas encontram-

se representados por Peterson (1994),, apoiado nos trabalhos de Hayward (1984). Para este 

segundo grupo, em cujo trabalho não iremos nos aprofundar,  as variáveis visuais dinâmicas 

incluiriam a manipulação gráfica e o som, fazendo também uma distinção entre os elementos 

primários e secundários da animação. Os elementos primários fariam a animação 

propriamente dita e o s secundários, como o som, acentuariam seus efeitos. Assim, para 

Hayward (1984), as variáveis dinâmicas seriam: tamanho, forma, posição, velocidade, ponto-

de-vista, distância, cena, e textura, padrão, sombra e cores. 

 

 

Tamanho 

O tamanho de uma área em um mapa pode ser mudada para mostrar alterações de valor. Por 

exemplo, o t amanho dos países são feitas proporcionalmente maiores ou menores para 

descrever o montante das reservas de petróleo ou carvão. Uma animação pode ser usada para 

transformar o mapa das reservas de petróleo para o mapa das reservas de carvão para mostrar 

as diferenças na localização das reservas. 

 

Forma 

Uma área em um mapa pode ser feito para mudar sua forma. A forma (e tamanho) da 

Gronelândia varia como resultado da influência do sistema de projeção do mapa. Uma 

animação pode ser usado para mistura as duas fromas (morphus) para acentuar o efeito de 

diferentes projeções. 
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Posição 

Um ponto é movido através do mapa para mostrar a mudança de localização. Um exemplo 

classico é a expansão da fronteira agrícola do Estado do Paraná, decorrente da implantação 

do café. Uma animação pode ser usado para descrever esse movimento através do tempo. 

 

Velocidade 

A velocidade do movimento varia para acentuar o ritmo de mudança, como, por exemplo, 

com uma animação que mostra o movimento da expansão da fronteira agrícola no oesta da 

Bahia. 

 

 Ponto-de-vista 

Uma mudança no ângulo de visão, poderia ser usado para acentuar uma determinada parte do 

mapa, como parte de uma animação. É o caso  da modelagem 3D, com randerização de 

imagem de satélite, como a apresentada no Google Earth em situação de “fly”, ou simulação 

de vôo. 

 

Distância 

Uma mudança na proximidade do observador em relação à cena, como no caso de uma vista 

em perspectiva. Em cartografia a variável distância pode ser interpretada como uma mudança 

de escala. 

 

Cena 

A utilização dos efeitos visuais de desaparecer, misturar e passar para indicar uma transição 

em uma animação de um assunto para outro. Um bom exemplo são as transições entre 

“slides” do PowerPoint. 

 

 

Textura, padrão, sombra e cores 

Estas são variáveis gráficas que podem representar uma mudança de perspectiva para um 

objeto tridimensional. 
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ALGUNS EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE ANIMAÇÃO 

 

Animação com  sistema de Script 

A animação por script é a forma mais antiga de desenvolvimento  de animação com auxílio 

do computador, sendo a técnica de animação mais poderosas. É  t ambém um sistema de 

animação muito difundido, por sua facilidade de aplicação, principalmente após o 

desenvolvimento da ferramenta Adobe Flash (anteriormente conhecida como Macromedia 

Flash), ou simplesmente Flash, . utilizado geralmente para a criação de animações interativas 

que funcionam embutidas num navegador web.  Destes métodos, talvez seja este o mais fácil 

de ser aplicado, por já contar com as “receitas prontas”, mecanismos pré-definidos que em 

muito facilita o trabalho do desenvolvedor. Um outro exemplo de ferramenta fácil de ser 

encontrada e u tilizada é o  software Power Point (Microsoft ©), que possui vários recursos 

para realizar animações ou transmitir a idéia ou ilusão de animação, a p artir destes scripts 

pré-definidos, como por exemplo o que foi realizado com a música “Planeta Água” de 

Guilherme Arantes, onde uma sequencia de ilustrações foi animada, associada ao tema da 

letra da canção, e que foi amplamente distribuído na internet, estando atualmente disponível 

no Youtube. Neste caso específico foi a aplicação da transição /passagem entre os slides, de 

forma automática, apresentado em sequencia, que criou um sistema animado, apenas 

personalizando-se a transição e o tempo de passagem entre slides e determinando que o final 

de um slide coincida com o início do outro. De qualquer forma, a  ch ave da a animação é o 

controle do tempo (timing). Com o Power Point se pode utilizar muitas técnicas semelhantes 

para criar um efeito de apresentação de vídeo com recursos muitos simples e que pode ser 

apresentada facilmente em qualquer computador que possua o sistema Windows.  

 

Neste trabalho utilizou-se de um modelo de bacia hidrográfica onde se buscou demonstrar, de 

forma simplificada, a interação da bacia hidrográfica, com o uso e o cupação do solo e a  

contaminação dos rios (Figura 17). Foi utilizada a função “trajetória” para animar uma 

bolinha representando os diferente resíduos que iriam percorrer o trajeto dos rios até atingir o 

nível de base local onde seria depositada (Figura 17 (a) e (b)). Essa função permite controle 

da trajetória do objeto selecionado (figura geométrica  ou qualquer outro inserido), sendo a 

própria trajetória um modelo disponível ou determinado à mão livre.  
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A velocidade também pode ser determinada e p ossui 5 níveis (muito lenta, lenta, média, 

rápida e muito rápida). Se pode ainda, diante dos grandes recursos e facilidades dos softwares 

disponíveis hoje, transformar estes arquivos *.ppt  em um formato de vídeo como o windows 

média player (wmp) através do Windows Movie Maker, do pacote do Office  ou pelo Nero 

Star Smart, na função “Foto e Video”,  em formatos os mais diversos, podendo ainda incluir 

narração, músicas, clips, pedaços de outros filmes, etc.  

 

 
 

Figura 17 – Uso da função trajetória, no software Power Point para mover uma bolinha vermelha, 

representado diferentes fontes de contaminação da bacia. As F iguras (a) e (b), demonstram 2 

diferentes momentos da animação. 

 

 

Animação quadro-aquadro 

Utilizando os recursos citados anteriormente, aproveitou-se de um outro material também 

distribuído pela internet  por e-mail, o que significa que não se sabe a fonte de origem, que 

constitui-se num conjunto de 28 figuras, onde a sequencia de quadros  traz implícita a noção 

de mudança de escala e seu significado na percepção humana (Figuras 18 (a) a  (e)). Como 

as figuras eram estáticas, sem imagens intermediárias entre elas, constituindo-se numa  

sucessão de quadros sem relação entre si, com uma magnitude da mudança (M) muito alta em 

relação à duração de cada cena (D) 
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Optou-se por uma animação em quadro e o movimento foi adicionada pelo efeito de zoom na 

transição de um quadro para outro, para transmitir a sensação de aumento/redução de escala 

(Figuras 18 (a) a (e)), mas apresentando a variação da representação da figura anterior como 

uma parte menor da posterior, transmitindo assim, de forma indireta, a noção de movimento, 

a partir do ponto de vista do observador, alterando sua distância em relação à ce na. Neste 

caso, a técnica de animação utilizada foi a do Gif animado.  

 

O GIF (Graphics Interchange Format) é um formato de imagem de “mapas de bits”, muito 

usado na WWW, quer para imagens fixas quer para animações, desenvolvido pela 

CompuServe em , em 1987. Uma imagem GIF pode conter de 2 a  256 c ores (2, 

4,8,16,32,64,128 ou 256) entre os 16.8 milhões da sua paleta. Assim, graças a e sta paleta 

limitada em número de cores (e não limitada em cores diferentes), aliado ao uso do formato 

de compressão LZW, um dos formatos de compressão mais eficientes,  p ermite que as 

imagens geradas neste formato, gerem arquivos muito pequenos. Entretanto, devido a 

limitação de sua paleta de cores este formato não pode ser aplicado na compactação de 

fotografias, porque as imagens geradas neste formato têm uma dimensão geralmente muito 

fraca.  

 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

 

 

Figura 18 – A sequencia de quadros utilizado nesta animação (aqui exemplificados nos quadros de 

(a) a (e)) apresentam um elevado valor de M (magnitude de mudança) em relação à duração da 

cena (D), criando a percepção de cortes abruptos entre elas.. Para reduzir este efeito, a sensação de 

movimento foi adicionada pela transição entre quadros no formato de aplicação de zoom gradual, 

transmitindo a sensação de afastamento do observador (aumento da distância), conseguindo assim, 

apresentar a noção de mudança de escala. 
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Este formato de imagem ainda tem a característica de armazenar múltiplas imagens 

compactadas em um único arquivo, que pode ser acompanhada por dados de controle para 

produzir animações simples. A maior restrição ao uso deste formato é q ue o algoritmo de 

compressão utilizado por ele, o LWZ, é proprietário da empresa Unisys, que exige o 

pagamento de taxa de royalts pelo seu uso. 

 

 

 

Figura 19 – Tela principal do Flightradar24, mostrando o tráfego 

aéreao. Em amarelo, os aviões. O “x” azul significa os aeroportos. O 

posicionamento das aeronaves é realizado a cada 30 segundos. Pode-se 

ainda posicionar o cursor sobre o avião e ver seu código de vôo. 

Fonte: http://www.flightradar24.com/ 
 

O terceiro exemplo de animação foi baseado nas imagens capturadas no site Flightradar24 

(http://www.flightradar24.com/). Este site disponibiliza um serviço gratuito da web, onde 

mostra, ao vivo, as rotas de vôo (Figura 19), principalmente na Europa (embora mostre 

também o tráfego aéreo em São Paulo, única cidade da América do Sul a ter este serviço). É 

um serviço que funciona através do Google Maps, e é muito simples e fácil de usar. A taxa de 

atualização é d e aproximadamente 30”. Realizou-se um pequeno filme de animação no 

formato windows media player (*.wmp) composto por 3 partes: na primeira, foi focado o 

tráfego na Europa como um todo, no segundo mudou-se a escala para a r egião de Londres 

(Inglaterra) e, em seguida uma mudança de continente, observando-se o tráfego aéreo em São 

Paulo.  
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Foi utilizado o Nero StartSmart o qual gera um arquivo no fromato de filme de DVD, mas 

que foi posteriormente convertido para o formato wmp o que reduz o arquivo em mais de 

70%. Optou-se por uma animação quadro-a-quadro, sem transição. Apesar da magnitude da 

mudança (M) ser muito menor que no exemplo anterior, o intervalo entre cada cena (± 30”) 

torna ainda perceptível a passagem entre quadros, embora em escalas menores a magnitude 

de mudança seja menor que em escalas maiores, devido a r elação distância percorrida/ 

intervalo entre cenas.  
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Conclusões 

 

Embora este trabalho apresente uma abordagem puramente exploratória e introdutória, ainda 

assim podemos tirar alguams conclusões gerais sobre o uso e ap licação da animação na 

cartografia: 

 

Podemos definir a animaçao cartográfica com uma arte gráfica de representação dinâmica das 

variáveis representadas por meio de movimento ou mudança de perspectiva do observador, 

onde o principal aspecto é o espacial.   

 

Para a Cartografia, o aspecto mais importante da animação é que ela representa algo que não 

seria evidente se os mapas fossem considerados individualmente. Em um certo sentido, o que 

acontece entre cada quadro é mais importante do que o que existe em cada quadro 

individualmente e só pode ser percebido quando visto em uma sucessão contínua.  

 

Antes de se começar a a nimar todos os eventos cartográficos, se deve fazer uma pergunta 

fundamental: o que queremos transmitir ao usuário? Esta é uma pergunta fundamental 

quando realziamos mapas estáticos, e e la ainda permaence nas animações cartográficas. O 

objetivo da animação só pode ser alcançado se as variáveis visuais utilizadas, sejam elas 

estáticas ou dinâmicas, derem ao usuário o conhecimento que se deseja transmitir, e ajudá-lo 

a compreeender os fenômenos e/ou suas relações ali apresentados. 

 

Precisamos conhecer as variáveis visuais dinâmicas bem como suas propriedades perceptivas, 

tanto isoladas como combinadas com as variáveis visuais estáticas e identificar as relações e 

possíveis interferencias entre elas e s eu consequente impacto no uso da animação 

cartográfica. 
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Introdução 

 

 

O método coroplético é mais tradicional para a representação de dados relativos, tais 

como densidade demográfica, renda per capita ou taxa de homicídios. Apesar da grande 

difusão, o método coroplético apresenta algumas limitações. Um dos principais problemas é a 

determinação arbitrária das áreas, freqüentemente associada a conveniência no levantamento 

dos dados ou limites políticos. O resultado são polígonos muito grandes ou muito pequenos 

de acordo com a d ensidade demográfica. Assim, a d eterminação das áreas tem um efeito 

similar a u m filtro passa-baixa, suavizando as ocorrências mais altas e mais baixas do 

fenômeno em questão. Além disso, não são consideradas as presenças de rios, lagos e o tipo 

de uso da terra. 

 

Os mapas dasimétricos utilizam informações auxiliares para a r edefinição das áreas. 

Assim, um mapa de densidade demográfica não é feito levando-se em consideração toda a 

área do polígono original, mas apenas as áreas efetivamente habitadas, evitando-se represas e 

parques por exemplo. 
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Este trabalho tem como objetivo a geração de um mapa de densidade demográfica 

dasimétrico de Alfenas, no Sul de Minas Gerais considerando-se o perímetro urbano da 

cidade (obtido por meio de Sensoriamento Remoto) e a realização de uma comparação com o 

mapa de densidade demográfica tradicional. 

 

 

Método Dasimétrico 

 

 No método coroplético, assume-se que o valor dentro de cada polígono seja constante, 

mesmo que o comportamento real das variáveis não obedeça a d ivisões administrativas. 

Trata-se de uma simplificação necessária para poder descrever a variável espacial. O método 

dasimétrico propõe uma descrição mais realista, em que as áreas/taxas são modificadas de 

acordo com o critério de homogeneidade obtido por meio de informações complementares. 

 

 Em 1837, Harness apresentou uma nova forma de resolver os problemas existentes 

nos mapas coropléticos. Num mapa da população da Irlanda do Norte mostrou o que teria 

sido o p rimeiro exemplo de mapa dasimétrico (MACEACHREN, 1979; MARTINELLI, 

2010). O termo dasimétrico foi utilizado pela primeira vez pelo geógrafo russo Tian-Shansky, 

que desenvolveu um mapa de densidade populacional da Rússia publicado na década de 1920 

(BIELECKA, 2005; MAANTAY et al, 2007). Já o primeiro paper sobre mapas dasimétricos 

foi publicado pelo geógrafo americano John Kirtland Wright (1891-1969), que propagou o 

significado de dasimétrico (dasymetric) com medição da densidade (density measuring) 

(MAANTAY et al, 2007). 

 

 Vários métodos vêm sendo empregados para a obtenção de mapas dasimétricos, como 

a interpolação, filtragem com pesos, utilização de dados auxiliares como o uso e cobertura da 

terra, regressão, amostragem heurística, kernel e dados cadastrais (MAANTAY, 2007).  
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Martin et al. (2000) desenvolveram um método para a construção de modelos de 

superfícies de população descontínuas, baseados em dados de censo e imagens de 

sensoriamento remoto para a Irlanda do Norte. A informação de cobertura do solo derivada 

da classificação de uma imagem Landsat TM foi usada para redistribuir a população dentro 

dos setores censitários. Utilizando um mapa binário, resultante da classificação, foi 

empregada uma equação de regressão linear, considerando a proporção de área construída e 

não construída, para redistribuir a população nos setores.  

 

Kampel (2003) utilizou imagens de luzes noturnas do sistema DMSP/OLS para a 

Amazônia Legal, e imagens dos sistemas CCD-CBERS-1 e L andsat-TM para a es cala 

municipal. Estimativas de densidade de população urbana também puderam ser obtidas a 

partir de relações lineares entre as áreas de luzes e de população urbana. Contudo, a autora 

ressalta que a elaboração do mosaico de imagens de luzes noturnas e a definição dos limiares 

para identificação dos focos de luzes devem ser criteriosas para que interpretações errôneas 

dos dados não sejam obtidas. No produto de luzes estáveis gerado neste trabalho, não há 

focos referentes a luzes efêmeras (incêndios florestais). Todo foco identificado corresponde a 

alguma atividade que demandasse iluminação. Entretanto, nem todo foco de luz corresponde 

à presença de população. Estas observações devem ser consideradas ao se estabelecer 

relações entre variáveis de luzes noturnas e outras variáveis  

 

Bielecka (2005) elaborou mapas de densidade demográfica dasimétricos do nordeste 

da Polônia utilizando dados auxiliares derivados de imagens de satélite. Os mapas revelaram 

variações inter-regionais da população mais realísticas, sobretudo entre as áreas urbanas e 

rurais. 
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Materiais e Método 

 

 Foram utilizados os dados dos Resultados do Universo do Censo 2000 (IBGE, 2002). 

Esses dados estão subdivididos em quatro categorias: pessoas, educação, domicílios e 

responsável pelo domicílio, totalizando mais de 500 variáveis (IBGE, 2003). No Censo de 

2000 o m unicípio de Alfenas teve 70 s etores censitários urbanos. Esses setores urbanos 

ocupam uma área maior que a área efetivamente urbanizada observada por meio de imagens 

de satélite. 

 

A delimitação da área urbana foi realizada por meio do Índice Normalizado de 

Diferença de Construção (NDBI: Normalized Difference Built-up Index), desenvolvido por 

Zha et al (2003), que vem sendo aplicado para o mapeamento rápido de áreas urbanas com 

acurácia satisfatória (Zha et al, 2003), bem como auxílio no estudo de ilhas de calor urbanas 

(Zhao e Chen, 2006). O NDBI é baseado no incremento do número digital das áreas 

construídas nos intervalos da banda 4 (nfravermelho próximo) para a banda 5 (infravermelho 

médio) do ETM+. A diferença normalizada dessas suas bandas é dada pela equação: 

 

NDBI = (ETM5 – ETM4) / (ETM5 + ETM4) 

 

 Os limites originais dos setores censitários foram combinados com o limite da área 

urbana do município e foram gerados novos limites para os setores censitários. A figura 1 a 

seguir ilustra a operação realizada.  
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Figura 1: Operação realizada para obtenção da área efetivamente urbanizada dos setores 

censitários 

 

 

Nos novos limites, foram mantidas as áreas dos setores censitários que coincidem com 

o limite da área urbana e excluídas as demais. Dois mapas de densidade demográfica foram 

gerados: o primeiro com os setores censitários originais e o s egundo com os setores 

redefinidos com base no perímetro urbano do município gerado pela interpretação da imagem 

NDBI. Os dois mapas foram comparados visualmente e estatisticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1639   



 

  

Área de Estudo 

 

 A área de estudo é a ár ea urbana do município de Alfenas, localizado no Sul do 

Estado de Minas Gerais, conforme a Figura 2. De acordo com os primeiros dados do Censo 

de 2010, o município possui 72535 habitantes. No ano de 2000, eram 66767 habitantes, 

sendo 61946 (92,78%) na área urbana e 4811 (7,22%) na área rural. 

 

 
 

Figura 2: Localização do Município de Alfenas em relação à Mesorregião do Sul/Sudeste de 

Minas Gerais o IBGE e da Área Urbana obtida por meio de Imagem Landsat. 

 

 Alfenas é um dos centros regionais do Sul de Minas Gerais, às margens do Lago de 

Furnas, o maior lago do Estado. Está a cerca de 340 km de Belo Horizonte e 310 km de São 

Paulo. A economia é b aseada na produção de café, cana, pecuária bovina, atividades 

educacionais e co merciais. Possui considerável população flutuante de estudantes da 

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) e Universidade de Alfenas (Unifenas). 
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Resultados 

 

 Foram obtidos dois mapas de densidade demográfica, o primeiro (Figura 3) com base 

nos setores censitários originais do IBGE (2002) e o segundo (Figura 4) com os setores 

censitários modificados com base no perímetro urbano obtido por meio da imagem NDBI. 

 

O primeiro mapa tem 70 po lígonos enquanto o segundo possui 97 po lígonos, 

mantendo-se a identificação original do setor. Deste modo, no primeiro mapa, cada setor 

corresponde a um único polígono e no segundo, alguns setores admitem mais de um 

polígono. Quando isso ocorre, a densidade demográfica é c alculada com base na soma das 

áreas dos polígonos de cada setor censitário.  
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Figura 3: Mapa de Densidade Demográfica de Alfenas utilizando os Setores Censitários do 
IBGE (2002) 
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 Polígono

s 
ID Min Área* Max Área*  X Área*  S Área*  ∑ Área*  

Setores 
Censitários 
(IBGE) 

70 70 0,30 1525,88 78,11 222,23 5467,93 

Setores 
Redefinidos 

97 70 5,44 94,55 21,51 18,63 1484,32 

 
Tabela 1: Estatística descritiva dos setores originais e redefinidos (ID: Identificadores; Min: 

mínimo; Max: máximo; S: desvio padrão; ∑: soma; *: em km2) 

 

A tabela 1 mostra que o mapa dasimétrico, com um maior número de polígonos, 

apresentou menor discrepância de área entre os setores. O desvio-padrão das áreas dos setores 

diminuiu mais de dez vezes. Os novos setores apresentaram também maior coerência com o 

sistema viário da cidade. 
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Figura 4: Mapa de Densidade Demográfica de Alfenas com Setores Censitários do IBGE 

(2002) modificados com base no Perímetro Urbano obtido por meio de Sensoriamento 

Remoto 
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Conclusões 

 

 O método dasimétrico mostrou-se eficiente para mapear a densidade demográfica em 

Alfenas. A utilização da imagem NDBI permitiu separar as áreas construídas das áreas não 

construídas, que em conjunto com os dados do setor censitário melhorou o mapeamento da 

distribuição da população urbana. 
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1. INTRODUÇÃO 

Se os mapas são importantes ou fazem parte das vidas das pessoas normovisuais, 

para aquelas impossibilitadas ou com grande dificuldade de ver eles são igualmente 

importantes para a compreensão geográfica do mundo. Os mapas podem ser mais necessários 

para essas pessoas que para aquelas que enxergam, pois, sem os mapas as pessoas com 

deficiência visual ficam limitadas a r eceber informações do espaço geográfico através de 

palavras e/ou precisam memorizar longas informações descritivas para acessar lugares. Os 

mapas quando adaptados para deficientes visuais proporcionam acesso à informação espacial 

para esse grupo de usuários organizar suas imagens espaciais internas (estimar distâncias, 

localizar lugares e objetos), o que, consequentemente, pode reverter em maior independência 

e autonomia na orientação, mobilidade e segurança dessas pessoas. Se para aqueles que 

enxergam, uma imagem vale mais que mil palavras, para os deficientes visuais também. No 

caso, eles “vêem” com as mãos e formam imagens mentais sobre aquilo que interpretaram no 

mapa.  

Enquanto os mapas convencionais aparentam reduzir o mundo encurtando as 

distâncias, o mapa adaptado para a leitura tátil (mapa tátil) promove a expansão do universo 

de uma pessoa cega, pois ele pode ilustrar conceitos de difícil compreensão para um 

deficiente visual como aqueles de estado, país, continente, planeta.  
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Mostrar para essa pessoa, que ela faz parte de um planeta, que esse planeta é uma 

esfera dividida em continentes e oceanos, que os continentes são subdivididos em países e em 

outras unidades territoriais até chegar ao local onde a pessoa reside pode ser uma tarefa um 

tanto quanto complicada. Todavia, isso pode ser facilitado se a pessoa tiver em mãos um 

mapa tátil. A localização, as distâncias, e as  relações espaciais podem ser observadas no 

mapa e, serem mais facilmente compreendidas pelo deficiente visual. 

 

Os mapas convencionais precisam ser adaptados para a leitura de pessoas com 

deficiência visual ou cegas, pois eles não conseguem ler um mapa impresso ou disposto na 

tela de um monitor de vídeo do computador ou do aparelho de televisão. Tal tarefa não 

consiste simplesmente em substituir cores por texturas, efetuar contornos em relevo e inserir 

informações em Braille ou em escrita convencional ampliada. É preciso considerar que as 

mãos não substituem os olhos para adquirir informações e que a ausência deles vai provocar 

estratégias específicas para que o cérebro consiga dar significado àquilo que é discriminado 

pelo tato. Tudo que está em um mapa que é lido por quem enxerga precisa de alguma maneira 

ser reelaborado de forma que possa ser discriminado pela leitura tátil e co mpreendido pelo 

deficiente visual, isto é, deve aparecer em textura, relevo e Braille ou cores contrastantes e 

letras ampliadas. 

 

Também é importante dizer que existem vários tipos de baixa visão, o que torna 

complicado fazer mapas para atender a esse público; por isso, os mapas com texturas em alto 

relevo, que têm como público-alvo as pessoas cegas, podem ser uma solução genérica para a 

maioria dessas pessoas.  

 

Porém, não basta ter mapas adaptados aos deficientes visuais. A mediação 

pedagógica no processo de ler um mapa é fator determinante para o entendimento do que foi 

representado e para o seu significado na realidade. Se eles, os deficientes visuais, não forem 

ensinados a usar mapas, não saberão se apropriar da informação por eles veiculada, e isso não 

acontece em um só momento; é u m processo ao longo do desenvolvimento espacial do 

indivíduo (Almeida; Passini, 2001). Todavia, se ele não teve acesso aos mapas e já é u m 

adulto, precisa ser ensinado a usar esse recurso, pois um cidadão alfabetizado deve ser capaz 

de ler mapas para acessar informações espaciais no intuito de tomar decisões sobre o espaço. 
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É importante reconhecer que a p rodução de mapas táteis no Brasil é p recária e 

carente de aporte teórico, metodológico e técnico e, consequentemente, a disponibilização de 

mapas pelos organismos ligados à educação ou à preparação para a vida prática e profissional 

de deficientes visuais é incipiente mesmo nas regiões mais desenvolvidas. É nesse sentido 

que esforços vêm sendo efetuados no Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar da UFSC 

(LabTATE). Modelos de mapas táteis construídos com rigor técnico, sob a consideração da 

percepção tátil são acessíveis no portal www.labtate.ufsc.br e podem ser utilizados para sua 

reprodução em qualquer lugar do país. 

 

Dentro desse esforço, onde se busca facilitar o acesso de mapas táteis para o 

ensino de deficientes visuais, discute-se nesse artigo uma das maneiras de se elaborar mapas 

táteis no LabTATE. Para conduzir a descrição do processo de elaboração desses mapas foi 

utilizado um caso específico de aprendizagem de uma aluna do Curso de Geografia que 

iniciava suas atividades no laboratório como bolsista elaboradora de mapas táteis. O desafio 

proposto a el a foi transformar um mapa mundi de um livro didático, cujo tema era o 

Neocolionalismo (no final do século XIX e início do século XX), para um mapa que pudesse 

ser lido por uma estudante cega do segundo ano do ensino médio, que havia solicitado ajuda 

no LabTATE para obter esse mapa na forma tátil.  

 

 

2.  DISCUTINDO A ADAPTAÇÃO DO MAPA 

A estudante bolsista encarregada de fazer a adaptação do mapa cursava a segunda 

fase de Geografia e, segundo suas palavras “[...] eu não sabia a magnitude dos trabalhos já 

feitos pelo laboratório, também não t inha muitas noções de cartografia, em virtude disso 

todos os meus conhecimentos cartográficos foram e estão sendo adquiridos da convivência 

junto com outros bolsistas e com a coordenadora do laboratório”.  

 

A aluna iniciou seus trabalhos aprendendo a v etorizar mapas, utilizando para 

tanto um software de desenho gráfico (Corel Draw©). Depois, analisou as transformações 

aplicadas à diversos mapas convencionais que foram vetorizados para servir como apoio na 

confecção de mapas táteis e elaborou as matrizes desses mapas que seriam reproduzidos em 

plástico tipo PC.  
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Nessa aprendizagem ela conheceu os padrões de simbologia e de layout de mapas 

táteis convencionados pelo LabTATE e, iniciou a ap rendizagem da escrita em Braille,  

necessária para compor os textos e as legendas dos mapas táteis. 

 

Uma importante etapa na aprendizagem da aluna bolsista foi a g eneralização 

cartográfica a s er aplicada em mapas convencionais que servem de base para a co nstrução 

dos mapas táteis. Segundo a estudante, essa foi a etapa mais difícil de compreender porque 

envolve aspectos conceituais, gráficos e o  conhecimento de como se dá a leitura tátil. Foi 

nesse momento de aprendizagem que ela participou ativamente na adaptação do mapa mundi 

do Neocolonialismo (no final dos Século XIX e início do Século XX), que se descreve nesse 

artigo. Na Figura 1 verifica-se uma imagem do mapa original extraído do livro didático, cuja 

dimensão ocupava metade de uma folha de tamanho A4.  

 

Para reproduzir esse mapa na forma tátil a primeira atitude foi fazer uma análise 

do conteúdo representado nele. Para a elaboração de qualquer mapa tátil, sempre será preciso 

fazer uma análise do que está no mapa impresso ou visualizado na tela do monitor de vídeo. 

Assim, a reunião da coordenadora do laboratório com a bolsista para apontar como proceder 

nessa adaptação e mostrar como elaborar os mapas dos continentes, foi de extrema 

importância para ela compreender como se inicia o trabalho de elaboração de um mapa tátil. 

 

 

 
 

Figura 1 – Cópia do mapa original a ser adaptado na forma tátil. 

Fonte: Lucci; Branco; Mendonça (2005) 
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Observando o mapa constatou-se que cada continente apresentava algum país 

colonizado (exceto o continente Europeu), sendo o continente Africano aquele de maior 

número de países colonizados por diferentes potências mundiais. Devido ao tamanho do 

mapa original e aos limites impostos pelas mãos para a leitura de mapas, além da questão do 

uso e d e transporte do mapa, foi decidido reelaborar o mapa-mundi decompondo-o em 

continentes. Essa decisão foi aprovada pela aluna deficiente visual que seria a u suária do 

mapa. Desta forma, seriam construídos os mapas táteis, considerando cada continente em 

separado e ap resentados em escalas diferentes, para ocupar uma folha de tamanho A4.  

Todavia, foi preciso fazer nova adaptação, onde os continentes Americano e Africano 

precisaram ser decompostos, cada um deles, em duas partes para propiciar a representação da 

divisão política de forma a ser discriminado pela leitura tátil; não se fez os mapas da América 

do Norte e da Europa porque não havia nenhum país colonizado neles, ou melhor, eles são os 

colonizadores.  

 

O próximo passo foi decidir qual seria do método de reprodução do mapa, pois 

isso demanda a escolha de materiais e a maneira de escrever o Braille no mapa e na legenda, 

conforme será explicado mais adiante. 
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3. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO MAPA TÁTIL 

Existem diversas maneiras de produzir mapas táteis. Segundo Nogueira (2009a) a 

produção de mapas táteis pode ser totalmente artesanal, desde o desenho dos mapas para 

confeccionar a matriz, até a confecção desta e sua reprodução. Na outra forma, semi-artesanal 

utiliza-se um software de desenho gráfico para transformar o mapa convencional (impresso e 

transformado para o modo digital) para digitalizar a imagem de referência visando 

confeccionar do mapa tátil. A matriz do mapa é construída manualmente a partir da colagem 

de diferentes materiais, como cortiça, tecidos, barbantes e material de bijuteria, como no caso 

da confecção totalmente artesanal. Os textos do mapa e da legenda são escritos em Braille e 

colados na matriz. A vantagem em criar mapas no computador reside na possibilidade de se 

padronizarem formas, tamanhos, temas e layouts de mapas que ficarão armazenados em 

arquivos digitais e poderão ser impressos toda a vez que se quiser construir a matriz de um 

mapa tátil. Para a reprodução das matrizes elaboradas de forma artesanal ou semi artesanal é 

utilizada a máquina Thermoform, que aquece uma folha de acetato (braillex ou braillon) e, 

com a ajuda de uma bomba de vácuo, molda-a à matriz para reproduzir o mapa e legenda em 

relevo. Geralmente o mapa ocupa uma folha de tamanho A4 ou no máximo A3 para ser de 

fácil portabilidade. 

 

Outra forma utilizada para a r eprodução de mapas táteis no LabTATE é aquela 

em papel microcapsulado como meio de apresentar o mapa. Após a elaboração deste em meio 

digital, assim como a d igitação dos textos e da legenda em Braille, o mapa é impresso em 

papel microcapsulado (também conhecido como Flexipaper), utilizando impressora a jato de 

tinta. Esse papel especial contém em sua superfície microcápsulas de álcool que, ao serem 

aquecidas em uma máquina especial, criam texturas. Assim, linhas, pontos, polígonos e 

textos em Braille impressos sobre ele em preto ou cinza-escuro são aquecidos pela máquina 

Tactile Image Enhancer a q ual provoca a explosão de microcápsulas, que se elevam, 

construindo texturas em relevo, ou seja, o mapa tátil. Nesse método de elaboração, o mapa 

não necessita de uma matriz; depois de digitalizado, pode ser armazenado em arquivo digital 

em qualquer formato de intercâmbio de imagens ou vetores.  

 

Todavia, independente do método sempre será preciso utilizar um mapa impresso, 

ou em meio digital, como referência para elaborar mapas táteis.  
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De maneira geral, o primeiro passo na elaboração de mapas táteis é saber qual é 

sua finalidade de uso, que pode ser para a educação (mapas em escala pequena como aqueles 

dos livros e d os atlas) ou para a mobilidade (escalas grandes como aquelas das plantas 

urbanas ou de edificações). Isso é n ecessário para se definir o grau de generalização 

cartográfica a ser aplicado no mapa de referência e escolher o meio físico do mapa tátil, pois 

ele deve ser lido pelas mãos em diferentes situações de vida.  

 

A seguir é d etalhado o processo de generalização cartográfica adaptado para a 

elaboração de mapas táteis. Conforme se sabe a generalização cartográfica é uma série de 

transformações que devem ser empregadas quando se faz a redução de mapas para redesenhá-

lo em uma escala menor, para melhorar a legibilidade e o  entendimento da representação 

final. No caso da produção de mapas táteis a generalização é e mpregada não por causa da 

redução do mapa (geralmente ele é ampliado), mas porque é preciso propiciar a leitura tátil 

que é mais grosseira na discriminação que aquela feita pelos olhos. 

 

 

3.1 A generalização nos mapas táteis 

Antes de mostrar exemplos dos mapas dos continentes depois de generalizados,  

acredita-se ser necessário explicar o que vem a ser a g eneralização cartográfica. Segundo 

Nogueira (2009b) a generalização cartográfica pode ser gráfica e conceitual. A generalização 

gráfica é ligada a co mponente geométrica dos dados geográficos, enquanto a generalização 

conceitual afeta principalmente os atributos (a classificação) dos dados representados. Na 

generalização gráfica são aplicadas transformações que não afetam a simbologia do mapa, 

enquanto que na conceitual as transformações podem afetar a simbologia e reduzir o número 

de classes. Por exemplo, se em um mapa aparecem separados na legenda a classe Eucalipto e 

a classe Pinus e e las são pequenas e co ntíguas no mapa, no processo de generalização, 

quando o mapa é r eduzido elas podem ser agrupadas para uma única classe com nova 

denominação, por exemplo, Reflorestamento, e agrupadas em uma única área, conforme 

mostra a F igura 2. Outro exemplo de generalização, que agora afeta a s imbologia é aquele 

onde diversos objetos próximos (casas) representados no mapa original como pontos, ao 

sofrer redução, precisam ser agrupados em uma única área para serem representados no mapa 

final. Vide o exemplo na figura 2. 
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Figura 2 – Generalização conceitual por (a) fusão de dados e (b) mudança de símbolo. 

Fonte: Nogueira (2009b) 

 

Na Generalização gráfica são aplicadas transformações geométricas para fazer a 

seleção, suavização, deslocamento, fusão e realce de linhas, ou pontos ou áreas do mapa. Na 

Figura 3 apresenta-se um exemplo de suavização e outro de fusão e seleção. 

 

Apesar dos avanços na cartografia digital, ainda hoje a generalização é u ma 

atividade muito subjetiva, por isso apresenta resultados diferentes de acordo com o cartógrafo 

ou os algoritmos utilizados. No caso da generalização para mapas táteis não são usados 

algoritmos por causa da necessidade de fazer muito mais que eles permitem em termos de 

generalização gráfica. A generalização conceitual continua sendo um processo totalmente da 

mente humana. 

 

 

 
 

Figura 3 – Generalização gráfica por (a) suavização de linhas e (b) fusão e seleção de áreas. 

Fonte: Nogueira (2009b) 
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Mostra-se na Figura 4 o mapa Político da América do Sul (impresso) e a imagem 

resultante do processo de generalização para confeccionar o mapa tátil temático. Observe no 

layout padronizado dos mapas a presença da simbologia também padronizada pelo 

LabTATE.  O mapa e seus componentes estão contidos em uma moldura que limita até onde 

o usuário do mapa tátil encontrará informações para a leitura deste. O norte, padronizado 

como um elemento pontual, composto de um ponto e uma linha, também assume posição 

padronizada canto superior esquerdo para facilitar o posicionamento do mapa. Logo abaixo 

do norte, na mesma da caixa, vem a escala na forma gráfica que apresenta apenas uma parte, 

que é suficiente para o entendimento da redução efetuada.  

 

O título do mapa, em Braille, ficará na outra caixa, no lado esquerdo dessa 

primeira. Todos esses componentes sempre estarão na parte superior da folha. Assim, o 

usuário posiciona o mapa para leitura usando o norte, toma conhecimento da escala e fica 

sabendo qual assunto ou tema que este representa antes de explorá-lo. A legenda segue 

padrão semelhante, mas é confeccionada à parte, em folha separada, e, no lugar aonde iria a 

escala, estará a palavra “Legenda” escrita em Braille, conforme mostrado na Figura 4. Em 

alguns casos, se a legenda e o  título forem pequenos, eles poderão ficar juntos na mesma 

caixa. 

 

Para elaborar os mapas dos outros continentes foram aplicados procedimentos 

semelhantes até compor todos os mapas temáticos do Neocolonialismo no mundo. 
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Figura 4 – Mapa da América do Sul e s eu respectivo mapa generalizado 

Fontes:http://rudaricci.blogspot.com/2008/04/mapa-da-amrica-do-sul-1.html  e 

www.labtate.ufsc.br 

 

  

3.2 A confecção da matriz do mapa  

Conforme acordado a p rodução dos mapas referentes ao Neocolonialismo no 

mundo, seria feita de forma semi-artesanal com reprodução em acetato, a p artir de uma 

matriz elaborada para esse fim. Todavia, a usuária do mapa preferiu utilizar a matriz como 

mapa final, uma vez que esses mapas foram confeccionados exclusivamente para ela.  Da 

mesma maneira, as imagens dos mapas generalizados para a p rodução de mapas táteis que 

estão disponibilizados pelo site do LabTATE na internet podem ser confeccionados nesse 

caminho, isto é, se a pessoa que baixou o arquivo do mapa não tem a máquina Thermoform, 

pode fazer a matriz e utilizá-la como mapa final. Para tanto basta imprimir o mapa em papel e 

sobre ele colar os materiais que darão relevo aos contornos, pontos, linhas e outros símbolos 

do mapa. 
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Pensando nessas possibilidades, para fazer as matrizes foram escolhidos materiais 

fáceis de serem adquiridos nas lojas de armarinhos em qualquer lugar do pa ís, e 

principalmente, materiais que não são abrasivos ao toque e têm durabilidade suficiente para 

um estudante cego utilizar e transportar a matriz do mapa até a escola.  Esses materiais são 

diversificados em cordões de duas gramaturas, cortiça, miçangas e co la branca de boa 

qualidade. Para saber mais sobre isso é só seguir as instruções em <saiba mais> logo abaixo 

da receita de fazer mapas táteis apresentado no site ou no catálogo eletrônico também 

disponível nesse endereço (www.labtate.ufsc.br). 

 

Nas matrizes elaboradas de forma artesanal no LabTATE, são utilizadas duas 

gramaturas de cordões (linhas); a mais grossa para fazer os contornos externos dos 

continentes e a linha mais fina para os contornos internos e todos os outros símbolos. Para as 

linhas do Equador e do Trópico de Capricórnio é usado o material recomendado nos padrões 

estabelecidos, isto é, o cordão sutache e o  cordão de miçangas, respectivamente. Dessa 

maneira a estudante elaborou todas as matrizes dos mapas que mostram o Neocolonialismo 

no mundo. 

 

Como suporte para os mapas foi utilizado papel cartão, mas também se pode usar 

uma cartolina cortada no tamanho A4 ou no tamanho do papel braillex (aquele próprio para 

escrever em Braille). É importante utilizar um papel de gramatura maior que o papel sulfite, 

pois esse último é muito frágil e tem pouca durabilidade, podendo ser amassado ou rasgado 

com facilidade durante seu manuseio. 

 

O texto em Braille foi escrito pela aluna bolsista utilizando a máquina Perkins e 

papel braillex, mas, pode ser utilizado qualquer outro tipo de papel que suporte os pontinhos 

em relevo que a máquina faz na escrita Braille. Se não houver essa máquina pode-se usar a 

reglete que é u ma maneira menos onerosa de se escrever em Braille, quando se tem pouca 

coisa de texto como é o caso dos mapas e da suas respectivas legendas. 
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Depois de escrito o texto em Braille ele foi recortado e colado sobre a matriz do 

mapa nos locais indicados pelo texto escrito com caracteres que as pessoas videntes lêem. 

Como exemplo é mostrado na Figura 5 a matriz do mapa Tátil da América do Sul junto com 

as matrizes da respectiva legenda. Observe que a legenda, por causa da escrita em Braille, se 

tronou tão extensa que está escrita em duas folhas, sendo uma para  a identificação dos 

elementos padronizados e outra com o nome dos países. 

 

 
 

Figura 5 – Matrizes do mapa da América do Sul. 

Fonte: LabTATE (2010) 
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4. O USO DE MAPAS PELO DEFICIENTE VISUAL 

O desconhecimento de mapas pelos deficientes visuais deve-se ao fato de eles não 

disporem de mapas adaptados à sua leitura na escola, nas ruas ou em qualquer outro lugar. 

Nuernberg (2008), diz que os deficientes visuais não têm sua demanda atendida porque os 

recursos mediacionais ou instrumentais que lhes permitiriam elaborar conhecimentos (como 

os mapas), na maioria das vezes estão dispostos em formatos e modelos que supõem a 

condição vidente. Além disso, temos observado que os educadores envolvidos no processo de 

mediar o uso do mapa (na sua maioria), não sabem ler Braille, o que dificulta essa mediação 

quando não têm também um mapa convencional (impresso) para se guiarem. 

 

Corrobora essa afirmação a p esquisa de mestrado de Chaves (2010) que se 

utilizou de entrevistas em roteiro semi-estruturado para averiguar como estudantes cegos 

utilizam mapas, como se dá a leitura e compreensão de mapas e o uso de mapas para estudar. 

Os resultados da pesquisa, onde participaram 16 estudantes com cegueira de cinco 

instituições de ensino na Grande Florianópolis, apontaram que apenas 19% dos estudantes 

entendiam um mapa tátil, 13% disseram que nem sempre compreendiam, e 6 8% dos 

estudantes responderam que entendiam parcialmente o que um mapa tátil quer informar. Dos 

dezesseis estudantes que participaram da pesquisa, quatro nunca haviam “visto” um mapa em 

suas mãos e somente nove estudantes afirmaram com veemência que conheciam um mapa. 

Mesmo assim, dos 19% dos estudantes que afirmaram conseguir compreender o mapa tátil, a 

autora observou que após ler os mapas táteis (do município e das regiões brasileiras) somente 

um estudante teve segurança de informar o que lia e compreendia do mapa.  

 

Ainda na mesma pesquisa, a autora constatou que o reconhecimento do mapa 

para a maioria dos estudantes cegos se dava através do título, contudo, não compreendiam os 

elementos cartográficos e as abstrações representadas no mapa.  

 

Desta maneira, verifica-se a importância da mediação pedagógica do professor, 

da necessidade de o estudante cego dispor de mapas adaptados à leitura tátil, assim como, de 

uma padronização de mapas táteis para facilitar tanto o a produção quanto a apropriação do 

conhecimento por eles veiculado.  
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Na padronização dos componentes e de algumas simbologias, conforme a 

proposta do LabTATE (mostrados no mapa da Figura 4), é procurada a ad equação à 

ergonomia de leitura ao marcar o n orte, no canto superior esquerdo, como elemento de 

partida para a l eitura do mapa. A leitura de um texto na nossa língua escrita, também na 

escrita em Braille, faz-se da esquerda para a d ireita e d e cima para baixo. Além disso, os 

outros padrões facilitam a exploração tátil, pois o deficiente visual primeiramente explora o 

todo, ou seja, os contornos do quadro que contém o mapa e seus componentes; depois, 

identifica a textura mais alta e larga da linha dos limites da área mapeada e, com o auxílio da 

legenda, vai interpretando as partes: os limites internos de subdivisões zonais demarcados 

com linhas mais finas e os elementos lineares e, os elementos pontuais,  caso existam.  

 

A pessoa desprovida de visão, se nunca leu um mapa vai precisa de ajuda para 

entender como deve posicionar o mapa para leitura e o  que significa esse tipo de 

representação gráfica; mas uma vez que aprendeu, ao encontrar outros mapas com a mesma 

disposição dos elementos, pode sozinho explorá-los, a partir da posição do norte. 

 

A opção do LabTATE por utilizar letras ou números para identificar áreas, em 

vez de utilizar texturas permite representar todas as classes em um mesmo mapa, depois de 

elas sofrerem generalização conceitual e g ráfica. Foi verificado nos testes táteis, que os 

deficientes visuais entendem mais facilmente um mapa, se for utilizado o identificador em 

Braille para diferenciar áreas, em vez de texturas. Cada identificador é decifrado na legenda. 

Nesse caso a q uantidade de atributos ou classes não deve exceder a sete (exceto para os 

mapas políticos); para isso deve ser observado o tamanho das áreas representadas.  

 

É importante lembrar que os mapas para pessoas cegas são feitos em relevo. Esse  

relevo (das linhas, pontos e ár eas) é escrutinado pelas mãos da pessoa com cegueira para 

identificar os símbolos e entender o espaço representado. A leitura do mapa é feita 

lentamente, ora explorando a legenda, ora o mapa; ora buscando entender o todo, ora 

procurando detalhes. 
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No caso do mapa-mundi do Neocolonialismo (no final dos Século XIX e início 

do Século XX) utilizado como exemplo nesse texto, foi decidido que ele não seria 

reproduzido na forma original porque não seria entendido pela sua usuária devido ao tamanho 

do mapa. A solução foi decompor esse mapa em outros mapas. Como a estudante já dispunha 

de um mapa mundi tátil ela pode localizar cada continente nesse mapa e depois ler o mapa 

temático correspondente. Tal sugestão de leitura do tema foi bem aceita pela estudante cega, 

que ao ler os mapas mostrou sua compreensão daquilo que os mapas representavam. Ela 

relatou que conseguia localizar cada país dominado e qual tinha sido o país colonizador. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de mapas táteis à semelhança de mapas convencionais é um 

processo que necessita de conhecimentos na área da Geografia, da Cartografia e d a 

deficiência visual. Adaptar mapas para deficientes visuais não significa fazer a transcrição do 

visual em tátil, mas sim uma re-elaboração na perspectiva da leitura pelas mãos, a qual difere 

daquela da percepção visual.  

 

Para explicar como são elaborados mapas táteis para a educação foi utilizado um 

exemplo de um mapa temático do Neocolonialismo englobando todo o planisfério, conforme 

se pode observar. No caso, foi necessário decompor esse mapa em diversos outros, contudo, 

nem sempre isso é preciso. A maioria das vezes, o mapa convencional que serve de base para 

a adaptação de mapa tátil permite que se produza outro semelhante com as devidas 

generalizações cartográficas exigidas para a p rodução desse tipo de mapa. Isso se torna 

possível porque a r epresentação das áreas somente com contornos e i dentificadores em 

Braille facilita a discriminação delas pelo tato. Para quem enxerga esse tipo de representação 

parece confusa, mas, as pessoas cegas que são as usuárias desses mapas relatam preferir tal 

tipo de representação àquela onde as áreas são diferenciadas com texturas. Além disso, se 

forem usadas texturas não é aconselhável utilizar mais que duas ou três em cada mapa para 

permitir a leitura dos usuários deficientes visuais. Dessa maneira seria preciso fazer vários 

mapas do mesmo território para compor um único tema, e, as áreas pequenas seriam 

confundidas com pontos ou negligenciadas na leitura tátil. 

 

As experiências de Chaves; Andrade (2007) e Nogueira (2009a) atestam que o 

cuidado na escolha das texturas, formas e tamanhos que representam as feições é fundamental 

para a e laboração de mapas táteis, pois os mesmos devem ser claros e objetivos na 

transmissão das informações. Nos trabalhos referenciados é possível encontrar mais detalhes 

quanto à metodologia de produção e aplicação de um mapa tátil.  
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Outro ponto importante discutido foi no texto foi a g eneralização cartográfica 

para a elaboração de mapas táteis. Se ela não for executada na perspectiva da leitura tátil, o 

mapa resultante não permitirá entendimento dos seus leitores por causa de haver muitos 

detalhes que confundem a identificação pelo tato. Na generalização conceitual é p reciso 

tomar decisões que auxiliem o leitor a en tender o que existe no espaço representado. Por 

exemplo, a fusão de classes é aconselhável em um mapa Hipsométrico. Nesse tipo de mapa, 

geralmente existem 6 a 12 classes de altitude e as áreas abrangidas pelas altitudes maiores são 

muito pequenas. Então, uma solução seria englobar as classes maiores fazendo apenas 3 

classes de altitude e marcar com pontos as áreas de maior altitude. 

 

Outro fator importante que foi defendido diz respeito a padronização de 

simbologia, e de layout para os mapas táteis. A defesa para essa postura é condizente com a 

inclusão de deficientes visuais na educação e na sociedade. Se as pessoas normovisuais têm 

mapas para obterem informações espaciais e aprendem a conhecer padrões cartográficos que 

facilitam a leitura de mapas, porque as pessoas deficientes visuais não podem ter as mesmas 

condições? Os padrões cartográficos também colaboram para a confecção dos mapas táteis na 

medida em que se utilizará um único símbolo para representar cada elemento geográfico 

como, por exemplo, a linha do Equador e os oceanos. Assim, todos os mapas táteis em 

qualquer lugar do país, utilizariam os mesmos símbolos, o que uma vez aprendido pelo 

deficiente visual, torna mais fácil a leitura de mapas evitando que precise recorrer a legenda 

para procurar sua decodificação. Uma proposta de simbologia padrão pode ser encontrada no 

portal do LabTATE (www.labtate.ufsc.br) dentro do botão <Clique para baixar arquivos> no 

item “Catálogo de materiais”.  

 

O mapa adaptado corretamente e a mediação do professor são pontos-chave para 

que os estudantes com necessidades especiais consigam estudar em pé de igualdade com seus 

colegas de escola. Por isso, não basta existirem mapas táteis de qualidade; o professor deve 

estar preparado para a inclusão, sem o que, é difícil que ela venha a acontecer. 
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Com relação a ap rendizagem de mapas táteis pela estudante bolsista do 

LabTATE, pode-se afirmar, a partir do depoimento dela e da observação da sua evolução e de 

outros estudantes bolsistas, que esse tipo de oportunidade influencia a formação de futuros 

professores ao permitir que adquiram conhecimentos que não acontece dentro das disciplinas 

regulares do curso. Além de aprender uma cartografia muito especial o bolsista tem contato 

direto com deficientes visuais podendo adquirir novas atitudes perante o “diferente” e refletir 

sobre a inclusão educacional. 
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1. Introdução 

Um dos fatores fundamentais que interferem nos processos de tomada de decisão para a 

proteção e p reservação do patrimônio cultural no Brasil e, em especial em Santa Catarina, 

consiste na falta de sistematização e centralização de dados espaciais. A este fato é possível 

retratar que a p erda por esse atraso, entre os órgãos gestores públicos e p rivados, recai 

diretamente sobre as ações que visam proteger o principal símbolo de identidade e memória 

das comunidades, povos e nações: o patrimônio cultural. Desta forma, municípios que não 

possuem mecanismos que permitam o controle eficaz dos bens patrimoniais, tendem a 

promover de maneira incipiente a p roteção, podendo estes estar fadados a d esaparecer no 

percurso da história.    

Nas esferas governamentais há três instituições que exercem a tutela sobre os bens materiais e 

imateriais no Estado de Santa Catarina, isto é: o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e 

Nacional – IPHAN; a Fundação Catarinense de Cultural – FCC e; o Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – IPUF. É sabido que um dos principais mecanismos de 

disseminação de informações da contemporaneidade se sustenta na Web e, também, que a 

divulgação por parte destas três instituições sobre o patrimônio cultural de forma integrada 

para técnicos, pesquisadores e comunidade é incipiente.  
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Além disso, outro meio fundamental de comunicação que carece imensamente de ser 

empregado nas administrações e q ue tem como característica o auxílio no planejamento e 

controle por meio de uma perspectiva espacializada é a Cartografia. Esta ciência tem como 

principal função passar o conhecimento por meio de mapas, portanto, “a comunicação é 

intrínseca a estes produtos” (Loch, 2006).  

Neste contexto, nota-se que uma base de dados geográficos integrados que tenha como 

função a u nificação de informações sobre os bens culturais, tornará a geração de análises 

mais consistentes e, por conseguinte, proporcionará melhores resultados no contexto da 

proteção e da tomada de decisão. 

O projeto SPECULA vem, então, ao encontro a esta demanda na intenção de concentrar 

informações patrimoniais em uma única fonte de acesso de dados, permitindo a toda sorte de 

usuários, além de um banco de dados integrado com conteúdo proveniente de diversas fontes, 

a representação espacial do patrimônio cultural por meio de mapa temático, bem como um 

breve descritivo técnico.  

O trabalho desenvolvido foi estudado em três etapas distintas: a p rimeira consistiu no 

planejamento e execução do banco de dados relacional; a segunda no levantamento de dados 

acerca de cada patrimônio, com alimentação consecutiva do banco de dados e; a t erceira 

etapa, de disponibilização na Web. Para a viabilização do projeto contou-se com a parceria 

entre os laboratórios de Geoprocessamento (GeoLab) e de Patrimônio Cultural (LabPac) da 

UDESC, vinculados ao Departamento de Geografia e História respectivamente.  

Para criar o banco de dados, armazenar as informações e realizar cruzamentos e análises da 

distribuição espacial dos bens utilizou-se o Sistema de Informação Geográfica – SIG 

(também conhecido com sua abreviação em inglês como GIS – Geographic Infomation 

System). Os SIG’s têm auxiliado profissionais de inúmeras áreas do conhecimento devido à 

capacidade singular em conceder suporte à tomada de decisão, isto é, vinculando a 

representação gráfica, com sua referência espacial, à informação descritiva (alfanumérica) 

proveniente de diversas fontes em um único sistema geográfico.  
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A respeito da crescente utilização do SIG, Demers (2009) apresenta algumas áreas nas quais 

estão sendo empregada esta tecnologia, entre as elas: na gestão eficiente e no inventário de 

florestas; no uso militar, com o pl anejamento de movimentos de tropas; no Corpo de 

Bombeiros, para determinação das melhores rotas para atendimento de emergências; nos 

órgãos governamentais, para desenvolver planos de zoneamentos; na área comercial, para 

definir as áreas potenciais para implantação de empreendimentos; no uso acadêmico, para 

desenvolver simulações e r ealizar análises espaciais de migrações; etc. Ainda conforme o 

mesmo autor, por meio desta tecnologia: 

“mapas podem ser analisados automaticamente e seus terem seus temas combinados para dar 

respostas significativas aos tomadores de decisão. O SIG tem mudado a maneira de nós 

fazemos mapas, de pensarmos sobre informação geográfica e mesmo a maneira nas quais 

dados geográficos são coletados e compilados. Tarefas que eram impossíveis com mapas 

tradicionais, agora são comuns.” (Demers, 2009, p. 26)   
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2. Método 

Para que as necessidades de um operador no SIG sejam atendidas é importante que o 

software que desenvolverá determinadas funções seja eficiente e sem limitações em relação à 

quantidade de dados a p rocessar.  D esta forma, para a realização dos procedimentos e 

análises neste projeto, foi empregado um sistema robusto que, principalmente no campo do 

patrimônio cultural, tem sido amplamente difundido (Djindjian, 2001). Tal sistema é 

denominado de ArcView 10, da plataforma ESRI (Environmental Systems Research 

Institute).  

Segundo Silva (2003, p. 161), uma das etapas fundamentais para o desenvolvimento de um 

projeto que utiliza o SIG é o planejamento e concepção do banco de dados: “sem dúvida, o 

ponto de partida para executar as funções de SIG é a organização e sistematização de um 

banco de dados robusto e bem planejado”. Sendo assim, a primeira etapa do projeto se 

caracterizou pela execução dessas atividades, utilizando para o armazenamento de feições 

geométricas e do banco de dados, o formato de arquivo denominado geodatabase. Este se 

caracteriza por um banco de dados relacional que possui grande capacidade em armazenar 

inúmeros dados, sejam eles vetoriais (ponto, linha ou polígono) ou matriciais (imagens), além 

de permitir também a sistematização das informações em níveis hierárquicos distintos. 
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia 

 

O banco de dados relacional, que recebe este nome devido à capacidade de organizar seus 

dados em forma de tabelas (Ricarte, 2001) foi constituído respeitando uma forma lógica 

(taxonomia) (Loch, 2006, p. 102), contendo algumas classes (atributos) referentes à 

localização geográfica e identificação dos bens. De forma complementar, possui também a 

situação em que se encontra (tipo de proteção), data de construção, número de controle 

(ficha) e endereço da Web (onde está armazenado o documento). A partir das informações 

constadas no banco de dados, o sistema permite realizar algumas operações, tais como de 

consulta e cruzamento entre os dados.  
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Na tabela 1 é d emonstrado um exemplo de patrimônio cultural que está armazenado no 

sistema, assim como os atributos empregados. 

 

Tabela 1 – Exemplo dos atributos de um bem patrimonial. 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
X Link Município Ficha Class1 Class2 Class3 Proteção Ano Século 

-27,545111 -49,200222 
http://ww
w.servidor

.com.br 
Florianópolis 210 Patrimônio 

material Edificado Cemitério 

Bem 
tombado 
em nível 

municipal 

1700 XVII 

 

No projeto SPECULA, os atributos para localização espacial do bem patrimonial foram 

determinados pelas variáveis, pelo município e pelas coordenadas “Y” e “X”, representando a 

latitude e l ongitude, respectivamente. Nestas coordenadas contempla-se o 

georreferenciamento dos bens, ou seja, a localização na superfície terrestre referenciada a um 

conjunto de parâmetros matemáticos que descrevem a origem e a orientação dos eixos de um 

sistema de coordenadas, sendo que, para este projeto utilizou-se o Datum WGS84 (World 

Geodetic System de 1984). Para sistematizar a identificação dos bens, foram feitas 

subdivisões das classes de atributos (Class1; Class2; Class3). A classe mais abrangente do 

tipo de patrimônio, denominada “Class1”, especifica se o bem é material ou imaterial. A 

classificação “Class2” é uma subdivisão da classe anterior e p ossui os seguintes atributos: 

edificado, arquivístico, museológico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico, paisagístico 

múltiplo, saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. A “Class3” é uma subdivisão 

da “Class2” em que está descrito o tipo específico de patrimônio, podendo ser uma série 

(cemitério, museu, igreja, sambaqui, etc.). A classe “Proteção” apresenta a informação se o 

patrimônio está sob algum tipo de proteção ou não. As classes “Ano” e “Século” identificam, 

respectivamente, o ano e o século de construção do bem. A classe denominada “Link” possui 

o endereço URL onde o sistema realiza a busca do arquivo PDF, onde estão as informações 

técnicas descritivas sobre o bem. 
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O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma tecnologia recente, que data da segunda 

metade do século XX e se caracteriza fundamentalmente por ter a capacidade de integrar e 

transformar dados espaciais, utilizando-se para isso equipamentos (hardware), aplicativos 

(software), banco de dados (dataware) e p essoas capacitadas (peopleware). Sua aplicação 

não se restringe apenas a uma área do conhecimento, mas ao contrário disso, pode ser 

empregado às áreas que lidam com fatores do meio físico, biótico ou mesmo as 

especializadas em questões relacionadas ao meio sócio-econômico. Todas estas áreas, porém, 

devem ter como premissa a necessidade de representar espacialmente uma determinada 

imagem e/ou objeto, isto é, expor com a devida localização geográfica um dado raster 

(imagem) e/ou uma feição vetorial em forma de ponto, polígono ou linha.  

Em razão da vasta utilização o SIG recebe inúmeras definições, porém, em todas elas, a 

noção de Espaço é trivial, podendo ou não estar contida de forma explícita. Segundo DOE 

(1987) apud Silva (2003), o Sistema de Informação Geográfica é definido por “um sistema 

que permite capturar, armazenar, checar, manipular, analisar e ex ibir dados, os quais são 

espacialmente referenciados à terra”. 

De acordo com Loch (2006, p. 94), SIG é:  

[...] um sistema de informação formado por um conjunto de 

funções para a estocagem, criação, manipulação e visualização de 

uma variedade de dados espaciais representados por feições 

pontuais, lineares e zonais (polígonos).  

Ainda conforme o autor, uma das características que diferenciam o SIG de outros sistemas de 

informação, “é a cap acidade de combinar layers (camadas) para análises espaciais”. Além 

disso, outro fator peculiar são os chamados queries, isto é, “perguntas” realizadas ao sistema 

para que este apresente somente as informações de interesse selecionadas pelo o usuário, 

apresentando grande recurso na apresentação gráfica espacial.  
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Sobre a evolução do SIG, Loch (2006) relata que este teve seu início no meio acadêmico na 

década de 1960/70 em um laboratório da Universidade de Harvard, nos EUA. Todavia, 

somente com o avanço da tecnologia computacional (principalmente na década de 1990), ou 

seja, por meio de computadores mais robustos, com maior capacidade de processamento de 

dados, é que os SIG’s se tornaram aptos a realizar operações analíticas complexas através de 

modelos matemáticos. Por conseguinte em função da evolução da tecnologia computacional, 

os softwares de SIG na atualidade são amplamente difundidos, permitindo a interação entre 

usuário-software de modo eficiente e menos complexo.  

Para que um SIG seja desenvolvido é necessário que haja entrada de dados, podendo ser eles 

primários (coletados em campo) e/ou secundários (derivadas de dados preexistentes). A 

respeito da arquitetura pela qual o SIG expõe seus dados, após ter sido realizada a captura 

destes, Silva (2003, p. 32) descreve que existem seis possibilidades para esta representação: 

Um mapa, no qual cada unidade fundamental define o valor 

médio do campo dentro da unidade fundamental (ex.: uma cena 

de imagem de satélite); um mapa com pontos de amostras 

regularmente espaçadas (ex.: modelo digital do terreno); um 

conjunto de polígonos não superpostos, cada um definindo uma 

classe (ex.: mapa geológico); um conjunto de amostras de 

pontos irregularmente espaçados (ex.: mapas de amostragem 

geoquímica); um conjunto de linhas e isolinhas (ex.: mapa de 

curvas de nível, estradas, rios); um conjunto de triângulos não 

superpostos, no qual cada um assume uma elevação aproximada 

(ex.: rede de triângulos irregulares – TIN – Triangular Irregular 

Network). 

Uma vez tendo-se constituído o banco de dados, a etapa seguinte foi de levantar informações 

acerca dos bens patrimoniais em todo território do Estado catarinense, tomando frente para 

isto o Laboratório de Patrimônio Cultural - LabPac, do Departamento de História da UDESC.  
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Este laboratório, que realiza estudos na área de patrimônio cultural há longo tempo, teve o 

papel fundamental de realizar pesquisas bibliográficas e iconográficas com a finalidade de 

construir documentos descritivos e visuais relativos a cad a bem, buscando em diferentes 

fontes as informações que possibilitassem preencher cada item do mesmo. Na tabela 2 é 

demonstrado um exemplo do documento com o conteúdo técnico de um determinado bem. 

Tabela 2 – Exemplo do documento descritivo preliminar de um bem. 

 

lab pac Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED 

Laboratório de Patrimônio Cultural – LabPac 
Laboratório de Geoprocessamento – GeoLab 

 

SPECULA - Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em SC 
Bem: Cemitério do Centro [de Águas Mornas] Código 

SPECULA 
Localização: Endereço: Centro de Águas Mornas, 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus. 

Croqui 

Coordenadas geográficas: 27º 41’ 42,85” S                 
48° 49’ 18, 86 O 

Trajetória histórica Registro fotográfico 1 
Descrição O cemitério está localizado em terreno 
plano, com fácil acesso, ocupando os fundos e o espaço 
ao lado da igreja. Não possui pavimentação e as 
sepulturas... 

Registro fotográfico 2 

Formas de proteção: Bem não tombado e sem proposta de tombamento em nível estadual. 
Condições atuais de uso e conservação: No dia 25 de  agosto de 2007, tinha bom estado de 
conservação e estava em uso. 
Referências consultadas: CASTRO, Elisiana Trilha. Hier ruht in Gott: inventário de cemitérios 
de imigrantes alemães da região da Grande Florianópolis. Blumenau: Nova Letra, 2008. p. 44-45. 
Observações adicionais: Tem área aproximada de 74m x 27m; dista da sede do município 
aproximadamente 0,3 km. Os sobrenomes mais comuns são: Lohn, Sens, Longen, Pfleger, 
Guesser, Schmitz e Lehmkuhl. 
Responsável pela sistematização dos dados sobre o bem: Julia 
Massucheti Tomasi 

Data da sistematização: 
27/03/2009 

Responsável pela atualização dos dados sobre o bem Data da atualização 

O LabPac definiu algumas itens padrão para serem preenchidos no documento, sendo que, 

dentre eles, destacam-se as coordenadas geográficas. Por meio desta informação é possível 

que o usuário encontre a localização de um bem utilizando um aparelho de GPS (Global 

Positioning System), ou mesmo um mapa georreferenciado.  

 

2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1673   



 

  

Tal funcionalidade é aos técnicos da área de patrimônio que precisam se deslocar até o bem, 

ou até mesmo ao cidadão interessado pela temática, de forma que se encontre rapidamente o 

patrimônio sem ter a dependência de referências que por vezes estão incorretas.  

Ressalta-se que as informações que o documento descrito possui estão em fase de 

levantamento, portanto, não estão completas. Todavia, conforme são coletadas informações 

complementares, estas são adicionadas ao documento, tendo em vista que o projeto em 

questão tem caráter permanente.     

A terceira etapa do projeto consistiu na divulgação dos dados do pr ojeto SPECULA pela 

Web. Para isto, utilizou-se o software denominado ArcGIS Server 10, que é responsável por 

implementar o SIG na internet. As principais características deste software são a 

centralização dos dados de diversos SIGs em um servidor administrador e, disponibilização 

dinâmica da interface gráfica do SIG com a possibilidade de consulta e cruzamento dados 

pelos usuários do sistema.  

A partir da determinação de diferentes parâmetros para o cruzamento entre os atributos do 

banco de dados, o sistema permite a consulta por múltiplos critérios. Sendo assim, é possível 

que o usuário encontre, por exemplo, os bens materiais, edificados, do século XIX, tombados 

em nível estadual e que estejam localizados no município de Santo Amaro da Imperatriz, 

conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2 – Busca no sistema por critérios diversos. 

O endereço da Web para acesso do projeto SPECULA é: www.geolab.faed.udesc.br/specula  
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3. Resultados e Discussões 

O produto final obtido neste projeto corrobora com o q ue Loch (2006, p.96) apresenta 

referindo-se a modelo (ou método) cartográfico, ou seja, o uso de mapas em ambiente SIG 

aplicados para fins de análise espacial. Desta forma, o subsídio para a tomada de decisão no 

SPECULA, através do método desenvolvido, torna-se mais efetivo do que quando se detém 

somente informações descritivas sobre o patrimônio.  

O projeto SPECULA, por possibilitar a co nsulta em diferentes níveis de informações 

(descritiva e g eográfica), vai ao encontro das necessidades de técnicos e p esquisadores de 

instituições públicas e privadas, fornecendo-lhes de forma integrada e a berta (por meio da 

Web) acesso aos dados referente patrimônio cultural, sob alguma forma de proteção ou não, 

no Estado de Santa Catarina. Da mesma forma o projeto proporciona à comunidade 

catarinense um meio eficiente para o conhecimento de suas riquezas patrimoniais, além de 

auxiliar na criação de projetos educacionais que valorizam a cultura do Estado. 

Em específico para os técnicos do Instituto gestor dos bens culturais em âmbito nacional, o 

IPHAN, este projeto é de fundamental importância à medida que ele abarca diferentes níveis 

de proteção e contempla bens levantados in loco pelo próprio grupo de pesquisa de bens do 

SPECULA.  

É de se ressaltar também que as camadas (layers) de informações adicionais (curvas de nível, 

hipsometria, sistema viário, hidrografia) apresentadas por meio do webmapping incrementam 

ainda mais o projeto, tornando o processo de tomada de decisão baseados em preceitos 

geográficos/espaciais. Entre estas camadas, a imagem SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), que possui resolução espacial de 30 metros, permite a visualização altimétrica do 

relevo catarinense.  

Na figura 3 é apresentada a interface do webmapping, sendo possível visualizar o Estado de 

Santa Catarina dividido em mesorregiões e a distribuição geográfica dos cemitérios alemães 

na região da Grande Florianópolis. A simbologia do SPECULA identifica o tipo de bem 

cultural de forma que qualquer usuário seja capaz de interpretar sua geometria e a nalisar a 

distribuição espacial do bem. 
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Figura 3 - Webmapping do projeto SPECULA. 
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4. Conclusão     

Por meio da disponibilidade do projeto SPECULA na Web o Estado de Santa Catarina, bem 

como pesquisadores e a co munidade interessada na temática do patrimônio cultural, recebe 

um importante mecanismo que auxiliará nas pesquisas e g estão do bem patrimonial. Neste 

contexto, ações e projetos a médio e longo prazo poderão ser estabelecidos visando a 

preservação e conservação dos bens culturais, tendo como parceiros a comunidade, uma vez 

que o acesso a informação e a p roximidade com o tema encontra-se a alguns segundos de 

uma acesso na internet. Além disso, o projeto representa um marco histórico que fatalmente 

dará suporte as estratégias de gestão e preservação dos bens culturais pelo IPHAN, uma vez 

que até hoje não dispõe de um instrumento similar e eficiente que permita a interatividade e 

rapidez no acesso a informação, dando suporte aos pesquisadores, profissionais, curiosos e 

gestores públicos na tomada de decisão. 

O projeto caracteriza-se em um protótipo e portanto deverá ser continuamente implementado, 

porém tendo a parceria do IPHAN e de outros órgãos, baseados no conceito da representação 

“geográfica” espacial por meio do uso do SIG. Neste cenário virtual do projeto SPECULA, 

de acesso rápido da “WWW”, os bens culturais configuram-se em informação passível de 

serem efetivamente úteis e não somente estarem preservados em estantes ou arquivos mortos 

os quais depreciam o histórico do bem e a s ua importância no cenário local, regional e 

nacional. Ressalta-se que a visibilidade dos bens culturais e a sua força de interação junto a 

comunidade via Web caracteriza a cumplicidade na preservação do bem cultural, uma vez que 

há o envolvimento direto do usuário da internet com o patrimônio propriamente dito.  

Percebe-se claramente que com o advento das geotecnologias a ár ea de documentação e 

arquivamento de bens patrimoniais se traduz numa quebra de paradigma em que há a clara 

disseminação da informação sem restrição aos interessados. Neste sentido o projeto 

SPECULA corrobora com a idéia da democratização da informação e, portanto torna-se uma 

ferramenta de fácil e ilimitado acesso democrático ao bem cultural. Outrossim, ainda há que 

considerar a v alorização do bem cultural frente as possibilidades e r epresentações dos 

dados/informações no ambiente SIG, utilizando para tanto utiliza de mapeamentos temáticos 

e ainda representações espaciais que se limitam ao grau de criatividade do gestor e consultor 

do sistema. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar como o uso de representações gráficas criados a 

partir de ferramentas livres e colaborativas podem servir como base na elaboração de 

propostas técnicas de legislação para determinada atividade. Como estudo de caso apresenta-

se o mapeamento e análise espacial da atividade de publicidade exterior nas cidades paulistas 

de Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, Jundiaí, Santo André e São Bernardo do Campo. 

 

O trabalho foi realizado a pedido do S indicato das empresas de publicidade exterior do 

Estado de São Paulo no período de outubro/2009 a agosto/2010. O SEPEX-SP1 busca 

promover o diálogo entre o poder público e as empresas exibidoras2  visando a manutenção da 

atividade desde que esteja ordenada na cidade, em consonância com a legislação urbanística 

de cada município e suas peculiaridades (sítio físico e aspectos culturais). 

 

Existem impasses acerca dos impactos negativos da atividade, tais como o congestionamento 

visual oriundo da intensa quantidade de engenhos na paisagem, questões de ordem 

econômica e disputa de poder entre os atores envolvidos.  
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Assim, faz-se necessário entender a d istribuição dos engenhos publicitários nas cidades, 

quantificando-os e qualificando-os dentro de um contexto local, mas sem deixar de 

considerar as demandas regionais e mesmo globais que interferem na localização das peças. 

 

Para este trabalho, optou-se por utilizar as ferramentas livres disponíveis em ambiente de 

internet por diversos fatores: possibilidade de colaboração ativa dos atores envolvidos, baixo 

custo e facilidade de acesso. Em campo, cada local foi marcado com GPS, bem como foram 

identificadas suas características: tipo de engenho, referências (proximidade a 

supermercados, shoppings, farmácias, etc), estrutura e condições do engenho, etc. Os pontos 

(waypoints) foram transferidos para o computador através do software GPS Trackmaker 

PRO, no qual foram gerados arquivos para importação no Google Maps, onde os pontos 

foram importados em demanda.  

 

Os produtos (representações gráficas da distribuição dos engenhos publicitários) estão sendo 

utilizados em conjunto com os instrumentos legais urbanísticos das cidades, de forma a gerar 

propostas de legislação de regulamentação da atividade. Ressalta-se que a p roposta criada 

para Ribeirão Preto já se encontra no legislativo daquela cidade para análise. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os engenhos que entendemos como objeto de estudo existem exclusivamente para realizar  

comunicação. O que se comunica nesses engenhos, seja através de papel colado, lonas com 

impressão digital ou ainda através de displays eletrônicos é direcionado para um espectador 

que vive em um dado tempo/espaço. Assim, uma campanha de publicidade para divulgar 

determinado produto existe por um período variável e s ua intencionalidade determina a 

minunciosamente a escolha geográfica de onde exibir a campanha.  

 

Nesse contexto salientamos a at ividade das empresas exibidoras que baseiam sua atuação na 

instalação de engenhos e locação desses espaços. Essas empresas buscam os ganhos 

econômicos pela oferta de grande quantidade de painéis ou pela qualificação de um 

determinado painel.  
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1680   



 

  

Um painel existe, onde for, a p artir de condições elementares específicas, sendo a mais 

importante a localização estratégica que possibilite sua visualização para o maior número de 

pessoas ou para públicos específicos. Dessa feita, a ex istência de painéis em determinadas 

regiões pode indicar a e xistência de fluxos ou públicos específicos relacionados com os 

outros elementos próximos do mesmo, especialmente aqueles que geram fluxos.  

 

Assim, tanto a simples existência de um painel em determinado local quanto a veiculação de 

uma campanha no mesmo não é u ma combinação aparentemente aleatória, respondem na 

verdade a uma combinação lógica dos anseios de atores de diversas escalas: local, regional e 

global.  

 

Como se trata de um objeto com forma/conteúdo particular e existência no ambiente público, 

sua existência deveria ser, condicionada pelo poder público para se obter relativa organização 

de modo a não congestionar a paisagem, sobretudo a urbana. Contudo como a publicidade ao 

ar livre hierarquicamente é u ma especialização das formas reguladas, observamos que esse 

assunto ficou por muito tempo sem atendimento de regras e legislações específicas. Esse fato 

combinado com a livre iniciativa dos empresários e a necessidade de divulgação de produtos 

colaborou para um grande acúmulo de painéis em determinados locais, fato que contribui 

para um congestionamento visual e consequente perda da qualidade de vida.  

 

A exemplo de outros segmentos, este, organizado no Brasil pela Central de Outdoor, SEPEX 

(Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior) existente em diversos estados e d e uma 

entidade federal a q ual se reportam os SEPEX, a F ENAPEX (Federação Nacional das 

Empresas de Publicidade Exterior), realiza a p artir dessas entidades um trabalho de auto-

regulação promovendo estudos propositivos para a cr iação de instrumentos legais que 

regulem a atividade nas cidades. O presente estudo de caso faz parte dessas iniciativas e 

demonstra como a c iência geografia e a t écnica cartografia podem contribuir para gerar 

subsídios para aqueles que regulam o espaço público. 
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Publicidade ao ar livre 

 

No imaginário coletivo, muitas vezes qualquer comunicação visual é reconhecida como 

“outdoor”, termo difundido nas décadas de 1970 e 1980 visando estabelecer um novo padrão 

de produto que os reconhecidos cartazes das décadas anteriores (Foto 1). 

 

 
 

Foto 1 – Cartazes em São Paulo, década de 1950 (Central de Outdoor). 

 

Tecnicamente convencionou-se no Brasil o termo “outdoor” para designar exclusivamente os 

painéis de medida 9,00 x 3,00m em que são coladas 32 ou 16 folhas de papel ou lona vinílica 

impressa. Esse tipo de engenho foi por muito tempo o p rincipal meio de comunicação 

presente na cidade. Contudo, se a lembrança desse tipo de painel representa por um lado sua 

eficácia, por outro, a generalização de outros tipos de engenho como “outdoor” colabora para 

o desentendimento do que é a atividade econômica Mídia Exterior.  
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“Outdoor”, fachada, “front-light”, painel eletrônico são apenas alguns exemplos de 

nomenclaturas técnicas que representam o “design” e a p adronização de engenhos 

publicitários. Contudo, a principal diferenciação para se estabelecer um referencial sobre a 

responsabilidade do mesmo perante a sociedade e o poder público está na verificação de sua 

finalidade, sendo as mais importantes: anúncio publicitário e anúncio indicativo. 

 

Os anúncios indicativos existem para identificar os estabelecimentos: a farmácia, a padaria, a 

loja de departamento etc (Foto 2). Por sua vez, os anúncios publicitários são engenhos 

instalados em locais específicos, com melhor ângulo de visualização para o maior público 

possível, esses painéis têm medidas padronizadas nacionalmente justamente para serem 

comercializados conjuntamente com os outros meios de comunicação: televisão, rádio, 

revistas, jornais etc (Fotos 3 e 4). 

 

 

 
 

Foto 2 – Exemplos de anúncios indicativos.  Região central de Santo André, 2010. 
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O coletivo dos anúncios publicitários, levando em conta as empresas que os administram é o 

que denominamos “Mídia Exterior” e o principal atrativo para a existência de 

empresas/painéis em determinada localidade está primordialmente ligado ao potencial 

econômico e consumidor da mesma. Desse modo, a existência de anúncios publicitários pode 

ser considerada um indicador de potencial econômico e desenvolvimento local. Contudo, a 

existência massiva desses engenhos pode indicar a f alta de organização das empresas e a  

ausência do poder público. 

 

 
 

Foto 3 – Anúncio publicitário tipo outdoor. Santo André, 2010. 
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Foto 4 – Anúncio publicitário tipo Front-Light. Ribeirão Preto, 2009. 
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O contexto do marketing, publicidade e propaganda 

 

O segmento de marketing, publicidade e propaganda é um dos segmentos que promove maior 

circulação financeira. Em 2008, por exemplo, os investimentos em Mídia no mundo 

corresponderam a US$ 563 bilhões3. Nesse contexto o Brasil se insere em uma posição muito 

privilegiada no ranking mundial de investimentos em mídia (5ª colocação), contabilizando 

cerca de US$ 13 bilhões em investimentos, à frente de todos os países da América Latina e 

europeus com exceção do Reino Unido (Gráfico 1). 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 1: Investimentos em mídia. 

Fonte: World Advertising Trends 2008. 
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As Mídias com maior investimento no Brasil são: 

- TV  

- Mídia impressa  

- Rádio 

- Internet 

- Mídia Exterior 

- Guias e Listas 

- Cinema 

 

Nesse contexto, verificamos a seguir a evolução dos investimentos em mídia no Brasil no 

período de 1996 a 2008 (Gráfico 2). 

 

 
 

Gráfico 2: Demonstrativo dados de faturamento bruto, por meio de comunicação. 

Fonte: RIZO, 2009, pág. 107. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o trabalho, utilizou-se como base o “Google Maps”4, disponível gratuitamente pela 

internet. A escolha dessa ferramenta se pautou tanto pela possibilidade de colaboração dos 

atores envolvidos no projeto de modo dinâmico e pró-ativo utilizando o ambiente da internet, 

como pelo baixo custo e facilidade de acesso. 

 

Cada uma das exibidoras envolvidas no projeto forneceu relações dos endereços onde 

mantêm seus engenhos publicitários e, de posse das mesmas, foram definidos, para cada 

cidade, os roteiros para mapeamento dos painéis. Com base nesses roteiros, a eq uipe foi a 

campo, realizando a c oleta de dados que gerariam as representações gráficas com a 

distribuição dos engenhos em cada cidade. 

 

Assim, em campo, cada local (endereço com engenhos publicitários) foi devidamente 

marcado com o uso do equipamento GPS (Global Position System)5 de navegação, modelo E-

Trex Legend, marca Garmim. Além dos locais previamente informados, foram marcados 

também aqueles que não faziam parte das relações mas que foram sendo encontrados durante 

a realização do trabalho. 

 

Todos os engenhos marcados com GPS foram fotografados, tendo sido verificadas e anotadas 

as suas características, tais como: endereço completo, referências (proximidade a 

supermercados, shoppings, condomínios, postos de gasolina, etc), tipo de engenho, tipo e 

condição da estrutura do engenho e do próprio local. Para tanto, foram utilizados cadernos de 

campo desenvolvidos especificamente para a atividade (Figura 1).  
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Figura 1: Página do caderno de campo. 

 

De posse dos dados obtidos em campo, foi elaborada uma planilha no programa Excel, onde 

foram incorporadas as características de cada engenho, e que serviu para as análises. 

 

Os waypoints6  foram transferidos para o computador através do software GPS Trackmaker 

PRO, no qual foram gerados arquivos para importação no Google Maps. A equipe também 

desenvolveu um sistema online para realizar a interface entre o software desktop e o Google 

Maps em demanda, ou seja, em lote, facilitando e ag ilizando a g eração de representações 

gráficas por cidade e por exibidora. 

 

Desta forma, a visualização da distribuição dos engenhos pôde ser rapidamente 

compartilhada com os interessados, no caso, os contratantes do trabalho (SEPEX-SP e 

exibidoras).  
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Além da facilidade em gerar representações gráficas com relativa precisão e r ápida 

disponibilidade a quem interessa, as ferramentas livres podem possibilitar a visualização em 

níveis de detalhe sem a necessidade de impressão, agilizando o processo de análise e 

proposição de instrumentos legais. Assim, foi possível que cada exibidora verificasse o 

mapeamento, confirmando as informações levantadas em campo e at ualizando aquelas 

informações dissonantes entre a r elação inicial e o  que foi efetivamente mapeado (por 

exemplo, locais existentes na relação que não existem mais fisicamente, ou locais que não 

constavam na relação e que foram encontrados e georreferenciados durante o trabalho). 

 

Posteriormente, a C oordenação Técnica do SEPEX-SP correlacionou as representações 

gráficas contendo a d istribuição da publicidade com a legislação urbanística (Plano Diretor, 

Lei de Zoneamento e Uso do Solo, Códigos de Posturas, Códigos Ambientais), elaborando 

propostas de modelos de instrumentos legais para ordenamento da atividade de publicidade 

exterior para cada uma das cidades. 
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RESULTADOS 

 

Cada cidade possui uma particularidade no que concerne à d istribuição dos engenhos 

publicitários (anexos 1 a 4), fato que pode ser observado quando se correlaciona o número de 

pontos de publicidade com o a quantidade de painéis (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Resumo de dados obtidos nos trabalhos de campo 

 

Cidade 
Número de 
Pontos de 

Publicidade* 
Quantidade de 

Painéis 
Média de 

Painéis/Ponto Fotos 
Período de 
coleta de 

dados 

Jundiaí 444 571 1,29 1251 fev/março 2010 

Ribeirão Preto 584 1187 2,03 1259 dez/09 

Santo André 512 661 1,29 1036 fev/abril 2010 

São Bernardo do Campo 674 787 1,17 1010 fev/maio 2010 

São Caetano do Sul** 113 151 1,34 188 jan/10 

Total 2327 3357   4744  

      
* Um terreno com 1 ou mais painéis é considerado 1 ponto de publicidade.   
** Descontado os painéis administrados pela prefeitura.    

 
Comparativamente, quando analisamos a média de painéis por ponto, observamos que a 

cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, tem o maior índice, fato que pode ser compreendido 

em campo na verificação da disponibilidade de espaços livres para instalação dos mesmos, o 

que pode ser percebido nos terrenos sem edificação em que estão instalados os painéis (Fotos 

5 a 8), ao passo que nas demais cidades ocorre uma relativa escassez de espaços para 

publicidade. Isto se explica pelo fato de que a cidade de Ribeirão Preto está situada numa 

depressão cortada por ribeirões e có rregos. A cidade se formou a p artir dos vales dos  

Ribeirões Preto e do Retiro , mas há vários outros que cortam a cidade e que têm sido objeto 

de abertura de vias marginais aos seus cursos. Nesses casos, após a abertura das avenidas, os 

terrenos lindeiros permanecem vazios por algum tempo, até que sejam ocupados por 

atividades comerciais. Importante ressaltar que a legislação municipal, por meio do Código 

Ambiental , definiu essas áreas como Áreas de proteção máxima, fato que foi considerado na 

elaboração da proposta de legislação de ordenação de anúncios na cidade apresentada pelo 

SEPEX à Comissão de Estudos da Câmara Municipal. 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1691   



 

  

 

 
Foto 5 – Anúncios publicitário tipo outdoor. Ribeirão Preto, 2009. 

 

 

 
Foto 6 – Anúncios publicitário tipo outdoor. Ribeirão Preto, 2009. 
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Foto 7 – Anúncios publicitário tipo outdoor. Ribeirão Preto, 2009. 

 

 

 
 

Foto 8 – Anúncios publicitário tipo outdoor. Ribeirão Preto, 2009. 
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Em geral as vias de grande fluxo veicular e/ou proximidades de supermercados, shoppings, e 

outros estabelecimentos que possuem grande visitação é onde ocorre maior concentração de 

painéis.Em Santo André, por exemplo, os engenhos publicitários estão distribuídos em toda a 

cidade, especialmente nas vias de tráfego mais rápido. Dos 507 po ntos apurados, 329 

localizavam-se em alguma das 9 principais vias da cidade, esse número corresponde a 65% 

dos pontos com mídia exterior naquela cidade (Tabela 2). 
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Tabela 2: identificação das vias com maior quantidade de engenhos publicitários em Santo André (2010) 

 

Existem ainda na cidade, 25 painéis administrados pela Prefeitura e localizados em áreas 

públicas em que são veiculadas campanhas de utilidade pública (Foto 9). 
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Foto 9: Painel administrado pela Prefeitura de Santo André instalado no canteiro central da Av. dos 

Estados 

 

É importante ressaltar que em vias como a Avenida D. Pedro, que concentra uma elevada 

quantidade de estabelecimentos comerciais e de serviços, predominam os painéis indicativos. 

Os anúncios publicitários, por sua vez, estão instalados em áreas livres de imóveis edificados 

cujos proprietários  a lugam os espaços como forma de geração de renda ou em imóveis com 

pouca ou nenhuma densidade construtiva como estacionamentos (Foto 10 a 13)  e  áreas 

lindeiras ás novas avenidas ao longos dos rios recém-canalizados. Em todos os casos, o fator 

determinante para a escolha dos pontos é o fluxo de pedestres ou automóveis, o que garante a 

visibilidade e eficiência da comunicação. 
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Foto 10 – Anúncios publicitários tipo outdoor. Santo André, 2010. 

 

 
 

Foto 11 – Anúncios publicitários tipo outdoor. Santo André, 2010. 
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Foto 12 – Anúncios publicitários tipo outdoor. Santo André, 2010. 
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Foto 13 – Anúncios publicitários tipo outdoor. Santo André, 2010. 

 

Em São Bernardo, a situação é muito parecida com a de Santo André, com uma concentração 

mais elevada de engenhos publicitários em vias de grande fluxo, como o Corredor ABD e sua 

continuação, a Avenida Lions (Figura 2). 
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Figura 2: Recorte da representação gráficas de São Bernardo do Campo 

 

Em São Caetano do Sul foram verificados 151 pa inéis sendo que 22 e stavam em um dos 

pontos mais qualificados da cidade, o cruzamento da Av Guido Aliberti com Av. Goiás, um 

dos principais pontos de entrada da cidade e rota para acesso a Santo André e São Bernardo 

do Campo, e, inclusive, para o litoral do Estado de São Paulo. Observou-se também a 

ocorrência de grupos de aproximadamente 6 pa inéis em 2 clubes da cidade. A Prefeitura 

desta cidade optou por uma legislação totalmente restritiva, assim como a c idade de São 

Paulo, proibindo a at ividade. No entanto são previstas outras formas de publicidade exterior 

reguladas economicamente pela prefeitura como é o caso dos anúncios em mobiliário urbano. 

Após a c itada legislação, a p refeitura manteve os painéis mantidos pela mesma, mas, 

diferente de Santo André, a co municação destes mais se relaciona com as obras e outras 

virtudes da administração (Foto 14). 
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Foto 14: Painel administrado pela Prefeitura de São Caetano do Sul instalado no Estrada das Lágrimas. 

 

Em Jundiaí, nota-se uma certa competição entre as empresas exibidoras e iniciativas 

particulares de estabelecimentos ou pessoas físicas ofertando espaços e painéis para terceiros. 

Essa foi uma peculiaridade identificada nessa cidade e não nas demais (Figura 3). 
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Figura 3: Recorte da representações gráfica de Jundiaí.  

Pontos em verde indicam painéis publicitários de exibidoras e pontos em amarelo de iniciativas 

particulares. 

 

Em Ribeirão Preto, os painéis se encontram principalmente em vias de rápida circulação. É 

importante ressaltar o grande número de engenhos existentes em áreas onde se verifica a 

expansão da cidade.  T ratam-se de bairros situados na região sul da cidade, voltados para 

população de renda elevada, com edificações de alto padrão construtivo em avenidas largas e 

arborizadas, onde se verifica a concentração dos engenhos nos terrenos vazios ainda 

existentes. Ribeirão Preto já conta com resultados efetivos do trabalho, com a d iscussão de 

instrumentos legais para a regulamentação da atividade entre aComissão Especial de Estudos 

sobre a Cidade Limpa da cidade de Ribeirão Preto, presidida pelo Vereador Marcelo Palinkas 

e o SEPEX-SP que no mês de abril reuniram-se para discutir a proposta de regulamentação 

da publicidade exterior na cidade, apresentada pelo sindicato (Figura 4). 
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Figura 4: Mapa com a proposta de restrições de publicidade apresentada em Ribeirão Preto. 
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CONCLUSÃO 

 

O levantamento dos engenhos publicitários com GPS e a geração de representações gráficas e 

outros produtos a p artir de ferramentas livres é uma realidade, e, no âmbito do presente 

trabalho, facilitou o acompanhamento e a c olaboração dos agentes envolvidos, no caso, o 

Sindicato e as empresas exibidoras, possibilitando sua participação ativa durante o processo e 

a consequente rapidez na finalização dos trabalhos. O uso do GPS e das ferramentas livres 

pode ser considerado como de importância estratégica para o mapeamento dos engenhos 

publicitários nas cidades. 

 

As representações gráficas de engenhos publicitários são importantes ferramentas para que a 

administração pública local possa verificar a d istribuição e es tágio de organização da 

atividade de publicidade exterior na cidade. Tais representações, utilizados em conjunto com 

a legislação urbanística das cidades, dentro de um contexto que considera tanto os aspectos 

físicos do sítio quanto culturais de sua população, bem como a e xistência de patrimônio 

histórico, podem e devem servir como subsídio para a elaboração de instrumentos legais que 

regulem a at ividade de publicidade exterior nas cidades, assim como ocorre com outras 

atividades que são desenvolvidas no contexto urbano. 

 

A regulação da atividade, é de responsabilidade das Prefeituras, mas deve contar com o apoio 

de todos os atores envolvidos, de forma a evitar que a atividade cause impactos negativos na 

qualidade de vida da população.  

 

Os produtos (mapas da distribuição dos engenhos publicitários) estão sendo utilizados em 

conjunto com os instrumentos legais urbanísticos das cidades, de forma a gerar propostas de 

legislação de regulamentação da atividade. Ressalta-se que a proposta criada para Ribeirão 

Preto já se encontra no legislativo daquela cidade para análise. 

 

É importante destacar que esse trabalho apresenta limitações. A partir das bases do Google 

Maps não foram gerados mapas com rigor cartográfico, com legenda, norte, escala, grade de 

coordenadas. A finalidade era somente realizar o mapeamento demonstrando a localização 

dos painéis e fornecer banco de dados com informações geográficas e dos engenhos para a 

produção dos mapas.  
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ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1: Representação gráfica de Jundiaí 
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Anexo 2: Representação gráfica de Santo André 
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Anexo 3: Representação gráfica de São Bernardo do Campo 
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Anexo 4: Representação gráfica de São Caetano do Sul 
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Notas: 
 
1Como sindicato da categoria, desenvolve, desde 1989, extensa atividade institucional, participando de fóruns 
e conselhos, como a CPPU - Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, em São Paulo. Firmou convênios com a 
Prefeitura do Município de São Paulo, como o que administrou o CADEPEX – Cadastro das Empresas de 
Publicidade Exterior, e o Convênio de Cooperação Técnica e Operacional, para auxiliar a fiscalização, 
assessoramento e apoio na retirada de peças, visando à efetiva observância das normas que disciplinam a 
instalação de anúncios na Cidade de São Paulo. 

2Empresas que realizam a mediação entre os anunciantes e os locais para instalação de painéis. Elas localizam  
pontos  de  interesse,  realizam  contratos  com os   proprietários   dos  locais,  instalam  e  realizam  a 
manutenção  dos  painéis.  Geralmente,  o  anunciante solicita à exibidora sua relação de locais, e, em função 
das características da localização do painel obtém-se o perfil   do   tipo   de   público   predominante,   que   é   a 
característica   determinante   para   se   efetivar   uma veiculação  (contratação  de  diversos  painéis  para  a 
exibição de uma campanha por prazo pré-determinado).   

3Fonte: World Advertising Trends 2008 
 

4“Google Maps” é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra gratuito no 
ambiente internet, desenvolvido e fornecido pela empresa “Google”. 

5GPS, em português: Sistema de Posicionamento Global. 

6Termo utilizado para expressar as coordenadas obtidas pelo GPS em determinado local. 
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 Nossa proposta é comentar um artigo ainda inédito em português que é fundamental 

para a car tografia histórica da América: o estudo de Alexander von Humboldt “Sobre os 

mapas mais antigos do Novo Continente e sobre o nome América”, publicado pela primeira 

vez na Alemanha em 1853, com o título “Ueber die ältesten Karten des Neuen Continents 

und den Namen Amerika”, e republicado por Oliver Lubrich em 2010. A idéia de 

apresentarmos este trabalho surgiu no curso de pós-graduação “Alexander von Humboldt e a 

América”, ministrado no segundo semestre de 2010 pelo próprio Prof. Lubrich em conjunto 

com o Prof. Willi Bolle, no Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Procurando 

corresponder ao tema desta secção, “A Cartografia no Ensino”, estruturamos a n ossa 

apresentação didaticamente segundo a recapitulação que o próprio Humboldt faz no final do 

seu artigo em forma de quatro perguntas e respostas. 

 

 1) Qual é mapa mais antigo da América entre os mapas desenhados? O mapa mais 

antigo é de 1500 e foi desenhado por Juan de la Cosa, às vezes chamado de Juan Biscaino (cf. 

mapa 1: Mapamundi).  Foi descoberto por Humboldt em 1832 na  biblioteca do B arão de 

Walckenaer em Paris. Até então acreditava-se que os mapas mais antigos eram de 1527 e  

1529. 

 O mapa contém a inscrição “Juan de la Cosa la fizo en el Puerto de Sta. Maria en año 

de 1500”. O navegador acabara de voltar de uma viagem com Alonso de Hojeda e Amerigo 

Vespucci, que durou de 20 de maio de 1499 até meados de junho de 1500 e se estendeu até 3º 

de latitude norte na costa leste da América do Sul. De la Cosa tinha sido companheiro de 

Colombo na segunda expedição deste, de 25 de setembro 1493 a 11 de junho de 1496.  
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Participou de cinco grandes expedições, entre 1493 e 1509. Colombo chegou a queixar-se 

dele nestes termos: “Cosa, hombre hábil andaba diciendo que sabia mas que el”. Aqui já 

temos um exemplo da habilidade literária de Humboldt. Através da citação de falas como 

esta, ele faz o leitor se sentir no meio daqueles famosos navegadores. 

 

 O mapa de Juan de la Cosa (cf. mapa 2: Recorte do Mapamundi: Costa leste da 

América, e mapa 3: Detalhe do recorte: Caribe e p arte setentrional da América do Sul) 

apresenta a costa leste da América numa configuração bastante acertada, embora, à primeira 

vista muito compactada, como se entrássemos num imenso golfo entre a América do Norte e 

a América do Sul. Este mapa aproxima-se mais de uma representação cônica, como num 

globo ou na experiência náutica, do que de uma projeção plana, como as de Mercator, às 

quais estamos acostumados. No litoral da América do Norte, encontra-se a constatação 

sumária “Mar descubierta por Yngleses”. Não há referência à p rimeira descoberta da terra 

firme do Continente Americano por João e Sebastião Caboto, no litoral de Labrador, em 24 

de junho de 1497 – portanto 13 meses antes da descoberta da terra firme na América do Sul 

por Colombo.  

 

 Com isso, Humboldt nos faz lembrar que as assim-chamadas primeiras descobertas 

por Colombo e Caboto não eram senão redescobertas do Novo Continente. Cerca de meio 

milênio antes, por volta do ano 1.000, Leif, filho de Eric o Vermelho, desembarcou no Novo 

Continente, na região correspondente ao estado atual de Massachusetts. Em antigos 

documentos islandeses existem descrições do litoral entre a at ual Virgínia e Flórida sob os 

nomes de “Terra dos homens brancos” ou “Grande Islândia”. Entre a Groelândia e a N ova 

Escócia (Maryland) havia ligações marítimas até 1347, e entre a Groelândia e a Noruega, até 

1484, ou seja, até sete anos depois da visita que Colombo fez em 1477 à Islândia. Humboldt 

fala dessa visita também na sua obra principal, o Kosmos (publicação iniciada em 1845; 

versão integral republicada em 2004, p. 317 s.). 

 

2) Quando e por quem foi feita a proposta de atribuir ao Novo Continente o nome 

América? A proposta foi feita em 1507 por Martin Waldseemüller, professor de geografia no 

colégio da pequena cidade de Saint-Dié, na Lotríngia (França), e o rganizador e ed itor de 

textos de Ptolomeu e r elatos de viagens. A proposta se deu sem a p articipação nem o 

conhecimento de Amérigo Vespucci!  
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 Um ano após a morte de Cristóvão Colombo, ocorrida em 1506, apareceu em Saint 

Dié a obra Cosmographiae Introductio, cum quibusdam Geometriae ac Astronomiae 

principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi Vespucii navigationes. Sem 

nome do autor, a obra contém a p roposta, baseada num erro, de dar ao Novo Continente o 

nome “Americi terra vel America”, “em homenagem ao seu descobridor Vespucci”. A 

edição, de maio de 1507, foi dedicada ao Imperador Maximiliano em nome do Colegio 

Vosagense de Saint Dié. Na edição seguinte, de 1509, o autor se apresenta como Martinus 

Ilacomylus; seguiram mais duas edições, em 1535 e  1554. As pesquisas de Humboldt 

provaram que o nome verdadeiro de Ilacomylus ou Hylacomylus era Martin Waldseemüller, 

um alemão nascido em Freiburg/Breisgau que passou a lecionar na França.  

 

 Daqui em diante, a i nvestigação de Humboldt começa a ap resentar traços de uma 

narrativa de detetive e d e um processo judicial. Em primeiro lugar, a d escoberta de como 

surgiu efetivamente o nome América refuta a suspeita ou acusação, levantada pelos cronistas 

Solorzano e H errera de que Amerigo Vespucci, na qualidade de piloto major, teria feito 

desenhar em Sevilla mapas do Novo Continente com o seu nome. Como lembra Humboldt, 

Vespucci tão pouco como Colombo acreditou ter descoberto um novo continente; ambos 

morreram com a co nvicção de terem descoberto partes da Ásia. É importante notar que 

Fernando Colombo, o filho e biógrafo do famoso navegador, jamais manifestou algum 

desafeto em relação a Vespucci, e nunca se refere ao nome “América” como se fosse uma 

injustiça. 

 

 Essa ausência de manifestação suscitou o espanto do historiógrafo Bartolomeu de las 

Casas, o qual, à medida em que viu aumentar a r epercussão do nome “América”, se 

manifestou contra Vespucci de maneira cada vez mais veemente. Las Casas começa por 

contestar a afirmação de Vespucci de que teria partido em 20 de maio de 1497, em vez de 

1499. Eis os termos de sua acusação: “Era cierta la malicia. Desta falsedad o yerro [...] han 

tomado los escriptores extrangeros de nombrar la nuestra tierra firme America, como si 

Amerigo solo y no outro que él, y antes, la oviera descubierto, [...] quanta injusticia se hizo si 

[...] se le usurpó lo que era suyo al Almirante Don Christobal Colón.” 
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O que aumentou a ira do historiador foi o fato de o filho de Colombo não ter percebido a 

usurpação que, segundo Las Casas, foi tanto mais pérfida que Amérigo “escrevia em latim” – 

afirmação refutada por Humboldt com base nos textos originais. 

 

 Como pondera Humboldt, a glória de Colombo tornou-se relativa no contexto de 

outras proezas de navegações e descobrimentos, como as de Vasco da Gama, Vicente Yañez 

Pinzón, Álvares Cabral e Vasco Núñez de Balboa. Assim como na época de Humboldt, 

quando foi recorrente a co nfusão entre as tentativas de John Ross (1818) e d e William E. 

Parry (1827) de atingirem o P olo Norte, criou-se no início do século XVI um ambiente 

semelhante de confusão em relação à d escoberta do Novo Continente. Naquelas 

circunstâncias, seria compreensível a predileção de um estudioso alemão por Vespucci. Com 

tudo isso, Humboldt também parece querer apontar para uma interpretação do descobrimento 

da América como um empreendimento coletivo, em contraste com a heroicização de grandes 

indivíduos a que estamos habituados. 

 

 3) Qual é mapa mais antigo do Novo Continente entre os mapas gravados e sem o 

nome América? O mapa mais antigo gravado do Novo Continente é a v ersão de Johannes 

Ruysch, publicada na edição de 1508 da Geographia de Ptolemeus (cf. mapa 4: Universalior 

cogniti orbis tabula (fragmentum)). 

  

Focalizando os mapas mais antigos da América, Humboldt observa que todas as 

pesquisas sobre esse tema devem partir das edições da Geografia de Ptolomeu, por causa do 

hábito, instaurado a p artir de 1482, de acrescentar mapas atualizados ao acervo dos mapas 

antigos. É esse método de cartografia comparativa que caracteriza os trabalhos de Humboldt 

desde o início. Ele pesquisou as edições de Ptolomeu na biblioteca do Barão Walckenaer em 

Paris, que dispunha da coleção maior e mais completa. Como relata Humboldt, a p rimeira 

representação cartográfica publicada da América aparece gravada numa placa de cobre na 

edição de Ptolomeu de 1508, mostrando apenas a parte meridional do novo continente e as 

Antilhas, e a p artir daí uma passagem marítima livre até a co sta leste da Ásia! É nesse 

contexto que Humboldt registra a sua descoberta de um mapa mais antigo. 
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 Voltando ao mapa de Juan de la Cosa e focalizando agora a A mérica do Sul, 

Humboldt pergunta qual foi a co ntribuição espanhola e q ual a co ntribuição portuguesa nas 

descobertas do novo continente. No mapa atualizado de Ptolomeu, publicado em 1508 po r 

Ruysch, chama a atenção o fato de que o ponto mais meridional, a 50º de latitude, havia sido 

atingido por navegadores portugueses. Os principais dados, em ordem cronológica, são os 

seguintes: 1) Em 1º de agosto de 1498, Colombo atinge pela primeira vez a Terra Firme no 

litoral de Cumaná (Venezuela). 2) Em 1499, Alonso de Hojeda, Juan de la Cosa e Amerigo 

Vespucci chegam até 3º grau de latitude norte (norte do Amapá). 3) Em 1500, Vicente Yañez 

Pinzón cruza a linha do equador e a embocadura do rio Amazonas, avançando até 8º20’ sul, 

até o promontório de San Augustin (Paraíba). 4) Em 24 de  abril de 1500, Pedro Álvarez 

Cabral, enviado pelo rei Manuel de Portugal, a caminho das Índias, atingiu “como por acaso” 

o litoral brasileiro, na altura dos 10º meridionais, pouco abaixo do cabo de San Augustin, e de 

lá prosseguiu até Porto Seguro, na altura dos 16º30’. 5) A expedição seguinte, espanhola, em 

1508, foi de Vicente Yañez Pinzón e Juan Días de Solis, que avançaram até 40º sul. Ora, uma 

vez que no mapa publicado por Ruysch, naquele mesmo ano, existe uma menção a 

descobertas portuguesas até 50º, Humboldt manifesta a hipótese de que a Coroa Portuguesa 

realizou expedições clandestinas, sem revelar qual navegador teria chegado até este ponto. 6) 

A extremidade sul do Continente, o Capo Horn, situado a 55º58’41’’, foi finalmente 

alcançada em 1526 por Francisco de Hoces, portanto, cinco ou seis anos depois da expedição 

de Fernando de Magalhães. 

 

 4) Quando e onde foi publicado pela primeira vez um mapa com o nome América? O 

primeiro mapa publicado com o nome América é o Mapa Mundial de Petrus Apianus (cf. 

mapa 5: Tipus Orbis universalis), anexo à Polyhistoria de Camers de Solini, editada em 

1520, oito anos após a morte de Amérigo Vespucci, que foi sempre considerado um “piloto 

maior nas navegações para as Índias”. 

  

Humboldt chama a atenção para um acúmulo de erros nesse mapa. O nome América é 

aplicado apenas à parte sul do Novo Continente, ao mesmo tempo em que aparece como seu 

descobridor o nome de Colombo. Quanto à data, indica-se o ano de 1497, em vez de 1º de 

agosto de 1498, dando-se preferência à já referida confusão, dolosa ou involuntária, no texto 

de Vespucci. Como se vê ainda em outros textos da época, houve freqüentemente trocas de 

nomes de datas e descobridores.  
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 Seguindo o seu método de cartografia comparada, Humboldt verifica também as 

relações entre o mapa de Petrus Apianus e o globo de Schoner, que é igualmente de 1520 (cf. 

imagem 6: Erdglobus). Ele chega à co nclusão que o globo se baseia tanto no mapa de 

Apianus quanto no de Johannes Ruysch, publicado na edição do Ptolomeu de 1508. A 

referência a Apianus vale sobretudo para o desenho do litoral oeste, que permite reproduzir o 

contorno geral da América do Sul. Quanto ao litoral leste, é o mapa publicado por Ruysch 

(cf. mapa 4, Ptolemeus, 1508) que fornece maiores detalhes. Isso é particularmente relevante 

para as considerações sobre o B rasil: os topônimos do litoral (rios e promontórios); a 

rivalidade entre os descobrimentos da Espanha e de Portugal (tendo como pano de fundo a 

linha de demarcação do tratado de Tordesilhas, assinado em junho de 1494); e a 

denominação: Terra de Santa Cruz (substituída depois por Vera Cruz do Brasil, quando se 

consolida o empreendimento colonial com a exportação do pau-brasil). 

 

 Uma vez que um dos principais desafios que Humboldt se propôs ao longo de toda a 

sua obra, foi pensar os empreendimentos histórico-culturais dos homens em relação com a 

natureza, concluímos esta apresentação com uma observação sua sobre a importância que 

teve um vôo de pássaros para a descoberta e o  povoamento da América. Na tradução que 

segue trata-se de uma combinação entre citação e resumo livre de três passagens do opus 

magnum de Alexander von Humboldt, o Kosmos: 

 

 “Impaciente por ainda não ter atingido as costas de Cipango [Japão], Colombo cedeu 

à sugestão do seu capitão Martin Alonso Pinzón de seguir uma revoada de papagaios e 

mudou a rota em direção ao sudoeste – o que levou à descoberta da ilha de Guanahani, em 12 

de outubro de 1492.” 

 

 “Se Colombo tivesse mantido o seu plano original de navegar em direção a oeste, ele 

teria chegado no gulfstream, que o teria levado para a Flórida. Nesse caso, a população dos 

atuais Estados Unidos da América do Norte, em vez de ser protestante e inglesa teria sido 

católica e espanhola.” 
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 “Pode se dizer que foi o vôo daqueles papagaios que decidiu sobre o primeiro 

povoamento do Novo Continente por europeus, sobre a d istribuição de etnias germânicas e 

romanas. Jamais um vôo de pássaros teve influência mais profunda na história da 

humanidade.” (cf. Kosmos, 2004, p. 331) 

 

 

 

 

Relação dos mapas comentados (cópias em anexo) 

(Todas foram extraídas de A. von Humboldt, Die Entdeckung der Neuen Welt. Vol. II: 

Geographischer und Physischer Atlas ..., 2009.)  

1. Juan de la Cosa: Mapamundi (1500), op. cit., Abb. 20 a-b. 

2. idem: Recorte do Mapamundi: Costa leste da América, op. cit., Tafel 33. 

3. idem. Detalhe do recorte: Caribe e parte setentrional da América do Sul, op. cit., Tafel 34. 

4. Ptolemeus: Universalior cogniti orbis tabula (fragmentum) (1508), op. cit., Tafel 39. 

5. Petrus Apianus: Tipus Orbis universalis (1520), op. cit., Abb. 25. 
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Juan de la Cosa: Mapamundi (1500), in: Humboldt, 2009, vol. II, ilustração 20 a-b. 
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Juan de la Cosa: Recorte do Mapamundi: Costa leste da América, op. cit., Tafel 33. 
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Juan de la Cosa. Detalhe do recorte: Caribe e parte setentrional da América do Sul, op. cit., 

Tafel 34. 
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 Ptolemeus: Universalior cogniti orbis tabula (fragmentum) (1508), op. cit., Tafel 39. 
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Petrus Apianus: Tipus Orbis universalis (1520), op. cit., Abb. 25. 
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INTRODUÇÃO 
 
O mapeamento da rede de drenagem é de extrema importância para o planejamento e gestão 

ambiental, pois esta se constitui numa variável relevante para o entendimento e simulação dos 

processos hidrológicos e para a an álise de suas interações com a morfologia local, pois, 

devido a sua capacidade de erosão, transporte e deposição, os canais fluviais se configuram 

como agentes de transformação ininterruptos do modelado do relevo. Os estudos nesta linha 

se revelam essenciais para a compreensão e o rganização das atividades humanas, direta ou 

indiretamente, estruturadas sobre os cursos naturais de água enquanto vias de transporte, 

fonte de energia, de água potável e de recursos alimentares. 

 

Neste sentido, o adequado mapeamento da rede de drenagem destaca-se na conservação de 

nossos recursos hídricos, conforme prevista em Lei, especialmente pelo Código Florestal 

Brasileiro e r esoluções CONAMA (nº 302 e nº 303), que estabelecem parâmetros e 

definições de limites para áreas de proteção legal em nascentes, lagos, reservatórios, faixas 

marginais de rios e linhas de cumeada (MILARÉ, 2007). 

 

Dentro de uma visão holística de preservação dos recursos naturais, o mapeamento da rede de 

drenagem é uma etapa inicial para a i dentificação das características ambientais e, 

consequentemente, para subsidiar formas de minimizar os impactos causados por influência 

antrópica. 
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O objetivo desta pesquisa foi obter automaticamente a rede de drenagem a partir de diversas 

fontes de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e av aliar a v iabilidade e 

compatibilidade entre as redes de drenagem extraídas.  

 

A partir dos avanços tecnológicos surgiram vários softwares e fontes de dados voltados para a 

produção cartográfica digital. Dentre as fontes de dados se pode citar os modelos digitais de 

elevação (MDE), especificamente aqueles obtidos por imageamento orbital (SRTM), os quais 

tem sido amplamente utilizados na extração automática da rede de drenagem como forma de 

dinamizar e obter maior detalhamento no mapeamento de drenagens. 

 

Conforme Valeriano e Rossetti (2008) os modelos digitais de elevações são representações de 

dados topográficos passíveis de tratamento em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 

que estão estruturados em colunas e linhas, conforme uma imagem de satélite, onde são 

embutidos os valores de altimetria.  

 

A missão SRTM foi realizada no ano de 2000 a bordo da nave Space Shuttle Endeavour que 

sobrevoou a Terra a uma altitude de 233km. O projeto incorpora a técnica InSAR 

(interferometria de radar de abertura sintética), atuando nos comprimentos de onda das 

bandas C (5,6 cm) e X (3,1 cm,). Seus dados correspondem a uma área localizada entre 60º 

de latitude norte e 54º de latitude sul, o que corresponde aproximadamente 80% das áreas 

emersas do planeta, e es tão dispostos publicamente, em escala global, por intermédio do 

United States Geological Survey (USGS); para os Estados Unidos com resolução espacial de 

30m e para as demais partes do mundo com 90m (NASA, 2005; DIAS et al, 2004). 

 

Além do USGS, estes dados também são disponibilizados pela EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e p elo Projeto TOPODATA. O Projeto Brasil em 

Relevo da EMBRAPA desenvolveu procedimentos de ajustes que consistiu no refinamento e 

realce do modelo digital de elevação original, distribuído gratuitamente pelo governo norte-

americano, com a finalidade de corrigir imperfeições caracterizadas por depressões e p icos 

não condizentes com a r ealidade, áreas ou pontos com ausência de dados e melhorar a 

visualização de suas características (MIRANDA, 2005).  
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Da mesma forma, o P rojeto TOPODATA aplica no MDE original um refinamento, no 

sentido de incluir informações às áreas e pontos com ausência de dados e, especialmente, no 

que implica em converter por interpolação, através do método de krigagem, a r esolução 

espacial do modelo de 90m para aproximadamente 30m (VALERIANO, 2008; 

VALERIANO e ROSSETTI, 2008). 

 

Apesar do grande avanço para a Cartografia Digital, principalmente para as áreas desprovidas 

de mapeamento topográfico, um MDE pode, como analisado por Valeriano e Rossetti (2008), 

por conta de aplicações de processamento aos seus dados altimétricos, ter suas características 

afetadas.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A primeira etapa do trabalho referiu-se a obtenção da base de dados SRTM a ser utilizada 

nesta pesquisa concernente à área do trecho baixo do rio Paraguaçu, delimitada pelo 

quadrante determinado pelos pontos 40º20’59”W, 12º0’10”S e 39º0’7”W, 13º0’8”S a partir 

de diversas fontes, a s aber: USGS, EMBRAPA e Projeto TOPODATA e disponibilizados 

através do endereços eletrônicos: http://srtm.usgs.gov/data/; 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br e http://www.dpi.inpe.br/topodata/data/grd/, 

respectivamente. 

 

As imagens adquiridas foram convertidas para o formato grid a fim de que pudesse ser feita a 

extração da rede de drenagem. A etapa de extração automática da drenagem foi executada a 

partir da ferramenta Hidrology, inserida no pacote ArcGis, seguindo diversos procedimentos 

interligados, expostos a seguir e estruturados no fluxograma (Imagem 1). 

 

1. Aplicação do comando “fill sinks”, uma vez que o MDE/SRTM deve ser 

hidrologicamente corrigido, através do preenchimento das pequenas depressões 

existentes na rede de drenagem (sinks) presentes ao longo das calhas fluviais, que 

correspondem a erros da própria imagem. 
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2. Cálculo da direção de fluxo (flow direction), o qual representa a d ireção do 

escoamento da água, tendo por base dados altimétricos de cada pixel. O resultado é 

determinado a partir de algum algoritmo, dentre os quais, o D8 é mais comum, onde 

se considera o pixel com maior declividade quando comparado a seus oito pixels 

vizinhos, assim, o produto obtido descreve a linha de maior declividade do terreno 

3. Obtenção da matriz com acumulação de fluxos que consiste na representação da 

rede de drenagem a partir de uma nova matriz contendo, em cada pixel, o acúmulo 

da água. Nesta etapa foi necessária uma maior interferência do usuário, uma vez 

que foi indispensável especificar a q uantidade de feições de drenagem a s erem 

geradas de forma automática. Os valores testados nesta ocasião consideraram o 

tamanho do pixel de cada SRTM utilizado; primeiro, no sentido de equiparar a 

quantidade de drenagens obtidas a partir dos mesmos, depois, na tentativa de obter 

uma representação da drenagem que facilitasse a visualização dos canais extraídos e 

sua análise. Dessa forma empregou-se o valor > 200 para o SRTM da Embrapa e 

USGS e > 1800 pa ra o SRTM do P rojeto TOPODATA, pois os menores valores 

implicam em maior quantidade de drenagem. 

 

A partir do processamento dos produtos gerados foi obtida finalmente a rede de drenagem no 

formato matricial, a q ual posteriormente foi convertida para o formato vetorial, a qual 

facilitava as comparações ora realizadas e os futuros trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 1: Fluxograma metodológico 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante das características intrínsecas aos recursos hídricos e d o aumento da demanda por 

água devido à expansão populacional e ampliação de sua utilização nas atividades antrópicas, 

surge uma questão fundamental no que se refere à administração da qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos. Para tanto, o primeiro passo é a o btenção da rede de drenagem por 

meios validados e, consequentemente, confiáveis. 

Apesar de muito difundida nos meios acadêmico e técnico a ex tração automática de 

drenagem deve ser vista com muito cuidado, uma vez que pode apresentar dados não 

coerentes com a realidade analisada, tendo em vista o tipo de processamento aplicado. 

A pesquisa ora realizada extraiu das três fontes escolhidas os canais de drenagem para o 

baixo trecho do rio Paraguaçú a partir de uma mesma técnica e método (área de captação), 

conforme apresentado pelas imagens 2, 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2: Rede de drenagem automática do SRTM/USGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 3: Rede de drenagem automática do SRTM/EMBRAPA 
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Imagem 4: Rede de drenagem automática do SRTM/TOPODATA 

 

A imagem obtida com áreas acumuladas de drenagem indica qual a área de contribuição de 

cada pixel, no entanto, isso não significa que necessariamente exista um curso d’água 

propriamente dito. O desenho das drenagens extraídas a p artir de cada MDE é e xplicado, 

dentre outros fatores, a partir do tamanho do pixel da imagem raster considerada em relação 

às características reais do rio, principalmente no que se refere à largura e sinuosidade, em 

especial para canais de menor hierarquia. Assim, é importante salientar que com o aumento 

da resolução do MDE, tendo a ocorre uma maior deformação dos meandros dos rios na 

drenagem extraída, inclusive quando o mesmo for reamostrado, embora ainda assim se espere 

um o traçado bem representado. 

 

O desenvolvimento e o aprimoramento do SIG e técnicas de geoprocessamento, em 

combinação com o aumento da capacidade computacional e disponibilidade de dados obtidos 

via sensoriamento remoto, possibilitam a preparação de diversos tipos de informação para 

estudos hidrológicos, no âmbito da derivação de rede de drenagem as principais limitações 

são referentes à incapacidade de representar meandros de rios menores do que o tamanho de 

um pixel e o efeito de sinuosidade que ocorre quando a largura do rio é superior à dimensão 

dos pixels. 
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É importante para fins de estudos hidrológicos, conhecer as características incutidas nos 

produtos gerados a partir do MDE, principalmente na derivação de rede de drenagem e dos 

procedimentos empregados para derivá-las, a fim de identificar no início de qualquer projeto 

as possíveis ambiguidades produzidas e as falhas de interpretação em relação às definições de 

parâmetros para produção de dados primários. 

 

A análise visual e comparativa das redes de drenagem extraídas automaticamente constatou 

uma expressiva diferença entre as linhas de drenagens geradas pelos dados da USGS e 

EMBRAPA quando comparadas com os resultados do Projeto TOPODATA (Imagem 5). No 

entanto, torna-se relevante aqui destacar que fatores como gratuidade, precisão e acurácia dos 

dados do SRTM, confirmados em diversos estudos acadêmicos e técnicos, proporcionem 

economia de tempo e de recursos para a realização de pesquisas e diagnósticos ambientais 

apoiados nesses dados, especialmente em áreas que não possuem registros cartográficos. 

Observa-se que, embora a técnica aqui escolhida confirme a e ficiência do modo automático 

de extração da rede de drenagem a partir do uso de MDE, as características inerentes a cada 

um deles podem representar certas discrepâncias nos resultados adquiridos, não sendo 

aconselhável, portanto, a utilização de bases diversas de MDE dentro de um mesmo projeto, 

pois as informações extraídas encaminharão a análises errôneas da realidade espacial, a 

menos que para efeito de análise de produtos gerados ou ajuste de escalas ao objetivo da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 5: Comparação da rede de drenagem extraída automaticamente das bases de dados analisadas 
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Apesar de se esperar resultados com algumas diferenças no traçado, tendo em vista as 

resoluções espaciais diversas apresentadas pelos MDEs, como já representado em estudos 

realizados em outras áreas de estudo (ANDRADE FILHO, HAYAKAWA e PRADO, 2009); 

neste caso em particular, os resultados obtidos pelo Projeto TOPODATA não se 

apresentaram satisfatórios para análise da rede de drenagem da área do baixo trecho do rio 

Paraguaçú. 

O problema mais expressivo refere-se à incoerência entre o formato do relevo e o  

delineamento dos canais de drenagem. Observa-se que os rios extraídos pelo MDE 

TOPODATA não obedecem a u ma lógica dentro da perspectiva geomorfológica, onde o 

fluxo dos rios é determinado pelo arranjo espacial das rochas e sua declividade (Imagem 6).  

Percebe-se que a drenagem obtida ultrapassa, paralelamente, as possíveis linhas de cristas das 

elevações que limitam as sub-bacias da região, determinadas na imagem 6 (a e a1) pelos tons 

avermelhados que indicam áreas de maior altitude, o que obviamente não condiz com a 

realidade espacial, uma vez que se sabe que rios fluem dentro dos divisores de água. 

 
 
Imagem 6: Relevo da área de estudo. (a) drenagem obtida do SRTM Topodata; (b) drenagem obtida do SRTM 

Embrapa; (c) drenagem obtida do SRTM USGS. 
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Devido à disseminação e utilização de inúmeras técnicas de observação e análise do espaço 

geográfico, tem surgido no cenário acadêmico, ainda que pouco, estudos referentes à 

necessidade de avaliar a utilização adequada das diversas fontes de dados e demonstrar suas 

limitações, uma vez que as diversas fontes digitais são resultantes de múltiplos 

processamentos. 

 

Tendo em vista que o controle de qualidade dos resultados obtidos é de extrema importância 

no processo de produção científica, a discussão ora levantada põe em pauta a confiabilidade 

dos produtos gerados pelos dados disponíveis gratuitamente nos domínios da internet, 

enfatizando o posicionamento do pesquisador diante da escolha e análise dos dados utilizados 

em seu trabalho. 

 

As drenagens resultantes dos dados EMBRAPA e USGS diferentemente do Projeto 

TOPODATA apresentaram-se neste estudo, em uma primeira análise, coerentes com o relevo 

local, embora seja importante salientar aqui que nem toda drenagem apresentada corresponda 

a uma manifestação no relevo, assim como, nem todo canal represente um curso d’água. 

Neste sentido, sugere-se a realização de uma abordagem que utilize mapas, imageamento 

ótico, principalmente na faixa do infravermelho, e d erivações dos dados SRTM, como 

declividade, orientação de vertente, hipsometria, a fim de realizar análises comparativas entre 

os produtos gerados antes da finalização do projeto de pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obtenção de dados a partir de técnicas de sensoriamente remoto tem se destacado enquanto 

alternativa para suprir área com carências de informação, principalmente, relativas ao relevo, 

bem como, para dinamizar as pesquisas no âmbito dos recursos hídricos.  

Dentro de uma visão holística de preservação dos recursos naturais, o mapeamento da rede de 

drenagem é uma etapa inicial para a identificação das características ambientais e, 

consequentemente, para subsidiar formas de minimizar os impactos causados por influência 

antrópica. Porém, esta se torna ferramenta benéfica para a sociedade quando se apresentar o 

mais próximo possível da realidade.  

 

Primeiramente, os resultados deste trabalho demonstram, de modo geral, que podem existir 

ambiguidades entre as diferentes bases de dados e es calas utilizadas. Assim, convém não 

empregar, dentro de um mesmo projeto, MDE de bases distintas para a elaboração final de 

mapas de drenagem, pois os produtos gerados, devido aos múltiplos processamentos do 

SRTM, poderão não se ajustar entre si. 

 

Além disso, é i mportante salientar que as técnicas apoiadas nas Geotecnologias, somente 

terão aplicação eficaz na tomada de decisões sobre o espaço geográfico, quando seu usuário 

compreender as potencialidades e limitações da base de dados escolhida e d a técnica 

empregada, que deverá corresponder àquela mais adequada e co ndizente ao estudo 

estabelecido, a fim de que fonte de dados e técnica utilizada sejam as melhores para realizar 

análises quantitativas e/ou qualitativas da realidade espacial em questão. 

 

Outro ponto salientado neste trabalho refere-se à importância da validação dos resultados 

obtidos, seja através da verificação em campo ou da múltipla análise do espaço geográfico a 

partir de diversas técnicas e d ados de diversas fontes disponíveis, assim, informações 

coletadas diretamente no campo ou de outras fontes podem ser usadas para identificar 

possíveis falhas de dados, uma vez que, existe a possibilidade dos dados disponibilizados na 

internet não tenham passado por um apropriado processamento e, consequentemente, não 

gerem produtos e informações satisfatórias e condizentes com a realidade espacial analisada.  
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INTRODUÇÃO 

 

Tem-se observado nas últimas décadas um crescente interesse em pesquisas 

destinadas ao ensino e co nseqüentemente ao ensino da Geografia. Neste sentido, surgiu a 

ideia de desenvolver um Projeto de Extensão Universitária “Cartografia Escolar: 

Contribuições na Formação do Professor de Geografia”, com intuito de melhorar o ensino de 

Geografia em algumas escolas da Cidade de João Pessoa/PB, a p artir de conteúdos 

cartográficos. 

 

O presente trabalho justifica-se principalmente pela ausência de referências 

bibliográficas da temática em questão em uma escala estadual. Algumas pesquisas foram 

desenvolvidas em algumas regiões no Brasil, especialmente no Sul e no Sudeste. Tais 

pesquisas trouxeram contribuições importantes para a realização deste estudo.  

 

O principal alvo deste trabalho foi investigar, de uma forma geral, como está a 

situação do ensino de Geografia em algumas escolas da capital do Estado da Paraíba. A 

proposta inicial pretendeu verificar o ensino da disciplina Geografia em algumas escolas 

públicas e privadas da Cidade de João pessoa, por meio da aplicação de questionários, junto 

aos professores que já atuam em sala de aula, e ainda, aqueles que estão em processo de 

formação. 
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Em um segundo momento pretende-se oferecer oficinas de cartografia com intuito de 

obter melhorias no ensino de Geografia. Favorecendo uma “alfabetização cartográfica” para 

professores e alunos. Nesta fase do trabalho, as oficinas também serão oferecidas aos alunos 

de Geografia da UFPB. Essa iniciativa tem o objetivo de colaborar com a formação dos 

profissionais formados na instituição. 

 

Como passo inicial do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com intuito 

de obter referências para dar suporte teórico a respeito da Cartografia Escolar. Três pesquisas 

nos deram grande apoio teórico: Cavalcanti (2006), Reichwald et. al (2003), e Nogueira 

(2010). Essas pesquisas foram realizadas nos Estados de Goiânia, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, respectivamente. Esses autores mostram em suas pesquisas que a cartografia é uma 

ferramenta essencial para o processo de ensino aprendizagem da Geografia, o que eles 

chamam de o “Tendão de Aqueles” dos professores. 

 

Atualmente, o trabalho encontra-se na faze de preparação das oficinas cartográficas. 

De acordo com a pesquisa preliminar, percebeu-se que grande parte dos entrevistados utiliza 

o mapa como ferramenta didática em sala de aula, e um número considerável dos professores 

possuem dificuldades na utilização dos recursos cartográficos, principalmente, aos conteúdos 

relacionados à escala e projeções cartográficas. 
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OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

O objetivo central do projeto de extensão que vem sendo desenvolvido é colaborar na 

formação dos professores das escolas públicas e p rivadas de João Pessoa (PB). 

Especificamente pretende-se: Tratar a p olêmica questão da Cartografia no ensino de 

Geografia; Melhorar o conhecimento dos professores de Geografia das escolas públicas e 

privadas de João Pessoa (PB); Melhorar o conhecimento dos professores de Geografia que 

formamos na Universidade Federal da Paraíba. Para tanto, o presente trabalho tem o objetivo 

de divulgar os resultados da primeira etapa da pesquisa que foi realizada com base em uma 

minuciosa pesquisa bibliográfica, pesquisas em trabalhos de conclusão de cursos, artigos 

científicos, sítios da internet e numa pesquisa de campo em que foram ouvidos docentes que 

lecionam a disciplina de Geografia que, de certa forma, mantêm um estreito relacionamento 

com o tema estudado. 

 

 

A CARTOGRAFIA E O ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

 No processo de ensino aprendizagem, a a lfabetização cartográfica torna-se um 

instrumento imprescindível, onde os educandos podem aprender a localizar-se no espaço 

geográfico e posteriormente, representá-lo quer seja pelo mapa, pela maquete ou por outros 

tipos de representações cartográficas.   

 

Segundo Aragão et al. (2010), “A alfabetização cartográfica consiste no processo de 

construção de conhecimentos no que se refere ao entendimento do uso de mapas e de plantas, 

ou seja, ele compreende uma série de aprendizagens para que os alunos prossigam sua 

formação nos elementos de representação gráfica para, posteriormente, trabalharem com a 

representação cartográfica”.   
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Segundo Oliveira et al. (2010) “qualquer atividade geográfica deve ser precedida de 

um mapa, pois somente ele é capaz de contemplar com eficiência os princípios da Geografia 

(extensão, causalidade, conexidade, analogia e atividade).” Portanto, o processo de ensino 

aprendizagem da geografia não pode ficar a parte desta lógica, pois compreende uma 

atividade que envolve o conhecimento geográfico. 

 

O mapa é definido, em educação, como um recurso visual a que o professor deve 

recorrer para ensinar Geografia e que o aluno deve manipular para aprender os fenômenos 

geográficos; ele não é concebido como um meio de comunicação, nem como uma linguagem 

que permite ao aluno expressar espacialmente um conjunto de fatos; não é ap resentado ao 

aluno com uma solução alternativa de representação espacial de variáveis que possam ser 

manipuladas na tomada de decisões e na resolução de problemas (ALMEIDA, 2007, p. 19). 

 

  De acordo com alguns autores, o mapa sempre esteve associado ao ensino da 

Geografia, porém, o mapa nem sempre é u tilizado como ferramenta no processo de 

aprendizagem da linguagem geográfica. Quando se observa a realidade, nota-se certo receio 

de os professores usarem o mapa em sala de aula. Assim como afirma Katuta (1997, apud 

Richter, 2004): [...] apesar de alguns pesquisadores afirmarem ou darem impressão de que o 

mapa sempre foi utilizado no ensino de geografia o que vemos ou podemos observar na 

realidade é [...] um paradoxo entre o que os pesquisadores afirmam e o que ocorre no ensino 

de geografia, porque na maioria das vezes, impera certo abandono, descaso e subutilização 

desse meio de comunicação, em função de um discurso tido como geográfico, mas que na 

verdade empobrece o papel da escola e da própria disciplina em questão. Foi o que ocorreu 

com boa parte de professores de geografia formados sob a égide da geografia crítica. A nosso 

ver, houve um certo descuido com sua formação cartográfica. Com isso, gostaríamos de 

esclarecer que não estamos criticando o movimento de crítica à geografia produzida até 

então, mas procuramos evidenciar algo que deixou marcas profundas na formação docente e 

na geografia que se ensina atualmente. 
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Desta forma, os professores de Geografia não estão preparados para desenvolverem 

uma alfabetização cartográfica, principalmente nas séries iniciais de formação do 

conhecimento, pois não se está obedecendo ao desenvolvimento intelectual e co gnitivo dos 

estudantes. Além disso, o mapa na sala de aula é apenas utilizado como recurso visual, pra 

prender a at enção do aluno. Assim como afirma Richter (2007, p. 42): “Porém, mesmo 

existindo bons materiais sobre o ensino da Cartografia, ainda se percebe uma lacuna nesta 

área, que é comprovada, atualmente, pelo pouco número de pesquisas realizadas sobre este 

tema, se comparado há outras linhas de pesquisas existentes no país, como Estudos Agrários 

ou Planejamento Urbano, por exemplo”. 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Serão apresentados agora dados referentes análise e interpretação de um questionário, 

aplicado aos professores das escolas do Município de João Pessoa (PB). O objetivo dessa 

proposta foi observar e apresentar um panorama geral sobre de que forma a construção das 

noções espaciais e o  ensino da Geografia (com utilização dos recursos cartográficos) é 

compreendidas pelos professores de geografia de escolas públicas e privadas.  

 

A seguir, são apresentadas as interpretações e as tabulações dos dados. Buscou-se em 

cada questionamento, organizar as respostas de modo a categorizá-las. O objetivo foi facilitar 

a interpretação do leitor. Com isso, identificar de que maneira estes professores de Geografia 

compreendem o trabalho de ensino-aprendizagem com documentos cartográficos no 

ambiente escolar. 

 

Do total de participantes da pesquisa, cerca de 47,05% lecionam a menos de 5 anos, 

29,41% estão em sala de aula entre 05 e 10 anos, e apenas 23,52% estão a mais de 10 anos 

ensinando geografia. A grande maioria dos participantes da pesquisa (64,70%) tem graduação 

em Geografia, e 29, 41% ainda não se graduou. (Figura 01). 

 

Ao serem questionados sobre os principais problemas enfrentados na prática do 

exercício docente, os professores de geografia disseram ser a falta de infraestrutura das 

escolas e a falta de material didático, os principais agentes que dificultam o bom andamento 

das atividades em sala de aula, e também extraclasse. 
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Figura 01 – Dados dos participantes da pesquisa (professores de geografia).  

Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

A falta de interesse dos alunos foi o s egundo problema mais citado pelos 

participantes da pesquisa. Cerca de 29,41%, dos professores alegaram que a falta de interesse 

por parte do alunado, dificulta a p rática o exercício docente. Outras questões como, por 

exemplo, a evasão escolar, o excesso de alunos em sala de aula, a falta de respeito à figura do 

professor, e a baixa remuneração dos professores, também foram lembradas. (Tabela 01). 

 

Tabela 01 - Quais os principais problemas você encontra no exercício docente? 

Respostas Número de 

ocorrência 

% 

Falta de infraestrutura na escola e falta de material didático 06 35,29 

Falta de interesse dos alunos 05 29,41 

Ausência da família no processo ensino-aprendizagem no lar 02 11,76 

Evasão escolar 01 5,88 

Excesso de alunos em sala de aula 01 5,88 

Falta de respeito à figura do professor 01 5,88 

Baixa remuneração dos professores 01 5,88 

Total 17 100% 

   

Fonte: Trabalho de Campo (2010). 
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A maioria dos professores (82,35%) afirmou usar recursos cartográficos em suas 

aulas de geografia. Entre os tipos mais utilizados estão os mapas físicos e p olíticos, e 

temáticos, em geral. Os Mapas Mundi e os Globos, também foram citados. (Figura 02). 

 

 

 
Figura 02 – Recursos Cartográficos mais citados na pesquisa. 

Fonte: Trabalho de Campo (2010). 

 

Foi possível verificar que a formação acadêmica dos professores, com relação aos 

conteúdos vistos em sala de aula sobre “uso e p rodução de material cartográfico”, foi ruim 

em sua maioria (53%), satisfatório (41%) e excelente (6%). Os professores afirmaram que as 

práticas de construção do material cartográfico foram bem menores que o seu uso, em sala de 

aula. Outros declararam não terem tido muito incentivo quanto à produção e uso dos recursos 

cartográficos, e que aprendeu mesmo no dia-a-dia, com a prática em sala de aula. 

 

Embora, a maioria dos entrevistados, tendo declarado que ao longo de sua formação 

acadêmica os trabalhos relacionados ao uso e produção de material cartográfico foram ruins, 

(100%) cem por cento destes, afirmaram saber “ler” um mapa com facilidade. Citaram que as 

legendas e a s escalas dos mapas facilitam muito a l eitura e interpretação da informação 

destes. Juntamente com a localização, as escalas e a s imbologia dos mapas, foram citadas 

pelos professores como os principais conteúdos cartográficos utilizados por eles em sala de 

aula. (Figura 03). 
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Figura 03 – Conteúdos cartográficos mais utilizados pelo professor de geografia em sala de 

aula. Fonte: Trabalho de Campo (2010). 

 

As projeções e as  escalas dos documentos cartográficos foram destacados como 

conteúdos dos quais os professores sentem maior dificuldade, e em consequência são também 

os conteúdos cartográficos, dos quais os alunos sentem mais dificuldade em assimilar, nas 

aulas de geografia. (Figura 04 a e b). 

 

 

 
Figura 04- (a) conteúdos cartográficos os quais os professores sentem maior dificuldade.  
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(b) conteúdos cartográficos os quais os alunos sentem maior dificuldade. 

Fonte: Trabalho de Campo (2010). 

 

Segundo os professores entrevistados, a importância em saber “ler” e interpretar 

documentos cartográficos está diretamente relacionada à necessidade de contribuir na 

formação do aluno, principalmente, no saber representar o seu espaço. Como sugestão para 

melhorar o ensino da geografia, os professores citaram os recursos da informática (internet), 

o uso de variados mapas temáticos e co nfecção dos mapas mentais, independentemente da 

série que aluno frequente. (Figura 05). 

 

 
Figura 05- Importância dos professores saberem ler e interpretar mapas. 

Fonte: Trabalho de Campo (2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações feitas, neste trabalho, tiveram a intenção de divulgar os resultados 

de uma investigação sobre a geografia e a car tografia que se ensina na escola e t eve como 

objetivo principal a análise da prática docente de professores do ensino público e privado das 

escolas do Município de João Pessoa (PB).  

 

As ações efetivadas até o momento resultam do desdobramento de nossa participação 

no projeto de extensão intitulado: “Cartografia Escolar: contribuições na formação do 

professor de geografia”, desenvolvido com a colaboração do Programa de Bolsas de Extensão 

(PROBEX/UFPB). 

 

Desde o início do trabalho, tinha-se uma possível ideia do resultado, considerando que 

não é novidade para ninguém, que os professores sentem muita dificuldade no tratamento, 

interpretação e construção das representações cartográficas. Porém, investigar este problema 

tornou-se necessário. 

 

Apoiados na literatura disponível sobre Cartografia Escolar, em nível nacional, 

partimos à pesquisa, acreditando ser, de fundamental importância, a investigação sobre como 

os professores realizam seu trabalho de ensinar por meio da linguagem cartográfica nas 

escolas. Encontramos muitos desafios que estão a vir pela frente, e poucos estudos sobre os 

saberes de professores e o  ensino de conteúdos cartográficos em escolas do Nordeste, a 

exemplo do Estado da Paraíba. 

 

Foi possível, neste trabalho, identificarmos, por meio das entrevistas, as dificuldades 

enfrentadas com o ensino por meio de recursos cartográficos. Observamos que os saberes dos 

professores, bem como suas dificuldades, têm origens diversas.  
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Com relação ao domínio dos conhecimentos específicos da cartografia, observamos 

que os professores demonstraram interesse em receber orientações metodológicas para o 

ensino dos conteúdos geográficos com uso dos recursos cartográficos. Interpretamos essas 

constatações como o indicador de possibilidade, interesse e necessidade de realizarmos 

oficinas pedagógicas, como ponto de partida para ampliar oportunidades de formação 

continuada daqueles já graduados, que já estão em sala de aula, e daqueles que ainda estão se 

graduando. 

 

Notamos também que a es cala e a s projeções, são elementos cartográficos 

fundamentais para o ensino de geografia no contexto escolar, e t ambém são os conteúdos 

mais citados pelos professores como àquele de maior dificuldade tanto para eles, como para 

seus alunos. 

 

Por fim, percebemos a n ecessidade de esclarecer para os professores conceitos 

centrais para a construção e elaboração de mapas, e outros recursos cartográficos, à exemplo 

das maquetes tridimensionais, e, demos início ao nosso planejamento de execução de cursos 

de formação de professores que deverão acontecer, no primeiro semestre de 2011. 

 

Assim como afirmou Aragão et al. (2010) “O sistema educacional requer mudanças 

metodológicas e p edagógicas para que a p artir do reconhecimento da importância da 

Cartografia Escolar, os educandos sejam capazes de construir conceitos que fomentem a 

emancipação do cidadão no seu próprio espaço de vivência, e q ue as mudanças possam 

ocorrer tanto na escala local quanto na global”. Esta também é a nossa conclusão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a utilização da prática de corrida de orientação pelos estudantes 

do curso de geografia como uma forma de prática de leitura e interpretação de mapas e da 

observação do relevo ao seu redor. Nos últimos anos, a Corrida de Orientação vem ganhando 

força e v isibilidade no Brasil. Pois é u m esporte que une a inteligência ao físico de seus 

praticantes. É praticado individualmente ou em duplas, geralmente em áreas naturais, com 

objetivo de se percorrer um terreno desconhecido, a partir de informações contidas em mapas 

e em bússolas passando por todos os pontos de controle do mapa na ordem em que aparecem, 

no menor tempo possível.  

 

A orientação surgiu através das necessidades de o homem caçar e o bter moradia, o 

que permitiu o desenvolvimento de táticas que permitissem a segurança e a precisão dos seus 

movimentos. Por meio da observação do terreno, da posição do sol entre outros fatores, o 

homem pôde desenvolver os pontos cardeais (norte, sul, leste e o este), o que permitiu 

movimentar-se em áreas cada vez maiores. Como esporte, a orientação surge em meados da 

década de 1918, na Suécia, quando o Major Ernst Killander, que era escoteiro, desenvolveu 

as primeiras competições. Desde seus primeiros passos, a o rientação desenvolveu-se nos 

países europeus, chegando a compor parte do currículo das escolas da Noruega e o utros 

países. No Brasil, a corrida de orientação difundiu-se a partir da década de 1970 no Rio de 

Janeiro, trazida pelos militares. O Brasil já foi sede de dois campeonatos mundiais, em 1983 

em Curitiba-PR e em 1992 em Brasília-DF. Atualmente no Brasil existe um número 

considerável de praticantes e c lubes de orientação, além da Confederação Brasileira de 

Orientação (CBO) que é a que regulamenta as competições dentro do território nacional. 
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está localizada na porção Sul do estado da Paraíba sendo escolhida a 

partir do local de realização da última etapa da IV Copa de orientação da Paraíba. Toda a área 

de estudo encontra-se dentro dos limites da meso-região da Mata Paraibana, e d omínio da 

micro-região Litoral Sul.  

 

Mais especificamente em Barra de Gramame (7º14’53.10’’ S 34º48’26’’ O) Este local 

é bastante propício para a realização do trabalho, pois o seu relevo é bem diferenciado sendo 

composto de planícies de inundação, planaltos, vertentes e a foz do rio Gramame. 

 

Assim, os alunos do curso de Geografia da Universidade Federal da Paraíba tiveram a 

oportunidade de observar tais elementos do relevo que estudam em sala de aula, como as 

vertentes e ap licando o conhecimento da leitura e interpretação de mapas localizaram tais 

formas de relevo no mapa.  

 

Imagem1: Barra de Gramame. Imagem do programa Google Earth. 
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 Imagem 2: Mapa do Percurso da corrida. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em 

questão, logo após a digitalização de um mapa da corrida de orientação e coleta de imagens 

da área de estudo no site do Google Earth. 

 

Em seguida a ex ecução de uma prova de corrida de orientação com uma turma de 

alunos do curso de geografia. Onde posteriormente foi feito uma discussão em sala de aula e 

avaliado a capacidade dos mesmos de percepção do relevo através do mapa. 

 

 

VISUALIZAÇÃO DOS ASPECTOS NATURAIS 

 

Só se conhece a planície quando se sobe a montanha. 

Provérbio Chinês 

 

Para Joly (1990), o espaço geográfico é u m “sistema” complexo de equilíbrios 

móveis. 

 

Desta forma podemos dizer que este espaço geográfico onde o aluno de geografia na corrida 

de orientação está inserido é u m sistema complexo de equilíbrios movéis entre a litosfera, 

hidrosfera e atmosfera. 

 

O estudante durante a co rrida de orientação por estar em um meio natural vai 

observar, com a ajuda do mapa, as feições da paisagem e usando o mapa ele vai ver que as 

curvas de nível representadas no papel se expressam na naturesa em uma vertente, ou um vale 

ou até mesmo uma planície de inundação, também através das cores deste mapa os 

competidores podem imaginar quais tipos de vegetação haverá naquele local, se é uma mata 

fechada, ou um campo aberto, visualisar até mesmo a localização da praia, desse modo em 

alguns casos eles não vão precisar da bússola, pois basta seguir a localização do mar que é de 

Leste e assim orientar o mapa durante o seu percurso. 
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Como em qualquer mapa, este da corrida de orientação, possui uma legenda e esta 

legenda vai mostrar toda uma simbologia com elementos para hidrografia, formas de terreno, 

vegetação, rochas e pedras, simbolos adicionais, contruções, etc. 

 

 

O MAPA E O ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

A cartografia como se sabe, é a ciência ou arte de representar o espaço, e o homem ao 

longo de sua história, necessitou dessa técnica para relacionar-se com o meio. No processo de 

ensino aprendizagem da Geografia, o mapa tornou-se fundamental instrumento pedagógico 

que auxilia tanto a professores, como alunos a entenderem o mundo em que vivem. O mapa é 

uma simplificação do espaço, representado a partir de símbolos e códigos que permitem uma 

maior compreensão da realidade em que os seres humanos se relacionam. 

Sendo o mapa uma base principal para todos os trabalhos geográficos ele assume um papel 

tão importante quanto no ensino geográfico. 

 

Quando falamos em Mapas, imediatamente os associamos à G eografia. É 

um aspecto eminentemente cultural. “Os mapas, portanto, representariam a 

Geografia, o que é g eográfico. Os mapas seriam a própria Geografia. 

Sinônimos”. Podemos verificar que o MAPA sempre surge como 

representação simbólica da Geografia. Tudo o que é G eografia, em geral, 

temos como logotipo básico o planisfério ou globo terrestre, mesmo que 

não se discuta ou reflita nada sobre mapas, nem acerca do seu conteúdo 

político, ideológico, temático. (MARTINELLI, 2008) 

 

O mapa com sua importância para a g eografia não poderia ficar de fora do ensino 

deste assunto, portanto é impressindível a capacidade de leitura e interpretação de um mapa 

por parte dos estudantes de Geografia. Com o objetivo de analisar a capacidade de 

assimilação das formas de relevo por parte dos alunos com o uso de uma prática de corrida de 

orientação e visualização deste relevo através do uso de um mapa, iniciamos esse estudo que 

não se encontra concluido ainda. 
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Atualmente a Cartografia entra na era da informática. A automação 

se introduziu na cartografia através das fases mais matemáticas do 

processo cartográfico, graças ao aparecimento dos computadores, 

por volta de 1946. Mas foi a partir da década de 1960 que podemos 

considerar uma cartografia assistida por computador, a qual passou 

a ser operacional em todas as etapas da elaboração dos mapas. 

(JOLY, 1990) 

 

Nos dias atuais talvez não se ouça falar tanto no mapa, mas ele está ao nosso redor 

todo o tempo, de uma forma digital. Se olhar-mos uma localidade no programa do Google 

Earth, lá está o mapa, se vamos seguir uma rota no GPS do nosso carro, mais uma vez o 

mapa. Logo o mapa está atualmente presente na vida de todos. 

 

A cartografia no ambito acadêmico tem fundamental importância, pois estes 

estudantes são quem no futuro vão produzir estes mapas para a sociedade. Assim como 

geógrafos eles necessitam observar a paisagem para representá-la no papel. E uma forma de 

treinar e p raticar esta representação são a a través da Corrida de Orientação, onde os 

estudantes podem ver no mapa as formas de relevo que estão percorrendo. 

 

Esta prática ajuda-os a perceber melhor as formas de relevo da paisagem ao qual estão 

observando, fazendo com que o ensino da Geografia seja muito mais prazeroso e fácil, pois 

de forma lúdica tem a transferência do conteúdo para os alunos. 

 

Geomorfologia e Hidrografia são temas básicos no ensino da Geografia e com esta 

prática os estudantes são colocados em campo e tem o auxílio do mapa, da determinada área 

a que ele está inserido, sendo esta área um equilíbrio dinâmico entre dois meios. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE MAPAS 

 

 Ler um mapa não é apenas perceber, por exemplo, a localização de um rio ou de um 

estado, ou de qualquer elemento da paisagem. 

 

 O mapa é uma representação de parte da realidade de um determinado espaço em um 

determinado tempo. As informações contidas nele são transmitidas através da linguagem 

cartográfica, que possui três elementos fundamentais: Signos, Projeções e Redução. 

 

 Desta forma, ler e interpretar mapas é dominar todos esses elementos da linguagem 

cartográfica e s aber identificá-los os relacionado com a r ealidade expressa nele. Assim, o 

mapa torna-se de suma importância para a percepção do relevo e co nsequentemente para a 

Geografia. Assim como afirma Oliveira et. al. (2010): “qualquer atividade geográfica deve 

ser precedida de um mapa, pois somente ele é capaz de contemplar com eficiência os 

princípios da Geografia (extensão, causalidade, conexidade, analogia e at ividade).” Da 

mesma forma, Almeida et. al. (1991 p. 16) relata a importância do mapa para a Geografia: 

“Uma vez que a g eografia é uma ciência que se preocupa com a 

organização do espaço, para ela o mapa é u tilizado tanto para a 

investigação quanto para a constatação de seus dados. A cartografia 

e a g eografia e o utras disciplinas como a g eologia, biologia 

caminham paralelamente para que as informações colhidas sejam 

representadas de forma sistemática e, assim, se possa ter a 

compreensão “espacial” do fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1754   



 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para se analisar o ambiente em que estamos é preciso um Olhar Geográfico apurado e 

este olhar se traduz no mapa, assim para que estudantes possam um dia produzir mapas eles 

precisam ter muita prática com este tipo de ferramenta, desta forma o nosso trabalho mostra 

que a utilização do mapa da corrida de orientação é uma forma de ensinar os conteúdos da 

Geografia, e uma forma prática de fazer com que estes alunos treinem e desenvolvam o seu 

Olhar Geográfico. 

 

Também nos possibilitou analisar a capacidade de informações que o mapa da corrida 

de orientação traz sobre o relevo e a forma fácil com que os alunos as observaram durante a 

corrida de orientação. 

 

Desta forma este trabalho que ainda não se encontra concluído, nos mostrou 

parcialmente esses aspectos abordados com relação ao processo ensino aprendizagem dos 

alunos no curso de Geografia da Universidade Federal da Paraíba. 

 

Além disso, nos mostrou que a co rrida de orientação é u m esporte que pode ser 

incorporado ao processo de ensino aprendizagem, pois possibilita a seus praticantes, um 

maior contato com a natureza, além de contribuir para uma boa saúde tanto física como 

mental. Diante disso, esse esporte serve como instrumento na Geografia para uma melhor 

compreensão do espaço que está representado no mapa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna, nas mais diferentes regiões, tem causado intensas 

modificações na paisagem. Porém, essa herança, esse processo, ocorre há muito tempo, e o 

pensamento da sociedade sobre os recursos naturais como sendo algo particular, de apropriar-

se para uso fruto sem pensar em ter alguma obrigação para com o mesmo era o que 

prevalecia. 

 

É fato na história das sociedades que esse modo intenso de uso dos recursos 

naturais para um crescimento econômico e s ocial se intensificou com o advento do 

capitalismo e este pode ser melhor percebido no meio urbano, local de maior expressão das 

intensas modificações provocadas pelo homem. A cidade se tornou o local mais adequado 

para o de senvolvimento do capitalismo, pois propiciou qualitativa e quantitativamente as 

melhores condições para isso, tornando-se o capitalismo, o responsável primeiro na divisão 

social do trabalho. (SPOSITO, 1988, p.64) 
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Por consequência desses reflexos impactantes na natureza e na sociedade, à 

preocupação com os problemas ambientais cresceram tanto na comunidade científica, nas 

administrações públicas, nas organizações não-governamentais e t ambém na esfera privada. 

Já há algum tempo, um enorme volume de trabalhos técnicos e c ientíficos produzidos vem 

mostrando quanto o avanço da sociedade tecnificada atual tem causado impactos ao 

ambiente. 

 

A preocupação com a natureza começa a g anhar uma maior dimensão e a  

necessidade da busca por soluções contra problemas ambientais no ambiente urbano e para 

uma melhor qualidade de vida já ultrapassa o campo de uma única disciplina, de uma única 

equipe de pessoas e profissionais especializados numa única ciência, pois, a compreensão dos 

fatos e s oluções dos problemas necessita hoje da integração de conhecimentos de várias 

disciplinas. 

 

A essa questão, busca-se através da Geografia (que tem como objeto de análise as 

sociedades humanas e seus modos de produção, consumo, modelos sócio-culturais e a forma 

de apropriação e relação com os recursos naturais) e do Geoprocessamento (que a princípio 

denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para 

o tratamento da informação geográfica) uma forma de se propor algo que contemple o 

ambiental e o  urbano no sentido de que essa relação minimize os impactos gerados aos 

recursos naturais. 

 

O uso dos conhecimentos propiciados pela Geografia associados às ferramentas 

do Geoprocessamento podem fornecer uma ampla base de conceitos e p rodutos para essa 

relação sociedade-natureza. 

 

Enfim, o objetivo principal deste trabalho é a e laboração de um instrumento de 

base (zoneamento ambiental urbano) que possa servir de apoio ao órgão municipal de 

Álvares Machado num eventual planejamento ambiental urbano para o município. 
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2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Município de Álvares Machado (Figura 1) localiza-se no oeste do Estado de 

São Paulo, na microrregião de Presidente Prudente. A área central da cidade está nas 

coordenadas 22°04’44’’ S e 51°28’19’’ WGr. A altitude neste ponto é de 475 m etros, 

apresentando ao longo do município variações altimétricas de mais de 80 metros. O 

Município de Álvares Machado possui área de 346 Km² e sua população é d e 

aproximadamente 24.000 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e E statística-IBGE, 

2010). 

 

Historicamente é importante frisar que as ocupações dos compartimentos de 

relevo na cidade ocorreram e ainda ocorrem do topo em direção as vertentes. Esse processo 

teve início na década de 1920, com o surgimento dos primeiros aglomerados urbanos e a 

criação dos primeiros lotes. Esse tipo de ocupação foi uma prática ocorrida com a maioria das 

cidades paulistas do interior, devido ao processo de expansão da malha ferroviária na época. 

Ocupavam-se os topos paralelamente aos trilhos do trem instalados nestes, pois a circulação 

de pessoas e mercadorias ocorria nos arredores das estações ferroviárias instaladas muitas 

vezes antes até da criação de alguns municípios. Álvares Machado cresceu através dos 

arredores da estação de trem, instalada em 1919 e co m surgimento dos primeiros lotes 

ocorreu em 1922. 

 

Atualmente, o município vem apresentando um aumento populacional 

considerável, segundo os últimos dados do IBGE (2010). No censo de 1991 o  município 

apresentava 18.865 habitantes e hoje apresenta aproximadamente 24.000, crescimento este 

acima da média do Estado de São Paulo, com variação acima de 20%. Esse fato nos chama 

atenção, pois a cidade de Álvares Machado cresceu de forma desordenada, com bairros sendo 

instalados distantes do núcleo central da cidade, outros instalados próximos as margens das 

vias de acesso a P residente Prudente, esperando uma valorização destes lotes pela 

proximidade que existe entre essas cidades. Muitos construídos de forma exploratório para 

com os recursos naturais, adentrando a áreas de Áreas de Proteção Permanente (APP) e não 

respeitando características do relevo e solos. 
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No ano de 2006, o então prefeito da época, o Sr. Luiz Takashi Katsutani, instituiu 

a Lei 2.497/06, que corresponde à criação do Plano Diretor Urbanístico do Município de 

Álvares Machado, visando assim disciplinar o u so e ocupação do solo no município. A 

criação do plano diretor do município vem na tentativa de direcionar de uma forma mais 

correta o uso e ocupação do solo, na busca de uma melhor gestão do território e na tentativa 

do uso correto dos recursos naturais. Porém, este estudo carece de detalhes quanto a aspectos 

naturais que por ventura venham a ser inapropriados para futuras áreas de expansão urbana. 

 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo 
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3. GEOPROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 

Em meados do século XX, a p artir do momento em que novas tecnologias 

surgem, os ambientes computacionais desenvolvidos por mais embrionários que fossem, 

foram se tornando capazes de armazenar, manipular e fazer análises de informações de 

características geográficas, como, por exemplo, a distribuição de recursos naturais. 

  

Esse contexto permitiu o aparecimento do Geoprocessamento, que a p rincípio 

denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para 

o tratamento da informação geográfica. O Geoprocessamento é composto por um conjunto de 

ferramentas computacionais, sendo essas chamadas de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), que possibilitam realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao 

criar bancos de dados georreferenciados (CÂMARA e DAVIS, 2001). 

 

No Brasil, de uma forma geral, o Geoprocessamento teve seu início na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo esforço de divulgação e formação de 

pessoas capazes de utilizar tais técnicas, cujos méritos se dão ao professor Jorge Xavier da 

Silva, no início dos anos 80. (CÂMARA e DAVIS, 2001)  

 

Tanto o Geoprocessamento quanto suas técnicas são áreas da Ciência da 

Geoinformação, que de uma forma geral, significa, utilizar computadores como instrumentos 

de representação de dados espacialmente e q ue tem como problema foco, o estudo e a 

execução de diferentes formas de representação computacional do espaço geográfico. 

(CÂMARA e MONTEIRO, 2001) 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), segundo Meneguette (1994, 

2003) se constituem em um ambiente tecnológico valioso para as mais diversas áreas do 

conhecimento e de atuação sobre os meios físico e social. Suas aplicações se dão nas mais 

diversas escalas, tendo destaque para o planejamento, agricultura, análise ambiental, análise 

sócio-econômica e ensino e pesquisa.  
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Kimerling (1994, apud, MENEGUETE, 2003) define SIG como um conjunto 

integrado de hardware e s oftware para a aq uisição, armazenamento, estruturação, 

manipulação, análise e e xibição gráfica de dados espacialmente referenciados pelas 

coordenadas geográficas. Meneguette, (2003) critica de certa forma a co nceituação de 

Kimerling por não incluir o papel que as pessoas representam no sistema e define que: 

 

Pessoas, naturalmente, administram e usam SIG. Realmente, nós 

vemos que do ponto de vista dos planejadores urbanos e rurais, 

cientistas ambientais e muitos outros usuários de SIG, tais sistemas 

são ferramentas para realizar o inventário de dados geográficos, 

fundir dados de muitas fontes, monitorar e av aliar a co ndição de 

nosso ambiente e modelar ou predizer as consequências das alterações 

humanas no ambiente. (MENEGUETTE, 2003, p.1) 

 

De acordo com essas multiplicidades de funções, Câmara e Davis (2001) apontam 

as principais características de SIGs: 

- inserir e integrar, numa base de dados, informações espaciais provenientes de 

dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e 

modelos numéricos do terreno; 

- oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de 

algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e plotar 

o conteúdo da base de dados georreferenciados. 

Ainda de acordo com Câmara e Davis (2001), estes apontam os principais 

componentes de um SIG: 

- Interface com o usuário; 

- Entrada e integração de dados; 

- Funções de consulta e análise espacial; 

- Visualização e plotagem; 

- Armazenamento e recuperação de dados (organizados sob a forma de um banco 

de dados geográficos) 
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Os componentes listados se relacionam de forma hierárquica, onde cada sistema 

programa estes componentes de formas distintas, mas todos os subsistemas devem estar 

presentes num SIG. A figura 2 a s eguir ilustra a relação dos principais componentes ou 

subsistemas de um SIG. 

 

 
Figura 2. Estrutura geral de Sistemas de Informações Geográficas. Fonte, Câmara e D avis, 

(2001, p. 3-3) 

 

É notável que hoje perante o avanço/superação cada vez mais rápido das 

tecnologias, que os SIGs se tornaram uma ferramenta confiável para seus usuários, além de 

sua fácil capacidade de manuseio e a cesso, sejam eles livres ou comerciais. A grande 

necessidade de respostas rápidas diante da nova dinâmica da sociedade faz do 

geoprocessamento e suas ferramentas computacionais SIGs, um grande aliado nos projetos 

das mais diversas áreas, principalmente na área ambiental, cada vez mais complexa e 

multidisciplinar. 

Deste modo, pode-se apontar pelo menos quatro grandes dimensões 

dos problemas ligados aos Estudos Ambientais, onde é grande o 

impacto do uso da tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica: 

Mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental, Avaliação de 

Impacto Ambiental, Ordenamento Territorial e os Prognósticos 

Ambientais. (MEDEIROS e CÂMARA, 2001, p.10-1) 
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3.1 Metodologias de análise espacial: alguns exemplos 

 

A quem se aventura a utilizar metodologias de análise espacial, é fundamental o 

conhecimento da informação desejada e do método para sua obtenção. O conhecimento de 

trabalhos já realizados que se designam a mesma temática do proposto é importante, ao passo 

que estes sirvam de referência sobre as possíveis análises.  

 

Para tanto, foram utilizados principalmente os trabalhos de: 

Santos, Lima e Nascimento (2009) - SIG na avaliação de áreas para ocupação 

urbana de João Pessoa, PB; Samizava et al (2008) - Suavização dos contatos entre 

compartimentos de relevo através de modelagem por inferência fuzzy: mapeamento 

geomorfológico no m unicípio de Presidente prudente - SP - Brasil; Samizava (2006) - 

Utilização de técnicas de geoprocessamento para seleção de áreas potenciais para 

instalação de aterro sanitário no m unicípio de Presidente Prudente - SP; Cereda Junior 

(2006) Mapeamento da fragilidade ambiental na bacia do Ribeirão Monjolinho – São Carlos 

– São Paulo – utilizando ferramentas de geoprocessamento; Moreira, Almeida Filho e 

Câmara (2001) - Aplicação da abor dagem da i mportação Semântica (IS) para 

caracterização de contatos geológicos. Moreira, (2002) Uso da avaliação de técnicas de 

integração e análise espacial de dados em pesquisa mineral aplicadas ao planalto de Poços 

de Caldas. 

 

O resultado do zoneamento ambiental urbano será um mapa de áreas favoráveis 

ou não a expansão urbana, de maneira hierarquizada, com classificação contínua de dados. 

Neste método, por exemplo, o baixo índice de favorabilidade de uma variável em um local 

pode ser compensado com o alto índice de favorabilidade de outra variável neste mesmo 

local. Se fosse utilizada somente a lógica booleana, a baixa aptidão de uma variável levaria, 

provavelmente, a exclusão deste local, mesmo que as outras variáveis fossem adequadas. 
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Câmara et al (2001), baseado em aplicações de diferentes metodologias de análise 

espacial, afirma que os métodos de análise quantitativa (fuzzy ponderado (AHP)) apresentam 

melhores resultados do que os métodos de análise qualitativa (booleana).  

 

Os mapas obtidos pelos operadores Fuzzy foram os que apresentaram 

os melhores resultados. O Fuzzy Ponderado foi o que apresentou o 

melhor resultado dentre todos os métodos de análise multi-critério 

[...] 

Com relação às técnicas empregadas na análise multi-critério dos 

dados, as metodologias de inferência por classificação contínua, 

métodos Fuzzy, mostraram ser as mais indicadas para o estudo de 

fenômenos naturais, pois essas permitem um escalonamento das 

evidências segundo um grau relativo de importância entre elas, 

possibilitando assim a criação de classes intermediárias (condição 

“talvez”) às verdades absolutas, diferentemente dos métodos rígidos 

(Booleanos). (CÂMARA et al, 2001, p. 9-47) 

 

3.1.1 Lógica Booleana 

 

A lógica boolena usada em Sistema de Informação Geográfica é correspondente 

ao sistema de sobreposição de mapas em formato analógico overlay. A simplicidade com que 

é operada faz do modelo booleano um dos mais empregados nos estudo ambientais 

desenvolvidos segundo plataforma SIG. (MOREIRA, 2002) 

 

O modelo booleano envolve a combinação lógica de mapas binários através de 

operadores condicionais. Para a aplicação dessa lógica, as evidências devem estar em apenas 

duas classes, que apresentem um padrão binário. Se um plano de informação for temático, a 

generalização é feita através de uma reclassificação das diferentes classes para “favorável” e 

“não favorável”. 
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Já para planos de informações numéricos, a t ransformação para duas classes é 

obtida através da definição de limiares de corte (fatiamento), que agruparão diferentes valores 

numéricos.  

 

Os resultados são expressos de forma binária, “0” (não favorável) e “1” 

(favorável), não sendo aceita a condição talvez.  

 

3.1.2 Lógica Fuzzy 

 

A lógica fuzzy, a princípio foi introduzida por Zadeh em 1965. A Lógica ou 

conjunto Fuzzy, ou nebulosa, resulta à base para geração de técnicas importantes para a 

solução de problemas, com uma ampla aplicabilidade, principalmente, nas áreas de controle e 

tomada de decisão.  

 

A força da Lógica Fuzzy resulta da sua capacidade em inferir conclusões e gerar 

respostas baseadas em informações vagas, duvidosas e qualitativamente incompletas e 

imprecisas “uma metodologia de caracterização de classes, que por várias razões não tem ou 

não pode definir limites rígidos (bordas) entre classes. Essas classes definidas de maneira 

inexata são chamadas de conjunto Fuzzy” (CÂMARA et al, 2001, p.9-3). Dessa forma, os 

sistemas de base Fuzzy têm capacidade de raciocinar de forma aparente à dos seres humanos.  

 

O conjunto fuzzy tem sua base na teoria dos conjuntos tradicionais, gerados a 

partir de uma proposição lógica (verdadeiro ou falso). Porém, nos conjuntos fuzzy essa 

premissa varia com valores de pertinência que vão de 0 a 1.  No caso desse trabalho, podem 

variar de favorável a não favorável. 

 

As análises baseadas em conjuntos fuzzy diferenciam (figura 3) da análise 

booleana, ao passo que não segmentam cada variável em favorável e não favorável, mas sim 

permite uma variação contínua da superfície espacial original. Como por exemplo, na figura 

abaixo, o método booleano (B) apresenta as características favorável e não favorável, ou 

como binário 1 o u 0 r espectivamente. Já o método fuzzy apresenta as características 

progressivas em favorável a não favorável. 
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Figura 3. Diagrama de Venn ilustrando a diferença de fronteira entre um conjunto fuzzy (A) e 

um conjunto booleano (B). Fonte: modificado de Burrough (1998 apud CÂMARA et al, 

2001) 

 

Segundo Burrough e McDonnell (1998, apud CÂMARA et al, 2001), há 

diferentes tipos de funções de associação fuzzy, sendo as mais comuns as funções linear e 

senoidal (sigmoidal). 

 

Para se representar algum elemento que se deseja modelar, é necessário para que 

a função de pertinência seja válida, assumir pontos de controle da curva. Estes pontos de 

inflexão são representados através das letras “a”, “b”, “c” e “d”. 

 

A função sigmoidal, é conhecida como forma de “s”, e é  uma das mais 

empregadas juntamente com as funções lineares. De acordo com a figura 4, estão 

representadas como monótona crescente (1), monótona decrescente (2), e d uas funções 

simétricas (3) e (4).  
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Figura 4. Funções Sigmoidais. Fonte: Eastman (2001 apud SAMIZAVA, 2006) 

 

As funções lineares também são amplamente utilizadas, e são as mais simples de 

serem implementadas. A figura 5 a seguir, mostra as possibilidades da função e onde estão 

inseridos os pontos de inflexão. 

 
Figura 5. Funções Lineares. Fonte: Eastman (2001 apud SAMIZAVA, 2006) 
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Klir e Yuan (1995. apud SAMIZAVA, 2006, p.62) reconhece quatro fatores 

fundamentais que tornam a lógica fuzzy superior ao modelo booleano: 

- Pode fornecer meios de expressar observações e medidas incertas em qualquer 

forma que se apresentem; 

- Oferece maior quantidade de recursos para demonstrar a complexidade (quanto 

maior a complexidade maior a superioridade dos modelos baseados em lógica difusa); 

- Oferece recursos mais expressivos, que permitem trabalhar com uma variedade 

maior de problemas. Com a c apacidade particular de modelar matematicamente problemas 

que necessitem linguagem; 

- Possui capacidade de capturar a r azão humana e outros aspectos do 

conhecimento e intuição e incluí-los, ao invés de excluí-los, a modelagem computacional;  

 

3.1.3 Importação Semântica (Semantic Import Approach) para contato de polígonos 

 

A utilização de feições do tipo mudança de cores, diferenças texturais, padrão de 

textura são muito usados para inferir contatos entre classes nos mapas temáticos. O contato 

entre uma classe e outra são definidos por linhas e quase sempre representam uma limitação 

na representação vetorial. Esse tipo de imposição acaba por suprimir muitas informações 

sobre a verdadeira informação da mudança espacial entre evidências, aparentando ao usuário 

que os contatos abruptos são definidos (precisos) e as unidades homogêneas, livres de erros 

de classificação e ou posicionamento. 

 

Segundo Wang e Brent Hall (1996), mencionado por Moreira (2002), diz que o 

problema da imprecisão dos contatos corresponde à discrepância existente entre as condições 

do mundo real e as informações apresentadas pelo desenho dos contatos em um mapa. Esse 

problema apresenta dois aspectos: imprecisão natural e localização. 

 

Essa imprecisão pode ser minimizada pelo uso da lógica fuzzy, já que possibilita a 

fácil incorporação da informação sobre a n atureza dos contatos, e também da incerteza 

associada à classificação e ao posicionamento.  
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Burrough e McDonell (1998 apud MOREIRA, 2002) propõem duas técnicas para 

representação da informação semântica de contatos fuzzy: 

Map Unit Approach (abordagem por unidades de mapa) e Individual Boundary Approach 

(abordagem por contato individual). 

 

A abordagem por unidades de mapa gera um resultado único para um mapa de 

diferentes contatos, assumindo que a relação entre os polígonos são semelhantes para ambas 

as classes. Após esse processo, essas informações podem ser convertidas para função 

membro fuzzy, e aplicadas sobre uma grade de distâncias isotropicamente distribuída ao 

longo dos contatos do polígono (figura 6). Esse procedimento pode ser repetido por todas as 

unidades de um mapa, especificando a distância da largura entre contatos. 

 
Figura 6. Ilustração da representação de informação semântica para contatos. Fonte: Moreira 

(2002)  

 

Já a ab ordagem do contato individual pode apresentar diferentes distribuições 

espaciais ao longo de seus contatos. Os contatos podem apresentar contatos abruptos ou 

difusos ao longo de suas partes. Para este tipo de abordagem, aplica-se duas funções membro 

fuzzy, cada uma representando os comportamentos de cada contato (figura 7). 
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Figura 7. Exemplificação do mapeamento de um contato inferido rígido para um contato 

fuzzy. Fonte: Moreira (2002) 

 

 

3.1.4 A técnica AHP – Processo Analítico Hierárquico (Analytical Hierarchy Process) 

 

No cruzamento de informações relevantes no mapa em um processo de expansão 

urbana, quais variáveis apresentam implicações/restrições para áreas de expansão urbana. 

Como cruzar caracteres de solo com declividade, declividade com geomorfologia? 

 

 Diante desse mesmo tipo de indagação, em 1978, Thomas Saaty propôs uma 

técnica de escolha baseada na lógica da comparação pareada. Em presença dos diferentes 

fatores (ex. geomorfologia, solos, declividade etc.) que influenciam a t omada de decisão, 

esses são comparados dois a d ois, e u m critério de importância relativa é atribuído ao 

relacionamento entre estes fatores, conforme uma escala pré- definida. (CÂMARA et al, 

2001) 

 

Segundo Câmara et al (2001) a função AHP é d e organizar e avaliar a 

importância entre critérios e medir a co nsistência dos julgamentos. Para tanto, necessita de 

um modelo hierárquico e um processo de comparação pareada entre dois critérios. Com base 

na comparação, a AHP pondera todos os sub-critérios e critérios e calcula um valor de razão 

de consistência entre [0 e 0,1], com 0 indicando a completa consistência do processo de 

julgamento. 
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Como exemplo, é demonstrado no quadro 1 a seguir a escala de valores 

disponibilizada pelo programa Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

- SPRING versão 5.1.5 

 

Quadro 1. Escala de valores AHP para comparação pareada. Modificado do 

Tutorial do Spring 

 
 

4. OBJETIVO 

 

O objetivo principal é de propor um zoneamento ambiental urbano para fins de 

escolha de áreas de expansão urbana na cidade de Álvares Machado-SP. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os mapas temáticos e toda a base de dados geográfica que compõem este artigo 

fazem parte da pesquisa de mestrado que esta sendo desenvolvida por Tiago Medici Vinha, 

no Programa de Pós Graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente, intitulada 

“Análise geomorfológica aplicada a área urbana e adjacências de Álvares Machado-SP”. 
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5.1 Aplicação da metodologia  

 

A metodologia aplicada nesse trabalho utilizou à lógica fuzzy, lógica booleana, 

importação semântica e AHP como suporte a procedimentos de análise espacial para criar um 

ambiente que represente áreas favoráveis ou não a expansão urbana em Álvares Machado. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em: 

- definição de critérios; 

- padronização dos critérios para intervalo numérico de 0 a 255; 

- cruzamento dos critérios. 

 

       

5.1.2 Definição de critérios 

 

Os critérios necessários para a cr iação do zoneamento ambiental urbano de 

Álvares Machado foi definido por caracteres favoráveis ou não favoráveis para áreas de 

expansão urbana. 

 

Critérios não favoráveis são representados por limitações legais e ou ambientais e 

que não podem de forma alguma ser usados para fins de expansão urbana. 

 

Critérios favoráveis são áreas que apresentam graus de favorabilidade para a área 

considerada. 

 

Os critérios não favoráveis foram:  

 

- distâncias maiores que 3000 metros de regiões que apresentem infraestrutura 

urbana, pois inviabiliza projetos devido a altos custos de execução, além de ser um entrave a 

caracteres ambientais por intervir no ambiente; 

 

- Áreas de proteção permanente (APP), de 30 metros, já que os córregos da área 

de estudo não ultrapassam os 10 metros de largura. 
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- Distância mínima de 15 metros de ferrovia; 

- Declividades superiores a 20%; 

- Solos do tipo hidromórfico; 

- Áreas de planície aluvial; 

- Áreas de matas remanescentes ou residuais; 

 

Os critérios que apresentam graus de favorabilidade são a d eclividade, 

geomorfologia, solos, distância da área urbana. 

 

Os critérios descritos antes de serem utilizados, são reescalonados para um 

intervalo numérico comum, conhecido como padronização. 

 

 

5.1.3 Padronização de critérios 

 

Para que os mapas e informações possam ser cruzados, estes precisam estar em 

um mesmo formato de unidade temática, no caso a numérica. Para este trabalho adotou-se a 

variação numérica de 0 – 255.  

 

Utilizou-se aqui rotinas de processamento em linguagem de programação no 

Spring e no Idrisi Andes através de equações lineares e sigmoidais, ponderando-as de acordo 

com os critérios adotados. 

 

- Declividade fuzzy (figura 8): através de função sigmoidal decrescente, 

ponderaram-se declividades no ponto “c” de 5% e no ponto “d” de 20%  

 

- Distância da área urbana fuzzy (figura 9): através de função linear decrescente, 

ponderou-se áreas favoráveis até 3000m de outras áreas urbanas;  
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- Área de Proteção Ambiental (APP) booleana (figura 10): ponderou-se em 

favorável e não favorável de acordo com caracteres legais de 30 metros para córregos com 

menos de 10 metros de largura;  

 

- Ferrovia booleana (figura 11): ponderou-se em favorável e não favorável de 

acordo com caracteres legais de 15 metros para além da ferrovia;  

 

- Declividade booleana (figura 12): ponderou-se em favorável e não favorável 

para declividades maiores ou iguais a 20%;  

 

- Matas residuais ou remanescentes (figura13): ponderou-se em favorável (áreas 

sem mata) e não favorável (áreas com matas residuais ou remanescentes);  

 

- Mapa geomorfológico fuzzy (figura 14): ponderou-se a cad a feição do mapa 

(topo, vertente e p lanície aluvial) através de importação semântica fuzzy, mais função 

booleana. Áreas com topo e vertentes foram consideradas favoráveis, porém os topos tiveram 

uma favorabilidade maior, já as planícies foram ponderadas como não favoráveis; 

 

- Esboço Pedológico (figura 15): ponderou-se cada tipo de solo no mapa 

(latossolo, argissolo, neossolo e hidromórfico) através de importação semântica fuzzy mais 

lógica booleana. Latossolo tiveram uma ponderação mais favorável, seguida de argissolos e 

posteriormente neossolos. Os solos hidromórficos tiveram ponderação não favorável.  

 

A seguir as figuras descritas acima: 
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Figura 8. Declividade Fuzzy                                Figura 9. Distância da zona urbana fuzzy 

 

 

 

 

  
 

 

Figura 10. APP booleana                                Figura 11. Ferrovia booleana 
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Figura 12. Declividade booleana                            Figura 13. Matas residuais booleana 

 

  
 

 

Figura 14. Geomorfológico fuzzy                              Figura 15. Esboço pedológico fuzzy 
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5.1.4 AHP 

Após cada fator temático ser modelado para um fator numérico fuzzy, onde se 

atribuiu pesos em cada uma das variáveis possíveis, a estes por sua vez são atribuídos novos 

pesos através de uma matriz de comparação pareada, aplicando-se valores de acordo com 

quadro 1 mostrado. Depois de feita a co mparação através da ferramenta Weight no Idrisi 

Andes, este gera um índice de consistência e um valor de peso para cada fator fuzzy inserido 

de acordo com tabela 1: 

 

Tabela 1. Autovetor e razão de consistência 
Autovetor de pesos Razão de consistência 

Declividade_fuzzy 0.5023  

0.04 Distancia_zonaurbana_fuzzy 0.1226 

Geomorfologico_fuzzy 0.1923 

Pedológico_fuzzy 0.1828 

 Consistência aceita 

 

Para que se gere o mapa de áreas favoráveis é preciso fazer uma combinação dos 

fatores pelo seu peso, através de uma combinação linear ponderada. Este processo foi feito 

pela calculadora do Idrisi Andes. 

 

Portanto, cada fator é multiplicado pelo seu peso e somado a outro fator. 

 

Função favorável fuzzy= ([declividade_fuzzy]*0.5023)+([distancia_zonaurbana_fuzzy]*0.1226)+ 

([geomorfologico_fuzzy]*0.1923)+([pedologico_fuzzy]*0.1828) 

 

Os fatores booleanos são multiplicados entre si, gerando assim uma única área de 

restrições. 

 

Função áreas não favoráveis booleana = 

[mata_booleana]*[app_booleana]*[declividade_booleana]*[ferrovia_booleana] 

 

Para a geração do mapa de áreas favoráveis (figura 18), multiplicam-se a função 

favorável fuzzy com a função áreas não favoráveis booleana. 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1778   



 

  

 

 
Figura 18. Função final fuzzy 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O resultado final proposto, Zoneamento Ambiental Urbano da área urbana e 

adjacências de Álvares Machado (figura 19) foi obtido pelo cruzamento do mapa de 

ponderações de fatores fuzzy com o mapa booleano de áreas não favoráveis. 
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Figura 19. Zoneamento Ambiental Urbano de Álvares Machado 
 



 

  

 

A princípio não se optou em fatiar em classes o resultado, já que este poderia 

mascarar áreas, valendo-se do fato que algumas variáveis de aceitação perdem valor perante 

outras. 

 

Em uma leitura mais detalhada, é possível observar que as áreas de topo e 

vertentes com baixas declividades e desprovidas de ocupação urbana e não tão distantes de 

outras infra-estruturas são os setores mais favoráveis à expansão (tons de verde). 

 

Os fundos de vale, planícies aluviais, áreas de APP, solos hidromórficos ou matas 

residuais apresentam caracteres de restrição (tons de vermelho a branco) 

 

As áreas urbanas são sobrepostas no mapa de zoneamento ambiental urbano pelo 

fato de se querer mostrar que alguns bairros estão em situação irregular, invadindo áreas de 

APP, em declividades acentuadas e d istantes de outras áreas provocando vazios urbanos. A 

figura 20 a seguir mostra alguns exemplos dessas áreas. 

 

 
Figura 20. Áreas consideradas não favoráveis a expansão urbana 
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De acordo com a figura 20 acima, a r egião A apresenta condições de 

favorabilidade, pois possui solos profundos, topos alongados e baixa declividade, entretanto, 

o fato de estar distante de infraestrutura urbana torna essa região a p rincípio como pouco 

favorável. 

 

A região B em destaque é co mposta por vertentes bastante dissecadas, com 

drenagens próximas. A declividade nessa área também é elevada, além de solos muito rasos 

no sentido jusante. Essa região apresenta matas ciliares mais bem formadas. Esses fatores são 

pouco favoráveis a expansão urbana. 

 

Na região C temos o pior dos casos de erosão da cidade, uma voçoroca de grande 

proporção, com mais de 10 metros de profundidade e mais de 20 de  largura em alguns 

pontos. Essa erosão em canal fluvial é intensificada pela falta de planejamento e tentativas de 

recuperação da área. O lado direito do córrego que percorre toda a er osão é totalmente 

ocupado, inclusive por residências irregulares e que estão em perigo de ruir devido ao avanço 

lateral da voçoroca. A região esquerda do córrego bem como a jusante, não apresenta 

ocupação, porém não se observa nenhum tipo de obra que tente recuperar a área e diminuir os 

impactos na mesma. Esta é uma região não favorável a ocupação urbana.  

 

A região D é uma área com solos rasos, declividades acima dos 20%, interflúvios 

próximos e intensos processos erosivos provocados pelo mau uso do solo, caracterizando essa 

área como não favorável a ocupação urbana. 

 

A figura 21 a seguir mostra exemplos de áreas que poderiam ser aproveitadas 

para fins de expansão urbana. 
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Figura 21. Exemplos de áreas favoráveis a expansão urbana 

 

 A figura 21 acima demonstra que é p ossível expandir áreas urbanas e 

preencher vazios urbanos ou simplesmente continuar a linha de expansão que sempre ocorreu 

no processo de formação da cidade, sem a necessidade de se ocupar áreas tão distantes. Ás 

áreas, tanto a A quanto a B apresentam relevo favorável, ambos nos topos suavemente 

ondulados e vertentes com pouca inclinação e com solos mais profundos e proximidade com 

áreas já urbanizadas, evitando assim que se criem novos vazios urbanos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A combinação da Geografia e do Geoprocessamento, através do SIG, permitiram 

resultados mais coerentes com a realidade, um cenário mais preciso e mais próximo do real. 

 

O uso da lógica booleana permitiu que se modelassem restrições de variações 

abruptas e o  uso da lógica fuzzy, de fatores que possuem certas variações no espaço. Para 

tanto, a técnica de importação semântica melhorou o resultado entre classes que apresentam 

variações graduais no espaço. 

 

A opção de representação gradativa permite uma maior flexibilidade na 

interpretação, reforçando ainda mais o olhar clínico do usuário e forçando idas a campo para 

a comparação da leitura no mapa. 

 

A utilização dessas técnicas e seus respectivos pesos se mostraram eficientes, 

possibilitando uma maior abrangência de leitura e tomada de decisão, admitindo a criação de 

cenários para as variadas formas de avaliações e diagnósticos pretendidos. 

 

Por fim, pensa-se que este trabalho possa auxiliar de certa forma na minimização 

da ocupação urbana inadequada de áreas que ofereçam limitações naturais e legais e que sirva 

de fonte de informações e dados e analises para diferentes objetivos pretendidos para futuros 

planejamentos de usos e ocupação do solo na cidade de Álvares Machado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país assolado por desastres naturais, entre 1999 e 2008 ocorreram pelo 

menos 49 grandes episódios de secas, inundações, deslizamentos de terra, totalizando pelo 

menos 5,2 milhões de pessoas atingidas, 1.168 óbitos e um prejuízo econômico de US$ 3,5 

bilhões, na figura 1 pode-se observar que o país ficou entre os que mais sofreram com 

desastres naturais (EM-DAT, 2009). 

Embora esses desastres não sejam de origem tectônica, como é o caso de terremotos, 

tsunamis ou derrames vulcânicos, eles causam prejuízos cada vez maiores.  

 
Figura 20 - Número de pessoas afetadas por desastres naturais no mundo em 2008. 

Fonte: www.emdat.be 
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Um panorama geral obtido sobre a ocorrência de desastres naturais no Brasil realizado pela 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC, realizada pelo IBGE em 2002 e 

publicada em 2005, esboça a visão do gestor municipal e demonstra que no Brasil, os 

maiores desastres estão relacionados a inundações, escorregamentos e erosão.  

Na cidade de Rio Claro – SP, o panorama não difere muito do que é revelado pela situação do 

país como um todo. Em 2009 a defesa civil de Rio Claro registrou 513 ocorrências, sendo que 

dentre essas, 286 são derivadas direta ou indiretamente de eventos climáticos, ou seja, 

55,75% das ocorrências têm gênese climática. 

 
Figura 21 – Localização de Rio Claro 

Fonte: IBGE 

Dentre essas 286 ocorrências, 60 delas estão relacionadas com a a bertura de buracos na 

pavimentação urbana, imediatamente após chuvas intensas. Essa simples análise já demonstra 

o custo que o desconhecimento da dinâmica climática e d as áreas de risco tem acarretado 

para o município; A prefeitura mantém uma operação tapa-buracos, até agosto de 2010 foram 

gastos, segundo o portal de transparência fiscal da prefeitura, 2.326.960,54 R$ pela Secretaria 

Municipal de obras e s erviços em obras viárias e s erviços complementares. Outras 

ocorrências de alta freqüência são os destelhamentos, queda de muros de arrimo, queda de 

postes, queda de taludes, refluxo de esgoto, entre outros. 
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Esses fenômenos se desdobram anualmente, porém sua intensidade e conseqüências variam 

de acordo com a periodicidade do evento climático e das medidas de planejamento tomadas 

pelo poder público local.  

 

Enquanto a ocorrência desses eventos é cada vez mais freqüente, a quantidade de estudos as 

áreas de maior vulnerabilidade é insuficiente, e v oltado em maioria para questões mais 

teóricas do que práticas. Dessa forma, conhecendo as áreas atingidas é p ossível planejar 

adequadamente o uso e ocupação do solo a fim de evitar maiores catástrofes e gastos públicos 

desnecessários, além de  reconhecer os padrões de ocorrência dos eventos climáticos 

extremos. 

 

Nesse trabalho analisou-se a realidade apresentada pelas ocorrências registradas pela defesa 

civil de Rio Claro – SP, espacializando os registros de ocorrência de 2009 no software 

ArcGIS; a partir da espacialização dos dados, elaborar-se-á mapas mensais, sazonais e um 

mapa síntese dessas ocorrências, visando à v isualização e co nfiguração de áreas de 

vulnerabilidade. 

 

 Assim, esse mapeamento fornecerá à d efesa civil uma ferramenta de trabalho que 

agregará valor estratégico no desenvolvimento de planos de ação contra fenômenos 

climáticos, que afeta a t oda população, maximizando a e ficiência da resolução de danos 

causados. 

 

O mapeamento de áreas de maior vulnerabilidade só tem a contribuir neste setor, 

principalmente se realizado de acordo com os padrões sazonais, pois permite que ações 

preventivas sejam realizadas nas áreas mais vulneráveis, aumentando o tempo de ação pré 

evento. 

 

Alguns gestores  já perceberam isso, e estão se voltando para a modernização administrativa, 

buscando ferramentas como os SIGs para  diminuir as  deficiências administrativas, Pois para 

administrar com eficiência é necessário grande conhecimento sobre as potencialidades de seu 

território com informações atualizadas que mostrem as várias realidades existentes.  
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Segundo Dominguez (2008): 

“A carência de informações consistentes dentro das administrações 

públicas e a  crescente demanda por integração dos processos de 

coleta de dados levaram um grande número de municípios a buscar na 

tecnologia da informação (TI) recursos para planejar as cidades. O 

uso desta tecnologia deve ser visto como um meio para um fim social 

devendo contribuir tanto para a promoção de intervenções políticas 

adequadas, como para a avaliação das mesmas, uma vez que os 

governos municipais têm um papel destacado na melhoria da 

qualidade de vida e no incentivo ao desenvolvimento local. “ 

 

A análise urbana é complexa e relaciona-se diretamente com o espaço, essas características 

permitem o emprego do geoprocessamento enquanto instrumento para aquisição, 

manipulação,  e análise de dados. 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e demonstrar como as ferramentas de geoprocessamento, especificamente o 

SIG Arcgis, podem contribuir para a compreensão, modificação e planejamento da realidade 

do meio urbano da cidade de Rio Claro – SP, enfatizando a necessidade de se trabalhar com 

bases cartográficas atualizadas. 

 

A partir do estabelecimento das relações supracitadas, elaborar o mapeamento das 

ocorrências do município, de acordo com a dinâmica climática sazonal, fornecendo à defesa 

civil uma ferramenta de trabalho que agregará valor estratégico no desenvolvimento de 

planos de ação contra fenômenos climáticos, que afetam a t oda população, maximizando a 

eficiência da resolução de danos causados. Compreender e demonstrar como as ferramentas 

de geoprocessamento, especificamente o SIG Arcgis, podem contribuir para a compreensão, 

modificação e planejamento da realidade. 
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METODOLOGIA 

 

Para a e xecução do projeto será necessária a utilização de um GPS, pois os pontos de 

ocorrência da defesa civil não são georreferenciados, do mapa base de Rio Claro para o 

mapeamento em Arcgis, listagem de ocorrências de 2009 fornecidas pela defesa civil. 

 

Os pontos de ocorrência serão georreferenciados, primeiramente por mês, será feito um layer 

para cada mês; posteriormente esses layers serão agrupados sazonalmente, segundo as 

estações do ano, visando a i dentificação dos padrões de distribuição das ocorrências por 

estação climática, finalmente será elaborado um mapa síntese contendo todas as ocorrências 

do ano. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

O primeiro mapeamento desenvolvido foi o d e outono com o t otal de 43 ocorrências 

registradas, não é co nsiderada como uma estação de grande perigo, mas não dispensa 

planejamento. Através do mapeamento foi possível observar que há uma concentração de 

ocorrências na região em torno da Avenida Visconde de Rio Claro, a q ual foi construída 

sobre o Córrego da Servidão, rio em que foi realizada uma canalização fechada.  

 

A maioria das ocorrências registradas estava relacionada a buracos nas vias causando pelas 

chuvas, infiltração em residências, queda de árvores, queda de muros, queda de postes e 

trincas em residências. 
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Mapa 1 – Distribuição das ocorrências no Outono na cidade de Rio Claro 

 

O segundo mapeamento desenvolvido foi o do inverno com o total de 28 ocorrências, embora 

o número de ocorrências seja menor percebe-se que as mesmas ainda concentram-se ao redor 

da Avenida Visconde de Rio Claro e algumas baixadas, nas quais também existem vias 

principais. 

 

Nessa estação a maioria das ocorrências estava relacionada à buracos nas vias causados pela 

chuva, trincas e infiltrações em residências. Foi registrado também um caso de caminhão 

atolado e uma casa com risco de queda, 
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Mapa 2 – Ocorrências do Inverno na cidade de Rio Claro 

 

O terceiro mapeamento realizado foi o da primavera com o total de 13 ocorrências, foi a 

estação com o menor número de ocorrências no ano. Exatamente pelo baixo índice de 

ocorrências não foi possível localizar um ponto de maior incidência nessa estação. 
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Mapa 3 – Ocorrências da primavera na cidade de Rio Claro 

 

O quarto mapeamento realizado foi o do verão com o total de 192 ocorrências, sendo 

considerada a estação mais perigosa, é a estação que necessita de maiores cuidados; tanto que 

é justamente nessa época que é r ealizada a o peração verão. Percebe-se que as ocorrências 

concentram-se próximas aos leitos dos rios, uma boa parte nos arredores da Avenida 

Visconde de Rio Claro. 
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Mapa 4 – Ocorrências do verão na cidade de Rio Claro 

 

O quinto mapa desenvolvido foi o mapa síntese, com as ocorrências de todas as estações 

subdivididas por cores. O objetivo desse mapa foi permitir uma visão mais geral da 

distribuição dessas ocorrências. 
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Mapa 5 – Ocorrências registradas em todas as estações na cidade de Rio Claro 
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DISSCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos mapeamentos realizados foi possível observar que, em geral durante o ano, os 

focos de ocorrência estão ao redor dos cursos d’água, locais onde a topografia é 

predominantemente côncava. Em geral, a maior parte das ocorrências fora das margens dos 

rios está relacionada com destelhamentos ou sinistros mais relacionados aos fortes ventos 

trazidos pelos sistemas convectivos, já nas áreas de baixada, ao redor dos cursos d’água 

grande parte das ocorrências está relacionada diretamente com a p recipitação; a Avenida 

Visconde de Rio Claro sofre constantes alagamentos. De posse dessas informações fornecidas 

pelo mapeamento, cabe agora explicar as razões encontradas para explicar essa realidade 

representada pelo SIG. 

 

Essa predominância de alagamentos nas zonas de fundo de vale pode ser explicada, não 

somente pela tendência natural de alagamentos nas áreas côncavas, mas também porque o 

sistema de drenagem de águas pluviais da cidade de Rio Claro é deficitário, na verdade quase 

inexistente. 

 

A cidade possui sistema de drenagem de águas pluviais, com bocas de lobo para drenar a 

água, apenas na Avenida Visconde de Rio Claro e e m alguns outros pontos, no entanto a 

maioria da água proveniente da chuva escoa até os fundos de vale das avenidas, 

principalmente a Avenida Visconde de Rio Claro, através do escoamento superficial; na 

ocorrência de chuvas intensas, o Córrego da Servidão fica sobrecarregado e transborda, 

alagando a superfície da Avenida Visconde de Rio Claro, em casos extremos chegando a 

inundar algumas áreas.  E ainda deve ser dito que esse mesmo Córrego recebe as águas de um 

lago localizado em um parque urbano, o Lago Azul, o qual recebe as águas por escoamento 

superficial das regiões adjacentes, descarregando todo o volume no Córrego canalizado 

fechado.  

 

É claro que uma análise mais profunda da situação dessas ocorrências no município exigiria a 

inclusão de outras variáveis, para que  a r epresentação da realidade fosse melhor;  aq ui o 

objetivo foi apenas mostrar a distribuição dessas ocorrências, mas seria muito mais 

interessante quantificar o índice de risco expresso em cada região.   
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Uma análise multicritério seria uma excelente ferramenta, pois essa quantificação poderia ser 

gerada através do cruzamento de informações como densidade demográfica, declividade, 

geologia, pedologia, vegetação, índice de urbanização, vulnerabilidade social e as  zonas de 

maior incidência de sinistros. 

 

Essa análise multicritério ainda não foi possível, pois os dados da Defesa Civil de Rio Claro, 

apesar de ter sido declarada três vezes a melhor do país, estavam todos em papel até o ano de 

2009, quando iniciou-se o processo de digitalização desses dados, os quais ainda não foram 

totalmente digitalizados, portanto assim que os dados estiverem prontos será possível realizar 

uma análise mais completa. 

 

No entanto apesar desse mapeamento simples, já é possível perceber que mesmo simples ele 

traz benefícios na questão de gerenciamento dos riscos inerentes a questões climáticas no 

município, ele representa a r ealidade numa escala que nos permite a visualização do todo, 

fugindo do dia-a-dia e mostrando uma configuração mais ampla do conjunto de fenômenos. 

Como explanado por Domingues (2008): 

 

“Saber captar, interpretar, analisar, avaliar e sistematizar a 

correlação entre as diferentes variáveis existentes em uma 

determinada região é de grande valia para o gerenciamento das 

políticas públicas na cidade. Neste sentido, o geoprocessamento 

confere ao gestor público, independente de sua especialidade, uma 

leitura da realidade espacial urbana, ou seja, possibilita a 

visualização e a manipulação de dados georreferenciados de 

diferentes fontes (processamento digital de imagem, cartografia 

digital e SIGs) capazes de contribuir para o direcionamento e a 

racionalização na utilização dos recursos públicos.” 

 

 O uso de SIG no planejamento estratégico da Defesa Civil deve ser encarado como 

tarefa obrigatória de médio prazo, mas que deve ser iniciada imediatamente, pois implica no 

estabelecimento de rotinas de trabalho, organização e planejamento.  
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 As quais permitirão a consolidação de um banco de dados capaz de contribuir, muito 

mais do que esse  mapeamento simples, para o planejamento da defesa civil, já que através do 

banco de dados e d os mapeamentos será possível prever as áreas de maior risco e iniciar 

ações preventivas, ou seja pré evento. 
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1. Introdução 
 

Constantemente o professor é es timulado a co mpreender as diferentes formas de 

construção do conhecimento, procurando qualificar e d iversificar suas práticas pedagógicas 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Com a intenção de aproximar o aluno da escola e mantê-lo motivado neste ambiente, o 

professor deve utilizar recursos que busquem tornar o espaço da sala de aula aconchegante, 

divertido, descontraído, propiciando o aprender dentro de uma visão lúdica, criando um 

vínculo de interação entre o professor e o educando. 

 

Surge então a dúvida: Que recurso didático utilizar? 

 

Vivemos em uma sociedade informatizada onde os alunos estão envolvidos com a 

tecnologia através do celular, computador, os mais variados jogos, entre outros. Assim, a 

monotonia dos textos e d a explicação oral reflete-se nas ações do aluno em classe e no 

desinteresse nas aulas.  

 

 Para reverter este quadro, o professor pode dispor das novas tecnologias que surgem 

como os Objetos de Aprendizagem, a q ual deve ser entendida como uma complementação 

didática, pois podem estimular o processo de aprendizagem, tornando-o mais interessante e 

criativo, sem jamais substituir o professor. 
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De acordo com a RIVED, vinculado à Secretaria de Educação à Distância (SEED) e 

ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), os conteúdos pedagógicos digitais elaborados 

na forma de Objetos de Aprendizagem “[...] primam por estimular o raciocínio e o 

pensamento crítico dos estudantes, associando o potencial da informática às novas 

abordagens pedagógicas.”  

 

Os Objetos de Aprendizagem Cartográficos, através da capacidade de animações e 

simulações, podem tornar mais simples a co mpreensão de fenômenos complexos como os 

Movimentos da Terra, Fusos Horários e R ede Geográfica, além do alfabeto (elementos) 

cartográfico. 

 

 Salienta-se que a u tilização dos Objetos de Aprendizagem em sala de aula é 

insuficiente para que o processo de aprendizagem ocorra de forma satisfatória, pois as 

características variam de acordo com os usuários, assim, torna-se necessário determinar a 

qualidade e eficácia, através da análise da usabilidade. 

 

Buscando garantir o melhor aproveitamento de cada software nas práticas 

pedagógicas, os professores responsáveis pela escolha destes produtos devem dedicar uma 

atenção inicial criteriosa à avaliação dos mesmos (BOFF, 2005). 

 

a qualidade de um software é medida em função das características 

que apresenta. A norma NBR 13596 - Tecnologia de Informação: 

Avaliação de Produto de Software - Características de Qualidade e 

Diretrizes para seu Uso (ISO 9126), aponta seis características para a 

definição da qualidade de um produto de software, são elas: 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade e 

manutenibilidade. (BOFF, 2005, p.2) 
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Usabilidade é o termo usado para descrever a qualidade da interação dos usuários com 

uma determinada interface. A avaliação de usabilidade do software educacional, na 

concepção de Andres (2005), “tem por objetivo verificar como o usuário irá interagir, a fim 

de alcançar a facilidade de uso e de aprendizagem da interface”. Além disso, deve-se avaliar 

como o software pode ajudar na construção do conhecimento e n a modificação da 

compreensão do mundo. 

 

Segundo Vieira (2008), apesar do termo “avaliar” possuir inúmeros significados, na 

expressão "avaliação de softwares educativos", avaliar significa analisar como um software 

pode ter um uso educacional, como ele pode ajudar o aprendiz a construir seu conhecimento e 

a modificar sua compreensão de mundo elevando sua capacidade de participar da realidade 

em que está vivendo. Nesta perspectiva, uma avaliação bem criteriosa pode contribuir para 

apontar que tipo de proposta pedagógica o software em questão poderá ser melhor 

aproveitado. 

 

 Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem com objetivo geral analisar as 

características de usabilidade dos Objetos de Aprendizagem utilizados pelos alunos da 

modalidade de ensino EJA, determinando assim, a sua forma de contribuição para a prática 

pedagógica da alfabetização cartográfica. 
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2. Delineamento Metodológico  

 

2.1 Materiais Utilizados 

 

Primeiramente, fez-se necessário a es colha dos Objetos de Aprendizagem a serem 

utilizados durante a aplicação da pesquisa. Selecionaram-se assim o Objeto de Aprendizagem 

“CAPITÃO TORMENTA E PACO em Movimentos da Terra”, disponível gratuitamente no 

site: www.rived.mec.gov.br, e também o objeto de aprendizagem “DECIFRANDO OS 

MAPAS” (GIORDANI, 2008), que priorizam pelo estudo da alfabetização cartográfica. 

 

Segundo Giodani (2008), a construção do Objeto de Aprendizagem Decifrando os 

Mapas constituiu-se em um esforço teórico-prático na definição do conteúdo cartográfico, 

como se observa na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Decifrando os Mapas 

Fonte: Giordani (2008)  

 

 A mesma autora afirma que o objeto de aprendizagem pretendeu desenvolver 

habilidades de mapeadores, como o conhecimento de visão oblíqua e vertical, imagem 

bidimensional e t ridimensional, os elementos cartográficos, título, orientação, coordenadas e 

escala, nos educandos. (Figuras 2 e 3) 
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Figura 2: Decifrando os Mapas 

Fonte: Giordani (2008)  

 

 

 
Figura 3: Decifrando os Mapas 

Fonte: Giordani (2008)  

 

 

O Objeto de Aprendizagem Capitão Tormenta e P aco é b aseado em uma metáfora 

sobre um navio pirata, tripulados pelos personagens Capitão Tormenta e o papagaio Paco, 

conforme a Figura 4. 
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Figura 4: Movimentos da Terra 

Fonte: RIVED 

 

Os personagens atuam como mediadores, dando dicas e aplicando as charadas, 

fazendo com que o estudo cartográfico se torne mais interessante e lúdico. 

 

 
Figura 5: Movimentos da Terra. 

Fonte: RIVED 

 

Após a escolha dos objetos de aprendizagem, verificou-se a disponibilidade de salas 

de informáticas nas Escolas que apresentassem computadores com o sistema operacional 

Windows/Linux, o programa Flash, ou a Internet. 
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2.2 Métodos Empregados  

 

Primeiramente, realizaram-se pesquisas bibliográficas e a investigações da 

produção intelectual existente sobre os temas: “Modalidade de Ensino EJA” e 

“Informática no EJA”, “Materiais Didáticos”, “Objetos de Aprendizagem” e 

“Usabilidade”. A partir dessa pesquisa obteve-se o fio condutor na estruturação das demais 

etapas da efetivação do projeto.  

Estruturaram-se os instrumentos de pesquisa para a análise da usabilidade na forma 

de tabelas a serem observados durante a aplicação dos Objetos de Aprendizagem, através 

da adaptação da metodologia de Mussoi (2006) e Técnica de Inspeção de Conformidade 

Ergonômica de Software Educacional (TICESE), que segundo Gamez (1998), tem um 

enfoque particular sobre a er gonomia de software aplicada a produtos educacionais 

informatizados. Assim, são considerados tantos os aspectos pedagógicos como os aspectos 

referentes à interface deste tipo de produto, durante o processo de avaliação. 

Os instrumentos de avaliação foram estruturados da seguinte forma: Primeiramente, 

atribuiu-se um peso às questões, que implica em classificá-las segundo uma ordem de 

importância, como se segue: “Não se Aplica”, “Muito importante”, ou é “Importante”. Para 

questões com resposta “Não se aplica”, atribuir o peso 0 (zero); Para questões com resposta 

“Muito importante”, atribuir o peso 1.5 (um e meio); Para questões com resposta 

“Importante” atribuir o peso 1 (um) (GAMEZ, 1998) 

 

 Após, iniciou-se o tratamento quantitativo dos dados presentes nas tabelas através da 

atribuição de valores às questões: 

• Para as questões com resposta sim, atribuir o valor 1 (um); 

• Para as questões com resposta parcialmente, atribuir o valor 0.5 (meio); 

• Para questões com resposta não, atribuir o valor 0 (zero). 

 

 Posteriormente, realizou-se a média para cada critério adotado na avaliação. Assim, 

definiram-se critérios de avaliação através da estruturação de tabelas. Destas tabelas, 

eliminaram-se alguns critérios marcadamente técnicos e p rivilegiaram-se aspectos mais 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e usabilidade.  
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 Salienta-se que a metodologia de análise da usabilidade se divide em dois módulos: o 

módulo de classificação, que analisa o software, e o  módulo de avaliação que analisa os 

usuários (alunos). 

 

2.3 Procedimentos Desenvolvidos 

 

Realizou-se um Estudo de Caso realizado junto à Rede Municipal e Estadual de Ensino da 

cidade de Santa Maria, estabelecendo-se o número e as  características da amostra. A 

aplicação da pesquisa ocorreu na terceira etapa EJA da Escola Estadual de Educação 

Básica Castelo Branco, localizada na porção oeste da sede do município de Santa Maria-

RS, no bairro Parque Pinheiro Machado e também na Escola Edy Maia Bertóia, localizada 

na porção Leste da sede do Município de Santa Maria, no bairro Camobi.  

Essas escolas foram selecionadas, a partir da disponibilidade da sala de informática bem 

como da coordenação e d os professores. O total da amostra foi de 54 alunos, com 15 

alunos do 5° ano da Escola Castelo Branco, e 12 alunos na Escola Edy Maia Bertóia. Na 

EJA, da mesma forma, foram 15 alunos para a Escola Castelo Branco e 1 2 alunos na 

Escola Edy Maia Bertóia. 

 

2.3.1 Módulo de Classificação 

  

 O módulo de classificação é introdutório, pois não tem a intenção de avaliar, mas, de 

classificar o software a partir dos seus atributos e proposta pedagógica.  

 

 Ele situa o avaliador sobre características específicas da modalidade do software e 

questiona sobre a identificação da abordagem teórica subjacente aos conteúdos da 

informação.  

 

No módulo de classificação, analisou-se a estrutura dos objetos de aprendizagem, os 

graus de clareza da qualidade educacional da documentação, os critérios de natureza didática 

e pedagógica, a funcionalidade e outros aspectos. Realizou-se também o planejamento prévio 

de utilização, de forma contextualizada através do conteúdo a ser estudado.  
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2.3.2 Módulo de Avaliação 

 

 Nesta etapa, realizou-se o trabalho de campo a partir das aplicações dos Objetos de 

Aprendizagem e da observação do uso destes softwares por alunos em sala de aula.   

 
Essa observação tinha por objetivo verificar a qualidade do processo de usabilidade e 

também a aprendizagem, analisados a priori através da tabela acima descrita. Estas análises 

foram realizadas pela autora, pesquisador-observador, e pelas professoras regentes da turma.  

 

Com os objetivos e resultados alcançados, através da análise dos dados, foi possível 

determinar características de usabilidade dos alunos dessa modalidade de ensino. 
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3. Resultados e Discussões 

 

3.1 Módulo de Classificação 

 

 Desta forma realizou-se uma análise a priori das interfaces, através da adaptação da 

metodologia de Mussoi (2006) e Gamez (1998), as quais estabelecem integração entre os 

critérios ergonômicos de inspeção de usabilidade com critérios pedagógicos para avaliação de 

software educacional. 

 

 O primeiro critério utilizado visou a i dentificação do produto em seu caráter 

pedagógico, como se observa na tabela exposta no Anexo A. Esse critério busca analisar se 

na documentação e/ou na versão on-line do produto estão identificados a base teórico-

pedagógica em que foi elaborado, encontrando adaptabilidade dos objetivos para com a 

pesquisa. A partir dos resultados identificados no Gráfico 1 percebemos que os dois Objetos 

de Aprendizagem apresentaram um bom nível satisfatório (acima de 80%) . 

 

 
Gráfico 1: Identificação do Software em seu caráter Pedagógico 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1810   



 

  

No segundo critério analisou-se, na documentação e na versão on-line dos Objetos de 

Aprendizagem, a identificação dos requisitos de hardware e software necessários para por o 

produto em funcionamento, dados sobre a e xigência de conhecimentos específicos de um 

dado sistema operacional e de uma área do conhecimento e d ados sobre a necessidade em 

adquirir treinamento técnico e p edagógico específico para que possa operar, alterar ou 

personalizar o software. Salienta-se que através dos resultados obtidos nos parâmetros de 

analise dos Objetos, ambos atingiram 84% (Gráfico 2). 

 

Esses dados são de extrema importância, pois uma das ações necessárias para a 

utilização de qualquer Objeto de Aprendizagem é a an álise prévia, sendo que através do 

planejamento, seu uso pode vir a ap resentar resultados significativos no processo de 

aquisição ou construção do conhecimento, proporcionando condições cognitivas para o 

desenvolvimento de uma autonomia do aluno. 

 

 Destaca-se a necessidade do professor mediador possuir conhecimentos prévios da 

estrutura do produto, seja ele nos equipamentos (hardwares) ou do próprio software e esses 

dados deverão estar explícitos nos Objetos de Aprendizagem. 

 

 
Gráfico 2: Identificação dos Pré Requisitos Técnicos e Pedagógicos 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Os Objetos de Aprendizagem devem possuir recursos que auxiliem no processo de 

aquisição de um determinado conhecimento. Para que este fim seja atingido, os conteúdos 

pedagógicos apresentados devem ser claros, consistentes e co mpreensíveis. Assim, 

analisaram-se os recursos de apoio à compreensão dos conteúdos, e conforme se observa no 

Gráfico 3, ambos obtiveram um bom nível satisfatório (84%). 

 

 
Gráfico 3: Recursos de apoio à compreensão dos conteúdos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Ao utilizar o software, o aluno deverá ter o controle sobre as operações, pois estes 

aprendem e e ntendem melhor o funcionamento da aplicação e menos erros são cometidos. 

Assim, as ações explicitas do utilizador referem-se às relações entre o processamento do 

computador e do Objeto de Aprendizagem e as ações do utilizador.  

 

Como se verifica no Gráfico 4, os objetos utilizados permitem de forma parcial que 

esse processo ocorra, pois o O bjeto “Capitão Tormenta e P aco” apresentou 61% e o  

Decifrando os Mapas 55%, ou seja, os usuários controlam parcialmente as operações  e o s 

processos que são desencadeadas nos softwares ocorrem automaticamente. 

 

Esse índice reflete a necessidade do professor atuar com mediador durante a utilização 

dos objetos de aprendizagem, principalmente durante a navegabilidade. 
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Gráfico 4: Ações explícitas do utilizador 

Fonte: Pesquisa de campo 

  

 Durante a utilização do Objeto de Aprendizagem o aluno tem a opção de interromper, 

cancelar, suspender, continuar, avançar, retroceder ou parar os processos.  

 

Quando os utilizadores detêm esses controles, podem adequar melhor a seqüência da 

apresentação ao seu ritmo de aprendizagem, bem como o nível de complexidade dos 

exercícios e conteúdos propostos.  

 

Assim, o bom nível alcançado (87% para ambos) é de extrema importância para os 

alunos da EJA, pois apresentam uma característica peculiar no processo de aprendizagem que 

ocorre de forma lenta, mas progressiva.  
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Gráfico 5: Controle do utilizador 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

3.3 Módulo de Avaliação  

 

A avaliação dos critérios de usabilidade do software teve como objetivo verificar 

como o usuário interagiu com os Objetos de Aprendizagem a fim de alcançar a facilidade de 

uso e de aprendizagem da interface, variando de acordo com os usuários.  

 

O primeiro critério a s er analisado foi a facilidade com que os aluno da EJA 

manusearam os objetos propostos, sendo que 56% possuíram facilidades e que não se 

verificou com 44% da amostra. Salienta-se que os alunos que tiveram maiores dificuldades 

foram os que não possuíam conhecimento em informática e também nunca tiveram contato e 

tampouco manusearam o computador, refletindo a n ecessidade de a es cola atuar como 

promotora da cidadania e da integração tecnológica de seus alunos em meio a uma sociedade 

que participa de grandes mudanças. 
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Gráfico 6: Facilidade de uso 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

No segundo critério, analisou-se a forma como era entendida as instruções dos 

Objetos de Aprendizagem pelos alunos. Conforme observado no Gráfico 7, o índice foi 

satisfatório (67%), porém isso ocorreu com a utilização do Objeto de Aprendizagem onde o 

personagem Paco atuava como mediador e facilitador dando instruções para os usuários. O 

entendimento das instruções estava diretamente relacionado com a idade dos usuários, ou 

seja, quanto mais novos, mais facilidades apresentavam. 

 

 
Gráfico 7: Instruções claras 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A partir desses dados, nota-se a necessidade de se trabalhar através da mediação 

pedagógica. 

O terceiro critério a ser analisado é a possibilidade de motivação para o trabalho, onde 

89% dos alunos se sentiram motivados e dispostos utilizar os Objetos de Aprendizagem, 

porem os 11% restantes foram os alunos que detinham outras prioridades durante a aula. Esse 

critério apresenta-se um desafio a ser superado pelo professor durante aula. 

 

 
Gráfico 8: Motivação 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

No quarto critério, obteve-se a análise do trabalho colaborativo, que alcançou a média 

de 100%, pois essa etapa da escolarização caracteriza-se por apresentar bastante cooperação 

entre os colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1816   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não



 

  

 

 
Gráfico 9: Trabalho colaborativo 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O quinto critério refere-se a possibilidade de desafios, que atingiu 100%, pois trata-se 

de um novo recurso didático que desafia o aluno, seja pela proposta da construção dos mapas, 

e pela resolução das charadas. 

 

 
Gráfico 10: Possibilidade de Desafios 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A flexibilidade da utilização dos Objetos de Aprendizagem observa-se através da 

possibilidade dos alunos conduzirem o processo de utilização, tendo controle sobre o Objeto 

de Aprendizagem, através navegabilidade. Porém, 33% dos alunos necessitou da ação 

mediadora, não conseguindo realizar sozinhos as tarefas. 

 

 
Gráfico 11: Flexibilidade 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O primeiro critério da aprendizagem refere-se ao raciocínio lógico, que segundo Primi 

(2002), é a capacidade geral de relacionar idéias complexas, formar conceitos abstratos e 

derivar implicações lógicas a partir de regras gerais em situações relativamente novas (para 

as quais existem poucos conhecimentos previamente memorizados). Assim os adultos 

apresentaram um índice muito baixo (33%), segundo o Gráfico 12. 
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Gráfico 12: Raciocínio Lógico 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Os alunos da EJA apresentaram um baixo raciocínio lógico no momento em que não 

conseguiram relacionar, num primeiro momento, os modos de implantação presentes nos 

Objetos de Aprendizagem, com os seus mapas mentais produzidos, como os traçados das ruas 

(lineares) e a representação da casa e da escola (pontuais). 

Em seguida, analisou-se a at enção por partes dos alunos, durante a u tilização dos 

Objetos de Aprendizagem, que apresentaram um índice satisfatório (78%). 

 
Gráfico 13: Atenção 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1819   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não



 

  

No terceiro critério analisou-se a co ncentração, onde apenas 67% dos alunos 

apresentaram índices positivos. Essa falta de concentração refere-se ao ambiente onde foram 

desenvolvidas as atividades, fora do local de costume, e a metodologia da organização da 

aula, com atividades realizadas em duplas. 

 

 
Gráfico 14: Concentração 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

A memorização é cr itério que apresentou índices baixos, apenas 33%, apesar de ser 

um fato que não demonstra a ap rendizagem concreta, mas segundo Primi (2002), é a  

capacidade que o cérebro possui em relembrar atividades já feitas.  

 

O nível de baixa memorização refere-se à resposta da memória imediata, pois algumas 

vezes os alunos adultos não conseguem rememorar o que acabaram de visualizar nos Objetos 

de Aprendizagem, porém apresentam fortes lembranças do que ocorre no seu dia-a-dia.  
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Gráfico 15: Memorização 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

O último critério a ser analisado é a co ntribuição dos objetos para com os conteúdos 

cartográficos, o que atingiu a marca de 100%. Esse dado foi constatado através da análise das 

atividades realizadas após a utilização, bem como a partir da opinião dos professores regentes 

das turmas.  

 

 
Gráfico 16: Contribuição para os conteúdos de Cartografia 

Fonte: Pesquisa de campo 
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4. Conclusão 

 

A rapidez das informações e dos meios de transportes - telemática e telêmica - impõe-

se hoje, como uma condição singular dessa nova sociedade que alguns chamam de ‘digital’, 

‘tecnocêntrica’, ‘informática’, ‘do conhecimento’. Assim, nos parece fundamental buscar 

diferentes maneiras de como formar o cidadão/trabalhador para essa sociedade que aí está, 

levando-nos a repensar a prática educacional, incluindo aí a EJA.  

 

Discutir a r elação das Novas Tecnologias da Informação e d a comunicação com a 

EJA significa romper com a concepção de uma educação voltada para adultos fracassados e 

apontar para a formação de um cidadão crítico e participante do seu tempo. 

Dessa forma surge a pergunta: Porque trabalhar com Objetos de Aprendizagem? Qual 

a contribuição para o ensino? 

 

Os conteúdos dos Objetos de Aprendizagem, ao serem apropriados pelos alunos, 

constituem-se numa passagem das funções naturais para funções culturais, pois ajudam no 

desenvolvimento da abstração, do raciocínio lógico e d ão autonomia para os alunos, que a 

partir dos conceitos estudados, construirão problemas e s oluções e, consequentemente, 

desenvolver-se-ão intelectualmente, além de estarem fortemente preparados para a inserção 

na sociedade que cada vez mais avança para um desenvolvimento. 

 

A possibilidade de trabalhar com os Objetos de Aprendizagem em sala de aula 

acontece no momento em que a mediação e a relação teoria/prática são elementos chaves do 

processo de aprendizagem, tudo isso fincado na história e na cultura, proporcionando aos 

educandos uma preparação e inserção na cidadania. 

 

Apesar de existirem muitos programas ditos educacionais e a crescente produção dos 

mesmos, a falta de uma metodologia de ensino e métodos de avaliação para a p ossível 

utilização desses programas em sala de aula, é preocupante.  
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Por isso, escolher um software educacional é uma tarefa complexa, onde vários 

critérios deverão ser levados em conta, dentre eles o pedagógico, a u sabilidade, a infra-

estrutura, a c ontextualização em sala de aula, a modalidade de ensino a q ue se destina e, 

principalmente, o planejamento, calcado em um objetivo. 

 

Conclui-se dessa forma, a partir da análise da usabilidade no módulo de classificação, 

que os objetos apresentaram um nível positivo, sendo possível a sua utilização independente 

da faixa etária que o usuário se encontra, pois o diferencial ocorrerá durante o processo de 

utilização, quanto a mediação.  

 

Nesse contexto, o professor deverá evidenciar intervenções pedagógicas que 

contribuam para a e fetivação do processo de ensino e ap rendizagem, visando a co nstrução 

integrada do conhecimento. 

 

A aplicação da teoria sociointeracioinista de Vygostky ocorreu de forma positiva, pois 

as reflexões que se fizeram presentes no trabalho apontam para a importância do aprendizado 

no desenvolvimento das funções superiores nos adultos e também da importância do papel do 

professor, como mediador, e dos instrumentos pedagógicos utilizados. 

 

Esses instrumentos possibilitam a transformação dos conceitos, sendo eles no 

desenvolvimento real para o desenvolvimento proximal, levando-nos a acr editar na 

potencialidade dos sujeitos e nas possibilidades do processo educativo. 

 

 Durante a u tilização dos Objetos na etapa do módulo de avaliação, observaram-se 

alguns níveis baixos de raciocínio lógico e m emorização, porém, não comprometem o 

processo de aprendizagem, pois os demais critérios se sobressaem, como a at enção, a 

motivação e o trabalho colaborativo.  

 

A atenção aliada a outras funções como a percepção, ao mesmo tempo em que vão se 

complexificando, vão dando origem à função de abstração, que por sua vez leva ao 

desenvolvimento de outras funções de igual nível de complexidade, como a formação dos 

conceitos científicos e de pensamentos lógicos e abstratos. 
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Assim, o professor de Geografia, ao estudar a C artografia e a a lfabetização 

cartográfica, deve trabalhar de forma a desenvolver nos alunos essa abstração, através de 

experimentos práticos, da utilização de Objetos de Aprendizagem animados que demonstrem 

o processo e os conteúdos de forma interativa. 

 

Sabendo que o pensamento do adulto é r egido por leis reguladoras e r elações 

ordenadas que se manifestam sob uma lógica de comportamento de quem viveu as mais 

variadas experiências sócio-culturais, o p rofessor deve adotar metodologias diferenciadas 

sobre os temas cartográficos, de acordo com a modalidade de ensino e a idade dos alunos, 

levando em conta os fatos e objetos concretos das suas experiências cotidianas.  

 

 Os índices alcançados, através da análise dos dados, demonstram que os alunos da 

EJA apresentam uma boa abstração da realidade, pois seu nível cognitivo está avançado, 

sendo possível trabalhar com as diferentes noções de representação e en tendimento das 

relações que se processam no espaço vivido. 

 

A partir dessa pesquisa pode-se destacar que a co nstruções do conhecimento 

cartográfico, sua aprendizagem e a maturidade espacial dependem de incentivos e variam de 

acordo com a idade e experiência. 

 

Considerando a própria realidade dos educandos, o educador conseguirá promover a 

motivação necessária à aprendizagem, despertando neles interesses e e ntusiasmos, abrindo-

lhes um maior campo para a aprendizagem e o conhecimento. O jovem e o adulto querem ver 

a aplicação imediata do que estão aprendendo e, ao mesmo tempo, precisam ser estimulados 

para resgatarem a sua auto-estima, pois sua “ignorância“ lhes trará ansiedade, angústia e 

“complexo de inferioridade”. Esses jovens e ad ultos são tão capazes como uma criança, 

exigindo somente mais técnica e metodologia eficientes para esse tipo de modalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em 1989 a Profa. Dra. Regina Araujo de Almeida (Vasconcellos) iniciou no Laboratório de 

Ensino e Material Didático do Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo um trabalho pioneiro no Brasil na área da 

Cartografia Tátil, partindo de pesquisas que já realizava. Sua tese A Cartografia Tátil e o 

Deficiente Visual: uma avaliação das etapas de produção e uso do mapa defendida em 1993 

propõe uma forma inovadora de ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual, 

destacando o papel das representações gráficas, especialmente dos mapas, no processo de 

percepção do espaço e na aquisição de noções geográficas.  

 

No período de 1990 a 1998, com o apoio financeiro da Fundação VITAE e da Universidade 

de São Paulo (Pró-Reitoria de Pesquisas), diversos projetos foram realizados no LEMADI, 

sob a coordenação da Profa. Regina. As equipes contavam com a participação de geógrafos e 

de alunos do curso de graduação de Geografia, incluindo alguns que obtiveram auxílio do 

Programa Bolsa-Trabalho da Coordenadoria de Serviços e Assistência Social/COSEAS, da 

Universidade de São Paulo.  
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O objetivo principal das pesquisas foi despertar o interesse dos estudantes com deficiência 

visual para o estudo da Geografia e da Cartografia e, ao mesmo tempo, oferecer condições 

para a as similação dos conceitos e informações espaciais através do tato, da audição e, 

ocasionalmente, de uma visão residual. Dessa forma, muitos materiais foram construídos com 

a cor associada a linguagem tátil, além da escrita adaptada para visão subnormal. 

 

No primeiro projeto, a A mazônia foi utilizada como área teste da metodologia, sendo 

introduzida em seus diversos aspectos, ressaltando fatos, problemas e conflitos. Este estudo 

abrangeu a co nstrução de um conjunto de materiais didáticos, tais como: mapas, maquetes, 

esquemas, modelos, livros de história, dicionário ilustrado, atividades e jogos, linha do tempo 

ilustrada e manual do professor, incluindo um texto sobre a Amazônia e o processo histórico 

de ocupação desde o século XVI. 

 

A avaliação da metodologia foi realizada por meio de testes com alunos do ensino 

fundamental e médio, de escolas públicas e particulares. Estes contatos com alunos com 

deficiência visual permitiram verificar a eficácia da linguagem gráfica tátil no ensino da 

Geografia, iniciando pela percepção do espaço e entendimento dos conceitos básicos como 

proporção e escala, localização e orientação. 

 

Durante o período de desenvolvimento do projeto, 150 alunos e 80 profissionais, incluindo 32 

participantes do curso de extensão oferecido, avaliaram os diversos materiais construídos, 

reconhecendo sua importância na aprendizagem e n a experiência de vida das crianças 

deficientes visuais e com visão subnormal. 

 

No segundo Projeto, o Estado de São Paulo foi escolhido como área de estudo para aplicação 

da mesma metodologia testada com a Amazônia. Ao mesmo tempo, foi oferecido um curso 

de treinamento para divulgação dos trabalhos realizados e n o terceiro projeto houve a 

elaboração de um Atlas dos Continentes. 
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Os resultados alcançados, desde os primeiros projetos e o acervo montado com os materiais 

didáticos táteis desenvolvidos, levaram à implantação de um núcleo permanente de 

atendimento a p rofessores e p rofissionais que trabalham com educação especial e a a lunos 

com deficiência visual. Surgiram também oportunidades que possibilitaram trocas de 

experiências com pesquisadores e instituições no Brasil e no exterior. 

 

PROJETOS INTERNACIONAIS 

 

Uma equipe de pesquisadores do Chile, Argentina e Brasil iniciou um trabalho de produção, 

avaliação e aplicação de materiais didáticos táteis no ano de 1994. A princípio foi realizando 

um extenso levantamento bibliográfico sobre o tema, o que permitiu a construção de um 

marco teórico de pesquisa. A partir daí, foi possível apresentar propostas de elaboração de 

materiais cartográficos adaptados para serem utilizados ou estudados por crianças com 

deficiência visual do ensino básico e pelos professores de Educação Especial. Com o apoio 

financeiro de instituições como o IPGH e a OEA diversos projetos foram realizados: 

 

• Cartografía Tridimensional para el Uso y el Adiestramiento del Discapacitado visual 

(1995 a 1998); 

• Cartografía Táctil como Instrumento de Apoyo para la Movilidad Espacial del Ciego 

(1999 a 2001); 

• Cartografía Táctil en Latinoamérica: capacitación, sociedad y tecnología multimedial 

para la persona ciega del siglo XXI (2002 a 2004); 

• Diseño y Producción de Cartografía para las Personas Ciegas de América Latina (2002 

a 2006); 

• Integrando los Sentidos en el Manejo de la Información Geoespacial, Mediante la 

Cartografía Táctil, con Especial Énfasis en las Personas Ciegas y Sordas de América 

Latina (2007 a 2009) 

Dentre estes projetos serão relatadas neste trabalho as experiências nos dois últimos citados. 
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O projeto Diseño y Producción de Cartografia para las Personas Ciegas de América Latina 

foi desenvolvido no período de 2002 a 2006 por pesquisadores da Argentina, do Brasil e do 

Chile, com apoio financeiro da OEA – Organização dos Estados Americanos. Foi coordenado 

pela Professora Alejandra Coll do Departamento de Cartografía da Facultad de Humanidades 

y Tecnologías de la Comunicación Social da Universidad Tecnológica Metropolitana 

(UTEM) de Santiago do Chile e houve a c olaboração direta dos pesquisadores da 

Universidade Nacional de Cuyo na Argentina e do Lemadi – DG – USP no Brasil na 

construção de materiais didáticos e na organização de cursos para professores, contribuindo 

no aprimoramento e d ifusão das técnicas de construção e r eprodução de representações 

gráficas táteis. 

 

O objetivo principal do projeto foi apoiar as pessoas com deficiência visual no 

desenvolvimento de suas habilidades especiais por meio de materiais cartográficos e 

didáticos, tais como Atlas, mapas, cartas, sistemas gráficos tridimensionais, etc., com a 

finalidade de melhorar sua educação formal e permitir melhor mobilidade. 

Este objetivo foi atingido com a elaboração e d istribuição de produtos representativos de 

informação temática (ecossistemas, aspectos sociais, econômicos e cu lturais) em diversas 

escalas (mundial, continental, nacional, regional e local). 

 

Para o de senvolvimento do projeto formou-se uma equipe interdisciplinar composta por 

geógrafos, cartógrafos, pedagogos, sociólogos, desenhistas, professores especializados, entre 

outros, dos três países participantes. A equipe completa se reuniu pelo menos uma vez por 

ano para trocar experiências, apresentar os resultados obtidos e definir as etapas seguintes a 

serem cumpridas. A Universidade Tecnológica Metropolitana (Santiago, Chile) criou, com 

parte dos recursos do projeto, o Centro de Cartografia Tátil da América Latina (CCAT) que 

passou a ser o local de coordenação e desenvolvimento de parte dos materiais gráficos táteis 

propostos. 
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Durante os quatro anos foram elaborados diversos materiais cartográficos didático-táteis, com 

representações gráficas em várias escalas, acompanhadas por guias de utilização, totalizando 

mais de 150 representações gráficas táteis: 

o Conjunto de Mapas Físicos, Políticos, Densidade de População, Vegetação e 

Clima. (Representações do Mundo, da América Latina e d os diversos países 

membros da OEA) 

o Materiais didáticos para ensino de Geografia; 

o Esquemas de Características Gerais do Planeta Terra (Ciclo da Água, Placas 

Tectônicas, etc.) 

o Maquetes para ensino de conceitos geográficos; 

o Manual de Conceitos Geográficos, impresso em tinta e B raille, com as 

definições de cada conceito; 

o Planos Urbanos de todas as capitais dos países da América Latina; 

o Alfabeto Braille e Mapas Impressos. 

 

 

 

Figura 01 - Exemplo de material produzido no Projeto: Mapa Mundi Físico 
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Figura 02 - Exemplo de material produzido no Projeto: Mapa Mundi Político 

 

 

  

Figura 03 - Exemplo de materiais produzidos no Projeto: Ciclo da Água e Deriva Continental 
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Um dos maiores desafios da fase inicial do projeto foi a d efinição de padrões para as 

representações gráficas táteis. As discussões foram baseadas na experiência dos profissionais 

de cada país e na bibliografia existente. Alguns dos padrões foram definidos pela limitação da 

máquina thermophorm disponível no CCAT, ou seja, a largura e comprimento de no máximo 

42 centímetros e altura máxima de cerca de 5 centímetros das representações.  

 

Chegou-se a definição de alguns padrões a serem seguidos em todos os mapas do projeto para 

facilitar a leitura e a avaliação por parte dos estudantes com deficiência visual. Esses padrões 

passaram a definir o tipo de representação gráfica tátil produzida no CCAT e distribuída para 

os países membros da OEA e colaboradores do projeto. Foi convencionado, por exemplo, que 

o Norte seja marcado com uma linha tracejada na horizontal, localizada no alto do mapa. Os 

mapas foram orientados, para sempre que possível, representar o Norte nessa posição, 

facilitando a leitura e compreensão desta variável ou noção geográfica por parte dos 

estudantes.  

 

Como a co nvenção para mapas impressos define que o norte, tanto geográfico como 

magnético seja representado por uma seta, por se tratar de um ponto da superfície terrestre, 

durante o desenvolvimento do projeto, a equipe brasileira sugeriu a manutenção do uso da 

seta como identificação do norte: neste caso sua representação ocorreria com a confecção de 

um segmento de reta na vertical acrescido de uma seta em relevo, com a letra N em braile ou 

ainda uma variação proposta por Vasconcellos (1993) onde o tracejado é complementado por 

uma seta.  

 

Porém após as avaliações de alguns mapas com professores especializados em deficiência 

visual, os demais pesquisadores da equipe reforçaram a idéia do uso da linha tracejada, 

aprovando-se assim a representação linear para o Norte, como mostra a figura 4. 
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  Figura 4 - Mapa tátil com a padronização proposta 
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Sobre a escala, decidiu-se por sua representação na forma gráfica. A eficácia da escala gráfica 

nos mapas táteis já havia sido comprovada na pesquisa de Vasconcellos (1993), pois 

considerando que o conceito de escala é a bstrato e sua representação na forma numérica 

(proporção entre o espaço real e o  representado, utilizando sempre centímetros) dificulta a 

compreensão da idéia de redução do mapa e e xige um conceito a mais a ser trabalhado, a 

transformação de medidas, a s implificação de sua representação pode facilitar a leitura do 

mapa e a compreensão do conceito de escala. 

 

Com a escala gráfica, o usuário pode explorar o mapa com as duas mãos: uma se fixa na 

escala e a outra vai percorrendo as distâncias. Dessa maneira ele consegue estabelecer uma 

relação de proporção entre o segmento de reta da escala e as distâncias reais representadas. 

 

Também padronizou-se que todas as informações escritas necessárias para a leitura do mapa 

fossem feitas em braile, considerando neste caso tanto título e v alores da escala como 

legenda. 

 

 

Figura 05: Maquete esquemática para ensino de conceitos geográficos 
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Figura 06: Detalhe da legenda da maquete da fotografia anterior 

Nesta etapa do projeto foram produzidos mapas do mundo com a identificação dos 

continentes e mapa físico (principais cadeias montanhosas); mapas político e físico da 

América do Norte, Central e do Sul; mapas político, físico, densidade de população, clima e 

vegetação da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Porto Rico, Peru, República 

Dominicana, Uruguai e Venezuela; além do manual de conceitos geográficos produzido em 

conjunto com um kit de maquetes para o ensino dessas noções. (A lista completa dos mapas 

produzidos durante o projeto encontra-se no anexo B). 

 

Todos os mapas foram copiados em plástico PVC amarelo e distribuídos para 18 países, onde 

foram avaliados em escolas e instituições especializadas no atendimento de pessoas com 

deficiência visual. As avaliações identificaram erros de nomenclatura em alguns mapas e a 

necessidade de agregar uma textura para os oceanos que até esse momento não haviam sido 

representados. Muitos estudantes não conseguiram delimitar os países ou continentes, pois a 

textura da área continental era igual à marítima. 

 

Após a d efinição das matrizes definitivas para cada país participante, foram pesquisados 

dados de população e cl ima para a e laboração de gráficos que completaram os mapas já 

desenvolvidos e auxiliaram no ensino desses temas. 
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Figura 07: Representação em colagem da pirâmide etária do Equador 

 

Figura 08: Representação em colagem do climograma de Buenos Aires 
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A última etapa se concentrou na busca de bases cartográficas para a elaboração de pelo 

menos uma planta urbana, da região central ou mais significativa de uma cidade de cada um 

dos 18 países da América Latina que receberam os mapas da primeira etapa. Esses mapas são 

destinados a o rientação e mobilidade, por isso foram elaborados em escala grande, com 

identificação dos edifícios importantes. Em todos os países, foi escolhida a região central da 

capital federal, com exceção do Brasil que representou parte do centro de São Paulo.  

 

Os mapas foram elaborados em colagem e copiados em plástico transparente para que fosse 

acrescentada a informação impressa ao conjunto. Além dos mapas urbanos, foram 

construídos modelos das salas de aula das escolas que colaboraram com as avaliações da 

primeira etapa e q ue se dispuseram a fornecer informações gráficas. Os modelos foram 

baseados em plantas de detalhe com a identificação do mobiliário e das áreas de circulação. O 

resultado foram 18 mapas urbanos, quatro ampliações desses mapas (La Paz, São Paulo, 

Quito e Lima) e 16 plantas das escolas participantes do projeto com a sala de aula. 

 

Para a co nstrução de todas as representações gráficas táteis foram realizados testes de 

durabilidade e resistência ao calor (a máquina thermoform que faz a reprodução dos mapas 

trabalha com o sistema de vácuo e calor, por isso as matrizes precisam ser resistentes) de 

diversos materiais, para que as matrizes pudessem originar um número elevado de cópias. 

Após os testes, foram selecionados diversos tipos de papel cartão, metais, palitos de madeira, 

lixas e linhas diversas para a representação das informações na forma tátil. O braile a 

princípio foi feito em papel, mas sua durabilidade era muito pequena. Portanto, substituiu-se 

o papel pelas lâminas de alumínio, mais resistentes e duráveis. 

 

Os testes dos materiais foram realizados em escolas que possuem estudantes com deficiência 

visual em 16 dos 18 países da América Latina pertencentes a O EA. Esses testes 

comprovaram a eficácia das representações gráficas táteis, em específico os mapas e gráficos, 

como importantes elementos no ensino de Cartografia, Geografia e História, por auxiliarem 

na comunicação da informação espacial.  
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Dos participantes, 85% consideraram os materiais como de grande importância para a s ua 

aprendizagem, declarando que os mesmos são agradáveis ao toque, fáceis de manusear, 

possuem informações claras e bem representadas. (COLL e PINO, 2007) 

 

Como sugestão, a m aioria dos estudantes propôs a inserção nos mapas em relevo de 

informações impressas, para facilitar a leitura por pessoas com baixa visão. Esse aspecto foi 

também apontado pelos professores que avaliaram o material, destacando que mapas em 

relevo e tinta auxiliam na intensificação do trabalho de inclusão, onde o estudante com 

deficiência visual usa o mesmo material que seu colega sem deficiência. Vale ressaltar que os 

mapas urbanos construídos na última etapa do projeto já consideraram as informações 

impressas ao serem reproduzidos em PVC transparente. 

 

Em conjunto com a elaboração dos materiais, foram oferecidos cinco cursos de capacitação a 

professores de vários países da América Latina. Os cursos ocorreram na Argentina 

(dezembro/2004), Chile (2003, 2005 e 2006) e México (setembro/2004), proporcionando uma 

troca de informações e experiências fundamental para a d eterminação de metodologias de 

aplicação dos materiais em sala de aula. Mais de 50 profissionais foram capacitados durante o 

projeto, que multiplicaram o trabalho realizado inicialmente pela equipe em seus países de 

origem. 

 

Os objetivos básicos dos cursos foram: apresentar conceitos geográficos e cartográficos que 

permitissem aos docentes utilizar o material cartográfico tátil no ensino de Geografia junto 

aos estudantes com deficiência visual; apresentar critérios e ferramentas para a análise de 

material cartográfico tátil, assim como para a elaboração e co nstrução de modelos 

cartográficos de baixo custo e destacar a importância do material didático tátil no apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 
 
 
2º.Cartogeo                                                                                                                                                   1839   



 

  

Com duração de uma semana, por serem voltados para professores especializados em 

deficiência visual – e que não são especialistas em Geografia – houve a n ecessidade de 

introduzir algumas noções básicas da Cartografia para posteriormente trabalhar as técnicas de 

construção e as metodologias de uso dos materiais. Os módulos foram divididos em: noções 

básicas de Cartografia (escala, orientação, coordenadas geográficas e s imbologia gráfica); 

técnicas de construção de mapas táteis (colagem e alumínio); elaboração de jogos em EVA e 

metodologia de leitura dos mapas táteis. 

 

A maior dificuldade encontrada pelos professores foi a compreensão do conceito de escala e 

sua aplicação em atividades didáticas. A construção de um modelo tátil pelos professores, em 

escala, da sala utilizada durante o curso foi importante no processo de aprendizagem e de 

como a escala pode ser trabalhada com os estudantes em geral. 

 

  

Figura 9 - Professores elaborando material em curso 
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Os participantes dos cursos ofereceram uma contribuição muito importante para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre Cartografia Tátil ao relatar as dificuldades de encontrar 

representações gráficas táteis em seus respectivos países, além de identificarem que os 

estudantes necessitam, muitas vezes, de representações específicas para auxiliar seu 

aprendizado, como por exemplo, a representação de um bairro específico onde se localizam 

serviços importantes para esse estudante (escola, médico, terapeuta, entre outros) ou ainda o 

detalhamento de um mapa político de seu país para a co mpreensão da localização de seu 

estado de origem. O que reforça a importância da qualificação do professor para a produção e 

uso de materiais didáticos táteis. 

 

Nesse contexto houve uma valorização muito grande, por parte dos professores, do módulo 

sobre as técnicas de construção de representações gráficas táteis e da análise da importância 

da definição do objetivo real de cada representação, ou seja, que o processo de elaboração de 

uma representação tátil se inicia com a reflexão sobre o tipo de informação a s er 

representada, os materiais disponíveis e o grau de conhecimento e preparação do estudante a 

que se destina o material. Na maioria das vezes, as representações táteis são elaboradas 

segundo padrões visuais e somente com o uso pelos estudantes com deficiência visual 

percebe-se que mais generalizações e ad aptações são necessárias para que a r epresentação 

cumpra seu papel de comunicar a informação desejada. 

 

O uso de materiais simples e de baixo custo foi outro elemento muito destacado. 

Considerando que grande parte das escolas que atendem estudantes com deficiência visual 

tem poucos recursos para a aq uisição de materiais, a a lternativa de utilização de papeis 

variados, tecidos reaproveitados e sucata em geral, ampliou as possibilidades de melhoria na 

qualidade das representações utilizadas em sala de aula por parte dos professores 

participantes. 
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O projeto Integrando Los Sentidos en el Manejo de la Información Geoespacial, Mediante la 

Cartografía Táctil, con Especial Énfasis en las Personas Ciegas y Sordas de América Latina 

foi desenvolvido no período de 2007 a  2009  com apoio financeiro do IPGH, em uma 

parceria entre a U niversidade de São Paulo (LEMADI) no Brasil, a U niversidade 

Tecnológica Metropolitana (Centro de Cartografia Tátil da América Latina) no Chile e o  

Colégio Nuestra Señora del Carmen de Cusco - Peru. 

 

O objetivo geral do projeto foi adaptar material cartográfico tridimensional e desenvolver 

novos processos de elaboração para os modelos de informação geográfica, orientados para as 

pessoas com deficiência auditiva e para pessoas com deficiência visual da América Latina. 

 

Como objetivos específicos pode-se destacar: 

o Discutir metodologias que permitam complementar a informação visual e tátil 

em novos modelos de representação geográfica; 

o Desenvolver novos processos de construção de representações gráficas táteis 

orientadas para as pessoas com deficiência visual ou auditiva; 

o Construir dois protótipos de mapas táteis para cada um dos países participantes 

(Brasil, Chile e Peru); 

o Estudar a p ossibilidade de incorporar cor aos protótipos cartográficos 

construídos durante o ano de 2006 e  preparar esses modelos (protótipos) para 

sua avaliação; 

o Preparar e realizar cursos e/ou oficinas de capacitação para pais e professores 

sobre o uso de representações gráficas táteis; 

o Estudar e desenvolver um guia com sugestões metodológicas para o ensino de 

Geografia voltado a es tudantes com deficiência visual e/ou auditiva utilizando 

mapas táteis. 

O desenvolvimento do projeto deu-se com uma ampla discussão e posterior elaboração de um 

marco teórico sobre o ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual e/ou auditiva 

utilizando a Cartografia Tátil. 
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Foram construídos mapas físicos e políticos das regiões metropolitanas de Santiago do Chile, 

Cusco e São Paulo, utilizando a técnica de colagem. As bases foram reproduzidas em plástico 

transparente e p osteriormente as representações foram avaliadas por estudantes com 

deficiência visual e auditiva dos três países.  

 

É importante destacar que a p adronização discutida e avaliada nos projetos anteriores foi 

mantida e a s novas avaliações reforçaram a e ficácia da utilização de padrões para as 

representações gráficas táteis. Além disso, este projeto reforçou a necessidade de elaboração 

de recursos que possam ser usados simultaneamente por pessoas com deficiência visual e por 

pessoas com outras deficiências, mas que enxergam ou mesmo para pessoas com visão 

normal. 

 

Nesse sentido buscou-se reproduzir as representações em plástico transparente que sobrepõe 

uma cópia impressa com as informações escritas além das gráficas. (figuras 10 e 11) 
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Figura 10 - Região Metropolitana de São Paulo – Político - exemplo de material elaborado durante o projeto (matriz e cópia em thermoform) 

       

Figura 11 - Região Metropolitana de São Paulo – Físico - exemplo de material elaborado durante o projeto (matriz e cópia em thermoform) 



 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência adquirida na área de cartografia para pessoas com deficiência visual e u ma 

avaliação positiva dos materiais táteis construídos até o momento, também em escolas para 

pessoas com deficiência auditiva, mostrou que os materiais didáticos táteis podem e devem 

ser utilizados po pessoas com deficiências auditivas e visuais para adquirir conhecimentos de 

Geografia por meio deste material cartográfico específico que incentiva a aquisição e a 

integração de informações diversas, criando novas aprendizagens por meio dos sentidos do 

tato, da visão e da audição.  

 

Os materiais desenvolvidos permitem trabalhar de forma integrada, com crianças e jovens 

com deficiência visual, auditiva e também com estudantes “sem deficiência”, abrindo uma 

nova área de desenvolvimento da disciplina cartográfica. 

 

Ao considerarmos que, além da escola, a mídia utiliza constantemente representações 

gráficas de diversas naturezas em jornais, revistas, internet e TV. São mapas e g ráficos 

preferencialmente, utilizados para ilustrar ou explicar os mais variados temas. Neste caso, a 

pessoa com deficiência visual restringe seu conhecimento da representação mostrada à 

descrição oral, nem sempre possível ou conveniente. A cartografia tátil pode diminuir e at é 

superar essa restrição da informação. 

 

A utilização de recursos gráficos, em relevo possibilita a superação de barreiras 

informacionais, contribuindo para a integração da pessoa com deficiência na escola, no 

trabalho e na vida diária. Dessa forma, a Cartografia Tátil beneficia aqueles que dependem do 

tato e d a audição para captar imagens, utilizar mapas e e ntender gráficos, além de se 

transformar em um recurso didático passível de ser utilizado em qualquer sala de aula, em 

qualquer escola com todos os estudantes. 
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Desenvolver materiais e métodos que ajudem no ensino de Geografia para todos, 

independentemente de suas diferenças, mas respeitando suas necessidades é u m passo 

importante para a vivência plena do conceito de inclusão. 

 

Essa inclusão só pode ser realmente praticada com a p arceria entre os pesquisadores e o s 

professores que estão em sala de aula e buscam recursos para melhorar a qualidade do ensino 

de Geografia. Nesse sentido a e xperiência dos projetos permite a r ealização de cursos e 

oficinas de difusão das técnicas de construção e metodologias de uso dos materiais didáticos 

adaptados, numa constante troca de experiências e d iscussões sobre o tema e s eus 

desdobramentos na escola. 

 

O LEMADI hoje é um espaço privilegiado onde as pesquisas na área de Cartografia Tátil e as 

discussões sobre inclusão se desenvolvem e a comunidade em geral pode usufruir dos 

materiais desenvolvidos e dos resultados obtidos até o momento. 
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ANEXO 1 
 

Programação do Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

Programação 
 
 

As atividades serão desenvolvidas nos dias 01 a 04 de dezembro de 2010. Neste período 

ocorrerão exposições de documentos cartográficos, conferências, mesas redondas, apresentação de 

trabalhos em forma de painel e em exposição oral e trabalhos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

Estrutura das Atividades do Evento 

 Dia Horários Atividades 

Q
ua

rta
-fe

ira
  

01/12 
 

 
14 h 
18h 

 
Inscrição / Recepção 
 

 
 
 

 
18-19h 
19-20h 
 

 
Conferência de abertura – Prof. Dr. Hervé Théry (USP/Brasil) 
Coquetel de Recepção 

    

Q
ui

nt
a-

fe
ira

 

 
02/12 
Manhã 

8h30-10h30 
 
 
 

Mesa Redonda 1 - Questões teóricas na Cartografia 
Gustavo Buzai – Universidad Nacional de Luján (Argentina) 
Maria Isabel de Freitas – IGE/UNESP Rio Claro (Brasil) 
Eduardo Viana de Lima – UFPB (Brasil) 
 
Mediador: Jorge Raffo – USP (Brasil) 
 

 10h30-10h45 Intervalo 
 10h45-12h45 Mesa Redonda 2 - A Cartografia no ensino 

Michael McCall – ITC – University of Twente (Holanda) 
Rosangela Doin – IB/UNESP Rio Claro (Brasil) 
José Flávio Moraes Castro – PUC – MG (Brasil) 
 
Mediadora: Fernanda Padovesi Fonseca – USP (Brasil) 
 

 12h45-14h Almoço 
Tarde 14-16 

 
Mesa Redonda 3 - A Cartografia nas questões urbanas 

Christian Small – Columbia University (Estados Unidos) 
Gustavo Coelho de Souza – SEADE São Paulo (Brasil) 
Luciano Santos Danni – Tribunal de Contas da União (Brasil) 
 
Mediador: Reinaldo Paul Pérez Machado – USP (Brasil) 
 

 16-16h15 Intervalo 
16h15-18h15 Mesa Redonda 4 - Tecnologia da Informação Geográfica 

Aziz Serradj – Université de Strasbourg (França) 
Márcia da Silva Scheer – IGE/UNICAMP (Brasil) 
Marcos César Ferreira – IGE/UNICAMP (Brasil) 
 
Mediador: Alfredo Pereira de Queiroz Filho – USP (Brasil) 
 

18h30-20h30 Apresentação dos Painéis com avaliação 
 

    

 Dia Horários Atividades 



 

     
 

Se
xt

a-
Fe

ita
 

 
03/12 
Manhã 

8h30-10h30 
 
 
 

Mesa Redonda 5 - A Cartografia no contexto Sócio-ambiental 
Ernest Ruiz Almar – Universidad de Barcelona (Espanha) 
Eduardo Paulon Girardi – UFMT/Cuiaba (Brasil) 
Rafael Sanzio dos Anjos – UNB (Brasil) 
 
Mediador: Hervé Théry – USP (Brasil) 
 

 10h30-10h45 Intervalo 
 10h45-12h45 Mesa Redonda 6 – A Cartografia na Geografia da Saúde 

Paula Santana – Universidade de Coimbra (Portugal) 
Luisa Iñiguez Rojas – Centro de Estudios de Salud y 
Bienestar Humano – UH (Cuba) 
Antonio Miguel Vieira Monteiro – INPE (Brasil) 
 
Mediadora: Ligia Vizeu Barrozo – USP (Brasil) 
 

 12h45-14h Almoço 
 14-16 Mesa Redonda 7 – Sensoriamento Remoto e Cartografia 

Richard Sliuzas – ITC – University of Twente (Holanda) 
Raúl Sánches Vicens – UFF (Brasil) 
Waterloo Pereira Filho – UFSM (Brasil) 
 
Mediador: Ailton Luchiari – USP (Brasil) 
 

Tarde 16-16h15 Intervalo 

A
N

FI
TE

A
TR

O
 D

E 
H

IS
TÓ

R
IA

 

16h15-17h15 Comunicações Orais - A Cartografia nas questões urbanas 
 
Eduardo Dutenkefer - Representações do espaço 
geográfico: mapas dasimétricos, anamorfoses e modelização 
gráfica 
 
Gilberto Cunha Franca- Mapas da escola pública em São 
Paulo 
 
Rúbia Gomes Morato - Mapa de densidade demográfica 
dasimétrico da área urbana do município de Alfenas (MG) 
 
Sérgio Ávila Rizo - Mapeamento de anúncios publicitários 
como base nas propostas de legislação municipal de 
publicidade exterior 



 

     
 

17h15-18h15 Comunicações Orais - A Cartografia na Geografia da Saúde 
 
Rafael Liberal Ferreira - Mapeamento dos fluxos de 
pacientes na Região Metropolitana de Belo Horizonte em 
2005 conforme as especialidades cirurgia geral e psiquiatria 
Ricardo Vicente Ferreira - Acesso aos serviços de saúde na 
Microrregião de Registro (SP) com base no tempo de viagem 
Marco Aurélio Painelli Marsitch - O uso de isócronas nos 
sistemas de informações geográficas destinado a otimizar o 
deslocamento das unidades de atendimento de urgência no 
município de São Paulo 
Marina Jorge de Miranda - Análise espacial exploratória da 
taxa de fecundidade das mães e da prematuridade infantil no 
estado de São Paulo entre 2002 e 2007 

A
N

FI
TE

A
TR

O
 D

E 
H

IS
TÓ

R
IA

 

18h15-19h15 Comunicações Orais - Questões teóricas na Cartografia 
 
Bruno Zucherato - A elaboração de um protótipo de prancha 
para o atlas ambiental do estado de São Paulo: 
representações por meio de mapas coropléticos, gráficos e 
mapas em anamorfose 
Ricardo Vicente Ferreira - Supremacia do modelo de redes 
sobre os de análise buffer para o estudo de áreas de 
cobertura 
Marcello Martinelli - Os passos da sistematização da 
Cartografia Temática 
Armelle Kaufmant Couillet  - Uma solução de cartografia animada 
para visualizar as trajetórias individuais dos jogadores de futebol 
profissionais 

19h15-20h15 Comunicações Orais - Tecnologia da Informação 
Geográfica 
 
Jorge Pimentel Cintra - O levantamento da SARA Brasil: 
análise de sua técnica e precisão 
Samuel de Souza Fernández - SPECULA - sistema de 
pesquisa e referência sobre patrimônio cultural em Santa 
Catarina 
Ricardo Saleimen Nader - Geoprocessamento e a world wide 
web (www): considerações sobre a tecnologia de web 
mapping 
Ronan Max Prochnow - Considerações sobre a cartografia 
destinada à geocodificação 
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16h15-17h15 Comunicações Orais - Tecnologia da Informação 

Geográfica 
 
Jorge Gustavo da Graça Raffo - Superfície numérica de 
coordenadas 
Mateus de Almeida Prado Sampaio - Uso do sistema de 
posicionamento por satélite (GPS) e de sistemas de 
informação georreferenciadas (SIG’S) pela agroindústria 
canavieira moderna 
Tiago Medici Vinha - Uma proposta de zoneamento 
ambiental urbano para a cidade de álvares machado-sp: o uso 
da lógica fuzzy e combinação linear ponderada (AHP) como 
técnicas de apoio a decisão 
Adryane Gorayeb - Representações cartográficas e 
compartimentação geoambiental: subsídios para o 
planejamento ambiental de bacias hidrográficas amazônicas 
Rosângela Leal Santos – A animação cartográfica: uma 
alternativa de visualização dos dados espaciais 

17h15-18h15 Comunicações Orais - Sensoriamento Remoto e 
Cartografia 
 
Fernando Shinji Kawakubo - Mapeamento do 
desmatamento em São Félix do Xingú (sul do Pará) utilizando 
composição colorida multitemporais de imagens-frações 
sombra 
Alarcon Matos de Oliveira - Sensoriamento remoto aplicado 
ao mapeamento de lagoas urbanas de feira de santana – 
bahia 
Aline Biasoli Trentin - A resposta espectral de vegetação 
campestre obtida por diferentes sensores 

A
N

FI
TE

A
TR

O
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E 
G

EO
G
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16h15-17h15 Comunicações Orais - A Cartografia no Ensino 
 
Ana Paula Nunes Chaves - A compreensão de mapas por estudantes cegos: a cartografia escolar em 
questão 

 

Paula Cristiane Strina Juliasz - A elaboração de mapas 
temáticos no Philcarto: aplicações em ambientes de ensino 
Kleber Costa Da Silva - “Imagens-mapas” mentais sobre 
espaços desiguais: um olhar sobre o espaço urbano de 
Delmiro Gouveia-AL 
Stefan Wilhelm Bolle - A cartografia histórica da América em 
forma de um conto policial: um estudo de Alexander von 
Humboldt 

20h30 Encerramento 
Síntese do evento pela Profa. Dra. Ana Fani Alessandri Carlos 

 
Evento Cultural 
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2º CARTOGEO - II Simpósio Internacional Caminhos Atuais da Cartografia na 
Geografia: O mapa como forma de expressão das geografias. 

Este evento, de caráter internacional, está dirigido principalmente ao mundo 
acadêmico, estudantes, professores e profissionais das diversas áreas do 
conhecimento que fazem uso da Cartografia, do Sensoriamento Remoto e do 
Geoprocessamento tanto para pesquisas como para aplicações empíricas. O 
simpósio pretende promover, a realização de estudos multidisciplinares, incentivar o 
debate científico e divulgar a utilização das novas tecnologias da informação 
geográfica nos mais diversos campos do conhecimento, com ênfase na integração 
da Geografia como um todo. 
Considerando que outros eventos similares no Brasil têm evoluído numa direção 
cada vez mais comercial, e em consequência menos teórica, pretende-se com este 
encontro preencher esta lacuna e promover um foro de discussão científica sobre as 
questões teóricas e práticas relacionadas com as Geotecnologias.  
Neste período ocorrerão exposições de documentos cartográficos, conferências, 
mesas redondas, apresentação de trabalhos em forma de painel e em exposição 
oral e trabalhos de campo. Os eixos temáticos propostos são: 

1) A Cartografia nas questões urbanas 
2) A Cartografia na Geografia da Saúde 
3) Censos Demográficos e Atlas 
4) Questões teóricas na Cartografia 
5) Tecnologia da Informação Geográfica 
6) Sensoriamento Remoto e Cartografia 
7) A Cartografia no Ensino 
8) A Cartografia no contexto Sócio-ambiental 

De modo geral, os eixos temáticos propostos pretendem tratar das diversas 
atividades que envolvem a utilização da Cartografia e das Novas Tecnologias da 
Informação Geográfica, como pesquisa científica, ensino, extensão e as diversas 
tecnologias envolvidas para produção do conhecimento ou para a sua aplicação. 
Prezados congressistas, agradecemos seu interesse no II Simpósio Internacional 
Caminhos Atuais da Cartografia na Geografia e desejamos sucesso na participação. 
Sejam bem-vindos, 
Atenciosamente. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado 

Presidente do Comitê Organizador 
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Esta pesquisa teve como objetivo trabalhar dois instrumentos muito importantes para a 
Geografia: mapas e a modelização gráfica. São formas de representação que além do seu 
valor comunicativo, funcionam como métodos de análise do espaço geográfico. Espaço 
geográfico, compreendido aqui, como dimensão da sociedade. Dimensão constituída pelo 
conjunto das relações sociais, que gera distâncias espaciais (e estratégias para administrá-
las) que, por exemplo, aproximam ou afastam realidades. Os mapas em questão 
diversificam as formas de representação de vários fenômenos, empregando inclusive o 
recurso das transformações cartográficas espaciais de posição (anamorfoses). As 
modelizações gráficas que são apoiadas em elementos estruturantes do espaço geográfico - 
os coremas [chorème], estão estreitamente relacionadas e próximas ao que entendemos ser 
a cartografia geográfica. Para exercitar estas formas de representação definiu-se como 
recorte espacial de análise a metrópole de São Paulo - Brasil. Metrópole como lugar de 
concentração humana, de equipamentos culturais, sociais, o que gera densidades e 
diversidades típicas do espaço urbano. No caso, a variável mais explorada no exercício, é 
uma das características fundamentais do espaço urbano: a densidade. Densidade(s) (em 
particular densidade de população) que foram expressas por meio de mapa coroplético e 
dasimétrico - literalmente a métrica da densidade; mapas em anamorfose e cartogramas em 
anamorfose que alteram o fundo do mapa tradicional e criam imagens diversas das 
densidades. O conjunto destes mapas revela estruturas e organizações que por sua vez 
foram a fonte para compor modelos gráficos da metrópole de São Paulo. O mapa 
dasimétrico apresentou e transmitiu informações de localizações e distribuições de 
densidades populacionais mais relevantes que o coroplético; as transformações 
cartográficas espaciais de posição (anamorfoses) expressaram alternativas significativas que 
focaram nosso olhar em imagens de densidades; a modelização gráfica, com sua síntese 
gráfica final, revelou imagens incomuns e as mais expressivas estruturas e dinâmicas da 
metrópole de São Paulo. 
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MAPAS DA ESCOLA PÚBLICA EM SÃO PAULO 
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Mapas da escola pública em São Paulo O texto apresenta alguns resultados da pesquisa de 
Doutorado, que foram obtidos com uso da cartografia temática e do geoprocessamento. O 
tema é a escola pública, analisada sob o ponto de vista da geografia urbana. Mais 
especificamente, pesquisou-se a situação das escolas públicas pertencentes aos antigos 
bairros da cidade de São Paulo, diante da reestruturação urbana e das políticas 
educacionais. Este conjunto de escolas apresenta os melhores resultados de desempenho, 
comparados ao conjunto da rede oficial, porém, experimenta um processo de esvaziamento, 
e mesmo de fechamento. A análise cartográfica permitiu não só visualizar, mas 
correlacionar determinados elementos da realidade espacial educacional. Construiu-se o 
entendimento destas escolas centrais, analisando os níveis e escalas que configuram o 
problema, do contexto mais amplo da rede pública à situação de uma escola do distrito de 
Pinheiros, na região centro-oeste do Município de São Paulo. O uso do geoprocessamento 
permitiu analisar a evolução das matrículas. Através do georreferenciamento das escolas, 
utilizando o Código de Endereçamento Postal (CEP), identificou-se a dinâmica espacial de 
diminuição de alunos em determinadas áreas urbanas, e de aumento das matrículas nas 
frentes de expansão periférica. O geoprocessamento permitiu também encontrar o raio de 
ação desta escola de Pinheiros. Através do georreferenciamento dos alunos, utilizando seus 
endereços residenciais, registrados nos arquivos da escola, identificou-se uma escola 
pública de alcance metropolitano. De uma escola de bairro, criada nos anos 50, 
experimenta a situação de uma escola de passagem, atingindo na atualidade diversas 
localidades, incluindo as localidades mais periféricas da metrópole. A diversificação 
socioespacial dos alunos não foi suficiente para evitar a crise desta escola. A busca de 
alternativas resultou na incorporação de uma organização não governamental (ONG), que 
desenvolve atividades complementares, para manter as classes médias e populares locais e 
mais periféricas. Isto trouxe novos desafios para os sujeitos sociais da escola, recolocando a 
necessidade dos órgãos superiores de ensino e das entidades ligadas à educação de 
repensar o uso e as políticas territoriais das escolas públicas dos espaços internos da 
cidade. 
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O objetivo deste trabalho é a geração de um mapa de densidade demográfica dasimétrico de 
Alfenas, no Sul de Minas Gerais considerando-se o perímetro urbano da cidade obtido por 
meio de Sensoriamento Remoto. O método coroplético é o mais tradicional para a 
representação de dados relativos, tais como densidade demográfica, renda per capita ou 
taxa de homicídios. Apesar da grande difusão, o método coroplético apresenta algumas 
limitações. Um dos principais problemas é a determinação arbitrária das áreas, 
freqüentemente associada a conveniência no levantamento dos dados ou limites políticos. O 
resultado são polígonos muito grandes ou muito pequenos de acordo com a densidade 
demográfica. Assim, a determinação das áreas tem um efeito similar a um filtro passa-
baixa, suavizando as ocorrências mais altas e mais baixas do fenômeno em questão. Além 
disso, não são consideradas as presenças de rios, lagos e o tipo de uso da terra. Os mapas 
dasimétricos utilizam informações auxiliares para a redefinição das áreas. Assim um mapa 
de densidade demográfica não é feito levando-se em consideração toda a área do polígono 
original, mas apenas as áreas efetivamente habitadas, evitando-se represas e parques por 
exemplo. Foram utilizados os dados dos Resultados do Universo do Censo 2000 por setor 
censitário urbano levantado pelo IBGE e o Índice Normalizado de Diferença de Construção 
(NDBI). O NDBI O índice é baseado no incremento do número digital das áreas construídas 
nos intervalos da banda 4 para a banda 5 do Landsat TM e é utilizado para realçar as áreas 
urbanas. Os polígonos dos setores censitários do IBGE foram redefinidos, mantendo-se as 
áreas com coincidem com área urbana obtida. Foram gerados dois mapas de densidade 
demográfica, o primeiro com os setores censitários originais e o segundo com os setores 
redefinidos com base no perímetro urbano do município. O primeiro mapa tem 70 polígonos 
enquanto o segundo possui 97 polígonos, mantendo-se a identificação original do setor. 
Deste modo, no primeiro mapa, cada setor corresponde a um único polígono e no segundo, 
alguns setores admitem mais de um polígono. Quando isso ocorre, a densidade demográfica 
é calculada com base na soma das áreas dos polígonos de cada setor censitário. Com um 
maior número de polígonos, o mapa com os setores redefinidos apresentou menor 
discrepância de área entre os setores. O desvio-padrão das áreas dos setores diminuiu mais 
de dez vezes. Os novos setores apresentaram também maior coerência com o sistema viário 
da cidade. 
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Este trabalho tem por finalidade demonstrar como o uso de mapas criados a partir de ferramentas 
livres e colaborativas podem servir como base na elaboração de propostas técnicas de legislação para 
determinada atividade. Como estudo de caso apresenta-se o mapeamento e análise espacial da 
atividade de publicidade exterior nas cidades paulistas de Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, 
Jundiaí, Santo André e São Bernardo do Campo. O trabalho foi realizado a pedido do Sindicato das 
empresas de publicidade exterior do Estado de São Paulo no período de outubro/2009 a agosto/2010. 
O SEPEX-SP busca promover o diálogo entre o poder público e as empresas exibidoras visando a 
manutenção da atividade desde que esteja em harmonia com a paisagem urbana considerando a 
legislação urbanística de cada município e suas peculiaridades (sítio físico e cultura). Existem 
impasses acerca dos impactos da atividade, tais como o congestionamento visual oriundo da intensa 
quantidade de engenhos na paisagem, questões de ordem econômica e de disputa de poder. Assim, 
existe a necessidade de quantificar e qualificar os engenhos publicitários. O trabalho utilizou como 
base o Google Maps (serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra 
gratuito no ambiente internet, fornecido e desenvolvido pela empresa Google), disponível 
gratuitamente pela internet. A escolha dessa ferramenta se pautou tanto pela possibilidade de 
colaboração dos atores envolvidos no projeto de modo dinâmico e pró-ativo utilizando o ambiente da 
internet, como no baixo custo. A partir das relações dos endereços dos engenhos disponibilizadas 
pelas exibidoras (empresas que realizam a mediação entre os anunciantes e os locais para instalação 
de painéis) a equipe foi a campo, onde os dados foram coletados com o uso de equipamento de GPS 
(Global Position System) de navegação, modelo E-Trex Legend, marca Garmim. Além dos locais 
previamente informados, foram marcados também aqueles que, mesmo não estando nas relações, 
eram encontrados ao longo do caminho (dados que receberam tratamento diferenciado). Todos os 
engenhos marcados com GPS foram fotografados, tendo sido verificadas e anotadas as suas 
características: endereço completo, referências (supermercados, shoppings, condomínios, postos de 
gasolina, etc), tipo de engenho, tipo e condição da estrutura do engenho e do próprio local. Para tanto, 
foram utilizados cadernos de campo desenvolvidos especificamente para a atividade. De posse dos 
dados obtidos em campo, foi elaborada uma planilha no programa Excel, onde foram incorporadas as 
características de cada engenho. Os waypoints foram transferidos para o computador através do 
software GPS Trackmaker PRO, no qual foram gerados arquivos para importação no Google Maps. A 
equipe também desenvolveu um sistema online para realizar a interface entre o software desktop e o 
Google Maps, facilitando assim, a geração de mapas por cidade e por exibidora. Desta forma, a 
visualização dos mapas pôde ser rapidamente compartilhada com os interessados, no caso, os 
contratantes do trabalho (SEPEX-SP e exibidoras). Além da facilidade em gerar mapas com relativa 
precisão e rápida disponibilidade a quem interessa, pode-se ainda possibilitar a visualização em níveis 
de detalhe sem a necessidade de impressão. O levantamento das peças com GPS é uma realidade e 
um facilitador tanto para as prefeituras quanto para os estudos e acompanhamento/colaboração do 
Sindicato e das empresas. Dessa forma, a Coordenação Técnica do SEPEX-SP correlacionou os dados 
obtidos com o mapeamento e a legislação urbanística das cidades (Plano Diretor, Lei de Zoneamento e 
Uso do Solo, Códigos de Posturas, Códigos Ambientais) propondo modelos de legislação para 
ordenamento da atividade em cada cidade. 
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O presente artigo tem como objetivo mapear a origem e destino de pacientes internados nas 
especialidades de Cirurgia Geral e Psiquiatria, atendidos pelo Sistema Único de Saúde, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em 2005. A RMBH está localizada na 
região central do Estado de Minas Gerais, atualmente composta por 34 municípios. Como 
metodologia para o tratamento dos dados de Autorização de Internações Hospitalares (AIH), 
do DATASUS, utiliza-se técnicas de geoprocessmanto com o uso da macro Flow Data 
Models Tools no software ArcGIS 9.0, para o mapeamento dos fluxos de pacientes. Para 
hierarquização dos municípios da RMBH, recorreu-se à Teoria do Lugar Central, para 
análise dos deslocamentos de pacientes e dos níveis hierárquicos dos municípios da RMBH. 
Na descrição da infra-estrutura de saúde dos municípios da RMBH, considera-se a 
Microrregião de saúde, segundo o Plano Diretor de Regionalização (PDR), a quantidade de 
hospitais e leitos disponíveis. Ao mapear e analisar os fluxos de pacientes na RMBH 
constatou-se que grande parte deles acontece no centro desta, especialmente em direção 
aos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Vespasiano. Nesses o número de 
internações foi significativo, pois tais municípios são os que possuem melhor infra-
estrutura de saúde, tanto em número de hospitais quanto de leitos. As relações entre os 
habitantes dos municípios pertencentes a tal região, em função da demanda por serviços de 
saúde especializados, mostra a existência de uma rede de cidades na RMBH, embora 
apenas alguns municípios concentrem grande parte das internações, por disporem de uma 
infra-estrutura melhor no que se refere aos serviços de saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   005   

mailto:lu_marquesc@yahoo.com.br
mailto:geoferreiracastro@yahoo.com.br


 

     
 

ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA MICRORREGIÃO DE REGISTRO 
(SP) COM BASE NO TEMPO DE VIAGEM 
 
 
 
RICARDO VICENTE FERREIRA         Índice 
rvicenteferreira@yahoo.com.br  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
JORGE GUSTAVO DA GRAÇA RAFFO  
jggraffo@usp.br  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
OBJETIVO: O objetivo do trabalho é definir áreas de acessibilidade das populações rurais aos serviços 
de saúde da Microrregional de Registro. Para isso utiliza-se dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), tendo por base a modelagem de dados em redes aplicado à rodovias rurais. Estudos relativos à 
acessibilidade aos serviços de saúde apontam o tempo de 30 minutos de viagem como adequado para 
que qualquer pessoa possa atingir um centro de atendimento à saúde. Aqui se considera que as 
populações rurais são as mais expostas às dificuldades para acessar estes serviços neste prazo, e 
uma das principais dificuldades é o tempo de viagem gasto para o traslado. Por meio da aplicação de 
impedâncias à mobilidade espacial propõe-se identificar áreas de acessibilidade com base no limiar de 
30 minutos de viagem.  
MÉTODO: A metodologia do trabalho se fez em duas etapas: a primeira compreendeu a coleta e 
organização de um banco de dados em SIG; a segunda correspondeu ao tratamento dos dados, 
geração de topologia em rede e análise espacial, seguindo-se daí a definição de áreas de abrangência 
dos postos de serviços de saúde até o limiar de trinta minutos de viagem. Na primeira etapa da 
pesquisa adotou-se 5 procedimentos: (1) a digitalização da rede rodoviária rural a partir da 
interpretação de mosaico de imagens do satélite SPOT 5 com resolução espacial de 2.5 m 
pancromática (Pan_MSI) referentes ao ano de 2009 de satélite. (2) classificação das rodovias rurais 
segundo atributos de velocidade média, pavimento e perímetro (urbano ou rural). (3) 
Georreferenciamento dos postos de atendimento à saúde com base em geocodificação de endereços e 
posterior classificação do serviço pelo grau de complexidade de atendimento. (4) Sobreposição de 
polígonos referentes às divisões municipais da Microrregião de Saúde de Registro (SP). Os municípios 
em questão são: Pariquera-Açu, Barra do Turvo, Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, Miracatu, 
Eldorado, Sete Barras, Jacupiranga, Cajati, Juquiá. Na segunda etapa do trabalho conduziram-se os 
tratamentos dos dados no intuito de estabelecer impedâncias de viagem para se percorrer a rede 
rodoviária rural. Para isso foi adotado o procedimento AHP (Analytical Hierarchical Process) o qual 
permitiu definir os custos com base lógica da comparação pareada entre os atributos que compõem a 
rede rodoviária. Posteriormente, os resultados foram traduzidos em tempo de viagem com base na 
velocidade média de carro de passeio. Para a geração de topologia em redes e reconhecimento de 
custos e restrições de viagem utilizou-se do pacote de ferramentas “network” disponibilizadas pelo 
software GvSig versão 1.10. Dentre as ferramentas está o recurso “service area” que possibilitou 
calcular a abrangência dos serviços de saúde por meio da definição de limiares velocidades 
restringidas pela impedância de viagem. Diferentes limiares foram definidos a partir dos centros de 
serviços que resultaram zonas de abrangência, as quais foram traduzidas numa cartografia da 
acessibilidade da população rural aos postos de saúde. 
RESULTADOS: A determinação de impedâncias de viagem é um procedimento fundamental para a 
análise da acessibilidade das populações rurais aos serviços de saúde ofertados nos centros urbanos, 
pois possibilita melhor definir as áreas de abrangência. A adoção do tempo de viagem de 30 minutos 
permitiu identificar as áreas mais prejudicadas pela acessibilidade. No caso especifico da Microrregião 
de Saúde de Registro (SP) foi possível, em 30 minutos ou menos, acessar os postos de saúde que 
ofertam atendimentos de baixa complexidade (postos de atendimento básico). Contudo os municípios 
de Registro e Pariquera-Açu, que ofertam serviços de saúde públicos mais complexos (equipamentos e 
profissionais), não estão acessíveis a todas as populações rurais dos municípios circunvizinhos aos 
mesmos. Identificou-se que as populações rurais mais prejudicadas pelo acesso em 30 minutos a 
serviços de saúde de maior complexidade são as dos municípios de Barra do Turvo, Eldorado, Juquiá, 
Miracatu e Cajati.  
CONCLUSÕES: A cartografia de acessibilidade da população rural aos postos de saúde resulta num 
instrumento importante para a visualização da distribuição espacial dos postos de serviço tendo como 
parâmetro o tempo de viagem. Os resultados apontam que os modelos de redes são os mais 
adequados a estes tipos de análise. 
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O problema de deslocamento veicular nos grandes aglomerados urbanos é generalizado no mundo. 
São Paulo, sendo uma das maiores cidades do planeta, apresenta este problema em forma muito 
significativa, especialmente nas horas de maior volume de trânsito, o chamado “horário de pico”. 
Embora o problema afete a todos os cidadãos, é especialmente grave quando se faz necessário 
transportar acidentados em meio ao trânsito pelos serviços de socorro das ambulâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O presente trabalho propõe uma metodologia através de SIGs 
– Sistemas de Informações Geográfica – destinada à escolha dos caminhos que exijam menor tempo 
na prestação de auxílio ao acidentado, levando-se em consideração a situação do trânsito nas 
diversas horas do dia. As ambulâncias do SAMU saem de unidades fixas espalhadas pelo município 
ou são solicitadas mesmo em movimento, caso não estejam em atendimento. Hoje, o SAMU se desloca 
a uma vítima através da identificação telefônica do chamado, que já é georreferenciada, buscando-se 
a ambulância disponível mais próxima. Todavia, a proximidade não significa tempestividade: o 
caminho mais curto não é necessariamente o mais rápido. Este estudo revelou que o trânsito se 
comporta diferentemente em três aspectos: horário, direção e tipo de via. Através das pesquisas da 
CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, responsável pelos projetos e administração do tráfego 
em São Paulo, soube-se desta variabilidade do tráfego. Foi escolhida uma parte da cidade para este 
estudo: a regional Centro-Oeste do SAMU, coordenadoria responsável pelos atendimentos na 
subprefeituras da Sé, Pinheiros, Lapa e Butantã. Com base na pesquisa denominada Desempenho do 
Sistema Viário da CET, publicado anualmente, trouxe-se um panorama das principais vias, 
monitoradas e quantificadas, obtendo-se os volumes e as velocidades de deslocamento. Como nem 
todas as vias do município são monitoradas, usou-se do CTB – Código de Trânsito Brasileiro para 
interpolar as velocidades nestas vias não monitoradas, criando-se assim uma base de logradouros 
com suas respectivas velocidades de deslocamento. Com as velocidades aferidas ou interpoladas 
nestes logradouros, conseguiu-se simular os tempos de deslocamento na cidade como um todo. Para 
isso, sob várias metodologias internacionalmente reconhecidas, compilaram-se dados através dos 
SIGs, desejando-se comparar estes efeitos da circulação para com a menor distância, atualmente 
usada pelo SAMU. Os nós entre os logradouros (comumente esquinas) serviram de referência 
geográfica de destino, enquanto as bases do SAMU, de origem. Através dos valores de deslocamentos 
nos arcos dos logradouros, geraram-se as Isócronas, ou seja, isolinhas de equidistância temporal a 
partir do local das ambulâncias do SAMU. Concomitantemente às isócronas, foram também criadas 
isodistâncias, as isolinhas de igual deslocamento métrico a partir das mesmas bases do SAMU. 
Compararam-se as variáveis de tempo e a variável distância, resumidamente através da correlação 
linear de Pearson, que mede a similaridade da variabilidade entre duas variáveis. Entre as variáveis 
de tempo, houve grande correlação, optando-se ao final somente por uma, afim de representar o 
tempo e compará-la à variável distância. Chegou-se a conclusão que o caminho mais curto não 
necessariamente é o mais rápido e que as isócronas são mais efetivas especialmente em algumas 
regiões da cidade. Algumas hipóteses sobre os resultados foram levantadas, como grau de 
homogeneidade do trânsito e nível de monitoramento das ruas. 
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A prematuridade é um dos grandes problemas de saúde pública, contribuindo com elevados números 
para a morbi-mortalidade infantil, principalmente em países em desenvolvimento. Conceitua-se o 
recém-nascido prematuro ou prétermo como aquele que nasce com menos de 37 semanas de gestação 
(VAZ, 1986). Os fatores de risco individuais associados à incidência da prematuridade são conhecidos. 
No entanto, os fatores geográficos que podem influenciar na sua incidência têm sido pouco estudados. 
Sabe-se que a prematuridade é variável conforme a raça, às condições socioeconômicas, ambientais e 
culturais em que as mães estão inseridas. Assim, o trabalho teve por objetivo identificar e analisar o 
padrão da distribuição geográfica do risco relativo da taxa de fecundidade das mães e da 
prematuridade infantil no estado de São Paulo durante o período de 2002 a 2007. Foram coletados 
dados do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde (DATASUS) e dados 
demográficos do IBGE. Foi calculado o risco relativo das mulheres grávidas em geral, das mulheres 
grávidas entre 20 e 34 anos (que não estão biologicamente sujeitas a risco de terem filhos 
prematuros), da prematuridade total, da prematuridade infantil associada à gravidez precoce (de 
mulheres entre 10 e 19 anos) e à gravidez tardia (acima de 35 anos). A técnica estatística de varredura 
espacial, foi utilizada para identificar agrupamentos dos municípios que tiveram risco alto e baixo de 
fecundidade, de prematuridade total, de prematuridade infantil associada à gravidez precoce (de 
mulheres entre 10 e 19 anos) e à gravidez tardia (acima de 35 anos). O programa SatScan versão 
7.0.3 foi utilizado para a análise de varredura espacial. Os mapas foram feitos a partir do programa 
cartográfico Philcarto. Em relação à fecundidade das mães para todas as faixas etárias, verificou-se 
um agrupamento de risco alto que abarcou o centro-sul do estado, além de todo o litoral paulista e a 
região do Vale do Paraíba. Em se tratando da prematuridade total, foi identificado apenas um 
agrupamento de risco alto no entorno da cidade de Ribeirão Preto (na porção nordeste do estado de 
São Paulo) e em algumas cidades do entorno de Piracicaba e da Região Metropolitana de São Paulo. 
Para a fecundidade das mães entre 20 e 34 anos, consideradas em idade fértil sem risco de 
prematuridade, foram obtidos dois grandes agrupamentos de risco alto: um localizado no sul do 
estado, englobando a região do Vale do Ribeira e o litoral sul; e outro no sudeste, incluindo o litoral 
norte e o Vale do Paraíba. Ainda foi verificado um agrupamento de risco alto na Região de Franca no 
nordeste do estado de São Paulo. A prematuridade associada à gravidez na adolescência apresentou 
um agrupamento de risco alto na região de São José do Rio Preto (na porção noroeste do estado), 
outro na região de Campinas e em cidades da Região Metropolitana de São Paulo (na porção sudeste 
do estado). A prematuridade associada à gravidez tardia apresentou agrupamento de risco baixo que 
englobou municípios do extremo sul do estado, pertencentes às regiões administrativas de Itapeva e 
de Avaré. Inicialmente, pode-se concluir que a prematuridade infantil não apresenta uma distribuição 
geográfica aleatória no estado de São Paulo, já que tanto o risco relativo como análise de agrupamento 
comprovaram que ela está mais presente na região centro-sul do estado e em toda a faixa litorânea do 
estado de São Paulo, onde predominam a gravidez precoce. Futuros estudos deverão buscar 
compreender o padrão espacial da prematuridade infantil, tendo em vista o acesso aos serviços de 
saúde (como pré-natal), modo de vida das mães e desenvolvimento regional. 
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A ação antrópica no meio ambiente vem sendo discutida nas mais variadas esferas de nossa 
sociedade nos últimos anos. É fato que a intervenção humana vem causando sérios 
impactos ao ambiente natural, sendo necessárias medidas de contenção desses impactos e 
políticas de educação e conscientização na preservação dos recursos naturais ainda 
existentes. A Geografia como ciência que trata das relações existentes entre o meio natural 
e a sociedade precisa assumir o seu papel na colaboração da formação escolar de jovens 
comprometidos com a temática ambiental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
ressaltam a importância da abordagem geográfica no que diz respeito ao tratamento da 
questão ambiental Nesse contexto apresentamos aqui a elaboração de um protótipo de 
prancha para o atlas ambiental do estado de São Paulo, o objetivo do presente artigo é 
apresentar a metodologia utilizada para a elaboração do referido atlas, buscando reunir e 
integrar uma serie de mapas na temática ambiental que possa ser utilizado para o ensino 
de geografia e meio ambiente, disponibilizar sobre o tema uma múltipla leitura geográfica 
representando cartograficamente de diferentes maneiras o mesmo tema apresentado, por 
meio de mapas coropléticos, gráficos e mapas em anamorfose, e ainda utilizar programas 
gratuitos para tal elaboração ressaltando a sua utilização e facilidade de acesso e 
manuseio. Entre os procedimentos metodológicos utilizados para a elaboração da prancha 
protótipo ressaltamos o levantamento de um mapa base para representação do tema, no 
caso o “Mapa das Unidades Hidrográficas de gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI” 
(I.G.C. Revisada em 1996), sua digitalização por meio do programa PHILDIGIT, o 
levantamento de temas ambientais, para o protótipo o tema representado foi “Taxa de 
cobertura vegetal nativa por UGRHI (%) – 2008”, a elaboração de um gráfico com esses 
dados com o auxílio do aplicativo PLANILHA do BrOffice.org, a elaboração de um mapa 
coroplético do tema representado pelo programa PHILCARTO, a elaboração de um mapa em 
anamorfose com o programa SCAPETOAD e a edição e finalização dos mapas e do gráfico 
com o aplicativo DESENHO do BrOffice.org. Foram ainda inseridos na prancha imagens 
representativas do tema, um texto explicativo com conteúdo didático e ainda informações 
para consultas adicionais da temática. Como resultado foi obtida a prancha protótipo do 
Atlas Ambiental do Estado de São Paulo, as representações cartográficas elaboradas 
disponibilizaram uma múltipla possibilidade da leitura do tema apresentado e ainda 
ressaltaram a possibilidade de elaboração de conteúdo didático com a utilização de 
programas gratuitos, posteriormente a prancha será testada com atividades práticas em 
salas de ensino fundamental. 
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OBJETIVO: Analisar quando os modelos de redes são mais apropriados para a análise de áreas de 
abrangência em relação aos modelos de análise feitos sobre distância euclidiana, em especial o 
modelo de análise de buffer. Utilizar como área de aplicação a rede rodoviária rural dos municípios de 
Registro (SP) e Pariquera-Açu (SP), tomando como exemplo a cobertura dos serviços de saúde.  
MÉTODO: A operação de buffer refere-se à criação de uma zona com uma determinada largura e 
distância especificadas em torno de um ponto, linha ou área de um polígono. Existem dois tipos de 
buffers: com largura constante e com largura variável. Estas zonas podem ser usadas em consultas 
espaciais para determinar quais fenômenos ocorrem dentro ou fora da zona de abrangência. Os 
mapas de buffer a partir de pontos definem polígonos com várias arestas que tendem à forma circular. 
Uma vez definidas a superfície de recobrimento, as localidades que caem dentro de um polígono 
podem ser consideradas como abrangidas pelo ponto central. Na análise de redes, a definição de áreas 
de abrangência é feita a partir do comprimento dos segmentos da rede, seguindo-se a trama de 
vetores. Dependendo da aplicação este procedimento supera a análise de buffer por considerar 
distâncias relativas à rede e não a distância euclidiana. A metodologia do trabalho se fez 
primeiramente organizando um banco de dados em SIG. Neste banco foram reunidos dados de 
população, postos de saúde, rede rodoviária, e limites municipais. Num segundo momento foram 
elaborados mapas de análise de cobertura: buffer e cobertura de rede. O trabalho seguiu comparando 
resultados tendo como parâmetros diferentes limiares de abrangências a partir dos postos de saúde 
dos municípios de Registro e Pariquera-Açu (SP).  
RESULTADOS: Enquanto que a análise de buffer aplica um mesmo raio de abrangência em todas as 
direções a partir de um ponto, a medida feita a partir da cobertura da rede se faz percorrendo todos 
os segmentos e intersecções da malha a partir do ponto de referência até o limiar de abrangência 
definido. Uma vez que o limiar é atingido define-se o vértice do polígono de recobrimento. Analisando 
duas áreas de abrangência, uma com limiar de 2 quilômetros e outra com 10 quilômetros, obteve-se 
resultados bastante distintos. Para o primeiro caso, a superfície em buffer com abrangência de 12,48 
quilômetros quadrados, resultou para a aplicação em rede em uma cobertura com cerca de 4 
quilômetros quadrados. No segundo exemplo, um buffer que 312,14 quilômetros quadrados, resultou 
em um recobrimento médio de 156 quilômetros quadrados para o caso da aplicação em rede.  
CONCLUSÕES: O espaço geográfico pode ser especificado pela distância quando trata de relações de 
proximidade, separação, acessibilidade e descontinuidade medida entre objetos e fenômenos 
geográficos. Os modelos de medidas de distância Eucliana não permitem a adoção de parâmetros 
relativos. Muitas aplicações em geografia humana têm relação com os sistemas de transportes, nestes 
casos é mais adequado tomar como ponto de partida as infra-estruturas para o deslocamento no 
espaço, nestes casos os modelos em redes são as representações mais fiéis às feições do espaço e, 
consequentemente, mais apropriadas para se medir distâncias. No caso da geografia física pode ser 
importante a especificação de alguns fatores quando se pretende identificar áreas abrangência 
partindo de referências pontuais, por exemplo, a rede de drenagem e lineamentos. A opção por um ou 
outro método deve ser feita com base em conhecimento, pois depende da aplicação. No caso de 
fenômenos que se distribuem em redes a definição de área de abrangência a partir da malha revela-se 
mais adequada para se analisar quais espaços são cobertos por uma determinada ocorrência. 
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OS PASSOS DA SISTEMATIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA TEMÁTICA RESUMO O fazer mapas ou 
qualquer construto parecido teria se iniciado com a própria história do homem. Mesmo que estes 
feitos tivessem ocorrido antes da escrita, suas elaborações já eram, de certa forma, uma “escrita”, 
com o propósito de registrar ou comunicar algo a outrem. A cartografia, assim, tem longa história. 
Paulatinamente esses produtos foram ganhando novas formas de se fazer, acrescentando 
aperfeiçoamentos. A sociedade humana em sua evolução buscou sempre incorporar novos 
instrumentos que foram se somando nesses afazeres. Desde então o homem inscrevera ou gravara 
em algum suporte ou, ainda, armara estruturas acerca de algo de si, de seu grupo, de seu lugar. 
Permaneceram como provas os registros e estruturas que não se deterioraram. São dois os mais 
antigos comprovantes de tais realizações: o mapa da cidade Çatal Höyük na Turquia (6.200 a.C.) e o 
grafito de Bedolina na Itália (2.500 a.C.). A cartografia foi tomando corpo com a associação de 
conhecimentos e técnicas em busca da precisa e completa representação da superfície terrestre, 
como um todo ou em partes. A este empreendimento, por conta da sistematização dos ramos de 
estudos operados com a divisão do trabalho científico, no fim do século XVIII e início do XIX, cada 
um solicitando uma representação específica de seus objetos de pesquisa, desenvolveu-se outra 
cartografia, a cartografia temática. Esta nova demanda de mapas norteou a passagem da 
representação das propriedades apenas “vistas”, para a representação das propriedades 
“conhecidas” dos fatos e fenômenos de cunho geográfico. O código analógico foi substituído por um 
código mais abstrato. Passou-se a representar categorias mentalmente e não mais visualmente 
organizadas. Confirmou-se o mapa como expressão do raciocínio que seu autor empreendeu diante 
da compreensão da realidade. Obras de Edmund Halley constituíram o início da implementação dos 
métodos de representação da cartografia temática. Com o “Mapa dos ventos alísios e das monções” 
para o Oceano Atlântico, de 1686 e o “Mapa das declinações magnéticas” para o mesmo oceano, de 
1701, o cientista teria lançado as bases para a representação de fenômenos que se manifestam, 
visivelmente ou não, à superfície da Terra. Especificamente para a confecção deste último, visto o 
magnetismo terrestre como fenômeno contínuo, estabelecera linhas de igual valor, efetivando a 
aplicação do que viria a ser o Método isarítmico. A par desses primeiros acréscimos temáticos em 
mar, contou-se, com aqueles em terra, propondo-se o procedimento que se chamaria Método 
corocromático. Buache o teria adotado ao elaborar dois mapas mineralógicos para um artigo de 
geologia de Guettard em 1746. Apesar disso, aquele desenhado por Milne em 1800 para o uso do 
solo da região de Londres e seus arredores foi considerado como o primeiro mapa corocromático. 
Em 1826, Dupin organizou um preceito para expressar quantidades relativas em área, o Método 
coroplético. Frère de Montizon estruturou em 1830 o Método dos pontos de contagem para 
fenômenos dispersos. A Revolução Industrial promoveu em 1845 o Método dos fluxos, que Minard 
propôs para representar movimentos. Em 1851 efetivou também o Método das figuras geométricas 
proporcionais para quantidades absolutas, em ponto ou em área. Pode-se considerar como 
movimento que cristalizaria uma metodologia para a cartografia temática, o da apresentação da 
primeira classificação dos “Métodos gráficos” até então estabelecidos feita ao Terceiro Congresso 
Internacional de Estatística de Viena, em 1857, idealizado por Quételet. No século XX, significativo 
aporte foi trazido pelo Método de distribuição regular de pontos de tamanhos crescentes apresentado 
por Bertin em 1967, uma solução ideal para a expressão quantitativa de fenômenos com 
manifestação em área. Além do mais, levaria imediatamente a uma dupla percepção: a das 
densidades e a das quantidades. Esta reflexão sobre a sistematização da cartografia temática, 
fornece as bases metodológicas para um trabalho consistente no domínio dos mapas da geografia.  
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   011   

mailto:naomi.burda@gmail.com
mailto:m_martinelli@superig.com.br


 

     
 

UNE SOLUTION DE CARTOGRAPHIE ANIMÉE POUR VISUALISER LES 
TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES DES JOUEURS DE FOOTBALL 
PROFESSIONNELS 

 
Armelle Couillet          Índice 
armelle.kaufmant-couillet@univ-fcomte.fr 
Laboratoire ThéMA 
 
Loïc Ravenel 
loic.ravenel@univ-fcomte.fr 
Laboratoire ThéMA 
 
Florian Litot 
florian.litot@univ-fcomte.fr 
Laboratoire ThéMA 
 
Raffaele Poli 
raffaele.poli@unil.ch 
Institut des Sciences du Sport 
 

 
Dans de nombreuses thématiques, la cartographie animée est entrevue désormais comme 
l’une des solutions pour représenter l’information et mieux comprendre les phénomènes 
étudiés. Poussée par l’émergence rapide de nouvelles techniques et par un potentiel encore 
peu exploré, cette cartographie fait l’objet de recherches qui s’expriment tant d’un point de 
vue conceptuel et théorique (Perterson, 1995 ; Lobben, 2003 ; Antoni et alii, 2004 ; Chelyan, 
2007 ; Cauvin et alii, 2008 ; Kaddouri, 2008) qu’envers des applications pratiques 
(Peterson, 2005 ; Poli, 2007 ; Charleux et Chardonnel, 2009 ; Peterson et Wendel, 2006). Il 
existe ainsi une grande effervescence autour d’un mode de représentation qui, s’il n’est pas 
nouveau, acquiert désormais une capacité de mise en œuvre notamment à l ’aide du 
webmapping. Cependant, beaucoup de travaux gardent encore une conception de l’animation 
réductrice en ne proposant qu’une succession de cartes à di fférentes étapes temporelles. 
L’animation reprend le principe du cinéma avec un affichage de documents statiques dont le 
défilement assure la dynamique. Elle est un changement d’état qui s’applique au temps, aux 
variables ou au f ond de carte, mais sans réellement prendre en compte les interrelations 
entre ces trois composantes. 
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A história do crescimento geográfico da cidade de São Paulo pode ser contada através de 
seus mapas e cartas históricas, que fazem parte de um amplo acervo de 1810 até os nossos 
dias. Os primeiros foram elaborados por engenheiros militares e utilizavam técnicas 
topográficas. A partir de 1930 passa-se a empregar a técnica da aerofotogrametria. Nesse 
sentido, destaca-se o levantamento executado pela Empresa SARA Brasil S/A, pelo Método 
Nistri de aerofotogrametria, de acordo com o contrato lavrado em virtude da Lei nº 3.203 de 
1928. Trata-se de um trabalho pioneiro em nível mundial para o mapeamento urbano em 
escala grande (1:1.000 e 1:5.000). O mapa resultante foi representado em um plano 
topográfico local, com origem de coordenadas num ponto do Parque D. Pedro II, 
materializado por um RN da CGG (Comissão Geográfica e Geológica) localizado nesse 
mesmo Parque, com altimetria transportada de Santos e coordenadas planimétricas 
arbitrárias (X = 0,00 e Y =0,00). Assim, este empreendimento tornou o Município de São 
Paulo o primeiro do Brasil a ser mapeado em sua totalidade na escala de 1:5.000 pelo 
processo aerofotogramétrico e, segundo consta, o primeiro do mundo a ter sua área central 
mapeada em escala cadastral de 1:1.000, pelo mesmo método. O objetivo do presente 
trabalho é, não só levantar o histórico dessas plantas, mas também e principalmente 
analisar a técnica empregada, ou seja o método de elaboração aerofotogramétrico e a 
qualidade das cartas, com destaque para sua precisão, fazendo uma comparação com 
mapas mais recentes. Para isso, foram identificados pontos comuns aos dois levantamentos 
(SARA e outro mais preciso) e foram analisadas estatisticamente as diferenças ou erros 
encontrados. Esses mapas foram registrados em um programa para cartografia digital 
(MapInfo) e foram extraídas as coordenadas de pontos homólogos, que foram então 
exportadas para uma planilha eletrônica (Excel), onde foram feitos os cálculos estatísticos. 
Os resultados são apresentados e analisados. Foram feitas também entrevistas com 
técnicos que utilizaram esse mapeamento em sua vida profissional e conservam a memória 
dessa história. Paralelamente foi feita uma pesquisa, na busca de vértices topográficos 
remanescentes que serviram para apoiar o levantamento. 
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O Projeto SPECULA – Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em Santa 
Catarina caracteriza-se como um projeto de extensão que tem como objetivo maior estudar, 
classificar e representar espacialmente o bem patrimonial por meio da geração de mapas 
temáticos, apoiados no uso do Sistema de Informação Geográfica, denominado ArcGIS 10. 
Neste contexto, realizou-se uma modelagem de protótipo para a microrregião de 
Florianópolis – SC, que apresenta atributos referentes a cada bem patrimonial, tais como: 
igrejas, museus, cemitérios, entre outros. Este projeto abarca em especial dois 
seguimentos, o primeiro sendo o usuário comum que consulta a base de dados e obtém 
uma resposta imediata no formato descritivo, gráfico e fotográfico. No segundo segmento, o 
sistema permite catalogar dados que sejam úteis a gestão do bem patrimonial pelo poder 
público e/ou privado, bem como apoiar a tomada de decisão. Como resultado tem-se 
disponibilizado na Web um único banco de dados geográfico organizado e sistematizado 
temporalmente, que refere-se à temática do patrimônio e que pode ter os mais distintos 
usos, desde que, a base da análise espacial esteja de acordo com os atributos presentes na 
base de dados. 
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Considerações sobre a tecnologia de Web Mapping.  
Objetivo: O objetivo principal deste artigo é indicar os procedimentos teóricos e práticos 
para a estruturação de um modelo de servidor de mapas, capaz de disseminar digitalmente 
dados geoespaciais pela WWW. A plataforma escolhida é o servidor de mapas MapGuide. 
Como objetivo secundário, o projeto de servidor de mapas visa alcançar duas finalidades 
adicionais: a apresentação dos diversos conceitos subjacentes a essa tecnologia e a 
formatação de um pequeno guia teórico-metodológico a profissionais da Cartografia e 
Geociências, não especializados com esse ramo das geotecnologias.  
Metodologia: A metodologia utilizada busca apresentar, inicialmente, as principais questões 
técnicas relacionadas à estruturação do servidor de mapas e seus temas correlatos, 
desenvolvendo-as na sequência da exposição. Assim, os conceitos ligados aos campos do 
Geoprocessamento, Informática e Cartografia são desenvolvidos à medida que as 
considerações técnicas, exigidas pelo aplicativo, surgem. No âmbito do servidor de mapas, é 
configurada uma gama de procedimentos necessários à incorporação e disseminação de 
dados geoespaciais digitais, tais como a criação de layers, importação de dados, 
configuração de georreferenciamento, estilização de dados geoespaciais e sua publicação 
digital. O processo de disseminação eletrônica de dados geoespaciais é configurado para 
servir dados diretamente a navegadores de rede (web browsers), a servidores FTP (File 
Transfer Protocol) e para Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Para estes últimos, 
foram utilizados recursos de acesso a dados armazenados em servidores de mapas remotos, 
por meio de geoserviços Web Mapping Service (WMS) e Web Feature Service (WFS), segundo 
padronização estabelecida pelo OGC (Open Geospatial Consortium). Finalmente, são 
comparadas as funcionalidades dos servidores de mapas (SIG de quarta geração) com SIG 
de primeira e segunda geração que possuem funções de análises espaciais métricas e 
topológicas completas.  
Resultados: São satisfatórios os resultados de importação, atribuição de 
georreferenciamento, estilização e publicação digital de dados geoespaciais no aplicativo de 
servidor de mapas, com exceção de dados matriciais (Raster). A configuração dos 
geoserviços WMS e WFS é apenas parcialmente bem sucedida devido a possíveis 
deficiências de implementação desses recursos nos SIG de primeira e segunda geração 
utilizados.  
Conclusão: Concluiu-se que os SIG deverão, devido ao constante desenvolvimento 
tecnológico e a incorporação da padronização sugerida pelo OGC (fator para a maximização 
da interoperabilidade), ter seu código de acesso a geoserviços WMS e WFS otimizados. 
Finalmente, mesmo no atual ciclo de desenvolvimento, os servidores de mapas ainda não 
possuem os mesmos recursos avançados de análise espacial de SIG de primeira e segunda 
geração. 
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A Geocodificação de Endereços nos Sitemas de Informações Geográficas – SIG –demanda 
uma cartografia com características específicas, uma vez que é dotada de vetores, ou seja, 
de segmentos de retas que assumem como atributos intervalos numéricos. Esses intervalos 
numéricos permitem a representação geográfica correspondente a numeração nos 
logradouros e portanto a viabilidade da espacialização dos temas associados a 
geocodificação. Este processo transforma informações tabulares de endereços em 
representações pontuais combinadas aos intervalos armazenados no eixo dos segmentos de 
reta. Primeiramente, o estudo apresenta o procedimento para se realizar a geocodificação, e 
em seguida o padrão genérico de endereçamento utilizado no Brasil. Em uma segunda 
etapa, através de um estudo de caso, avalia a aplicação do método de geocodificação 
utilizado em um SIG realizando uma modelagem segundo a perspectiva do conceito voltado 
a ciência “Geográfica” e aos interesses das redes varejistas tipo “delivery”. Neste sentido, foi 
modelado um banco de dados contendo informações descritivas (cadastro) sobre os clientes 
em formato (.xls) de uma loja franqueada da Rede China in Box no Município de 
Florianópolis – SC. Como dado de entrada no sistema, foram empregados os layers de 
arruamento e divisão administrativa municipal em formato (.shp) cobrindo a região central 
do Município. As informações de cadastro descritivo contendo o endereço físico dos clientes 
foram processadas na extensão Geocoding da solução ESRI Arcgis 9.3, na qual foi 
empregando o Gerenciador Localizador de Endereços no padrão “Estilo brasileiro simples 
com Intersect”. Como resposta, o sistema transformou as informações descritivas em um 
layer de pontos contendo as coordenadas geográficas atribuídas a cada endereço de cliente. 
Como resultado, a aplicação do processo de geocodificação no ArcView através da 
modelagem desenvolvida apresentou 97% de combinações isentas de erros, resultado que 
pode ser considerado aceitável pela larga margem de acerto. Com relação aos 3% faltantes, 
realizou-se o processo de re-combinações restando apenas uma pequena porcentagem de 
erros grosseiros contidos na planilha de cadastro dos clientes, e que portanto não atingem a 
eficiência do uso da extensão em análise. O estudo demonstrou que o método desenvolvido 
trará aos demais usuários princípios de referência e facilidade no gerenciamento e gestão 
da cartografia para fins de geocodificação. Dentre os ganhos efetivos, ressaltam-se: 
otimização de tempo e economia, considerando em especial os trabalhos de campo. Por fim, 
o alto índice de acertos das combinações, ou seja da realização do endereçamento 
geocodificado com sucesso, demonstrou o potencial de aplicação do procedimento 
automatizado para análises espaciais com fins geográficos. 
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Superfície Numérica de Coordenadas. Os Sistemas de Informações Geográficas precisam de 
mapas para operar. Estes mapas devem estar em formato digital. Os arquivos digitais dos 
mapas podem ser de tipo Vetorial ou de tipo Matricial, também chamado Raster. Para que 
possam ser recuperadas as coordenadas dos objetos dos referidos mapas, os mesmos 
devem estar Georreferenciados e para que isto suceda deve ser conhecida a Projeção 
Cartográfica do mapa em questão deve se conhecer o Datum Geodésico que foi utilizado na 
construção do mapa e o SIG utilizado deve possuir dentro de seu repertorio de projeções 
cartográficas e de referenciais geodésicos os correspondentes ao mapa em questão. Muitas 
vezes estes dados não são conhecidos ou o SIG usado no contempla a projeção ou o Datum 
do mapa. Estes fatos transformam o mapa numa “pintura muda”, impossibilitando o uso do 
mesmo em diversas tarefas potenciais do SIG que exigem o conhecimento automatizado das 
coordenadas dos objetos representados. O problema é particularmente significativo quando 
são usados Mapas Temáticos, nos quais os autores muitas vezes não especificam a projeção 
cartográfica ou o Datum utilizado. Esta situação é comum acontecer também em mapas 
obtidos na Internet em formato Raster ou em mapas em papel (chamados analógicos) e 
digitalizados através de um Scanner. A metodologia proposta neste trabalho permite o 
georreferenciamento dos referidos mapas independentemente de se conhecer a projeção 
cartográfica, o Datum usado na confecção do mesmo ou a existência de Datum e projeção 
cartográfica no repertório próprio do SIG. Para efetuar o georreferenciamento esta 
metodologia exige só que o mapa apresente graficamente uma grade de coordenadas. A 
grade de coordenadas serve na metodologia como “amostras” de dois Modelos Numéricos de 
Superfície, um modelo correspondente a cada uma das coordenadas. Cabe sinalizar que a 
metodologia apresentada utiliza numa forma não convencional o MNT que quase todos os 
sistemas de informação geográfica possuem, com a diferença de que o “Atributo” que 
normalmente é a Altitude do terreno associado a cada pixel da imagem foi substituído por 
uma coordenada associada ao pixel, coordenada que pode ser Latitude, Longitude ou 
coordenadas planas. Os resultados dos testes realizados mostraram-se muito eficientes e a 
metodologia permite incorporar nos SIGs diversos mapas que anteriormente não podiam ser 
utilizados nos mesmos. 
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Uso do Sistema de Posicionamento por Satélite (GPS) e de Sistemas de Informação 
Georreferenciadas (SIG’s) pela agroindústria canavieira moderna A clássica relação capital x 
trabalho, mediada por um novo patamar técnico-científico, passa por uma fase de 
substancial alteração nas lavouras canavieiras modernas. Faz-se uso das tecnologias da 
informação e a aproxima-se rumo às técnicas da agricultura de precisão, realizando-se o 
monitoramento ´´on-line´´ e ´´real-time´´ das atividades agrícolas. Nas empresas mais 
modernizadas, o planejamento detalhado da safra segue uma determinação plurianual de 
reforma e expansão dos canaviais (a ´´Simulação da Progressão do Canavial´´), que deve ser 
condizente com as premissas de moagem da usina. Existe um banco de dados agregados 
envolvendo cada propriedade rural, cada talhão de cana, cada máquina ou caminhão, cada 
frente agrícola, cada trabalhador. A intensa utilização de Sistemas de Posicionamento por 
Satélite (GPS) e de Sistemas de Informação Georeferenciadas (SIG’s), aliada ao 
reconhecimento empírico do campo, permite uma análise acurada das relações espaço-
temporais na lavoura canavieira, de modo a se aproximar do objetivo maior do atual 
processo de modernização produtiva: ampliação de eficiência via eliminação de 
comportamentos e práticas que levem ao desperdício de tempo, de insumos e de mão-de-
obra. O comando das máquinas, na medida do possível, passa a ser feita por sistemas ´´de 
pilotos automáticos´´ (AutoPilot), teleguiados por satélite. O mecanismo de GPS ordena a 
movimentação da colhedora, plantadora ou trator, cabendo ao funcionário apenas ativá-lo e 
desativá-lo, além de fazer a manobra da máquina no final de cada rua do talhão – função 
para a qual o AutoPilot não está habilitado. Seu uso para plantio, cultivo, sulcação, 
aplicação de insumos e colheita apresenta resultados altamente expressivos, tais como 
redução de custos com fertilizantes, combustível, peças automotivas, acidentes e mão-de-
obra. Além disso, facilita a realização do trabalho ao longo das 24 horas diárias. Uma vez 
realizado o plantio georeferenciado, todas etapas agrícolas que se seguirão, ao longo de 
quantas safras for conveniente manter essa configuração do talhão, bastará ativar o piloto 
automático que qualquer tarefa se cumprirá com uma margem de erro estimada em no 
máximo 2,0 centímetros. Com isso facilita-se, e muito, a realização de atividades agrícolas 
noturnas, sem maiores prejuízos. Delimitado-se um itinerário preciso, que será ciclicamente 
percorrido pela máquina, cria-se uma espécie de “trilho invisível”, uma “bitola” 
disciplinadora de todo o deslocamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   018   

mailto:mapas@usp.br


 

     
 

UMA PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL URBANO PARA A 
CIDADE DE ÁLVARES MACHADO-SP: O USO DA LÓGICA FUZZY E 
COMBINAÇÃO LINEAR PONDERADA (AHP) COMO TÉCNICAS DE APOIO 
A DECISÃO 
 
 
 
TIAGO MEDICI VINHA          Índice 
tmvinha@hotmail.com  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
 
ALEX PAULO DE ARAÚJO  
debate_geo@yahoo.com.br  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
 
 
 
 
Uma proposta de Zoneamento Ambiental Urbano para a cidade de Álvares Machado-SP: o uso da 
lógica fuzzy e combinação linear ponderada (AHP) como técnicas de apoio a decisão. Álvares Machado 
é um município que se localiza no extremo oeste do Estado de São Paulo, na região administrativa de 
Presidente Prudente. Assim como uma grande maioria dos municípios brasileiros, esta cidade 
apresenta enormes problemas quanto ao seu uso e ocupação do solo, ocorrendo de forma muitas 
vezes desordenada. O Município tem aproximadamente 24.000 habitantes e de acordo com as 
obrigações legais, possui um plano diretor urbanístico voltado para um desenvolvimento adequado 
segundo características legais observadas neste, porém carece de um estudo mais aprofundado 
quanto aos dizeres a áreas de expansão urbana e que respeitem características ambientais para isso. 
Portanto, pretende-se aqui contribuir através de um estudo ambiental urbano, com técnicas de 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), elaborar um zoneamento ambiental urbano para fins de 
futuras áreas de expansão urbana. A combinação de informações obtidas na elaboração de diversos 
mapas (Geomorfológico, Hipsométrico, Declividade, Distâncias de áreas urbanas, Pedológico (esboço), 
áreas de proteção ambiental (APP) , distâncias de ferrovia, áreas verdes) através do uso de 
esterioscopia, uso de técnicas fuzzy e combinação linear ponderada puderam fornecer um mapa 
síntese das áreas aptas e não aptas para fins de expansão urbana. O uso da lógica fuzzy supriu 
grandes dificuldades na definição de limites rígidos entre fatores, como por exemplo, limites entre 
topos e vertentes, vertentes e planície, etc. Na maioria das formações naturais, os limites entre classes 
não são abruptos, geram incertezas quando aos limites entre um fator e outro. A lógica fuzzy ou 
nebulosa permite que se interpretem essas áreas de formas graduais. Características geomorfológicas, 
de declividade, pedológicas, distâncias das áreas urbanas foram escalonadas através dessa técnica, 
transformando essas informações em uma mesma classe de valores (0-255), para posteriormente 
serem ponderadas. Os mapas escalonados segundo os critérios fuzzy são posteriormente ponderados 
(técnica AHP) através de um cruzamento entre eles, atribuindo pesos de acordo com sua importância 
para uma proposta de zoneamento ambiental urbano. Esse cruzamento fornece um valor de peso para 
cada mapa fuzzy, os quais são multiplicados pelos pesos obtidos e posteriormente somados um ao 
outro, gerando assim um mapa de aptidão para futuras áreas de expansão urbana. O uso da lógica 
booleana também serviu de suporte para se obter regiões com definições precisas, como é o caso de 
áreas de APP e distância de ferrovia, áreas verdes, classificando essas áreas como aptas ou inaptas (0 
ou 1). Ao mapa de aptidão gerado é feito o cruzamento com os mapas booleanos, para que respeite as 
áreas inaptas segundo critérios legais (APP e distância de rede ferroviária, áreas verdes). Como 
resultado, pode-se observar que áreas inaptas já foram ocupadas em Álvares Machado e que segundo 
o plano diretor urbanístico do município quanto ao zoneamento proposto pela prefeitura, algumas 
áreas não se adéquam segundo este trabalho. O mapa de zoneamento ambiental urbano de Álvares 
Machado foi elaborado na intenção de contribuir para uma correta intervenção urbana ao meio 
ambiente, respeitando características físicas e legais. 
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A representação das paisagens em mapas é utilizada como ponto de partida e como resultado das 
investigações ambientais. Assim, esta pesquisa procurou representar as informações obtidas na 
análise paisagística, por meio da elaboração de mapas-síntese e de mapas de unidades tipológicas e 
regionais das paisagens da bacia hidrográfica do rio Caeté, localizada no setor nordeste da Amazônia 
Oriental. Durante a execução da pesquisa, foram elaborados produtos cartográficos que 
contemplassem as necessidades básicas de um estudo geoambiental. Assim, foi confeccionado para 
esta pesquisa o mapa-base de drenagem da bacia hidrográfica do rio Caeté, a partir dos produtos 
cartográficos fornecidos pelo SIPAM – Centro Técnico Operacional de Belém, como imagens de satélite, 
imagens de radar e modelos digitais de elevação. Os limites da bacia foram definidos conforme 
critérios geomorfológicos e hidrográficos e as delimitações das seções do rio Caeté (alto, médio e baixo 
curso) foram estabelecidas de acordo com as diferenciações físico-geográficas locais: topografia, 
morfologia da drenagem, volume hídrico, tipos vegetacionais predominantes e fatores sociais, 
culturais e econômicos das populações. A cartografia temática foi confeccionada após a elaboração do 
mapa-base, levando-se em consideração a necessidade de apresentar espacialmente as principais 
características naturais, realizar sínteses dos elementos discutidos e ilustrar os resultados obtidos 
com a pesquisa. De acordo com os procedimentos, definiram-se contornos únicos para cada feição, 
considerando-se a hierarquização dentro do contexto regional da paisagem e discorrendo sobre cada 
unidade paisagística, tendo por base a sequência de seus componentes geossistêmicos e as diferentes 
formas de uso e ocupação do solo. Foram consideradas na análise e na representação cartográfica as 
associações dos fatores geoambientais que determinam as características essenciais do conjunto 
paisagístico. Durante a efetivação do estudo, foi utilizada a escala de 1: 300.000, eficiente para as 
análises de nível regional. De acordo com a metodologia adotada foram compartimentadas 
morfologicamente quatro unidades presentes na bacia hidrográfica do rio Caeté: i) Planície Costeira 
(2,8% da área total), ii) Planície Estuarina (1,4% da área total), iii) Planície Fluvial (2,8% da área total) 
e iv) Planalto Costeiro (93% da área total). Para concretizar um estudo geoambiental, é essencial 
discutir os vários aspectos ambientais da região relacionados à geologia, à geomorfologia, ao clima, à 
hidrologia, aos solos e à vegetação, bem como suas inter-relações. Esses fatores influenciam a 
dinâmica hidrológica da bacia, os processos morfodinâmicos da superfície, as formações pedológicas e 
as características fitogeográficas. Em vista do exposto, o uso da bacia hidrográfica do rio Caeté como 
unidade paisagística fundamental possibilitou uma visão sistêmica e integrada da realidade devido, 
principalmente, à clara delimitação física e à natural interdependência dos seus componentes físicos e 
antrópicos. Vale ressaltar que esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio dos projetos CNPq CT-Agro Processo n. 
552760/2005-6 e CNPq Universal Processo n. 471985/2004-0. 
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Animação pode ser definida como criação da ilusão de movimento ou mudança, pela rápida 
exibição de uma sucessão de quadros simples, como o filme ou vídeo. O movimento também 
pode ser interpretado como a m udança na perspectiva do observador, com a figura 
permanecendo imóvel. A criação de animações cartográficas já estavam disponíveis desde o 
início dos anos 1960, mas só recentemente se tornou uma alternativa prática para a 
visualização de mapas.Daí que só agora a es trutura teórica está surgindo na visualização 
espacial. O objetivo básico da animação cartográfica é a representação da mudança. Os tipos 
de alterações podem ser categorizados como temporal e n ão-temporal, sendo que a maior 
parte das animações cartográficas buscam retratar as mudanças ao longo do tempo. Também 
é possível a r ealização de animação cartográfica para informações não-temporais. Como 
exemplo, podemos citar as animações para classificação de dados, para a generalização e uma 
série de outras variáveis relacionadas a um único período de tempo. Já estão disponíveis uma 
série de ferramentas para auxiliar na produção de animações cartográficas. Podem ser 
distinguidos sete tipos de animação por computador que são aplicáveis a cartografia. Estas 
sete podem ser agrupadas em duas categorias: animação baseada em quadros (frames) e 
animação baseada na trajetória do modelo. As duas diferem na forma como a an imação é 
criada. Na animação baseada em quadros, os quadros individuais não têm elementos comuns. 
A animação combina uma série de mapas que normalmente são gerados por outro programa. 
Os mapas são armazenados em um formato raster e pode ser colocado na tela com até 30-60 
frames por segundo. Já a animação baseada na trajetória, os objetos em primeiro plano são 
feitos de tal forma a se deslocarem contra um fundo. a animação é realizada através de um 
script é q ue faz os objetos em primeiro plano se moverem contra o fundo. Esta forma de 
animação não exige a criação de quadros individuais. As abordagens mais sofisticadas para a 
animação em trajetória permite que o fundo e os objetos em primeiro plano consigam se 
movimentar simultaneamente. O presente trabalho analisou estes dois métodos, sendo que 
para a animação baseada em frames foram utilizados os programas Power Point do Microsoft 
Office e o  Gif Animator para animar as fases do crescimento urbano da cidade de Feira de 
Santana, Bahia, no período de 1940 a 2 010. Para a a nimação baseada em trajetória, se 
utilizou os programas Power Point do Microsoft Office e o 3DEM analisando a bacia do rio 
Curumataí, em Santo Estevão, Bahia. 
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O objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma metodologia de processamento de imagens com 
o objetivo de mapear o avanço do desmatamento na Amazônia Brasileira. A área teste selecionada 
corresponde a um trecho do município de São Félix do Xingu (Sul do Pará) circunscrita na 
órbita/ponto 225/64 e 225/65 do Landsat- 5 TM (Thematic Mapper). São Félix do Xingu foi 
selecionado por vários motivos: o desmatamento na região é relativamente recente (década de 1990); 
apresenta uma das maiores taxas de desmatamento da Amazônia Brasileira (até 2008 o município já 
tinha desmatado 18,86% do território, o que representa uma área acumulada de 15 887 Km2); em 
razão do intenso desmatamento e dos problemas relacionados aos conflitos fundiários, São Félix do 
Xingu se destaca como um dos municípios mais ativos da nova fronteira agrícola. O mapeamento do 
avanço do desmatamento foi feito utilizando as bandas 1 a 5 e 7 do TM referentes aos anos 1992, 
2000 e 2008. Inicialmente as imagens foram calibradas radiometricamente utilizando a técnica do 
empirical line utilizando como referência a imagem 225/64 de 2008. Em seguida, as imagens foram 
corrigidas geometricamente, mosaicadas e registradas entre si por meio de pontos de controle. A 
técnica do modelo linear de mistura espectral (MLME) foi utilizada para reduzir o volume de dados e 
realçar alvos de interesse na imagem. O MLME parte da hipótese de que: o pixel da imagem é 
composto por misturas e é possível decompor a mistura do pixel quando os espectros dos 
componentes presentes são conhecidos (endmembers). Os endmember necessários para a estimativa 
de mistura foram extraídos da própria imagem (chamado de image endmembers). Três imagens 
frações representando as proporções de solo exposto, vegetação e sombra foram derivadas do MLME. 
O desempenho da estimativa de mistura foi analisado por meio dos erros de extrapolação presentes 
nas imagens-frações (valores negativos e maiores do que 1, também chamado de fraction overflow) e 
por meio do erro médio quadrático (RMS-image). Para realizar o mapeamento do desmatamento, a 
fração-sombra foi selecionada. Vários estudos têm mostrado a importância da fração sombra no 
estudo do desmatamento. Enquanto que as áreas de floresta possuem média proporção de sombra 
(em função da rugosidade do dossel), as áreas de capoeira, pastagem e solo exposto possuem baixa 
proporção em suas estruturas. As frações derivadas para cada data foram combinadas em filtros 
coloridos RGB (Red, Green e Blue) e segmentadas utilizando um algoritmo por crescimento de regiões. 
A segmentação consiste em particionar a imagem em regiões homogêneas. Dois critérios são definidos 
na segmentação: a similaridade, que mede as diferenças entre os centros espectrais de cada região; e 
o valor de área, que corresponde a área mínima de cada região expressa em número de pixels. Após a 
segmentação, as regiões foram agrupadas com um classificador não-supervisionado por regiões 
batizado de ISOSEG. Os clusters gerados foram reagrupados visualmente dentro de cinco classes: 
água, floresta; desmatamento (1992), desmatamento (2000) e desmatamento (2008). A análise visual e 
quantitativa dos resultados mostrou elevada concordância na validação. Estes arquivos foram 
gravados em formato shapefile e integrados dentro de um Sistema de Informação Geográfico (SIGs). 
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As características geoambientais, econômicas, aliada as técnicas de intervenção utilizadas pela 
sociedade que irão determinar o local e a forma de distribuição das habitações do homem no espaço, 
bem como os impactos ambientais por elas causadas, sendo assim as suas representações 
cartográficas, do espaço, consiste numa ferramenta fundamental para o planejamento, seja ele 
urbano ou rural. Na atualidade, com o surgimento e avanços da tecnologia da informação (TI) 
principalmente no sensoriamento remoto, vem facilitando pesquisas, de mapeamento geomorfológico 
e, por conseguinte o mapeamento de lagoas. O município estudado foi o de Feira de Santana está 
localizado no Estado da Bahia, na situado cerca de 105 km a noroeste (NW) da cidade de Salvador, 
capital do estado baiano. Esse trabalho tem como objetivo principal utilizar imagem morfométrica 
para a identificação feições de lagoas urbanas de Feira de Santana com o intuito de mapeá-las. 
Utilizar técnicas de processamento digital de imagem. Alem disso esse trabalho busca avaliar a 
aplicabilidade das imagens de SRTM para a identificação de lagoas. Se utilzou dados gratuitos, 
disponibilizadas na internet, e a aplicação de softwares livres como o SPRING (versão 3.6), o SAGA 
(versão 1.2) e o Mapwindow (versão 2.7). As duas imagens SRTM foram mosaicadas por 
georreferenciamento, reamostradas por krigeagem de 3 arcosegundos (± 920 m) para 1 arcosegundo (± 
30,92 m) e recortadas, destacando-se a área da sede administrativa de Feira de Santana. Em seguida 
as imagens foram submetidas a diferentes processamentos. Nesse trabalho se utilizou dois filtros em 
especifico. O de passa – alta e passa – baixa. Passa – Baixa. O efeito visual desse filtro (passa - baixa) 
consiste em suavização da imagem e a redução do número de níveis de cinza na imagem em estudo. 
As altas freqüências, que correspondem às transições abruptas são reduzidas. A suavização tende a 
minimizar ruídos e apresenta o efeito disforme da imagem. O filtro de passa-baixa, utilizado nesse 
trabalho foi o de media ponderada onde se leva em conta o parâmetro estatístico pré-definido pelo 
pesquisador. Foi assim determinado um kernel de tamanho 11, os quais foram realizadas em 2 
iterações. Passa – Alta Logo A filtragem com o passa - alta resulta numa imagem que realça os valores 
de alta freqüência, produzindo assim uma ´´agudização´´ (“sharpering”) da imagem, isto é, as 
transições entre regiões diferentes tornam-se mais nítidas. A função desse filtro é realçar certas 
características presentes na imagem, tais como bordas, linhas curvas ou manchas. O filtro de passa - 
alta, utilizado nesse trabalho foi o filtro não direcional, ou seja, ele tende a realçar a imagem 
independente das direções de realce também foram feitos duas interações com o filtro de Kernel de 
11x 11. Em seguida essas imagens fora e, nesse trabalho a imagem segmentada tem como valor de 
pixel a altimetria. A segmentação realizada na imagem de SRTM aqui utilizada teve como parâmetro 
de similaridade 12 e área 25. Entretanto, o processo de segmentação da imagem consiste numa 
preparação para se classificar as unidades a serem mapeadas. O isoseg classifica as regiões, ou seja, 
agrupar características semelhantes de um dado objeto, numa dada área, de uma imagem já 
segmentada nesse caso em especifico ele classifica as regiões, ou seja, é um procedimento puramente 
estatístico, também conhecido como classificação não supervisionada, cuja morfometria são 
semelhantes (valores de pixel que possuem altimetria coincidentes). A classificação não 
supervisionada mostrou-se muito apropriada para o mapeamento das lagoas urbanas de Feira de 
Santana. A partir do resultado encontrado na classificação da imagem foi possível verificar o vale dos 
rios bem como observar o complexo de lagoa bem como, a sua região de drenagem. É possível verificar 
que as lagoas da tabua, prato raso, lagoa do geladinho, lagoa do Subaé drenam suas águas para o 
vale do rio Pojuca e a lagoa grande drena suas águas para o rio Jacuípe. 
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No Brasil, estudos da vegetação campestre com dados de sensores remotos são ainda 
incipientes quando comparados a outras tipologias vegetais. A escala de observação 
(resolução espacial) e a resolução espectral dos dados remotos tornam-se importantes para 
a avaliação deste tema. A área considerada para a realização deste trabalho compreende 
parcelas de campo nativo (até 1ha) destinada a pesquisas do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal de Santa Maria e se localiza na região fisiográfica denominada 
Depressão Central do Rio Grande do Sul. O local é manejado desde os anos 1970 como 
invernada do rebanho de cria e recria de bovinos de corte. Nos últimos anos, com a 
diminuição do rebanho a área passou a ter pastejos menos intensos o que lhe confere uma 
fisionomia de campo com predomínio de espécies cespitosas. O objetivo deste estudo propõe 
avaliar a resposta espectral da vegetação campestre através de imagem LANDSAT 5 - TM e 
espectrorradiometria de campo. A metodologia do trabalho correspondeu à extração de 
números digitais (ND) a partir da imagem TM (bandas 2, 3 e 4) processada no software 
SPRING e a aquisição de espectros de reflectância coletados em campo com 
espectrorradiômetro FieldSpec® HandHeld que opera entre as faixas de 350 e 900nm. Os 
procedimentos foram realizados considerando 3 parcelas (p1, p2 e p3) localizadas na área 
descrita. A partir dos dados de espectrorradiometria coletados em campo e dos valores 
digitais adquiridos da imagem, observou-se que a menor área (pixel) possível de ser 
observada na imagem é de 30m, enquanto em campo esta passa a ser de aproximadamente 
60cm. A resposta espectral adquirida em campo demonstrou maior eficiência quanto ao 
apontamento de diferenças na vegetação, uma vez que, além de possibilitar observações em 
escala grande, também possui maior resolução espectral em comparação à imagem, a qual 
utiliza apenas três bandas. Em função da composição florística da área, com variadas 
espécies de gramíneas, seu comportamento espectral necessita do uso de equipamentos 
com maior resolução espacial e espectral, com capacidade de distinguir a intensidade da 
radiação proveniente de regiões com vegetação homogênea como a exemplo de áreas 
compostas por espécies vegetais campestres. 
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A Cartografia é uma ciência que utiliza a representação gráfica para atingir o seu principal objetivo: a 
representação da superfície curva da Terra em uma superfície plana. E essa representação plana é 
expressa por meio de mapas. Para as pessoas que enxergam é comum verem mapas não só nas salas 
de aula e livros didáticos, mas também nos meios de comunicação como em jornais, revistas, 
televisão, etc. Da mesma forma que para pessoas que enxergam os mapas são de grande utilidade, 
para as pessoas cegas o benefício que podem obter pela concepção do espaço com a ajuda dos mapas 
é maior do que se pode conceber, pois a compreensão do espaço pelo cego lhe concede autonomia. 
Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência cartográfica de 
estudantes com cegueira e, mais especificamente, no que tange ao ensino de Geografia. Para realizar a 
pesquisa foram identificadas as instituições de ensino que possuem estudantes cegos matriculados 
no ensino regular na região da Grande Florianópolis, e a seguir realizadas entrevistas com os 
estudantes. Para conhecer as noções espaciais dos estudantes a partir de sua compreensão 
cartográfica na leitura do mapa tátil, eles foram questionados se conseguiam ler um mapa tátil e 
compreender o que este representava, se tinham alguma dificuldade em compreender o conteúdo 
geográfico e estudar com mapa, e se os mapas os ajudam a entender conceitos de geografia. Para 
auxiliar o estudante foi apresentado, logo em seguida, um mapa tátil em braillon do município de 
Florianópolis e depois, um mapa das Regiões Brasileiras para que eles lessem e explicassem o que 
entendiam. A pesquisa demonstrou que o reconhecimento do mapa para a maioria dos estudantes se 
dava através do título, contudo, não compreendiam os elementos cartográficos e as abstrações 
representadas no mapa. Estes estudantes utilizavam o mapa somente para localizar e identificar 
lugares, e praticamente não estabeleciam relações de análises, interpretações e correlações. Tomando 
o estudo de caso como apoio, pode-se inferir que noutros lugares do país a realidade não deve ser 
muito diferente dessa com relação à compreensão cartográfica de estudantes cegos. Dessa maneira, 
ao considerar a incompreensão do mapa pelos estudantes, pode-se concluir que certamente a 
alfabetização do espaço foi inexistente em seu processo educativo, ou seja, não houve uma 
alfabetização cartográfica que evidenciasse atividades para o desenvolvimento das relações 
topológicas, projetivas e euclidianas as quais acontecem de maneira diferenciada para esses 
estudantes devido a ausência do sentido da visão. A partir das experiências vivenciadas, percebeu-se 
que o ensino de geografia e da cartografia para estudantes cegos pode contribuir significativamente na 
compreensão da realidade de mundo destes estudantes. Portanto, é de suma importância que na 
geografia escolar sejam trabalhados conceitos cartográficos como orientação, escala, simbologia e 
projeção, e que os mapas táteis estejam presentes para subsidiar o ensino do espaço geográfico. 
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Com o avanço das tecnologias de comunicação, especialmente com a expansão da internet a partir da 
década de 1990, parece ter havido mudanças na forma como os jovens aprendem, brincam, se 
comunicam e até pensam. A geração que nasceu e cresceu imersa em um mundo informatizado; cujos 
membros são denominados de nativos digitais ou geração digital, entre outras denominações, possui 
mais facilidade em lidar com as tecnologias e têm com ela uma afinidade natural que parece 
inacreditável. Eles acessam a rede mundial para quase tudo; se comunicar, aprender, achar e fazer 
muitas coisas, especialmente para se relacionar, criar e modificar conteúdos on-line. E, ao contrário 
das demais gerações, os nativos digitais apresentam uma grande capacidade de interação. Eles 
utilizam, simultaneamente, várias janelas contendo softwares diferentes, falam ao telefone, ouvem 
música, fazem o dever de casa e “assistem” à televisão (uma espécie de música de fundo). No Brasil 
embora nem todos os membros dessa geração possam ser considerados incluídos no mundo digital, 
cerca de 35% deles têm acesso à grande parte do conhecimento já produzido, simplesmente utilizando 
a ponta de seus dedos. Dentre os objetos de conhecimento disponíveis aos usuários da internet estão 
incluídos os mapas multimídia, interativos ou não. Tais mapas resultam do desenvolvimento de 
ferramentas computacionais para a produção de mapas (Cartografia Assistida por Computador) e 
análises de fenômenos espaciais (Sistemas de Informações Geográficas), iniciados entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990. Neste contexto surgiu um novo campo de investigação em 
cartografia denominado de visualização cartográfica que, em certa medida, questiona o modelo de 
comunicação cartográfica até então vigente, baseado na relação entre três componentes: emissor, 
mensagem e receptor. Assim, o paradigma da Cartografia como ciência da comunicação não se 
aplicaria adequadamente à visualização cartográfica, pois enquanto a comunicação cartográfica tem 
como objetivo comunicar fatos conhecidos, a visualização cartográfica tem como cerne o pensamento 
geográfico; isto é, estimular o raciocínio sobre questões desconhecidas e auxiliar na busca por 
padrões e relacionamentos entre os dados fazendo com que a mensagem (mapa) adquira significado 
conforme a intervenção do usuário. Em síntese, a ideia veiculada é de que as ferramentas 
computacionais permitiriam ao usuário deixar de ser um elemento passivo tal qual no processo de 
comunicação cartográfica, e passasse a interagir ativamente no processo de aquisição de 
conhecimento com o uso de mapas. Nesse contexto o cartógrafo projetaria e implementaria as 
ferramentas computacionais, que compõem um ambiente de utilização do mapas, e forneceria este 
ambiente aos usuários. Os usuários, por sua vez, decidiriam quais informações utilizar e visualizar. 
Portanto, nesta proposta de cartografia multimídia interativa os usuários poderiam produzir seus 
próprios mapas na medida em que teriam o poder de decidir quais informações utilizar, como 
classificá-las, e como simbolizá-las tendo em vista sua visualização. Utilizando três exemplos de 
mapas multimídia, com diferentes níveis de interatividade, disponíveis na rede mundial de 
computadores: atlas eletrônicos, mapas para navegação pessoal e mapas para análise; investigou-se o 
potencial da chamada cartografia multimídia no processo de ensino-aprendizagem de Cartografia e 
Geografia. Aceitando-se como procedente o potencial de aprendizagem on line da chamada geração 
digital ou dos nativos digitais, procurou-se responder às seguintes questões: os mapas multimídia 
interativos trazem, efetivamente, em seu bojo a possibilidade de tornar o usuário um elemento ativo 
no processo de aquisição de conhecimento? Em que medida tais mapas permitem comunicar 
adequadamente as relações de diversidade, de ordem ou de proporcionalidade existente entre os 
dados quantitativos e qualitativos? A partir de tais representações é possível, efetivamente, 
compreender o espaço geográfico? 
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As possibilidades encontradas no ensino de geografia por meio de representações espaciais são 
muitas e devem ser exploradas ao máximo, uma vez que os mapas permitem uma visualização 
espacial dos conteúdos apresentados para o ensino. Com base em Almeida (2003) acredita-se que o 
indivíduo que não consegue usar um mapa está impedido de pensar sobre aspectos do território que 
não estejam registrados em sua memória. No contexto escolar, o mapa é definido como um recurso 
visual utilizado pelo professor para ensinar Geografia, devendo o aluno manipulá-lo para aprender os 
fenômenos geográficos nele representado. Observa-se que não se explora a função de comunicação ou 
linguagem, ou seja deve-se permitir que o aluno utilize como uma solução alternativa de 
representação espacial de variáveis que possam ser manipuladas na tomada de decisões e na 
resolução de problemas. Os conteúdos que necessitam de representações cartográficas presentes nos 
materiais e recursos didáticos disponibilizados ao professor, nem sempre estão espacializados em 
mapas. Portanto torna-se importante a proposta de uma metodologia que permita a esse professor 
desenvolver seus próprios mapas, utilizando um programa gratuito e de fácil manuseio. Os programas 
gratuitos são importantes tanto em ambientes de ensino quanto acadêmicos, permitindo uma 
liberdade de produção do conhecimento e acessibilidade e consistindo em uma alternativa para 
ambientes onde faltam recursos. Destaca-se como principal objetivo do presente artigo apresentar 
resultados obtidos da verificação da qualidade da comunicação cartográfica de diferentes 
representações de um mesmo mapa temático elaborado com o auxilio do programa Phlicarto 
(http://philcarto.free.fr). Esta análise foi feita a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 
levantamento de conteúdo de ensino presente em material didático que não possua uma 
representação cartográfica; elaboração da base cartográfica do conteúdo em questão; elaboração de 
uma série de mapas, com diferentes níveis de representação das propriedades perceptivas e das 
variáveis visuais propostas pela teoria da semiologia gráfica, destaca-se a elaboração dos mapas 
coroplético, círculos proporionais, círculos proporcionais coloridos; coroplético com círculos 
proporcionais sobrepostos, nuvem de pontos, nuvem de pontos colorido; testes destas representações 
com os alunos do curso de graduação em geografia da Universidade Estadual Paulista, campus de Rio 
Claro. Estes testes consistiram na análise da informação cartográfica apresentada pelos diferentes 
tipos de mapas por meio da elaboração de um texto didático do conteúdo representado. No decorrer 
da pesquisa espera-se que exista uma correlação, ou semelhança na escolha de mapas feita pelos 
alunos como sendo aquele que melhor transmite a informação cartográfica em questão, esse resultado 
deve ser discutido e devem ser levantados as variáveis visuais presentes na representação, bem como 
suas propriedades perceptivas. Espera-se que exista alguma semelhança entre o texto explicativo 
elaborado pelos alunos e o texto escolhido para o tema representado, confirmando a comunicação dos 
mapas. Ao final da análise espera-se estabelecer uma metodologia acessível de elaboração de mapas, 
que possa ser utilizada por professores ou pessoas interessadas na temática. 
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Este trabalho resulta de reflexões e debates em torno de um projeto de extensão (Pibip-
Ação, UFAL-Sertão) que pretende enfocar a leitura de elementos da História e da Geografia 
de Delmiro Gouveia, município de 49.000 hab. do Sertão de Alagoas, a fim de propor 
ferramentas pedagógicas alternativas e auxiliares às aulas dessas disciplinas no ensino 
médio e fundamental de escolas locais. A percepção do espaço pelo indivíduo é fruto da sua 
experiência, vivenciada e imaginada, na sua relação com o meio e na concretização das 
histórias pessoal e social – constroem-se representações, significados sobre o espaço. 
Pensando nisso, buscamos refletir sobre a percepção de alunos(as) do ensino médio de três 
escolas da cidade de Delmiro Gouveia no que tange à construção de imagens e mapas 
mentais sobre o espaço urbano em geral e sobre os espaços desiguais em específico – 
especialmente em relação às diferenciações sócio-econômicas presentes e expostas na 
paisagem. Pensamos a “imaginação-mapeamento” do espaço urbano como exercício 
pedagógico importante à Geografia, a partir do enfoque de “imagens-mapas” mentais, na 
medida em que estes oportunizam leituras de faces diversas do espaço vivido pelos alunos, 
garantindo cartografias pautadas no cotidiano, nos valores, atitudes e trajetórias pessoais. 
Para isso, propusemos primeiramente, através de questionários, indagar sobre elementos 
subjetivos concernentes à leitura da paisagem urbana, intentando identificar diferenciações 
espaciais no que toca aos aspectos sócio-econômicos do dia-a-dia dos alunos e das 
comunidades. Em um segundo momento, escolhemos instigar a confecção de uma 
“cartografização livre” do espaço urbano, cuja questão norteadora seria revelar como seriam 
vistas por eles as desigualdades sócio-econômicas no espaço da cidade. Os questionários 
revelaram respostas interessantes em relação aos objetivos deste trabalho. Constata-se a 
preocupação dos alunos com fatores como violência, desemprego, poluição ambiental, 
acessibilidade, bem como organização do espaço urbano, coleta de lixo, acesso a serviços 
públicos essenciais, etc, na diferenciação dos espaços. Tornam-se ainda mais claras tais 
questões quando exercitam a confecção de mapas e imagens; oferecendo um desenho 
urbano revelador de áreas excluídas da “lógica” econômica e cultural geral da cidade, 
segregadas ou distanciadas da ação do Estado ou do investimento privado. Consideramos 
que as imagens e mapas construídos pelos alunos revelam uma visão crítica madura sobre 
sua situação diante da realidade social local, tanto no concernente à sua história pessoal 
quanto à da sociedade em geral. Nesse sentido, pensamos que novas trilhas à reflexão e ao 
debate teórico então se oferecem à Cartografia na interpretação e na relação com o espaço 
social. Levar em conta a subjetividade, a construção de significados, e, ipsu facto valorizar 
as experiências individuais, dão vez à reflexão sobre o caráter de dialeticidade do fazer o 
mapa, do entender a ordem e a dinâmica do espaço geográfico e do atuar sobre o mesmo. 
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Este trabalho propõe apresentar uma tradução, com comentários, de um artigo ainda 
inédito em português que é fundamental para a cartografia histórica da América. Trata-se 
do estudo de Alexander von Humboldt “Sobre os mapas mais antigos do Novo Continente e 
sobre o Nome América”, publicado pela primeira vez na Alemanha em 1853, sob o título 
“Ueber die ältesten Karten des Neuen Continents und den Namen Amerika”, e republicado 
por Oliver Lubrich em 2010. A idéia de apresentarmos este trabalho surgiu no curso de 
pós-graduaçao ministrado neste segundo semestre de 2010 pelo próprio Prof. Lubrich em 
conjunto com o Prof. Willi Bolle, no Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. A 
partir de sua redescoberta, em 1832, do mapa mais antigo da América, desenhado em 1500 
pelo navegante Juan de la Cosa, Humboldt rediscute a questão da descoberta da América, 
através de uma análise comparativa dos mapas, atlas e globos elaborados desde o final do 
século XV até meados do século XVI. Seu trabalho cartográfico se desdobra num estudo 
sobre a origem do nome do continente americano, por meio de uma investigação minuciosa 
de testemunhos de cartógrafos, professores de geografia, historiógrafos e editores. Na nossa 
apresentação procuraremos corresponder à dupla qualidade desse estudo inovador de 
Humboldt: o desenvolvimento histórico dos conhecimentos cartográficos e a composição e o 
estilo do texto de Humboldt, que consegue dar uma aula-mestra de Geografia ao narrar a 
história dos mapas mais antigos e do nome América com qualidades de suspense e 
interrogações contínuas, que lembram a atmosfera de mistério de um conto policial. -- 
Acreditamos que a apresentação do artigo de Humboldt possa contribuir para discussões 
em vários campos de conhecimento, tais como Cartografia Histórica, Geografia e História da 
América, Estudos Literários e Nova Historiografia. 
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O crescimento urbano do município de Osasco (Estado de São Paulo, Brasil) foi acelerado 
pela emergente burguesia urbana incentivada pela incipiente indústria que se instalava na 
cidade de São Paulo no início do século XX. Atualmente, o município é caracterizado pelo 
setor de serviços. A intensa urbanização e conurbação provocaram grandes problemas, 
sobretudo ambientais, pois as cidades apresentam um crescimento rápido sem 
planejamento adequado, que contribui para uma maior deterioração do espaço urbano, 
afetando diretamente a qualidade ambiental. Objetivou-se avaliar a qualidade ambiental 
urbana do bairro City Bussocaba, município de Osasco, levando em consideração 
diagnósticos dos componentes ambientais (abióticos e bióticos) da área. A metodologia 
utilizada foi a proposta por Nucci (2001), que determinou parâmetros para avaliação da 
qualidade ambiental, considerando sete atributos, dos quais foram aplicados cinco no 
presente estudo: uso do solo, densidade populacional, espaços livres públicos e áreas 
verdes, verticalidade das edificações e cobertura vegetal. As bases cartográficas utilizadas 
nos mapas foram: base de dados do Centro de Estudos da Metrópole; Mapeamento 
Contínuo da Base Cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo; Levantamento 
Aerofotogramétrico da Grande São Paulo; mosaico de imagens de abril de 2008 do Sensor 
Quickbird. Os mapas temáticos e o mapa síntese foram elaborados na escala 1:5.000 
utilizando o software ArcGIS 9.3. O mapa da qualidade ambiental foi elaborado a partir da 
análise conjunta dos atributos, sobrepondo seus mapas por meio da ferramenta overlay do 
ArcGIS. A partir dos dados obtidos e elaborados, podemos considerar que o bairro City 
Bussocaba apresenta uma qualidade ambiental boa, tanto em comparação com bairros 
próximos (Macedo, 2007) quanto em relação ao Distrito de Santa Cecília (São Paulo-SP; 
Nucci, 2001), apresentando índices muito bons em alguns atributos, como por exemplo a 
cobertura vegetal. De acordo com os componentes ambientais estudados, constatou-se que 
o bairro City Bussocaba, além de uma paisagem equilibrada e uma qualidade ambiental 
aparentemente excelente, não foi totalmente comprovada no diagnóstico. O bairro possui 
uma característica ambiental boa, com índices muito bons em determinadas variáveis, mas 
com a perspectiva de piorar. Algumas ações que podem ser adotadas: melhor distribuição 
de áreas verdes com a criação de mais praças para encontrar um equilíbrio térmico 
adequado; alargamento das calçadas para desestimular o uso de automóveis tornando as 
vias mais tranquilas em relação aos ruídos provenientes do trânsito; permeabilidade dessas 
calçadas para que ocorra infiltração de água no solo e evite eventuais acúmulos de águas 
superficiais; uso de paralelepípedo em vias de menor movimento e a mudança da Lei de 
Zoneamento na Rua Lázaro Suave, tornando o bairro inteiramente residencial horizontal, 
impedindo eventuais lançamentos imobiliários; etc. Há a necessidade dos órgãos 
competentes definirem ações com o objetivo de mitigar futuros impactos negativos e 
mantendo ou melhorando áreas com condições ambientais boas. 
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Este trabalho tem como objetivo a elaboração de cartas temáticas como forma de divulgação 
dos equipamentos urbanos e das atividades turísticas no município de Rosana, localizado 
no extremo oeste do Estado de São Paulo (Brasil). Após a construção de Usinas 
Hidrelétricas de Rosana e de Porto Primavera ocorreu o desenvolvimento de atividades que 
impulsionaram o turismo na região. O Governo do Estado de São Paulo e as empresas 
concessionárias das usinas hidrelétricas implementaram ações que minimizaram, em parte, 
os impactos ambientais decorrentes das construções. Desta forma o município de Rosana 
tem recebido turistas principalmente dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do 
Sul, que necessitam de apoio para desfrutar dos atrativos turísticos. É necessário divulgar 
à população e aos turistas a infra-estrutura que o município oferece, como transporte, 
hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento, além da correta localização dos atrativos 
naturais, culturais, tecnológicos, dentre outros. Com o grande desenvolvimento da 
tecnologia, especificamente na área industrial se encontram tanto edificações como fábricas 
e indústrias quanto grandes obras, como as usinas hidrelétricas, que despertam o interesse 
de pessoas de diversas partes do mundo a ponto de receberem visitas com os mais variados 
intuitos e objetivos. As Usinas Hidrelétricas de Porto Primavera se destaca se destaca por 
ser a maior usina em extensão do país e por ter formado o terceiro maior lago do Brasil. 
Com o aumento do fluxo de pessoas no município espera-se que ocorra uma demanda 
maior para a melhoria da infra-estrutura receptiva, gerando, assim, empregos diretos e 
indiretos para a população local. A qualidade que o turista procura nos setores turísticos 
recebe grande influência da globalização, que é um fator fundamental na propagação e na 
melhoria da idéia do turismo pelo mundo. Para isso é necessário, ainda, que haja o devido 
planejamento, sendo um processo que analisa a atividade turística de um espaço 
geográfico, provendo seu desenvolvimento e fixando um modelo de atuação mediante o 
estabelecimento de metas, objetivos, estratégias e diretrizes com os quais se pretende 
impulsionar, coordenar e integrar o turismo ao conjunto macroeconômico em que está 
inserido, com o intuito de proporcionar o seu contínuo desenvolvimento. Foram realizadas 
cartas temáticas que identificam os equipamentos urbanos e as atividades turísticas 
realizadas no município. As cartas temáticas podem servir de apoio dos gestores da 
administração municipal no planejamento de atividades turísticas. 
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A ausência de cadastros territoriais e mapeamentos confiáveis é uma das características de 
grande parte dos 5565 municípios brasileiros. Essa realidade tornou-se mais evidente com 
a necessidade de aprovação dos planos diretores participativos e pela perspectiva de 
implementação dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001). Com base nestes desafios e com o objetivo de apoiar os técnicos e gestores 
do poder público municipal, no ano de 2009, o Ministério das Cidades consolidou diretrizes 
para a criação, instituição e atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), a ser 
implementado nos municípios brasileiros. Estas diretrizes encontram-se disponíveis no 
DOU de 8 de dezembro de 2009, por meio da PORTARIA Nº 511. Também visando atender 
as necessidades de normatização, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da 
Comissão de Estudo de Serviços Topográficos, elaborou uma Norma Técnica que trata da 
implementação de procedimentos com vista à padronização de simbologia para a elaboração 
de mapeamentos, cartas e plantas cadastrais em escalas grandes, que foi publicada em 
novembro de 2009. Estes dois documentos são neste artigo analisados sob ótica de 
conceitos internacionalmente consagrados de cartografia cadastral, propondo alterações da 
norma para adequação às diretrizes, bem como são apresentados novos parâmetros para a 
elaboração desta cartografia. Portanto, para o CTM ser efetivamente implantado é 
fundamental termos uma adequada cartografia cadastral, base para a tomada de decisão 
dos gestores públicos, tornando-se o único meio possível de refletir com segurança a 
realidade territorial urbana das cidades brasileiras. 
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The impact on the environment has been increasing over the time with the development of 
human activities. Anthropogenic pressures have been changing the natural dynamic of the 
surface, especially the urban environment, where unwelcome consequences for the 
population take place. Typical natural processes of the Tropics such as floods, erosion and 
landslides burden public funds, affecting economically the urban infrastructure and local 
population, even causing fatalities. With the progress of these phenomenological processes 
investigation and the development of computers, it became possible in a more dynamic 
condition to identify, analyze and predict natural hazards and specific scenarios of risks 
that may occur in a given location, as well as calculate the frequency of occurrence, 
magnitude of the damages and potential losses of a particular hazard. In this context, there 
are technical management tools that allow companies and government agencies early 
recognize potential hazards and their risky scenarios. Thus, the main goal of this paper is 
to adopt GIS as a georeferenced system for risk management, emphasizing its importance 
as a management tool for planning in areas prone to landslides and riverbanks processes, 
especially slums, identified under the Brazilian public policy known as Municipal Risk 
Reduction Plan.  
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Na cidade o capitalismo se reproduz de forma muito dinâmica, é nela que o ambiente antes 
natural torna-se cada vez mais artificial, ou seja, ambiente construído. Com isso, cada vez 
mais o relevo e os rios são cobertos pelas edificações. Neste contexto, falar de áreas de 
preservação permanente nas cidades correlacionando-as com as políticas públicas que 
gerenciam e gestam as cidades, bem como o processo de produção e reprodução do espaço 
urbano é algo complexo, pois envolve muitos interesses, principalmente dos agentes que o 
produzem. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o trabalho de conclusão de 
curso em Geografia Licenciatura. Tal trabalho visa discutir as condições socioambientais 
das áreas de preservação permanente na cidade. As áreas de preservação permanente são 
preocupações da temática ambiental relacionadas à sociedade e ao ambiente, preservá-las é 
uma preocupação social, que envolve a discussão de conceitos como a natureza, 
preservação, e qualidade de vida no meio ambiente urbano. Através de imagens de satélite, 
fotografias aéreas e dados coletados, diretamente no campo, buscamos localizar e 
espacializar as informações de forma a obter uma visão de conjunto da distribuição do 
curso hídrico estudado, juntamente com as condições das áreas ao seu em torno, que a 
priori deveriam ser destinadas a preservação permanente. Em Guarapuava há uma 
importante rede de drenagem, contudo, os rios urbanos estão praticamente todos 
canalizados, e aqueles que ainda preservam seu curso original, estão degradados pelo 
lançamento de esgoto e assoreamento. Pensar condições e formas de planejamento e de 
gestão pública voltados para a conservação dessas áreas que a priori seriam de 
preservação, é um caminho para a recuperação dos cursos hídricos que ainda resistem à 
expansão da cidade. 
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Atualmente a ocupação desordenada dos solos junto com os fatores climáticos locais gera 
diversos problemas urbanos, como a inundação das áreas baixas no período chuvoso, 
destelhamento de casas, queda de árvores sobre fios de alta tensão; a intensidade e as 
conseqüências variam de acordo com a periodicidade do evento climático, das medidas de 
planejamento tomadas pelo poder público e planos de contingência. A ocorrência desses 
eventos é cada vez mais freqüente, dessa forma a partir do conhecimento das áreas 
atingidas é possível planejar adequadamente o uso e ocupação do solo, a fim de evitar 
maiores catástrofes e gastos públicos desnecessários, além de reconhecer os padrões de 
ocorrência dos eventos climáticos extremos. O trabalho analisou a realidade apresentada 
através das ocorrências registradas pela Defesa Civil de Rio Claro – SP, espacializando os 
registros de ocorrência do ano de 2009 utilizando o software ArcGIS 9.2; a partir da 
espacialização dos dados, elaborou-se mapas mensais, sazonais e um mapa síntese das 
ocorrências, com o intuído de visualizar e configurar áreas de vulnerabilidade. O 
mapeamento fornece, dessa forma, uma “nova” ferramenta de trabalho que agregará valor 
estratégico no desenvolvimento de planos de contingência e de ação da Defesa Civil, que 
proporcionará maior eficiência na mitigação de danos decorrentes de eventos climáticos, 
que determinam a vulnerabilidade humana. Na execução do trabalho foram realizadas as 
análises mensais, sazonais e anuais nos pontos de ocorrências registradas pela Defesa 
Civil. Esse processo identifica os padrões de distribuição das ocorrências por estação 
climática, tendo como produto final o mapa síntese contendo todas as ocorrências do ano. 
Desta forma, foi possível ressaltar as áreas de maior vulnerabilidade mostrando que os 
SIG’s da atualidade são ferramentas que devem ser incorporadas à gestão municipal, pois 
permite melhor visualização dos dados com vistas a auxiliar o planejamento de ações; suas 
funcionalidades, se bem utilizadas, permitem fazer análises complexas de dados. 
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Entre as doenças reincidentes, a dengue é, na atualidade, a arbovirose que atinge o homem 
com maior reincidência, sendo dessa forma considerado como problema de saúde pública 
em nível mundial. Nos países tropicais essa situação é agravada pelas condições sociais 
precárias associadas à ineficácia das políticas de saúde, as quais favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação do vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Nesse 
contexto, a presente pesquisa objetivou apresentar um Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) para uso na análise de dados espaciais coletados na área urbana do município de 
Santa Maria, RS com a finalidade de aperfeiçoar o Plano de Erradicação do Aedes aegypti 
(PEAa) nos conglomerados urbanos. Visando contribuir com o trabalho realizado pela 
Vigilância Sanitária municipal o estudo possui o intuito de implantar um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), apoiado pela cartografia, através do georreferenciamento dos 
pontos de armadilha do vetor da dengue (PAR), com a posterior descrição dos locais e a 
disponibilização dos dados coletados via Internet para a população em geral, através do site 
da Prefeitura Municipal, por meio de um SIGWeb. A pesquisa encontra-se em fase de 
desenvolvimento, tendo sido coletados e analisados até o mês de setembro 69 pontos, os 
quais permitiram observar, em linhas gerais, que os locais visitados não apresentam 
potencial de risco para a propagação do vetor da dengue, ocorrendo em função do controle e 
orientação dada pelos agentes sanitários, que visitam os locais quinzenalmente e orientam 
os proprietários/moradores quanto aos cuidados necessários para o armazenamento de 
materiais, instrumentos de trabalho, produtos para venda, entre outros. Os locais de 
pontos PAR são áreas em que o tráfego de pessoas e veículos ocorre de modo intenso, este 
fator facilita que a descoberta e o controle da existência do vetor da dengue ocorra 
rapidamente, uma vez que, estes locais oferecem potencial para uma possível 
contaminação. Assim, destaca-se que o georreferenciamento dos pontos de armadilha e a 
espacialização destas informações poderão aperfeiçoar o trabalho dos agentes sanitários, 
contribuindo para a diminuição de casos da doença e a proliferação do Aedes aegypti. 
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Este presente artigo visa retratar a espacialidade dos fiéis evangélicos no país, 
diagnosticando a concentração e as áreas de influência de determinados grupos evangélicos 
presentes no Brasil. O procedimento metodológico partiu de um levantamento bibliográfico 
relacionado à temática da pesquisa, procurando investigar a penetração e difusão dos 
diferentes grupos evangélicos na área de estudo. Seguidamente foram utilizados os dados 
do censo do IBGE (2000), para a obtenção do número de fiéis evangélicos referente a cada 
microrregião geográfica. Uma vez os dados selecionados, foram então organizados sob forma 
de tabelas com auxílio de EXCEL 98. Os mapas foram elaborados com auxílio dos 
programas Global Mapper 7, Philcarto v.5 e editados no software CorelDraw v.12. Com a 
utilização do Philcarto v.5 foi possível visualizar 12 situações diferenciadas do 
comportamento espacial evangélico no país. Alguns dados expressivos encontrados na 
elaboração deste mapeamento foi uma forte presença da Assembléia de Deus na região 
norte, principalmente no Amapá e Pará, fiéis Batistas e Adventistas concentradas em 
grande número no Amazonas e no sul da Bahia, devotos da Congregação Cristã no Brasil 
junto com os presbiterianos encontrados principalmente em grande parte do território 
paulista e no norte paranaense e a religião luterana, influenciada pela migração alemã, 
difundida predominantemente na região sul e no Espírito Santo. Cabe salientar que esta 
pesquisa não ficará estagnada, já que utilizou dados referentes ao ano 2000, espera-se com 
os dados do IBGE do censo de 2010 possibilitem uma nova leitura espacial do quadro 
evangélico brasileiro já que a espacialidade religiosa caracteriza por uma postura mutável e 
complexa. 
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A ciência geográfica é identificada, em seus procedimentos metodológicos, por possuir 
ampla diversidade de abordagem na análise do espaço geográfico. Por outra parte, a 
cartografia é, atualmente, uma realidade cada vez mais presente quando se considera a 
análise do espaço geográfico. Assim, as técnicas e os métodos aplicados relacionam os 
diferentes setores do conhecimento e da pesquisa, o que requer uma abordagem de síntese, 
possibilitando a elaboração de diagnósticos integrados direcionados ao planejamento 
ambiental. A concepção dialética sobre a interação entre as condições naturais e a 
produção social determina os princípios metodológicos da investigação geográfica. Com as 
ferramentas disponibilizadas pela geografia e pela cartografia é possível avaliar de modo 
detalhado as conexões entre os componentes bióticos, abióticos e antrópicos da paisagem, 
considerando-se a dinâmica, a estrutura e a espacialidade das mesmas. A paisagem, com 
sua estrutura e processos funcionais, pode ser sentida, observada e analisada sob 
diferentes ângulos, envolvendo aspectos perceptivos, sensoriais e cognitivos. Assim, a 
paisagem é tudo o que nos rodeia, podendo, deste modo, estar diretamente correlacionada 
com uma localidade ou uma região. Nesse contexto, a paisagem é uma noção metodológica 
que baseia e referencia diferentes estudos regionais e integra os elementos e os processos 
naturais e humanos de um território. Logo, a paisagem pode ser considerada como o 
resultado das interações entre as condições naturais e as diferentes formas de uso e 
ocupação, decorrentes da composição socioeconômica, demográfica e cultural da sociedade. 
Portanto, a paisagem pode ser vista como um sistema que contem e reproduz recursos, 
como um meio da atividade humana e como fonte de percepções estéticas. O entendimento 
da paisagem como uma formação espaço-temporal sistêmica, com feições diferenciadas e 
processos atuantes, permite a análise das condições atuais, bem como das transformações 
decorrentes da evolução natural e das intervenções humanas. A partir desse enfoque, é 
possível interpretar os níveis de estabilidade e a definição dos gradientes decorrentes das 
transformações ambientais. Nesse contexto, considera-se fundamental para a análise da 
dinâmica das paisagens a elaboração de mapas-síntese e de unidades tipológicas, assim 
como a identificação das unidades geoambientais, através de procedimentos metodológicos 
baseados na abordagem sistêmica e integradora. A partir do exposto, definem-se contornos 
únicos para cada feição, considerando-se a hierarquização dentro do contexto regional da 
paisagem e discorrendo-se sobre cada unidade paisagística, tendo por base a sequência de 
seus componentes geossistêmicos e as diferentes formas de uso e ocupação do solo. O 
mapeamento das unidades de paisagem, englobando os elementos naturais e sociais, 
contribui para a identificação e a análise dos impactos ambientais decorrentes do uso e 
ocupação inadequados. Assim, a análise das paisagens pode servir como subsídio para a 
avaliação dos impactos e seus tensores, assim como para o planejamento regional e para a 
gestão dos recursos socioambientais. 
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Os mapas são representações da realidade, não se pode considerar que seja a realidade em si, visto 
que é uma simplificação desta, essa representação é seletiva de acordo com Joly (1990) e é feita por 
meio do uso de símbolos e de uma linguagem cartográfica. Os mapas são utilizados para representar 
as idéias do homem sobre o espaço geográfico. Essa forma de representação da realidade sempre foi 
utilizada pela civilização humana, antecedeu até mesmo a criação da linguagem escrita, por meio de 
símbolos e signos. Essa representação da realidade é construída de forma complexa, visto que, além 
de ser lida pelo seu usuário, pode também ser interpretada e ter sua linguagem estudada. De acordo 
com Bertin (1973), a comunicação realizada por mapas é superior aos demais tipos de comunicação, 
visto que sua linguagem é bidimensional, atemporal e destinada à vista, ela é construída com bases 
em um sistema semiológico monossêmico. A Semiologia fundamentou a proposta para a Linguagem 
da Cartografia, uma linguagem que é particular, possui um sistema de signos próprios, com arranjos 
de caráter monossêmico. De acordo com Martinelli (1994), essa linguagem não está vinculada 
somente na relação entre significado e significante dos signos, característica da linguagem 
polissêmica, que possui muitos significados, essa linguagem está direcionada a explicitar as três 
relações fundamentais entre os objetos: diversidade, ordem e proporcionalidade, de maneira não 
ocorrer ambiguidades. Para Bertin (1973) os dados podem ser transcritos para a linguagem visual 
com a utilização da Representação Gráfica. Composta por um sistema de símbolos estruturados 
numa linguagem monossêmica, com objetivo de evidenciar as relações fundamentais entre os objetos 
(MARTINELLI, 1994). Bertin (1978) considera que a Cartografia não segue o esquema de comunicação 
estabelecido pela Teoria Matemática da Comunicação, visto que esse esquema se traduz em uma 
comunicação polissêmica. A Representação Gráfica está inserida no mundo da comunicação visual, 
auxiliando a comunicação da informação cartográfica. As variáveis visuais, utilizadas para transcrever 
as relações entre os dados, são significantes e se apresentam na variação de tamanho, valor, cor, 
textura, forma e orientação (ARCHELA, 2000), portanto, em um mapa, todo conjunto de dados 
levantados e tratados deve ser traduzido em linguagem visual para que se revele a informação. 
Considerando os mapas como veículos de comunicação, deve-se preocupar com o seu processo de 
elaboração, dessa forma as informações cartográficas podem ser passíveis de entendimento e de 
interpretação pelo usuário. A etapa de construção da legenda na elaboração de um mapa é uma das 
tarefas de maior importância, visto que é por meio da legenda que o leitor consegue ler e analisar o 
mapa. O mapa é um veículo de comunicação, que deve estimular a reflexão do usuário e a sua 
atenção à mensagem transmitida, portanto, deve ter uma linguagem própria, cujo principal objetivo é 
revelar a informação selada nos dados, bem como transmití-la, não pode ter somente uma função 
ilustrativa (MARTINELLI, 1991). Vale ressaltar que a representação gráfica deve fazer com que a 
relação entre os objetos, característica da legenda, seja revelada de forma monossêmica (MARTINELLI, 
2009, comunicação pessoal). Deve haver uma conexão entre a produção e a utilização dos mapas. As 
informações reveladas pela representação devem ser passíveis de compreensão, por meio da leitura, 
análise e interpretação direta, sobre o mapa, dessas informações, perpassando pela leitura e 
decodificação da legenda que o acompanha. Portanto, o mapa deve revelar o conteúdo da informação 
e têm como objetivo auxiliar a revelar graficamente o que está sendo apresentado. 
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Busca-se neste trabalho apresentar e discutir a produção de mapas psicogeográficos, 
refletindo sobre seu potencial de produção de pensamentos acerca espaço geográfico 
colaborando dessa forma a discussão da Cartografia na Geografia. O conceito de 
psicogeografia, “o estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente planejado 
ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”, foi 
desenvolvido pela Internacional Situacionista e na atualidade vem sendo retomado por 
diversos autores como proposta para elaboração de mapas que dêem voz a elementos 
fluidos do espaço. A regra cartesiana é ainda hegemônica na produção cartográfica e pode-
se dizer que isso constitui um entrave no diálogo da Geografia com a Cartografia, 
particularmente quando se entende a cartografia como linguagem da Geografia que não se 
restringe ao ato comunicacional, ou seja, como imagem potente na construção do próprio 
pensamento espacial. Massey (2008) em seu livro “Pelo espaço” discute “As armadilhas do 
mapa”, afirmando que um dos princípios para se pensar o mapa é negar suas sincronias, o 
mapa acabado, estabilizador do espaço e buscar mapas que deixem “aberturas para algo 
novo”. É esta concepção espaço de multiplicidades que põe em diálogo a produção do mapa 
psicogeográfico. Procedeu-se a uma busca por mapas psicogeográficos, tendo sido 
escolhidos para análise: The Naked City - Illustration de l’hypothése des plaques tournantes 
en psychogeographique e Discours sur lês passions de L’amour ambos de Guy Debord (in 
Jacques, 2003); Ipioca em jogo desenvolvido por Juliana Dias (2006) e mapas do site One 
Block Radius desenvolvido por Christina Ray, artista da Psicogeografia. Tendo a análise 
desses mapas como o próprio resultado da pesquisa torna-se claro que as propostas desses 
produtos cartográficos de fato diluem em certa medida a fixidez do “espaço como superfície 
lisa” Massey (2008) e possibilitam a inserção de elementos fluidos. Considerando a 
constante mutação do espaço por meio da fluidez dos seus elementos constituintes, no caso 
trabalhado, o afeto, o produto nunca é sua finalização, mas um recorte temporal espacial 
de um processo. A análises elaboradas conduzem às possibilidades desses mapas darem 
voz a novas “representações/apresentações” espaciais impossibilitadas pelo enrijecimento 
da cartografia em sua matriz cartesiana clássica, promovendo reflexões sobre o fazer 
cartográfico na Geografia contemporânea. 
Referências: DIAS, J. M. M. Arquitetura em jogo: experimentações situacionistas em Ipioca. 
Maceió, Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado), CT/UFAL, 2006, 119p. 
GLOWLAB. One block radius JACQUES, P. B. Apologia da deriva: escritos situacionistas 
sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. MASSEY, D. Pelo Espaço: uma nova 
política da espacialidade. Rio de Janeiro : Bertrand, 2008. 312p 
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A interpolação é um método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de 
um conjunto discreto de dados pontuais conhecidos, ou seja, trata-se de um método que 
possibilita proceder a reconstituição (aproximada) de uma função apenas conhecendo 
algumas das suas abscissas e respectivas ordenadas (imagens). Assim, em suma, a 
interpolação constitui-se num método de estimar um parâmetro para o qual não existe 
informação disponível, considerando-se que os pontos próximos no espaço tendem a ter 
valores mais semelhantes do que pontos mais afastados. Fundamentado neste contexto 
teórico, o presente trabalho buscou estimar a precipitação pluviométrica do Território de 
Identidade Portal do Sertão, no Estado da Bahia, tendo em vista que dos dezesseis 
municípios que compõem esta região, apenas nove deles dispõem de dados climatológicos, 
sendo, suas estações, irregularmente distribuídos. Desta forma, tem-se como objetivo 
avaliar o desempenho de interpoladores na elaboração de carta de isoietas anual e sazonal. 
Não se pretendeu na pesquisa discutir os algoritmos em si, mas os seus resultados 
específicos para uma dada aplicação. A utilização de algum método de interpolação espacial 
de dados está se tornando cada vez mais difundido no contexto das análises geográficas. 
Portanto, a escolha dos métodos tentou abranger os principais modelos de interpoladores 
utilizados na análise de dados espaciais, a saber: inverso ponderado da distância; 
krigagem; curvatura mínima ou spline; vizinho mais próximo; triangulação com 
interpolação linear; médias móveis e polinômio local. A análise comparativa dos métodos 
adotados foi realizada primeiramente através de inspeção visual dos diagramas. Entre todos 
os métodos analisados, os diagramas resultantes do vizinho mais próximo e triangulação, 
não permitiram extrapolação para fora do domínio das estações amostrais. Os melhores 
resultados foram obtidos pela krigagem, seguidos pela curvatura mínima e inverso 
ponderado da distância. Considerando-se que a interpolação fornece apenas uma 
estimativa de um valor baseado em outros valores conhecidos acredita-se que a distribuição 
das estações e a baixa densidade de dados foram responsáveis pela má qualidade dos 
resultados obtidos pela maioria dos interpoladores analisados e a resolução das grades de 
interpolação devem ter coerência com resoluções de malhas amostrais. Os resultados 
alcançados confirmam o grau de relevância deste estudo, especialmente no âmbito da 
medição de dados pluviométricos, uma vez que estes estão diretamente ligados ao 
planejamento agrícola, planejamento e gestão dos recursos hídricos e avaliação ambiental. 
Da mesma forma, diante da intensa disseminação de softwares que disponibilizam destes 
métodos, os resultados também contribuem no sentido de enfatizar uma análise do método 
mais adequado a ser utilizado, em função do seu dado disponível, no desenvolvimento de 
uma pesquisa. 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   050   

mailto:jobabe.lira@gmail.com
mailto:thatty.str@gmail.com
mailto:rosangela.leal@gmail.com


 

     
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DA CARTOGRAFIA TEMÁTICA NA 
DELIMITAÇÃO DE UNIDADES DE PAISAGEM 

 
 
 
LIGIA SENA DE CARVALHO          Índice 
lika.sena@gmail.com  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
“Considerações sobre o papel da Cartografia Temática na delimitação de Unidades de 
Paisagem” Objetivos Compreendendo a Paisagem enquanto categoria de análise geográfica, 
pretende-se demonstrar de quais formas a cartografia temática pode ser utilizada na 
delimitação de unidades de paisagem Metodologia Revisão bibliográfica das bases teóricas 
da Cartografia Temática, juntamente com sua metodologia específica para cada tipo de 
representação e sua aplicação em diferentes tipos de variáveis que se espera agregar na 
elaboração de unidades homogêneas de paisagens. Resultados O trabalho tem como ponto 
de partida a definição conceitual adotada sobre unidades de paisagem, sendo as “áreas 
relativamente homogêneas no seu interior, não por serem exatamente iguais em toda a sua 
área, por ter um padrão específico que se repete e que se difere da área envolvente” 
(CORREIA, D´ ABREU e OLIVEIRA, 2001). Dessa forma, torna-se fundamental explicitar a 
importância da escala na delimitação de uma área de estudo, visto que fixam quais 
variáveis são relevantes e a relação hierárquica entre elas. Nesse sentido, a Cartografia 
Temática passa a mostrar as possibilidades de representação das informações, pautada na 
natureza dos dados e na escala de análise, que leva a formulação de uma carta final com 
base na justaposição de todas as informações contidas em outras cartas. Conclusões A 
principal conclusão consiste na compreensão da cartografia temática como forma 
unificadora de dados de naturezas muito diferentes, mas que contam com o auxilio da 
representação espacial tornando possível colocá-las em um mesmo plano de análise. 
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A cartografia pode ser um meio, mas não um fim para a geografia crítica. Pode fornecer a ela 
subsídios para o desvendamento do mundo moderno. Mas como resquício da insatisfação ante a 
geografia quantitativa, a geografia crítica não tem por hábito a elaboração de mapas. Ela identificou a 
apropriação das potencialidades da cartografia pelo poder do Estado e pelas grandes empresas 
capitalistas, mas não se deu conta de que o mapeamento, se tomado isoladamente, é técnica pura, e 
por isso, só tem significado se apropriado. Por esta mesma razão, o mapeamento poderia ser 
apropriado pela geografia crítica, mas poucas são as obras que fornecem subsídios teóricos e práticos 
em equilíbrio nesta direção. Como forma de contribuir para esta relação, propõe-se a introdução de 
conteúdos do materialismo dialético em uma categoria geográfica para a qual a cartografia é 
imprescindível: a rede (inter)urbana. A partir da leitura dos teóricos brasileiros que contribuíram para 
o desenvolvimento deste conceito, percebe-se uma insuficiência na descrição do significado específico 
dos sistemas de redes urbanas comumente denominados “dendríticos” ou em “leque aberto”, 
configuração típica de regiões periféricas do capitalismo nas quais uma cidade assume primazia na 
drenagem de diversos recursos de sua hinterlândia. Este trabalho joga luz na problemática de que o 
“sistema dendrítico” não é uma rede e que o “leque aberto” não é uma expressão significativa para o 
conteúdo implícito a esta forma. O significado da palavra “rede” é bastante claro: segundo o Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa, trata-se de um “entrelaçamento de fios”, o que pressupõe o 
cruzamento em diversos pontos do que se considera como “fios”. No processo de expansão das 
fronteiras agrícolas do oeste paulista na primeira metade do século XX, por exemplo, não houve 
interconexão entre os diferentes ramais das ferrovias, e, portanto, não se formou uma rede. A 
reprodução do capital pela estava fundamentada no aumento da produtividade rural e na renda 
fundiária, por isso, as cidades da frente pioneira não configuraram esta interligação típica de 
processos de industrialização em que se ligam, no espaço e no tempo, momentos diversificados da 
produção. A próxima palavra nos dicionários, imediatamente posterior, é a palavra “rédea”, que tem 
sua origem do latim “reter”, tendo como significado “correia para guiar as cavalgaduras”. Este 
trabalho demonstra que é possível denominar algumas formações espaciais de “rédeas”, pela sua 
forma e pela sua função, pois este termo é aqui aplicado, além da alusão formal ao afunilamento que 
as ferrovias paulistas configuram na direção da cidade de São Paulo, no seu sentido crítico, de que, 
em última instância, o sentido das divisas é guiado a serviço da centralidade do sistema capitalista, 
externa à sua particularidade periférica, seja a centralidade a capital paulista ou a quem ela serviu de 
entreposto. Para desenvolver estes argumentos, é preciso compreender, a partir do método dialético, 
que existem simultaneamente redes e rédeas, numa totalidade concreta em que as rédeas são 
condições para e produtos da existência de redes em outros locais da mesma totalidade. A idéia de 
totalidade aqui, vem acompanhada da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, instrumento 
de análise das assimetrias deste conjunto que se expande e se unifica pela universalidade do capital. 
A partir do relacionamento dos mapas das ferrovias, rodovias e cidades planejadas do oeste paulista 
no século XX com algumas teorias da geografia crítica é possível concluir que a configuração em rédea 
é a grafia da relação entre divisão internacional e territorial do trabalho. 
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O dinamismo do uso e ocupação das terras, a expansão urbana, a utilização dos recursos naturais, 
exigem que tanto a gestão pública, quanto a sociedade, estejam sempre atentos, ampliando 
constantemente seus conhecimentos, visando o armazenamento de um maior número de informações 
para orientar o manejo adequado destes recursos, bem como auxiliar na modelagem de cenários e na 
tomada de decisão (Carrieri e Bastos Filho, 1994). 
No sentido de integrar as diversas informações sobre o meio físico e social de uma área, as técnicas de 
geoprocessamento, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), têm se mostrado eficientes no 
armazenamento e manipulação destes dados, permitindo um diagnóstico mais complexo, de forma 
compacta, com menor custo, e com análises sucessivas e processos interativos (Valério Filho, 1994; 
Moraes, et al., 2000). 
Os SIGs podem ser definidos como o conjunto de procedimentos, manual ou automatizado, utilizados 
no sentido do armazenamento, e manipulação de informação georreferenciada (Aronoff, 1989), ou 
então como um sistema computacional, baseado em um banco de dados, onde as informações e 
elementos estão distribuídos espacialmente, onde um conjunto de procedimentos pode ser executado 
(Smith, et al., 1987).  
Dessa forma, o SIG é um sistema capaz de armazenar, manipular, transformar, analisar e exibir 
informações georreferenciadas, contidas em um mapa ou banco de dados, gerando novas informações 
(Burrough, 1986). 
Segundo Mota (1999), os SIGs são utilizados como instrumento de análise espacial, modelagem e 
simulação de cenários, subsidiando a gestão e elaboração de propostas para a decisão do uso e 
ocupação do solo, ordenamento territorial, equipamentos urbanos e monitoramento ambiental, entre 
outros fatores.  
Para isso, o SIG deve ser baseado em alguns sistemas que o compõem. Para Denègre (1994) apud 
Santos, et al. (1997), estes componentes são: o conjunto de dados geográficos, sistema de 
gerenciamento de banco de dados e uma interface com o usuário. Para Silva (1998) apud Rocha 
(2006), os sistemas são: (1) Sistemas de entrada de dados- sistema de processamento digital de 
imagens; (2) Sistemas de armazenamento de dados (banco de dados espacial, mapas digitais e banco 
de dados de atributos- alfanuméricos); (3) Sistemas de análise de dados (sistema de análise geográfica 
- operações algébricas, sistema de análise estatística e sistema de gerenciamento de banco de dados); 
(4) Sistemas de saída de dados: sistema de exibição cartográfica (saída de mapas para a tela, 
impressora, plotter e arquivos digitais). 
Por se basearem na coleta, armazenamento, recuperação, análise e tratamento de dados espaciais, 
não espaciais e temporais, em diferentes escalas, os SIGs têm se apresentado como uma importante 
ferramenta de pesquisa com aplicações em diversas áreas de conhecimento, auxiliando as tomadas de 
decisões e dando suporte às atividades de gerenciamento, manutenção, operação, análise e 
planejamento (Celestino, et al., 1998).  
Os SIGs podem atuar em todas as atividades que envolvem a coleta de dados sobre a superfície 
terrestre aumentando, por exemplo, a eficiência no manuseio de dados cartográficos e possibilitando a 
combinação de informações geográficas em uma grande variedade de formas (Valério Filho, 1994). 
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O município de Campinas (SP) ocupa uma área de 797,6km², com população superior a 1 milhão de 
habitantes, e índice de aproximadamente 6m² de áreas verde/hab. Devido ao histórico de uso e 
ocupação das terras no município, a vegetação que originalmente cobria o município foi fragmentada 
em pequenas áreas de mata nativas isoladas ou foi substituída pela urbanização, impermeabilização 
do solo e por cultivos agrícolas, apresentando-se como umas das áreas mais devastadas do Estado de 
São Paulo (Kronka, et al., 2005). 
Considerando, então a necessidade de ampliar a área verde e visando melhorias ambientais e de 
qualidade de vida da população, a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SMMA), constituiu o Grupo de Acompanhamento para criação de novas 
Unidades de Conservação Ambiental (UCs) no Município (GAUCA), conforme decreto nº 16.713 de 
2009. 
 O GAUCA, composto por representantes das Secretarias de Serviços Públicos, Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Assuntos Jurídicos, Urbanismo, Habitação, Infra-estrutura 
e da Fundação José Pedro de Oliveira, tem como atribuições, a elaboração de estudos técnicos, 
definição de limites, objetivos e diretrizes das futuras UCs. 
Dentre as UCs que estão sendo estudadas, está a ampliação dos limites da Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra (MSG), e a alteração de sua atual categoria, do 
grupo de Uso Sustentável, para a categoria Refúgio de Vida Silvestre, do grupo de Proteção Integral, 
conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Decreto 9.985 de 2000).  
A ARIE MSG é o maior fragmento florestal do município, com 251 hectares, e possui altos índices de 
diversidade de espécies animais e vegetais, além de grande importância para a qualidade de vida dos 
habitantes de Campinas.  
Porém toda esta diversidade está fragmentada e isolada, sem conexão a outros remanescentes 
florestais. Em um processo de fragmentação, a perda de habitats e o isolamento são seguidos de uma 
perturbação interna do fragmento, alteração da fisionomia da mata, aumento da complexidade 
ambiental em nível local, efeito de borda, mudanças nos padrões de dispersão e migração, erosão do 
solo, limitação de fluxo gênico e consequentemente extinção de espécies (Primack e Rodrigues, 2001).  
Desta forma, visando minimizar os efeitos resultante do isolamento e fragmentação destas áreas, e 
consequentemente garantir a manutenção da biodiversidade, a conexão destes fragmentos se torna 
essencial. Os corredores ecológicos têm como objetivo interligar os fragmentos florestais, permitindo a 
dispersão de plantas e animais, aumentando a taxa de imigração, e facilitando o fluxo de genes e a 
colonização (Primack e Rodrigues, 2001).  
No caso da MSG, é importante que não só corredores ecológicos sejam implantados, mas também que 
outros ecossistemas remanescentes sejam protegidos e conectados entre si, possibilitando a 
mobilização, dispersão, reprodução e conservação de diversas espécies residentes e migratórias, hoje 
reduzidas ao perímetro da ARIE.  
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UTILIZAÇÃO DE BASES DIGITAIS GEORREFERENCIADAS: UMA CONTRIBUIÇÃO 
OPERACIONAL NA APROXIMAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS E POLÍTICOS 
ADMINISTRATIVOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS. Alguns dos principais problemas 
relativos aos recursos hídricos encontram-se em bacias hidrográficas de elevada densidade 
populacional e intensa dinâmica produtiva. Nestas áreas, o agravamento da poluição e 
conflitos decorrentes de usos múltiplos tem demonstrado que a água pode tornar-se um 
recurso escasso em termos qualitativos/quatitativos, e com custos crescentes para o 
abastecimento doméstico e para a produção, gerando problemas ambientais crescentes 
para o município e, conseqüentemente, para suas bacias hidrográficas. Com a publicação, 
em janeiro de 1997, da Lei Federal 9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o Brasil 
passou a um novo ciclo histórico na gestão de suas águas. Apresenta diretrizes gerais, tais 
como, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade e integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão 
ambiental e o ordenamento territorial. No Estado do Paraná, em novembro de 1999, foi 
aprovada a Lei 12.726, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Ressalta no capítulo XI, que a gestão dos recursos 
hídricos poderá ser delegada aos municípios que se organizarem técnica e 
administrativamente e a gestão de interesse local será realizada no âmbito de suas bacias 
hidrográficas. Essa competência apresenta novas frentes de discussão para o estado e os 
comitês já instalados, são possibilidades que sugerem maior entrosamento e aproximação 
dos problemas inerentes aos municípios e a gestão de suas águas. Alguns dos desafios 
estão na compatibilização de limites territoriais de ordenamento e administrativos 
municipais com limites físicos da bacia hidrográfica (LEAL, 2001). Os dados dos setores 
censitários do IBGE (2000), além reunir dados quantitativos que apresentam expressivo 
valor pela contribuição que podem oferecer ao planejamento e gestão do território, permite 
aproximar os dados de um conjunto de municípios no âmbito das bacias hidrográficas. Por 
um lado o reconhecimento dos dados em setores permite maior compreensão do uso do 
território, e por outro apresenta indicadores para a confecção de mapas temáticos 
facilitando o uso da informação em âmbito municipal aproximando os limites físicos aos 
políticos administrativos. O presente trabalho objetiva apresentar o uso das bases vetoriais 
e georreferenciadas dos setores censitários do IBGE (2000), na construção de mapas 
temáticos da bacia hidrográfica do Ribeirão Três Bocas, localizada no norte paranaense e 
que reúne os mais importantes municípios do baixo vale do rio Tibagi: Londrina, Cambé, 
Rolândia e Arapongas. modo de apresentação: painel /Eixo Temático: 5 
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Cartografia, leis e litígios no quadro administrativo e territorial do estado de São Paulo: embates 
jurídico, técnico e metodológico A prática do sedentarismo e o desenvolvimento gradual de técnicas 
mais sofisticadas de proteção e cultivo, aliadas à caça e à coleta, evidenciou às primeiras formações 
dos agrupamentos humanos a necessidade de formação e delimitação de um território, o espaço de 
poder por excelência. Nos tempos modernos, o território assume caráter estritamente jurídico, 
cabendo ao Estado sua delimitação para intervenção e defesa através do planejamento, do uso e 
ocupação, atribuindo novas funcionalidades e formas ao espaço, enquanto um sistema de objetos 
(naturais e humanos) e de ações nos âmbitos político e jurídico. Objetivo O presente trabalho tem por 
meta analisar os atuais critérios e formas jurídicas que dispõem sobre as divisões políticas e 
administrativas no estado de São Paulo, quanto aos limites intra e intermunicipais, ressaltando as 
conveniências e as dificuldades da aplicação do georreferencimento analógico perante a difusão e uso 
dos SIGs e o advento de novas tecnologias aplicadas à cartografia. Metodologia Esta pesquisa contou 
com o apoio das bases cartográficas do estado nas escalas de 1:10000 e 1:50000, além do 
levantamento bibliográfico pertinente à problemática posta em tela, abrangendo inclusive o 
conhecimento de estudos de caso envolvendo litígios territoriais entre municípios com base nas leis 
que dispõem e alteram, desde 1964, o quadro administrativo-territorial do estado de São Paulo. 
Resultado e discussão Por convenção, o traçado dos limites intermunicipais no estado de São Paulo 
obedece à uma lógica estritamente analógica quanto à interpretação e ao uso, tão-somente, de 
elementos do estrato geográfico, sejam estes naturais e perenes (rios e espigões), ou humanos 
(estradas férreas, pavimentadas ou cercados), hoje, sendo ambos passíveis de profundas mudanças 
em curta escala temporal. Diante da morosidade na atualização das bases cartográficas do estado, 
ocorre, portanto, o uso anacrônico e indiscriminado de antigas cartas junto ao georreferenciamento 
analógico do atual traçado de divisas e situação de propriedades, dissonante ao moderno emprego dos 
SIGs, criando zonas litigiosas de disputa territorial, motivadas pelo valor da terra e fins tributários. A 
aplicação das leis estaduais vigentes que dispõem sobre o quadro administrativo e territorial do 
estado não se enquadram, em certa medida, no processo de constante metamorfização do espaço, 
recaindo o georreferenciamento atual em um anacronismo técnico e metodológico. GIRARD (2007) nos 
lembra que o papel do geógrafo abrange a técnica e a reflexão. Assim, a alteração de elementos 
geográficos traz novas formas jurídicas ao espaço, sendo necessário o trabalho indissociável do agir 
técnico na conformação espacial e do agir formal na compreensão dos movimentos históricos 
(SANTOS, 2008), em vista das mudanças físico-naturais e antrópicas ocorridas no ambiente. 
Considerações finais Os critérios e formas jurídicas que regem a divisão do quadro político-
administrativo do estado de São Paulo necessitam, portanto, ser repensados, como pré-requisito 
fundamental à diminuição ou mesmo à amenização dos casos de litígios enfrentados entre prefeituras, 
distritos e, em última instância, proprietários de terras, sendo necessário pensar os moldes da 
formação acadêmica e técnica contemporânea, esta compatível com a realidade em construção. 
Referências ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Leis nº 8092 (1964), 617 
(1974), 3198 (1981), 6645 (1990), 7664 (1991), 8550 (1993), 9330 (1995), 9821 (1997). Disponível em 
http://www.alesp.sp.gov.br. Acesso em 06 de setembro de 2010. GIRARDI, Gisele. Cartografia 
geográfica: reflexões e contribuições. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, 87(1): 45-65, 
dez./2007. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo – razão e emoção. São Paulo: 
EDUSP, 2008. 
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O município de Nova Palma/RS está inserido na região denominada de 4ª Colônia de Imigração 
Italiana que faz parte de uma das áreas-piloto escolhida para a implantação da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. A maioria dos municípios, com alta sustentabilidade 
econômica proveniente do setor rural precisam de apoio técnico-metodológico para poder tomarem 
decisões relativas ao seu desenvolvimento. Por isso o ZA, é o instrumento mais adequado para se 
obter respostas amplas com relação à viabilidade da ocupação do território em bases ambientalmente 
sustentáveis, delimitando áreas de influência e/ou identificando conflitos. Este estudo buscou 
evidenciar a utilização de geotecnologias para apoio ao zoneamento ambiental no município de Nova 
Palma/RS. Elaborando um diagnóstico físico-ambiental do município; Planos de informação, em 
forma de cartas temáticas, propondo procedimento metodológico para gerar o zoneamento de 
suscetibilidade a erosão, com o uso das Operações Matemáticas de Cálculo de Imagem – Álgebra de 
Mapas e Modelos Lógicos do Aplicativo SIG/Idrisi 32. Para a obtenção do ZA, se utilizou o 
procedimento estatístico das expressões com imagens: GIS Analysis/Matematical Operation/Image 
Calculator do SIG IDRISI 32. A partir dos planos de informação e aplicando a expressão matemática 
com imagens, foi obtido um banco de dados espacial com o somatório das variáveis entre os planos 
em mesma posição geográfica, ou seja, com a sobreposição e adição dos planos. Assim, com a 
interpolação de todas as possibilidades de combinação e somatório estatístico, obteve-se valores 
variando de 0 a 40, que posteriormente foram reclassificados em 5 classes, considerando os 
intervalos: Classe 1 (Baixa); Classe 2 (Baixa a Média); Classe 3 (Média); Classe 4 (Média a Alta); Classe 
5 (Alta). Ao final foi possível elaborar a carta de zoneamento de suscetibilidade aos processos erosivos 
levando em consideração as variáveis e planos de informação. Porque onde os solos são erodidos 
ocorrem problemas, tanto nas áreas urbanas quanto rurais devido ao mau uso da terra, sem levar em 
conta as limitações que os ambientes impõem. Os problemas ambientais decorrentes da sua 
deterioração têm repercussões, muitas vezes, irreversíveis. O ZA classificou e quantificou as áreas 
suscetíveis a erosão no município: Baixa-0,47%;Baixa-Média-6,15%;Média-47,92%;Média-Alta-
40,41%;Alta-5,05%. Esses problemas ambientais, causados pelo uso irracional dos solos acontecem 
porque as queimadas são freqüentes, contribuindo assim, para o aumento das áreas desmatadas, e 
onde a agricultura nem sempre leva em conta os riscos de erosão e, também pelo uso, cada vez maior, 
de fertilizantes para compensar as perdas de nutrientes provocadas pela erosão. E estes tem causado 
a poluição dos solos, dos rios, principalmente nesta área onde a declividade é um agente importante 
no processo de erosão e carreamento desses agroquímicos de forma bastante rápida para os cursos 
d’água. Para tanto, os SIGs possibilitam a otimização da atualização dos dados sempre que 
necessário, e é o que o torna tão eficaz no auxílio aos zoneamentos, destinando-se a tratar os 
problemas ambientais levando em consideração a sua localização, extensão e as suas relações 
espaciais, contribuindo para a explicação da causa do problema, bem como para o acompanhamento 
da sua evolução. As geotecnologias analisam os dados espaciais, o que resulta num ganho de 
conhecimento a respeito da realidade enfocada, permitindo a aplicação de modelos geoestatísticos de 
interação, otimizando a espacialização dos fenômenos, gerando informações que podem ser 
correlacionadas. Portanto, este zoneamento é um excelente instrumento de gestão municipal, e as 
zonas serão entendidas como espaços para administração, manejo e proteção dos valores naturais e 
sociais. Palavras-chaves: Geotecnologias; Zoneamento Ambiental; Preservação Ambiental. 
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Nos municípios de Santana do Livramento e Quaraí ocorrem rochas vulcânicas do Sistema Aqüífero 
Serra Geral (SASG) localizado na borda da bacia sedimentar do Paraná no extremo Sudoeste do 
Estado do Rio Grande do Sul e afloramentos ou “janelas” de arenitos pertencentes à Formação 
Botucatu, que podem servir como áreas de recarga direta a partir das precipitações pluviométricas 
para o Sistema Aqüífero Guarani (SAG). Esta formação porosa e granular apresenta elevada 
permeabilidade podendo também aumentar a probabilidade do risco de contaminação do SAG. Assim, 
tem-se contato um sistema aqüífero poroso granular com um sistema aqüífero cristalino fissural 
evidenciando misturas de águas e ainda favorecendo a diferentes capacidades hidráulicas. O objetivo 
desse trabalho foi aprofundar os conhecimentos a respeito da atual situação dos recursos hídricos 
subterrâneos nos municípios de Santana do Livramento/RS e Quaraí/RS, utilizando Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG’s). Espacializou-se em coordenadas UTM e geográficas, a localização dos 
poços cadastrados na região, as unidades estratigráficas com base no mapa hidrogeológico do Rio 
Grande do Sul, a direção de fluxos das águas subterrâneas e a vulnerabilidade natural dos aqüíferos 
com a elaboração de cartogramas e mapa hidrogeológico. A espacialização das informações foi feita 
com o uso do programa computacional Surfer 8.0 (licenciado pelo Labhidrogeo), aplicando-se o 
modelo geoestatístico Krigagem, em forma de cartogramas e posteriormente usou-se para integração 
das informações espacializadas no programa Spring 4.2/livre desenvolvido pelo INPE, e seus 
aplicativos, para transformar em arquivos georreferenciados em Sistema Informações Geográficas 
(SIG). Determinou-se a superfície potenciométrica pela diminuição da cota do poço e o nível da água, 
a fim de identificar a direção do fluxo da água subterrânea. Os valores dos níveis estáticos e cota do 
poço foram obtidos em medições em campo de trabalhos prévios e no cadastro de usuários de poços 
SIAGAS, no site: http://www.cprm.gov.br. Com base nos isovalores da superfície potenciométrica foi 
criado um cartograma em 3D que espacializa a superfície potenciométrica em Santana do Livramento. 
Utilizou-se como referência básica o Mapa Hidrogeológico do Estado Rio Grande do Sul 2005, escala 
1:750.000; as cartas topográficas de Santana do Livramento e São Gabriel, Folhas SH-21-Z-A; SH-21-
Z-C; SH-21-Y-B; MIR-538; MIR-543; MIR-537, e Folhas SH-21-Z-B; MIR-539, respectivamente, que 
abrangem os municípios de Santana do Livramento e Quaraí, escala 1:250.000. Eqüidistância das 
curvas de nível de 100m. Datum horizontal: SAD 69-Minas Gerais e Datum Vertical: Imbituba-Santa 
Catarina, Projeção Universal Transversa de Mercator/UTM; Origem da quilometragem UTM: Equador 
Acrescido de 10.000 km e Meridiano de 57° W.GR. Acrescido de 500 km. Erro gráfico: 0,2 mm. 
Analisou-se o índice de vulnerabilidade dos aqüíferos com base na metodologia GOD, desenvolvida 
por Foster et al. (2003), com base no banco de dados pré-existentes fornecidos pelos poços 
cadastrados na CPRM. A partir da simulação dos poços notou-se que há uma contribuição do fluxo da 
água subterrânea para a perenização das águas do Rio Quaraí e que há uma grande área de 
exposição do aqüífero que pode ser atingida por contaminantes em superfície. Ao término desta 
pesquisa a região disponibilizará de um sistema de informações hidrogeológicas composto por um 
mapa e um banco de dados georreferenciado que se constituirão em subsídio técnico indispensável 
para a gestão e uso racional dos seus recursos hídricos subterrâneos. 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   058   

mailto:jpgobo@usp.br
mailto:edriffel@hotmail.com
mailto:silverioufsm@gmail.com


 

     
 

LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO FITOGEOGRÁFICO DE MACRÓFITAS 
AQUÁTICAS LIVRES FLUTUANTES NA FLORESTA ESTADUAL 

“EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE” SITUADA NO MUNICÍPIO DE RIO 
CLARO – SP, AUXILIADO POR CARTOGRAFIA DIGITAL E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA. 
 
 
 
 
JOÃO PAULO MARIANO GODINHO         Índice 
godinho.joao@yahoo.com.br  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA 
 
IVAN CARLOS ZAMPIN  
iczcomp@yahoo.com.br  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 
SÉRGIO LUIS ANTONELLO  
sergio@rc.unesp.br  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/CEAPLA 
 
 
 
Este estudo pretende localizar, mapear, georreferenciar e analisar espacialmente, no âmbito 
da Fitogeografia, plantas macrófitas aquáticas livres flutuantes nas lagoas existentes, com 
possibilidade de acesso por meio de trilhas localizadas principalmente nas várzeas de 
inundação às margens do Ribeirão Claro na Floresta Estadual “Edmundo Navarro de 
Andrade” em Rio Claro – SP. A partir do levantamento e mapeamento de macrófitas 
aquáticas livres flutuantes nesses sistemas palustres, sob o dossel do extrato arbóreo de 
vegetação ribeirinha, utiliza-se metodologia botânica de coleta desses elementos, 
transformando-os em exsicatas e identificando-os posteriormente. Previamente foi 
modelado e implantado um banco de dados que possibilita armazenar informações 
geográficas, ou não, de determinados elementos coletados. Por meio do Sistema de 
Informação Geográfica ArcGIS 9.0, foi preparada a base cadastral georreferenciada da área 
de estudo, criando-se subsídios para a geração de mapas temáticos sobre as macrófitas 
coletadas. As técnicas de georreferenciamento mostram-se altamente eficientes na análise 
desse tipo de vegetação aquática que pode ser comparado com indicadores ecológicos da 
estrutura e do funcionamento das florestas de ambiente palustre. Imagens resultantes do 
processamento digital consideram estes índices e também colaboram na identificação das 
diferentes comunidades vegetais. Neste contexto, os estudos direcionam-se para a 
quantificação e qualificação das plantas, tornando-se fundamentais para indicar medidas 
para a compreensão da dinâmica fitogeografica das macrófitas aquáticas e geração de 
conhecimento básico para subsidiar técnicas para a detecção da distribuição nesta bacia 
hidrográfica visando o resgate da biodiversidade. Os procedimentos resultaram na 
localização e mapeamento efetivo desses biótopos definidos em espécies, dentro de seus 
aspectos de convivência natural e antrópica nesse ambiente. O banco de dados pode ser 
utilizado com acesso local ou remoto, por meio de desenvolvimento de interfaces gráficas 
para Internet. Com este trabalho concluiu-se que a existência das macrófitas aquáticas 
livres flutuantes nas lagoas da Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” é de 
extrema importância, pois colaboram para manter o equilíbrio natural nas lagoas, além de 
oferecerem abrigo para várias espécies de animais, tais como insetos, anfíbios, peixes e 
roedores. Nesse contexto, a aplicação das geotecnologias, principalmente da Cartografia 
Digital, foi de extrema importância para o registro das informações advindas dos trabalhos 
de campo, devendo, também, serem utilizadas em pesquisas futuras. 
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Os maiores problemas da região semi-árida da Bahia se relacionam à perda da camada 
superior dos solos pelos processos erosivos ou por atividades econômicas, à contaminação 
dos recursos hídricos e a salinização dos solos, onde todos estes tem um rebatimento direto 
na qualidade de vida da população. O clima, aliado à litologia, relevo, solo e cobertura 
vegetal, são elementos que interagem de forma a tornar uma área mais vulnerável do que 
outra, esse processo natural vem tornando-se mais acentuado devido à ocupação humana 
em áreas consideradas mais susceptíveis à perda do solo. Visando uma análise sistêmica 
da paisagem, Crepani et al. (1996) desenvolveram, baseados no conceito de Ecodinâmica de 
Tricart (1977), uma metodologia para facilitar a divisão de qualquer região em classes com 
maior ou menor vulnerabilidade aos processos de perda de solo. Nesta, são adotados 
intervalos de valores de estabilidade/instabilidade (ou vulnerabilidade) distribuídos entre as 
situações de predomínio dos processos pedogenéticos (valores próximos de 1,0), passando 
por situações intermediárias (valores ao redor de 2,0) e situações de predomínio dos 
processos de morfogênese (valores próximos de 3,0). Este trabalho tem como objetivo, a 
demonstração da aplicação desta metodologia no que diz respeito à atribuição de pesos 
para cada uma das classes dos temas analisados em um ambiente semiárido, mais 
especificamente a região de Juazeiro-BA, composta pelos municípios de Remanso, Santo Sé, 
Casa Nova, Sobradinho, Campo Formoso, Jaguararí, Curaça, Uauá e Canudos. Apesar da 
metodologia empregada possibilitar a identificação de 21 classes, para as áreas de estudos 
foram determinadas apenas 5 classes, obedecendo o critério de generalização cartográfica 
para a escala de 1:250.000. Observou-se que a área de análise apresenta um predomínio de 
regiões Moderadamente Vulneráveis (62,6%); verificou-se ainda a presença de áreas 
Moderadamente Estáveis (0,3%) localizadas na porção Sudeste; as áreas caracterizadas 
como Medianamente Estável-Vulneráveis (16,2%) concentram-se na porção Sul, Sudoeste e 
extremo Norte; as regiões consideradas Vulneráveis (20,9%) se espacializam de forma 
predominante, às margens do Rio São Francisco; destaca-se ainda, a inexistência de áreas 
estáveis. Em todas as áreas cobertas por este estudo, após sucessivos anos, a Caatinga, 
principal cobertura vegetal, encontra-se bastante desmatada, decorrente, sobretudo de sua 
retirada para a implantação de pastagens ou alguma outra prática agrícola. O intenso 
desmatamento proporcionado pelo uso intensivo e descuidado, acarretou nos tempos 
modernos em um grande desgaste da capacidade produtiva dos solos. Muitas áreas na 
região estão em estado avançadíssimo de degradação, o que pode ser indício de um 
processo de desertificação ou Áreas Susceptíveis a Desertificação, com destaque para o uso 
intensivo da irrigação sobre solos altamente susceptíveis a erosão no vale do Vaza Barris no 
Polo de Jeremoabo e as áreas próximas ao Rio São Francisco na Região de Juazeiro, mais 
especificamente no município de Curaça. 
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Em bacias hidrográficas o mapeamento é de suma importância, pois espacializa as 
unidades de paisagem presentes na área e através dos mapas temáticos como geologia, 
geomorfologia, solos e vegetação pode-se obter um estudo detalhado dos componentes 
geoambientais. O mapa geomorfológico é um dos exemplos da importância do mapeamento, 
pois oferece informações à respeito da dinâmica da paisagem, contribuindo assim para um 
planejamento ambiental através de diagnósticos e prognósticos da paisagem. Nesse sentido, 
este trabalho tem como objetivo demonstrar as etapas de elaboração do mapa 
geomorfológico de uma bacia hidrográfica, tendo como estudo de caso a bacia hidrográfica 
do rio Pirangi, setor nordeste do Estado do Ceará. Assim, o principal produto desse 
trabalho é a espacialização das informações dos aspectos geomorfológicos da área de 
estudo. A confecção do mapa geomorfológico teve como base a metodologia proposta por 
Ross (1990), enfocando os níveis taxonômicos do relevo. Como procedimentos técnico-
metodológicos, utilizou-se o sofware ArcGIS 9.2, aplicativo ArcMap, considerado o módulo 
central e fundamental no ArgGIS, pois nele que foram confeccionados e manipulados os 
produtos cartográficos. O mapa geomorfológico foi derivado dos dados SRTMs (baixados no 
site da EMBRAPA) com o cruzamento das informações dos mapas anteriores do projeto 
RadamBrasil e trabalhos de campo. Importante ressaltar que através das imagens SRTM foi 
possível elaborar a hipsometria e a declividade da área. Através da análise pode-se perceber 
que a área da bacia do rio Pirangi possui um modelado plano na maior parte de sua área, 
com altitudes que vão de 20m a 300 metros. Em relação à geomorfologia, a classificação 
taxonômica proposta foi elaborada a partir da identificação de elementos do modelado 
presentes na bacia em 3 táxons, sendo o 1º com duas morfoestruturas (domínio dos 
escudos e maciços antigos e domínio dos depósitos sedimentares cenozoicos), o 2º com três 
morfoesculturas (Serras e Maciços do Alto e Médio curso do rio Pirangi, Depressão 
Sertaneja do Vale do rio Pirangi e Planície e Tabuleiros Costeiros do baixo curso do rio 
Pirangi) e o 3º com 7 unidades de relevo (Serra do Félix, Serra Azul, Superfície Pediplanada, 
inselbuergues, Planície Fluvial, Tabuleiro Costeiro e Planície Litorânea com subunidades: 
faixa de praia/pós-praia, dunas móveis, fixas e planície flúvio-marinha). As geotecnologias 
estão cada vez mais inovando os processos de mapeamento, possibilitando uma variedade 
de funções para a interpretação e estudo da dinâmica das paisagens brasileiras. O 
planejamento ambiental pode e deve se utilizar destas ferramentas para a organização de 
um território, propondo diferentes usos. O que se buscou aqui foi uma primeira 
aproximação para os estudos na bacia hidrográfica do rio Pirangi, pois posteriormente serão 
elaborados mapas geológicos e pedológicos, visando uma melhor caracterização da área em 
questão. 
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O avanço tecnológico permite inúmeras transformações no espaço geográfico, 
proporcionando melhorias para da população, mas também ao mesmo tempo pode causar 
danos a natureza e a qualidade de vida dessa população. Para o bom andamento da vida 
urbana, é necessária a existência de uma qualidade ambiental do meio, onde os elementos 
sociais e naturais devem coexistir harmoniosamente, ou seja, as ações antrópicas precisam 
atuar de forma harmônica no espaço geográfico. Desse modo, torna-se de suma 
importância a existência de um apropriado sistema de infraestrutura nas cidades, o qual 
venha contribuir para a qualidade sócio-ambiental dos centros urbanos. Quando ocorre a 
precariedade na disponibilização das variáveis que compõem a infraestrutura urbana, 
consequentemente ocasiona uma má qualidade de vida à população em geral. Para isso não 
ocorrer é necessário que haja um planejamento por parte dos gestores públicos, onde de 
acordo com Ferrari (1986) o planejamento, em essência de qualquer escalão de governo 
(municipal, estadual, federal), visa resolver os problemas de uma sociedade localizada em 
determinada área ou espaço numa determinada época. Com isso, uma importante 
ferramenta tecnológica para o planejamento são os Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), os quais vêm sendo cada vez mais necessários na análise do espaço geográfico, 
principalmente nas áreas urbanas onde o volume de dados manipulados é muito grande. 
Os SIG têm a capacidade de capturar, armazenar, recuperar, transformar e representar 
espacialmente os dados do mundo real, tornando-se assim, um instrumento versátil para 
auxiliar a solução de problemas de análise em planejamento urbano. Nesse contexto, o 
objetivo da presente pesquisa foi de caracterizar e espacializar as condições das variáveis 
relacionadas à infraestrutura do bairro Nossa Senhora de Lourdes, no município de Santa 
Maria, RS, Brasil, onde por da Tecnologia de Informação Geográfica, se produziram mapas, 
com os dados obtidos através de questionários aplicados aos moradores. Esses mapas, 
gerados pelo SIG ArcMap 9.2, possibilitaram a visualização do espaço urbano, 
proporcionando um maior conhecimento da infraestrutura do referido bairro, bem como se 
constituem em instrumentos de apoio para tomadas de decisões na organização e 
planejamento das cidades. Os questionários aplicados em 10% das residências do bairro 
visavam pesquisar as condições de variáveis como: coleta de lixo, sistema de esgoto, coleta 
de águas pluviais, pavimentação das ruas, iluminação pública e segurança. De posse 
dessas informações, elas foram quantificadas no programa Excel, onde se construíram 
gráficos, os quais facilitaram a produção dos mapas no SIG. Com os resultados obtidos, 
observou-se que o bairro Nossa senhora de Lourdes, não apresenta grandes falhas na sua 
infraestrutura. Entretanto, as variáveis que mais apresentaram reclamações e deficiências 
foram as que se referem à freqüência do policiamento, o qual é quase inexistente e à 
pavimentação das ruas, as quais se encontram em péssimas condições. Portanto, salienta-
se a importância do estudo da problemática da infraestrutura nas cidades, através de 
ferramentas tecnológicas, como os SIG’s, auxiliando assim, o planejamento urbano, bem 
como a conscientização da sociedade e dos órgãos públicos. 
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Este estudo tem por objetivos localizar, identificar e mapear de forma prioritária plantas 
macrófitas aquáticas livres flutuantes, existentes nos paleomeandros e lagoas, ou seja, nos 
sistemas palustres às margens do Rio Cabeça (divisa entre os municípios de Rio Claro e 
Ipeúna, Estado de São Paulo), inseridos nos corredores de mata ciliar, formados por dossel 
com vegetação característica dessa região e especialmente nessa extensão, onde há 
eucaliptos introduzidos de forma antrópica, nesse espaço geográfico. Nos aspectos 
metodológicos, procura-se, inicialmente, a localização e espacialização das lagoas e 
identificação de rotas de acesso às mesmas. Em visitas ao campo realizou-se a coleta e 
acondicionamento das plantas em forma de exsicatas para posterior identificação dos 
biótopos por meio de sistemática botânica existente, valendo para isso a observação de 
forma horizontal em suas possibilidades de distribuição. O método geoinformacional aqui 
utilizado consiste em etapas formadas pelo armazenamento das informações pertinentes em 
banco de dados especialmente modelado para a coleta dos biótopos e o georreferenciamento 
das lagoas. O banco de dados georreferenciados associado ao uso de geoprocessamento e 
cartografia digital proporciona análises espaciais e a produção de mapas temáticos. 
Somando-se a isso, torna-se possível a discussão sobre a formação da matriz da cana-de-
açúcar nessa bacia hidrográfica, ou seja, das condições que fazem com que a vegetação 
ciliar da extensão desse rio esteja imensamente degradada e essa perda proporciona 
mudanças visíveis na dicotomia têmporo-espacial. Os resultados deste trabalho 
demonstram que se distribuem várias espécies e quantidades de plantas macrófitas 
aquáticas nas lagoas e paleomeandros estudados, onde são descritas, mapeadas e 
georreferenciadas suas famílias, obrigadas a conviver com intensa atividade antrópica ao 
seu redor, como é demonstrado pelo fato da monocultura da cana-de-açúcar comprimir a 
pequena faixa de vegetação ciliar expondo-a a severas condições de existência. Após a 
apresentação dos resultados entende-se que, permanecendo essas atuais situações de 
(in)existência da vegetação às margens deste rio e de suas lagoas, com o atual ritmo de 
degradação em que está inserido este espaço geográfico, em pouco tempo, muitas destas 
lagoas e muitos destes vegetais deixarão de existir. 
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As transformações espaciais no processo de uso e cobertura da terra vêm ocorrendo principalmente 
em virtude do desenvolvimento socioeconômico. Com a forte ocupação do território sem planejamento 
adequado e a crescente pressão exercida pelas atividades antrópicas sobre o meio ambiente, tem 
gerado um aumento pela demanda de novas tecnologias de manejo ambiental. Os dados de 
sensoriamento remoto têm desempenhado importante contribuição na medida em que fornecem 
informações da superfície terrestre podendo integrá-las com o auxílio de Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Desta forma, o objetivo deste trabalho concentra-se em verificar e analisar as áreas 
com possíveis problemas ambientais, a partir da integração e análise dos mapas de uso e cobertura 
da terra e clinográfico. O objeto de estudo é a área de captação do reservatório Passo Real localizada 
no centro norte do Estado do Rio Grande do Sul abrangendo o total de 27 municípios, dentre os 
quais, 7 destes possuem parte de sua área inundada pelo reservatório Passo Real, este com 221Km2. 
O método do trabalho consistiu inicialmente na classificação por Máxima Verossimilhança de imagem 
do satélite LANDSAT 5 TM (bandas 2 (B), 3 (R) e 4 (G)) no software SPRING datadas de 20 e 27 de 
julho de 2007 (órbitas/ponto 222/080 e 223/080) e na elaboração do mapa clinográfico a partir do 
modelo digital do terreno extraído da imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 
considerando as classes de declividade propostas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Após a 
elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra e clinográfico, utilizou-se a ferramenta de análise 
LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico) do SPRING na qual se realizou a 
integração entre cada classe de uso com as respectivas classes clinográficas. Logo foram elaborados 
os mapas de síntese com as classes de declividade mais expressivas (entre 5 – 15% e superior a 15%) 
comparando com todas as classes de uso e cobertura da terra. Os resultados demonstraram a partir 
do mapa síntese que a classe clinográfica entre 5 – 15% é mais expressiva para a classe de uso 
correspondente a campo com 36,62% da área, enquanto a classe clinográfica superior a 15% tem 
maior representatividade das classes de uso de áreas florestais (1,30%) e campo (1,26%), a classe 
menos representativa corresponde a superior a 15% com uso solo exposto (0,37%) e cultura (0,90%). 
Na área de captação do Rio Jacuí a classe clinográfica entre 5 e 15% apresenta atividades agrícolas 
localizadas próximas a drenagem permitindo que sedimentos sejam carregados para a drenagem. Na 
área de drenagem correspondente ao rio Jacuí Mirim predomina a classe clinográfica entre 5 e 15% 
com cobertura de campo, solo exposto e agricultura. Na área de captação do rio Ingaí destacam-se 
declives entre 5 e 15% sendo as classes de uso predominante solo exposto, agricultura e campo. Em 
todas as áreas a interferência antrópica é intensa podendo influenciar na qualidade da água que 
chega ao reservatório Passo Real. Assim, a partir da integração e análise dos mapas de uso e 
cobertura da terra e clinográfico, o Sensoriamento Remoto auxilia na identificação e avaliação de 
áreas com problemas ambientais. 
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Este trabalho tem como objetivo elaborar e analisar o mapeamento de uso e ocupação da 
terra da Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú (BHAS). A BHAS está localizada na porção 
nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul entre as coordenadas geográficas 18º12’36.198’’ 
a 19º33’50.86’’ S e 51º54’33’’ a 53º31’27.96’’ W e possui uma área de aproximadamente 
11.193 km², abrangendo partes dos municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Água 
Clara, Cassilândia e Paranaíba. O Rio do Sucuriú é afluente da margem direita do Rio 
Paraná que é afluente do Rio da Prata. Foram utilizadas imagens orbitais dos sensores 
remotos Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) georreferenciadas bandas 3,4 e 5 no ano 
de 2000, Tematic Mapper (TM) bandas 3,4 e 5 no ano de 2010 e SRTM/TOPODATA 
georreferenciadas no ano de 2000 além de GPS, Hardware e Software Spring. Os 
procedimentos operacionais utilizados basearam-se na aquisição, armazenamento, 
manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados. A primeira etapa 
constituiu-se na criação de um Banco de Dados e Projeto identificando projeção 
cartográfica e delimitação do retângulo envolvente. Posteriormente foram aplicados alguns 
procedimentos de processamento nas imagens TM como: registro, elaboração de contraste, 
eliminação de ruídos, filtragem, segmentação e classificação supervisionada utilizando o 
classificador Bhattacharya. Nesta etapa de classificação foram adotadas as classes 
temáticas pastagens, silvicultura, culturas temporárias, mata, água e áreas construídas 
propostas pelo IBGE (2006) no Manual de Uso e Ocupação da Terra. No mapeamento de 
uso e ocupação da terra do ano de 2010 predominou-se a classe pastagem posteriormente 
mata e por seguinte na porção leste da área possui forte presença de culturas temporárias. 
Em relação ao método utilizado ficou evidente sua eficácia, pois, a aquisição, manipulação e 
armazenamentos dos dados da área de estudo foram processados e transformados em 
informações que podem subsidiar o planejamento da área. O mapa gerado com as áreas das 
classes temáticas permitiu quantificar e avaliar a situação atual do uso e ocupação da terra 
em âmbito geográfico da Bacia Hidrográfica do Alto Sucuriú. 
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Este trabalho teve como objetivo estudar a fragilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Rio Catolé, por meio da análise das interações dos componentes naturais e antrópicos 
existentes na área de abrangência da bacia. O foco principal desta pesquisa foi identificar e 
mapear a fragilidade ambiental existente em todo o território da bacia. Os objetivos 
específicos consistiram na caracterização física e no mapeamento do uso e ocupação do solo 
da referida Bacia Hidrográfica. Para a realização desta pesquisa foram utilizadas uma série 
de ferramentas tecnológicas e humanas como fotografias de satélite, softwares de 
geoprocessamento e GIS (Geographic Information System) ou Sistemas de Informação 
Geográfica, revisão de literatura, além de visitas de campo. Para facilitar o desenvolvimento 
do mesmo foram utilizadas imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com 
resolução de 90 metros para a geração de um MDT (Modelo Digital do Terreno), a fim de se 
construir um mapa com o realce dos elementos da altitude. Posteriormente, foi gerada uma 
base vetorizada no formato DXF (Drawing Interchange File Format) utilizando as cartas 
topográficas dos municípios de Vitória da Conquista, Poções, Itambé e Itapetinga na escala 
1:100 000, para a delimitação da área da bacia. Com esses dados foi criado no software GIS 
MapViewer 7.0 - Golden Software, Inc. mapas temáticos contendo todos os cursos d’água 
intermitentes e perenes, mapa de solos, mapa com remanescentes de vegetação, mapa 3D 
com curvas de nível e um mapa da fragilidade ambiental da bacia relatando alguns índices 
de fragilidade. Para a avaliação da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Catolé, 
utilizou-se a metodologia de Ross (1990, 1994) que atribui valores ás variáveis do meio 
ambiente de acordo com suas potencialidades. Como resultado obteve-se um mapa da 
fragilidade ambiental da bacia, indicando que devem ser feitas alterações no uso do solo da 
bacia, no intuito de fazer um uso racional da mesma. 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa a apresentação de mapas detalhados de vegetação 
da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé, produzidos através do uso de imagens CBERS - 
Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, através das técnicas de Sensoriamento 
Remoto. De acordo com Florenzano (2002, p.9): sensoriamento Remoto é a tecnologia que 
permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, através da captação e 
do registro de energia refletida ou emitida pela superfície. O termo sensoriamento refere-se 
à obtenção dos dados, e remoto, que significa distante, é utilizado porque a obtenção é feita 
à distância, ou seja, sem o contato físico entre o sensor e a superfície terrestre. A técnica do 
sensoriamento remoto possibilita a obtenção de informações sobre determinada área e os 
fenômenos que nela ocorrem, portanto é um instrumento imprescindível para geógrafos e 
pesquisadores ligados à ciência da Terra traçarem seus projetos de planejamentos 
ambientais. OBJETIVO DA EXTENSÃO: Utilizar a técnica do Sensoriamento Remoto como 
ferramenta para o mapeamento dos remanescentes florestais da Bacia Hidrográfica do Rio 
Catolé. OBJETIVOS: Diagnosticar e mapear os remanescentes florestais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Catolé. METODOLOGIA / DESENVOLVIMENTO: Para o 
desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas uma série de ferramentas como: Imagens 
do CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres; Software Global Mapper 10 
para visualização das Imagens (GEOTIFF) e identificação das áreas a serem mapeadas; 
Software GIS MapViewer 7.0 para delimitação dos limites da área de estudo e execução do 
layout final das figuras para impressão. De acordo com o Projeto Radam Brasil, 1981, a 
vegetação natural da área da bacia transiciona-se, de montante para jusante, das 
formações xerófitas para as higrófitas, ou seja, Caatinga - Cerrado - Floresta Estacional - 
Floresta Ombrófila, seguindo o incremento dos totais pluviométricos, em direção à borda do 
planalto. Na análise do mapa pode-se perceber que a maior parte da área da bacia 
encontra-se antropizada 93,73%, No que cabe a cobertura vegetal natural, os elementos 
mapeados como Floresta Estacional Decidual e Semi-Decidual, vegetação integrante do 
bioma Mata Atlântica e predominante na área da bacia apresentam apenas 4,82% da 
cobertura vegetal original, as áreas de Caatinga Arbórea, localizadas no extremo norte da 
bacia representam 0,21%, as de Cerrado “sensu strictu” 0,35%, localizadas no Parque da 
Serra do Periperi, as Áreas de Transição 0,25% e os remanescentes de Mata Ciliar 0,10%, 
observa-se que essa pequena quantidade de mata ciliar ao longo de toda a bacia 
hidrográfica encontra-se bem destruída devido, principalmente, à atividade agropecuária 
intensiva em toda a bacia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na realização deste trabalho o uso de 
imagens de satélite através da técnica do sensoriamento remoto mostrou-se bastante 
adequada nos estudos relacionados a vegetação, pois esta permite uma maior avaliação dos 
recursos naturais de forma mais rápida e eficiente que nos métodos tradicionais. Assim 
sendo, o sensoriamento remoto aliado as geotecnologias são ferramentas eficazes, precisas e 
de confiabilidade, capazes de gerar, com grandes velocidades, dados necessários à 
modelagem da realidade ambiental, tornando viável a manipulação de um universo de 
informações e um melhor planejamento ambiental. 
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Uma série de mudanças demográficas e econômicas marcam a expansão das cidades brasileiras. A ocupação 
desordenada e o aumento constante do perímetro urbano traçam a nova dinâmica das cidades. Com a falta de 
planejamento adequado os riscos urbanos devido à ocupação irregular tornam-se iminentes. A cidade de 
Joinville localizada no Estado de Santa Catarina, no Sul do Brasil, possui características físico-sociais que 
remetem a essa problemática. O crescimento vertiginoso da cidade de Joinville modificou a morfologia e a 
dinâmica da rede hidrográfica da cidade, além disso desconsiderou o risco das construções edificadas acima e no 
seu entorno dos canais que passam pela cidade. A interferência antrópica no curso natural dos canais dos rios 
somada as edificações urbanas na cidade de Joinville desencadeou os processos de risco a inundação. Neste 
contexto a administração pública precisa ter total gerencia sobre o processo de crescimento e ocupação do seu 
espaço físico, para que planeje e faça gestão de forma eficaz mitigando os riscos da inundação. O CTM é um 
conceito novo para os municípios sendo adotado como instrumento de auxilio no processo de planejamento e 
gestão urbana, que é orientado pela Diretriz 511 de Dezembro de 2009 editada pelo Ministério das Cidades. 
Identificar e mapear as parcelas territoriais, bem como quantificar e qualificar as áreas suscetíveis a inundação é 
uma das ações possíveis de serem realizadas segundo o princípio do CTM, adotando um novo olhar sobre a 
cidade. Esta pesquisa considera a aplicação do CTM em seu viés econômico e consiste na proposição 
metodológica de uma comparação entre o valor venal dos imóveis avaliados pelo poder municipal e o mercado 
vigente, considerando diferentes status social. Além disso, também é proposição do trabalho mostrar a 
discrepância dos valores venais levantados na prefeitura e n o mercado em um SIG por meio de cartografia 
temática, soma-se a esse cenário a representação gráfica da influência das avaliações sobre os imóveis segundo 
o parâmetro da inundação (menosvalia) que afeta as áreas construídas. Para a geração do Modelo Digital do 
Terreno (MDT) utilizou-se dados provenientes do Laser Scanner (LIDAR). A Tecnologia LIDAR fornece de 
forma rápida e precisa, informação 3D de zonas urbanas. Estas informações, juntamente com a informação 
obtida a partir de imagens aéreas de alta resolução, permitiu obter modelos 3D urbano imprescindíveis em várias 
aplicações, especialmente na simulação de áreas inundáveis. Embora os dados obtidos pela varredura laser 
sejam o resultado da reflexão do pulso pelas diferentes superfícies vistas como: telhados, árvores, é possível 
através do método de filtragem, derivar um MDT. O método utilizado permitiu gerar por meio do software SIG 
o MDT que representou a informação cadastral visando determinar o modelo digital da ocupação do terreno. O 
resultado obtido pela cartografia cadastral urbana associada as cotas de inundação permitiu a representação das 
áreas suscetíveis a inundação a qual é i mportante para que o poder público possa tomar decisões no 
planejamento e gestão da ocupação do território. 
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With the gradual improvement of the geotechnologies and the scientific development related 
to the environmental problems, studies and researches that are using elevation models 
have received accentuated stimuli. The objective of this research is to develop a quantitative 
and temporal analysis, using the techniques of the scientometry, considering the number of 
quotation that the terms Digital Elevation Model – DEM and Digital Terrain Model DTM 
received in a 50 year period (1959 – 2009). In this research were included 7314 articles for 
DEM and 4143 articles for DTM, published in 6758 magazines for DEM and 3525 
magazines for DTM. Therefore, it was possible to reckon that researchers from several 
nationalities have been working the proposed topics, predominantly those who came from 
developed countries (Germany, Canada, China, USA and Italy). Although it’s still small, the 
production of such topics in Brazil is coincidental with the obtained results of other topics 
analyzed through the same research techniques. With this presupposition, it is necessary 
that a bigger investment in this area is done, so that this way the scientific production in 
this country may be increased, specially the ones that refer to the object of this research. 
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Atividades de mapeamento do uso da terra são procedimentos utilizados para aquisição de 
diversas informações, envolvendo tipo de vegetação, corpos d’água e características do 
solo.O levantamento de informações sobre o uso da terra é de grande importância, uma vez 
que o mau uso conduz à degradação ambiental,portanto o conhecimento do uso da terra 
auxilia no planejamento territorial e ambiental. O presente estudo é realizado entre as 
coordenadas de 21º16’ e 21º27’ de latitude S e 46º08’ e 46º22’ de longitude W e abrangendo 
as cartas topográficas de Areado e Monte Belo, na escala de 1: 50.000 (IBGE). O objetivo 
desta pesquisa é realizar um levantamento de informações retiradas da carta topográfica 
dos municípios de Areado e Monte Belo e da imagem de satélite LANDSAT. As informações 
adquiridas na efetuação desta atividade referem-se às diversas formas de uso do solo do 
entorno da unidade de conservação (UC), uma das preocupações deste estudo é a respeito 
das nascentes que muitas vezes se encontram em áreas com cultivos que podem vir a 
degrada- las. Quanto a metodologia foi utilizado o software ILWIS 3.4 para a confecção do 
mapa de uso da terra e da cobertura vegetal, e o pré processamento e processamento da 
imagem do satélite Landsat 5 TM (Thematic Mapper),esta imagem localiza-se na 
órbita/ponto 219/75 adquirida no dia 02/07/2004. 
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A classificação da aptidão agrícola das terras subsidia a gestão territorial do agronegócio por 
relacionar o recurso natural solo com a produtividade, buscando sua conservação e a 
sustentabilidade. Mapas de aptidão agrícola fornecem informações objetivas que podem ser aplicadas 
tanto no planejamento agrícola como na avaliação da adequabilidade do uso das terras. O objetivo do 
presente trabalho foi realizar o mapeamento da aptidão agrícola da Bacia Hidrográfica do Rio Santo 
Anastácio – Oeste Paulista na escala 1:250.000 a partir de dados pedológicos e de declividade da área 
estudada. Localizada na porção oeste do Estado de São Paulo, a bacia do rio Santo Anastácio localiza-
se geograficamente entre as coordenadas 21º 48’ 49’’ a 22º 16’ 59’’ de latitude S e 51º 22’05’’ a 52º 11’ 
15’’ de longitude W, é afluente da margem esquerda do Rio Paraná. A bacia pertence à UGRHI 22, de 
acordo com a divisão hidrográfica do Estado de São Paulo (Lei nº 9.034/94) e sua gestão é feita pelo 
Comitê das Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema. O método utilizado para a avaliação da 
aptidão agrícola das terras foi o descrito por Ramalho Filho e Beek (1994), denominado Sistema de 
Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras e baseia-se principalmente no cruzamento de informações 
sobre a pedologia e a declividade da área. O mapa pedológico utilizado no trabalho foi elaborado pelo 
IPT no Projeto Peixe-Paranapanema (IPT, 1987) a partir de cartas bases pedológicas em escala 
1:250.000, resultantes de levantamentos realizados pela Divisão de Pedologia do Projeto Radambrasil. 
Os principais solos identificados, segundo o mapa pedológico utilizado são: Latossolo Vermelho 
Escuro e Vermelho Amarelo, Podzólico Vermelho Escuro e Vermelho Amarelo (Atualmente 
denominados como Argisolos EMPRAPA, 1999), Cambissolos, Solos Litólicos (Classificados como 
Neossolos pela EMPRAPA, 1999), Glei Pouco Húmico e Solos Aluviais (Denominados atualmente como 
Gleissolo EMPRAPA, 1999). As informações sobre a declividade da superfície foram derivadas de um 
modelo digital de elevação construído a partir de dados de altitude obtidos pela missão de 
levantamento topográfico por radar sub-orbital realizada pela NASA por meio SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission). Esses dados de resolução de (~90m) foram refinados para (~30m) por krigagem, 
esse procedimento elaborado pelo projeto de Produtividade em Pesquisa “Modelagem de dados 
topográficos SRTM” desenvolvido no INPE, fez com que a resolução desse dado altimétrico passasse 
para a resolução de aproximadamente 30 m. Com um modelo de dados MNT (Modelo Númerico de 
Terreno) estabelecido gerou-se: grade triangular, grade retangular e posteriormente a declividade da 
área. Além disso, executou-se o fatiamento das classes de declividade e as transformou em um 
mapeamento temático para finalmente associá-la ao mapa de solos, a partir do método AHP “Analytic 
Hierarchy Process” na programação legal do Spring, sendo assim possível a elaboração do Mapa de 
Aptidão Agrícola da Bacia. Como o mapeamento de aptidão agrícola pode-se levantar e quantificar 
áreas com potencial ou não a determinados tipos de uso, além de subsidiar a gestão territorial do 
agronegócio e diminuir a degradação ambiental. Os mapas de aptidão agrícola fornecem informações 
objetivas que podem ser aplicadas tanto no planejamento agrícola como na avaliação da 
adequabilidade do uso das terras, permitindo apontar áreas com aptidão boa, regular ou restrita para 
o uso agrícola. 
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O mapeamento e a ottocodificação dos cursos naturais de água no Brasil vem ao encontro 
da crescente necessidade de gerenciar de maneira sistemática e analítica os recursos 
hídricos. O presente estudo objetivou delimitar, codificar, caracterizar e calcular as áreas de 
drenagem e perímetro das ottobacias formadoras da sub-bacia hidrográfica 63 (afluentes do 
rio Paraná nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul). NO desenvolvimento do 
trabalho foram utilizados dados relativos aos rios das ottobacias, malha hidrográfica e o 
Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizando imagem de radar ASTER. Com base em um 
modelo hidrológico gerado a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) da sub-bacia 63, na 
escala de 1:100.000, delimitando-se seu perímetro e área de drenagem. Os resultados 
mostraram a delimitação de oito ottobacias na área de estudo, codificadas até o nível 6. 
Com os resultados alcançados concluí-se que o método de classificação e codificação de 
bacias hidrográficas pelo método de ottobacias, no nível 6 de codificação, pode ser adotado 
entidades que trabalham com mapeamento fluviométrico para fins de planejamento e 
gestão dos recursos hídricos, por tratar-se de um método apropriado, baseado na 
hierarquia fluviométrica, topografia da área drenada e na topologia da rede de drenagem. 
Observa-se também a codificação de bacias com a economia de dígitos, na informação de 
topologia embutida nos dígitos, sendo de fácil implementação por técnicas de 
Sensoriamento Remoto e ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica. 
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Hodiernamente a dinâmica da ocupação territorial tem ocorrida sem que o poder público 
e/ou privado consiga acompanhar eficientemente este processo e tampouco caracterizá-lo, 
segundo princípios e práticas do planejamento e gestão territorial. É preciso que se 
dissemine a utilização de meios tecnológicos visando a caracterização física e gestão do 
espaço, ou seja, a efetiva aplicação dos mapeamentos e recursos geotecnológicos como base 
ao planejamento. As áreas que apresentam riscos à população, e que por isso demandam 
restrições de uso, merecem atenção especial. Caso específico estudado neste trabalho se 
apresenta para a linha de transmissão de energia elétrica, que tem no seu entorno e abaixo 
a denominada Faixa de Segurança. As geotecnologias e em especial as imagens de satélite 
de alta resolução espacial foram aplicadas como recurso adequado para análise do trecho 
de estudo, pois permitiu que se detectassem as ocupações irregulares da Linha de 
Transmissão estudada em Santa Catarina, utilizando técnicas específicas de interpretação 
visual. A caracterização da ocupação irregular nas cidades por onde a LT passa e a 
importância do material cartográfico gerado, foram foco de estudo no trabalho além da 
identificação e a quantificação das ocupações irregulares através da proposição de uma 
cartografia temática específica destinada a demanda das empresas transmissoras de 
energia elétrica. 
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A Bacia Hidrográfica do Rio Apodi, particularmente no trecho que atravessa a cidade de Pau dos 
Ferros – RN, vem sofrendo ações antrópicas que interferem na dinâmica ambiental, modificando a 
paisagem local. O reflexo destas ações pode ser visto nas inundações que ocorrem nos períodos 
chuvosos (fevereiro a maio) praticamente todos os anos na cidade. O presente trabalho buscou definir 
uma metodologia capaz de delimitar áreas inundáveis e susceptíveis a inundação em cidades do 
semiarido nordestino tendo como área piloto a cidade de Pau dos Ferros – RN. A referida cidade, 
localizada na parte oeste do Estado do Rio Grande do Norte, é considerada um dos Pólos Regionais do 
Estado, por agregar os principais serviços públicos prestados pelo Estado na Região denominada Alto 
Oeste Potiguar. A implantação destes serviços gerou como conseqüência, um processo de urbanização 
crescente e desordenado, fazendo com que o fluxo migratório também seguisse o mesmo caminho. O 
resultado foram construções em áreas inadequadas, como vale de rios, próximos à rede de energia e 
lugares insalubres, o que acarretou diversos impactos ambientais. Neste cenário, a inundação em Pau 
dos Ferros aparece como um dos impactos decorrentes deste processo de ocupação desordenada, às 
margens do Rio Apodi e em um dos seus afluentes, o riacho Cajazeiras, os quais circundam a cidade, 
à leste e à oeste, respectivamente. Nos anos em que a precipitação é mais intensa na Região, durante 
os meses de fevereiro a maio, parte do centro urbano, assim como bairros periféricos, sofrem com a 
inundação decorrida do transbordamento das águas do rio Apodi e seus afluentes. Como 
conseqüência, casas são invadidas pela água, parte da população fica desabrigada, e há dificuldade 
de acesso em determinados bairros, pelo alagamento das vias rodoviárias. A metodologia utilizada 
para o mapeamento destas áreas inundáveis baseou-se nas ferramentas do Sistema de Informações 
Geográficas – SIG a partir do software SPRING/INPE 5.1, além de pesquisa bibliográfica, imagens de 
satélite, fotografias aéreas e atividades em campo. Os resultados obtidos permitiram visualizar a 
rápida expansão da área urbana de Pau dos Ferros, que duplicou em um período de 22 anos. O 
adensamento populacional verifica-se com maior intensidade na porção centro-sul da cidade, em 
áreas inundáveis e não inundáveis. Observou-se também que alguns bairros ao longo do Rio Apodi 
são susceptíveis a maiores ocorrências de inundações variando do grau mínimo ao máximo, enquanto 
que nos bairros próximos ao Riacho Cajazeiras as inundações ocorrerão em menor grau devido 
altimetria mais elevada e menor volume d’água. O processo de inundação em Pau dos Ferros pode vir 
a se agravar pela inserção das águas provenientes da Integração da Bacia do São Francisco com as 
Bacias do Nordeste Setentrional. A conseqüência direta deste projeto será a perenização do Rio Apodi, 
modificando a realidade local nos setores econômicos, políticos, sociais e principalmente ambientais, 
uma vez que o rio principal da bacia, antes intermitente, terá um volume constante, tornando-se 
perene. A tendência será a expansão da área de inundação a partir do aumento de volume, 
ocasionado pelas águas das chuvas. Espera-se que este trabalho contribua na elaboração da carta de 
risco de inundação municipal, subsidiando os gestores na implementação de políticas públicas 
voltadas para a amenização dos problemas relacionados a inundação urbana em Pau dos Ferros – RN 
e sirva como modelo para mapeamento de outras cidades com características semelhantes a 
analisada neste trabalho. 
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O IPHAN E A PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO: ESTUDO DO CASO 
DA “ILHA DE LAGUNA”, SC O objetivo do presente trabalho é expor os materiais cartográficos que vêm sendo 
desenvolvidos pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Santa 
Catarina, dentro do Programa de Especialização em Patrimônio, e que servem como referência para elaboração do 
Plano de Gestão da Paisagem Cultural da “Ilha de Laguna”. O IPHAN é o órgão federal responsável por gerir os 
bens representantes da diversidade cultural do país, constando dentre estes os objetos e sítios arqueológicos, 
remanescentes de ocupações humanas em períodos passados. A proteção dos monumentos arqueológicos, prevista 
na Constituição Federal, é garantida pela Lei N° 3924/61, que em seu Artigo 1° determina serem as “jazidas 
arqueológicas ou pré-históricas” pertencentes à União, cabendo ao IPHAN a incumbência de deliberar a respeito de 
suas formas de uso e exploração. Apesar de estabelecer normas rígidas para salvaguarda do patrimônio 
arqueológico, a legislação brasileira existente até o ano de 2009 considerava os objetos e sítios apenas 
individualmente, sem observar a fundo a importância de preservação dos conjuntos arqueológicos e ambientes 
associados. Em abril do referido ano, foi publicada a Portaria N° 127, instaurando um novo instrumento de 
proteção patrimonial complementar ao tombamento, a chancela da Paisagem Cultural Brasileira. Seguindo os 
padrões adotados pela UNESCO, a chancela definida pela portaria se aplica a porções do território nacional 
representativas “do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana 
imprimiram marcas ou atribuíram valores”. Desta forma, são consideradas as paisagens simbólicas e de caráter 
excepcional, marcadas pela relação homem/meio, sejam elas recentes ou pretéritas. Diz ainda a portaria que tal 
chancela será concedida mediante observância de alguns procedimentos, como o estabelecimento de um pacto 
entre os agentes envolvidos com a gestão da área protegida, que pode ser orientado pela criação de um Plano de 
Gestão para a paisagem. Por se tratar de um instrumento recentemente criado, a estrutura que envolve o ato de 
chancela de uma Paisagem Cultural Brasileira ainda não dispõe de mecanismos claros de implantação. Neste 
sentido, a Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, que possui tradição em projetos e pesquisas voltados ao 
patrimônio paisagístico, vem desenvolvendo estudos a respeito dos parâmetros necessários à construção dos 
planos de gestão das paisagens, a partir do caso da região conhecida como “Ilha de Laguna”. Localizada no litoral 
Sul do estado de Santa Catarina, a região da “Ilha de Laguna” expande-se por segmentos dos municípios de 
Laguna, Tubarão e Jaguaruna. A área abriga uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos do tipo 
sambaqui do mundo (mais de 70 em uma faixa de aproximadamente oito quilômetros de costa, datando de 1000 a 
7000 anos antes do presente), conferindo à região o caráter excepcional exigido pela Portaria N°127. Entretanto, o 
crescimento urbano desordenado e as atividades agrárias na área expõem os monumentos ao risco de degradação 
e destruição, bem como ao ambiente natural associado, formado por redes de lagunas conectadas ao rio Tubarão, 
protegidas por grupamentos de dunas e vegetação de restinga. A metodologia de pesquisa adotada baseia-se na 
adaptação ao contexto arqueológico da “Ilha de Laguna” dos “Catálogos de Paisaje de Cataluña”, inventários 
cartográficos elaborados pelo governo regional, destinados a ações de ordenamento da comunidade autônoma 
espanhola. A utilização de geotecnologias – imagens SPOT e softwares ArcGis 10 e ERDAS Imagine 9.3 –, ainda 
rara no IPHAN, nos permitiu a sistematização e espacialização dos sítios arqueológicos da “Ilha de Laguna”, além 
da formação de uma base de dados sócio-ambientais voltada ao ordenamento territorial e suporte às demais ações 
do instituto. 
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O uso de fotografias aéreas e imagens de satélite é procedimento habitual em diversas 
atividades, e especialmente na Geografia. Normalmente são utilizadas fotografias aéreas 
obtidas através de levantamentos fotogramétricos ou imagens de satélite as quais são 
chamadas de “verticais” ou quase verticais. O eixo das câmaras de imageamento é vertical 
ou quase vertical. Este fato gera imagens com pouco efeito de perspectiva e pequena 
variação de escala dentro da imagem o que facilita o trabalho quantitativo com as mesmas e 
permite produzir outros subprodutos como Ortofotografias ou Ortoimagens. No entanto é 
possível obter fotografias desde a janela do avião chamadas de fotografias panorâmicas 
obliquas ou inclinadas, assim como produzir imagens de vídeo com as mesmas 
características das fotos panorâmicas. Este fato sucede particularmente em situações de 
desastres ambientais, meteorológicos, geológicos, incêndios, acidentes de transito etc, os 
quais logo são registrados especialmente pelos órgãos de imprensa, mas cujas imagens são 
utilizadas somente como documentação qualitativa dos fenômenos, não sendo possível 
efetuar medições confiáveis nas mesmas devido a grande variação de escala que 
apresentam em função do efeito de perspectiva. O presente trabalho apresenta uma 
metodologia através do uso do recurso MNT dos SIGs a qual permite obter coordenadas dos 
pontos das imagens inclinadas com acuracia suficiente para grande parte dos trabalhos 
geográficos. A metodologia indicada utiliza como base de dados do MNT as informações 
fornecidas pelas imagens apresentadas no software Google Earth referente à região da 
imagem panorâmica a ser tratada. A correspondência de pontos entre as imagens do Google 
Earth e as imagens panorâmicas efetua-se a partir do uso das equações de projetividade 
entre figuras planas. A precisão métrica obtida é similar à fornecida pelos receptores GPS 
chamados de navegação, permitindo desta forma que as referidas imagens possam ser 
utilizadas também como documentos quantitativos dentro desta tolerância de erros. Os 
resultados obtidos e mostrados no trabalho com diversas fotografias, varias delas 
históricas, permitem perceber o potencial da metodologia proposta. 
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O uso da geotecnologia tem contribuído de forma relevante para a realização de trabalhos 
científicos. A integração de dados em meio digital proporciona rapidez e eficiência nas 
pesquisas, além de abrir novos horizontes para estudo sócio-espaciais. Calcada na 
utilização de imagens aéreas ou orbitais, foto-interpretação e banco de dados geográficos, a 
geotecnologia fornece produtos capazes de subsidiar a observação, planejamento e gestão 
de áreas, proporcionando significativa diminuição de tempo e custo. Este trabalho tem 
como objetivo realizar uma análise do mapeamento da cobertura e uso do solo da carta 
SC.24-Z-C-I-3, atentando para os principais tipos de uso e ocupação do solo encontrados 
nesta área e verificar como se encontra a vegetação nativa (Caatinga). Para tanto, utilizou-
se o sensoriamento remoto através da análise de imagens de satélite Landsat 7 ETM+, de 05 
01-2001, cena 216/68 (órbita/ponto), com resolução espacial de 30m, resolução temporal 
de 16 dias, resolução espectral de 7 bandas e resolução radiométrica de 8 bits, tratada com 
técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), a exemplo da composição colorida falsa 
cor nas bandas 4(R) 3(G) 7(B), classificação supervisionada Maxver que resultou na carta 
imagem com as sete classes identificadas e delimitadas ( campo/pastagem, Caatinga densa, 
Caatinga rala, solo exposto, água, área urbana e agave). Desta classificação, obteve-se o 
mapa da cobertura e uso do solo da carta SC.24–Z–C-I–3 (1:50.000), a partir deste, pode-se 
fazer as análise referentes ao uso e ocupação do solo. A área da carta corresponde a 753,48 
Km² e está inserida na região do semiárido do nordeste do Brasil. Os resultados mostraram 
que a área está bastante degradada, particularmente na parte leste da mesma onde a 
atuação antrópica é intensa, decorrente principalmente pela prática da pecuária extensiva. 
Percebe-se então, que é urgente a necessitando de ações de planejamento e gestão por parte 
das instâncias governamentais em relação à dinâmica envolvendo a sociedade versus meio 
ambiente. 
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Este trabalho resulta de uma parte da dissertação de mestrado concluída intitulada “Monumento 
Natural das Falésias de Beberibe: diretrizes para o planejamento e gestão ambiental” e tem por 
objetivo realizar uma análise espaço-temporal na Praia de Morro Branco e das Fontes, localizadas no 
Município de Beberibe, percebendo as transformações ocorridas na área, identificando os processos 
da dinâmica natural e as interferências antrópicas que influenciam esse território ao longo do espaço, 
utilizando técnicas cartográficas. O município de Beberibe localizado no litoral leste do Ceará, 
distante a 80 km de Fortaleza, capital do Estado. Ao todo existem 9 praias no município distribuídos 
ao longo dos 52 km de litoral. A pesquisa foi realizada em duas praias do município: Morro Branco e 
das Fontes. Destaca-se também que entre estas duas praias existe uma Unidade de Conservação do 
tipo Proteção Integral, chamada de Monumento Natural das Falésias de Beberibe, com uma área de 
31,2 hectares, decretada desde junho de 2004. O trabalho teve como base metodológica a Análise 
Geossistêmica, trabalhando autores como Bertrand (1972), Ross (2006). Como procedimentos 
técnicos adotados realizaram-se análise de imagens do satélite Quickbird (2008) e das fotografias 
aéreas da CPRM (1968), onde foi possível a elaboração de mapas de unidades geoambientais (2008 e 
1968) e um da evolução das unidades geoambientais. A análise realizada na área permitiu 
caracterizar a sua evolução nos últimos 40 anos (1968-2008), onde foi possível perceber as mudanças 
ocorridas no seu espaço, principalmente no que se refere a ocupação urbana. Houve mudanças 
significativas neste período de tempo, principalmente no que se refere a cobertura vegetal nas 
encostas de dunas e falésias e corredores de deflação. A cobertura vegetal nas dunas em 1968 somava 
32,8 ha. e em 2008 o número passou para 59,3 havendo um aumento de 44,6%. Em relação a faixa 
de praia em 1968 a área somada era de 36,4 ha, já em 2008, este número caiu para 23,7, tendo um 
decréscimo de 34,8%. As dunas móveis e a pós-praia em 1968 apresentavam uma área de 570 ha e 
em 2008 esta área reduziu-se para 442,3 ha. Tal fato é explicado pelas ocupações de casas de 
veraneio, comunidades e barracas de praia nesta unidade geoambiental e pela dinâmica ambiental. 
Em relação aos recursos hídricos a lagoa do Tracuá teve uma redução de área em 1968 a sua área era 
de 27,2 ha e em 2008 passou para 24,9 ha, tendo um decréscimo de 8,4%. A diminuição pode ser 
explicada pelo fato do avanço do campo de dunas sobre a lagoa. Mas a lagoa da Uberaba teve um 
considerável aumento de área. Em 1968 a sua área era de 10,9 ha e em 2008 passou para 60,8 ha, 
uma ampliação de 82%. Em relação as falésias como o período de análise de 40 anos é pouco para 
definir um recuo de falésias, não se mediu o recuo, pois em alguns pontos teve perda de falésia e em 
outros um aumento devido a dinâmica de desprendimento de blocos e as dunas que se encontravam 
no topo das falésias migraram, fazendo com que a falésia surgisse. Em setores específicos houve um 
recuo artificial das falésias devido a terraplanagem feita para a construção. Em 1968 a área total das 
falésias era de 37,3 ha e em 2008 este número caiu para 30 ha, uma redução de 19,5%. Ao todo as 
ocupações em dunas e falésias somam uma área de 122 hectares, isso sem levar em consideração a 
recente instalação do Parque Eólico de Beberibe nas dunas da Praia das Fontes. As análises efetuadas 
demonstraram um alerta para o local, a crescente ocupação que ocorreu na área, principalmente as 
ocupações irregulares. Estas ocupações se encontram presentes nas encostas de falésias e de dunas, 
e são ocupadas por casas de veraneio e pelo setor hoteleiro. A cartografia foi de grande auxílio para o 
diagnóstico da área estudada, pois demonstrou a espacialização dos problemas ambientais, por isso é 
muito importante um plano de gestão pautada nos princípios ambientais, para que o processo de 
ocupação não se expanda para novas áreas. 
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O presente artigo tem o objetivo de analisar a dinâmica da cobertura vegetal do município 
de Salvador, por meio de imagens de satélite LANDSAT, dos anos de 1995 e 2007 nas 
bacias hidrográficas urbanas, utilizando o Método da Máxima Verossimilhança (MAX-VER) 
para a elaboração da classificação supervisionada. Tenta-se aqui demonstrar como o 
município de Salvador perdeu cobertura vegetal num período em que a natureza é vendida 
em praticamente todo projeto de intervenção urbana. A análise dos mapas temáticos 
desenvolvidos pelos autores com o auxílio de novas tecnologias, mais precisamente a partir 
do processamento digital de imagem de satélite de média resolução, serve nesse artigo de 
subsídio para a argumentação desenvolvida sobre a qual a cobertura vegetal decresceu em 
quase todas as bacias hidrográficas existentes concomitantemente ao acréscimo da mancha 
urbana. A partir do montante de informações extraídas das imagens com as quais 
trabalhamos conclui-se ainda que a elaboração dos dados apresentados deve ser pensada 
como metodologia possível nos estudos sobre a dinâmica das feições geográficos. 
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A importância dos estudos sobre os riscos ambientais tornou-se tão fundamental quanto a 
preservação da vida, já que a existência dos seres humanos na biosfera vem sendo determinada, em 
sua maior parte, pelos seus atos junto ao meio ambiente. Atualmente, o aumento do número de 
pessoas vivendo em áreas de risco ambiental tem sido uma característica negativa do processo de 
urbanização e crescimento das cidades brasileiras, verificada principalmente nas regiões 
metropolitanas. Fatores econômicos, políticos, sociais e culturais contribuem para o avanço e a 
perpetuação desse quadro indesejável. Desta forma, é necessário que se criem mecanismos de 
detecção e prevenção dos riscos decorrentes de desastres ambientais através do uso de ferramentas 
que facilitem a gestão e o monitoramento de áreas suscetíveis. Pesquisas que tratam da temática 
ainda são incipientes no meio acadêmico, devido à escassez de informações e ao fato de estas, quando 
existentes, se encontrarem dispersas nos órgãos de gestão municipal e, quase sempre, disponíveis 
apenas a um público seleto. Além disso, não há ainda um cadastramento eficaz dos dados, nem 
mapas de riscos, em escalas adequadas. A partir do exposto, verifica-se que o impacto sócio-
ambiental, pode ser reduzido através da gestão e atenuação eficiente de riscos. Desta forma torna-se 
necessário desenvolver e aperfeiçoar modelos de previsão, monitorar instalações e elaborar 
regulamentos e planos de contingência para desastres naturais ou produzidos pelo homem. Com o 
desenvolvimento da cartografia digital, e o uso de ferramentas computacionais para 
geoprocessamento, que permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e a 
criar bancos de dados georreferenciados, é possível automatizar a produção de documentos 
cartográficos, que incorporam elementos indispensáveis a estruturação de uma política de prevenção, 
mitigação e otimização em situações de risco ambiental ou desastres naturais. O elemento mais 
importante desta estrutura é a base cartográfica, onde estão espacializados todos os dados que 
representam de maneira fiel a realidade de uso e ocupação do solo, bem como os aspectos físicos 
inerentes a área. Tradicionalmente, a base cartográfica é confeccionada com dados oriundos de 
levantamentos topográficos ou aerofotogramétricos. Com o avanço da tecnologia espacial, alguns 
satélites imageadores vêm produzindo imagens com alta resolução espacial, proporcionando a geração 
de produtos cartográficos com maior rapidez e viabilidade financeira, através das quais se podem 
obter informações objetivas e confiáveis. Dentro deste contexto, este projeto de pesquisa teve como 
objetivo, estudar a potencialidade da imagem de alta resolução do satélite IKONOS, que possue a 
variável estereoscópica, na geração de uma base cartografica de melhor qualidade. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foi delimitada uma área piloto dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Luiz 
Alves, em Santa Catarina, por se tratar de uma das regiões mais atingidas pelas enchentes e 
deslizamentos no ano de 2008. O procedimento metodológico foi executado a partir da utilização do 
software ERDAS – LPS, 2010 , onde foram geradas, numa primeira etapa, as imagens ortorretificadas 
permitindo a extração automática de feições e edição do terreno para a confecção de uma base 
cartografica em escala de 1:10.000. A segunda etapa foi a geração de pares estereoscópicos em 
ambiente 3D. que visam facilitar a coleta de dados com alta precisão, em vários estágios, nas áreas 
mais atingidas por deslizamentos de encostas. 
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A bacia do rio Araguaia faz parte de uma das maiores regiões hidrográficas do Brasil, a 
Tocantins-Araguaia. Devido as proporções continentais do pais e de suas extensas redes 
hidrográficas, se torna uma tarefa complexa o monitoramento e manejo dos recursos 
hídricos de uma forma eficiente e ágil, pois o avanço de usos como a pastagem e a 
agricultura são cada vez mais rápidos sobre as vegetações pioneiras, principalmente do 
bioma Cerrado. As imagens de satélite são produtos de extrema relevância no processo de 
monitoramento do uso e cobertura do solo e mapeamentos regionais e locais com escalas de 
maior detalhe são muito viáveis no auxílio a preservação dos recursos hídricos. Nesse 
contexto, esse trabalho propõe-se através do sensoriamento remoto, utilizando imagens de 
radar ASTER com resolução espacial de 30 metros, delimitar as sub-bacias do rio Araguaia. 
Como método de definir os cursos d’água com maior prioridade de conservação de suas 
matas ciliares e APP (Áreas de Preservação Permanente), bem como para implementação da 
leis ambientais vigentes para esse tema, adotou-se a hierarquização dos cursos d’água 
proposta por Strahler. Utilizando programas de SIG foi gerada a drenagem na escala de 
1:100000 e por meio delas foram determinadas sua hierarquização e em seguida 
delimitadas suas respectivas bacias. Os resultados apresentaram para o rio Araguaia 8 
ordens de drenagem, sendo que o rio nasce na sétima ordem e chega ao sua foz na oitava 
ordem. Outro critério analisado para a determinação das sub-bacias foram delimitá-las do 
curso d’água de primeira ordem até sexta ordem por estes corresponderem aos que 
deságuam no rio Araguaia. Como último passo foram calculadas a área e o perímetro de 
cada sub-bacia. 
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Com a utilização de ferramentas geocartográfica no estudo das eleições no estado do Paraná 
pode-se visualizar os resultados eleitorais em seu conjunto para atuar no sentido da análise 
da geografia eleitoral no (e do) Paraná. Mapear a distribuição dos resultados eleitorais, e 
analisar a relação destes com os aspectos sociais, é um método que revela uma dimensão 
que pode não ser visível nos dados brutos e a cartografia passa a ter um caráter heurístico, 
com grande poder de evocar e comunicar aspectos sócio-político-econômicos. A Cartografia 
Temática é apresentada como valioso instrumental que busca explorar a massa de dados 
estatísticos regionalizados e, tem como objetivo principal permitir a análise dos dados 
agregados em unidades geográficas básicas. Com os dados que dispomos na atualidade 
referente às eleições para governador no Paraná nos anos de 1998, 2002 e 2006 é possível 
fazer alguns prognósticos. Os dois principais candidatos ao governo do Estado em 2010 
(Osmar Dias - PDT e Beto Richa - PSDB) ainda não tiveram a oportunidade de governança 
estadual. No atual momento (Setembro/2010) é difícil saber quem será o vencedor, embora 
nas pesquisas Beto Richa apresente vantagens. Quando Beto Richa concorreu ao governo 
do Estado, em 2002, seus melhores resultados foram no Norte Pioneiro e Centro Oriental. 
Osmar Dias tem tido bons resultados no Oeste, Noroeste, Centro Ocidental e Norte Central. 
Desta forma Beto Richa deve ganhar no leste do Estado e Osmar no oeste. A clivagem 
urbano-rural (ou interior-capital) sustentaria uma candidatura vitoriosa ao governo do 
estado? Tendo em vista que um dos candidatos (Osmar) se apresenta como o homem do 
campo (é agrônomo, já foi secretário da agricultura) enquanto seu principal oponente (Beto 
Richa) apresenta-se como “bom moço” que fez uma administração exemplar em Curitiba, 
segundo avaliações em vários organismos publicitários, e pretende estender projetos da 
capital para o resto do Estado, pode-se prever que Richa ganhe nas cidades de maior porte 
e Osmar nas de menor. Quando da realização do 2º CARTOGEO já teremos os resultados 
do primeiro turno das eleições e poderão ser confirmados ou negados os prognósticos feitos 
a partir dos estudos de geografia eleitoral do Paraná no passado recente. 
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O objetivo da pesquisa é propor um método para a delimitação e o diagnóstico de Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) em Bacias Hidrográficas de forma semi-automatizada em Sistemas de 
Informações Geográficas com a utilização somente de bases de dados digitais gratuitas. Para 
exemplificar a viabilidade de aplicação da metodologia foi realizado o estudo do caso da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Gomeral, situada na vertente oriental da escarpa da Serra da Mantiqueira, 
no nordeste do Município de Guaratinguetá-SP. O método consiste na geração de layers (arquivos 
vetoriais) necessários à identificação e delimitação georreferenciada das APPs a partir da aplicação de 
técnicas de processamento digital de imagens nas imagens multiespectrais e pancromáticas do 
satélite CBERS 2B, e nas imagens de Radar SRTM Nas imagens CBERS 2B foram aplicadas as 
seguintes técnicas: registro, ampliação linear de contraste, composição colorida da imagem 
multiespectral (do sensor CCD) e fusão da imagem composta com a imagem pancromática (do sensor 
HRC). Tais procedimentos permitiram a obtenção de uma única imagem de recobrimento da área de 
estudo com características multiespectrais (composição colorida), mas com apenas 2,7m de resolução 
espacial. A imagem final “fusionada” foi interpretada diretamente na tela do computador através da 
correlação entre os padrões de tonalidade, forma, textura, cor, dimensão, sombra e aspecto dos seus 
pixels e observações diretamente no campo. Tal procedimento permitiu a identificação das seguintes 
informações: rede de drenagem hidrográfica, classes de uso da terra (edificações, silviculturas, 
culturas agrícolas e campos de origem antrópicas) e classes de coberturas vegetais naturais (florestas 
ombrófilas primárias, florestas ombrófilas secundárias e campos naturais de altitude). Estas 
informações foram vetorizadas de forma manual no software ArcGis 9.2. A imagem de radar SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) atualmente disponível para download no sítio do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) serviu de base para a geração do modelo digital de elevação (MDE) 
que permitiu a extração dos layers de hipsometria, declividade e limites de bacia. Tal MDE foi gerado 
com o uso do aplicativo 3D Analyst do software ArcGis. Os layers de hipsometria, declividade, rede de 
drenagem e limites de Bacia foram analisados conjuntamente e correlacionados com as premissas da 
Resolução CONAMA 303 de 2002 que dispõem sobre parâmetros, definições e limites das Áreas de 
Preservação Permanente (Art. 1°, 2° e 3°) para a identificação dos aspectos físicos da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Gomeral que configuram em APPs. Dessa maneira, foram identificados sete 
tipos diferentes de APPs na Bacia, a saber: nascentes, vegetação ripária ou ciliar, vertentes com 
declividade superior a 100% (45º), linhas de cumeada ou divisores de águas, topos de morro e de 
montanha e áreas com altitudes superiores a 1800 metros. Estas APPs identificadas foram 
vetorizadas no com o uso de diversos aplicativos do software ArcGis, de forma automatizada. Por fim, 
foram combinados os layers de APPs, Uso da Terra e Cobertura Vegetal Natural; com o uso de 
aplicativos de intersecção do software ArcGis, o que permitiu identificar as áreas onde as APPs estão 
sendo submetidas a usos inadequados em relação às premissas do código florestal brasileiro e 
portanto configuram em ocorrências de crimes ambientais na Bacia Hidrográfica analisada. Além 
disso, foram tabuladas as informações de área em hectares ocupadas por todas as classes de uso da 
terra e de cobertura vegetal natural em cada um dos diferentes tipos de APPs; o que permitiu um 
diagnóstico mais detalhado acerca da atual situação das APPs na Bacia Hidrográfica em questão. Ao 
final do trabalho pode-se concluir que a metodologia proposta se mostrou consideravelmente eficaz, 
rápida e de baixo custo; podendo servir de base para novos estudos relacionados à delimitação e o 
diagnóstico de Áreas de Preservação Permanente. 
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O mapeamento da rede de drenagem é de extrema importância no planejamento e gestão 
ambiental, pois esta se constitui numa variável relevante para o entendimento e simulação 
dos processos hidrológicos e para a análise de suas interações com a morfologia local. Neste 
sentido, o adequado mapeamento da rede de drenagem destaca-se na conservação de 
nossos recursos hídricos, conforme previsto em Lei. Os modelos digitais de elevação (MDE), 
especificamente aqueles obtidos por imageamento orbital (SRTM, Shuttle Radar Topography 
Mission), tem sido amplamente utilizados na extração automática da rede de drenagem 
como forma de dinamizar e obter maior detalhamento no mapeamento de drenagens. Os 
dados SRTM estão disponíveis em diferentes fontes, dentre as quais se destacam a USGS 
(United States Geological Survey), a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) e o Projeto TOPODATA, resultantes de diversos processamentos digitais, e 
que, portanto, podem apresentar diferenças significativas em relação às informações 
extraídas. O objetivo desta pesquisa é obter automaticamente a rede de drenagem a partir 
das fontes de dados SRTM citadas e avaliar a viabilidade e compatibilidade das redes de 
drenagem extraídas. A etapa de extração automática da rede de drenagem foi executada a 
partir da ferramenta Hidrology, inserida no pacote ArcGis, seguindo os procedimentos de 
aplicação do comando “fill sinks”, o cálculo da direção de fluxo (flow direction), a obtenção 
da matriz com acumulação de fluxos e a geração da rede de drenagem nos formatos 
matricial e vetorial. A técnica aqui escolhida confirma a eficiência do modo automático de 
extração da rede de drenagem a partir do uso de MDE, algumas delas, apresentando 
precisão compatível com a base de dados digital disponibilizada pelo IBGE. Os resultados 
demonstram, de modo geral, que podem existir ambiguidades entre as diferentes bases 
cartográficas e escalas utilizadas, uma vez que após a análise comparativa das redes 
extraídas automaticamente constatou-se uma expressiva diferença entre os dados obtidos 
pelo SRTM da Embrapa e USGS quando comparados aos dados obtidos pelo projeto 
Topodata. Assim, convém não empregar, dentro de um mesmo projeto, MDE de bases 
distintas para a elaboração de mapas de drenagem. Além disso, é importante salientar que 
as técnicas apoiadas nas Geotecnologias, somente terão aplicação eficaz na tomada de 
decisões sobre o espaço geográfico, quando seu usuário compreender as potencialidades e 
limitações da técnica escolhida e atentar para a necessidade de se empregar base de dados 
e escalas adequadas e condizentes ao estudo estabelecido, bem como, a importância da 
validação dos resultados obtidos, a fim de que as fontes ora utilizadas sejam as melhores 
para realizar análises quantitativas e/ou qualitativas da realidade espacial em questão. 
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A atividade pesqueira na Amazônia pode ser dividida em cinco categorias: pesca de 
subsistência, pesca comercial, pesca industrial, pesca ornamental e pesca esportiva. 
Restrições à captura em determinadas áreas ou em corpos de água fechados são utilizadas 
principalmente por comunidades ribeirinhas para evitar a depleção dos recursos pesqueiros 
nos sistemas lacustres que utilizam para se abastecer de pescado. O mapeamento dos 
diferentes lagos para efetivar o manejo participativo das comunidades é de fundamental 
importância para um melhor entendimento da região. Diante desse contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo a utilização de técnicas de sensoriamento remoto para 
delimitação e mapeamento dos lagos de pesca no estado do Amazonas. Desta forma, o 
método utilizado para o mapeamento dos lagos para o manejo de pesca se deu através do 
uso de imagens de satélite e com uma participação dos pescadores das comunidades 
envolvidas no processo para delimitação dos diferentes tipos de lagos manejados. Os 
resultados obtidos com este trabalho demonstram que através do uso do sensoriamento 
remoto para o mapeamento dos acordos de pesca necessitam de um forte envolvimento 
comunitário, e que o uso dessa metodologia contribuiu significativamente para um controle 
dos estoques pesqueiros nos lagos, bem como um aumento da renda dos trabalhadores 
envolvidos. Enfim, as técnicas utilizadas foram de fundamental importância para o 
desenvolvimento das comunidades envolvidas com a atividade pesqueira, pois conseguiram 
aliar o desenvolvimento econômico com a preservação das espécies. 
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O aprender cartográfico está presente na vida do ser humano desde os primeiros passos, porém de 
forma inconsciente. No início da escolaridade, entre toda a prontidão que se desenvolve com a 
criança para alfabetizá-la, deve-se estar presente também a preparação para a linguagem gráfica 
espacial. Tal problemática não se refere ao trabalho com conceitos complexos de orientação, escala 
e legenda, inapropriados para essa faixa etária. O objetivo é desenvolver práticas lúdicas que 
envolvam indiretamente o processo de codificação e decodificação de símbolos gráficos (signos), 
atrelando a ideia de significantes e significados a partir da própria realidade da criança e seu 
universo criativo. Para esta proposta, o procedimento metodológico adotado é baseado em estudos 
do campo cartográfico e da psicologia da aprendizagem. Tal literatura teorizada vem a respaldar o 
desencadeamento de ações elementares, como um jogo de representações simbólicas sobre o 
espaço vivido, vindo a subsidiar o apreender cartográfico básico. Aos poucos, este brincar vai 
inserindo novas práticas, de acordo com a capacidade cognitiva dos alunos, e multiplicando 
sucessivamente a bagagem cartográfica mental, que, por sua vez, será imprescindível na 
compreensão de conceitos de nível abstrato, em séries posteriores. A conclusão de experiências de 
pesquisa-ação em sala de aula, vem confirmar a tese de que é possível vislumbrar resultados muito 
satisfatórios quando, atuando como docente, se tem o comprometimento em desenvolver nos 
educandos, um aprendizado construtivo e não meramente reprodutivo. Nesse sentido, o trabalho 
com a Cartografia no contexto escolar alcança patamares de grande interesse e relevância, sendo 
percebida como um aprendizado vinculado ao próprio cotidiano do aluno, e não como um mero 
cumprimento de currículo programático. 
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A produção de materiais didáticos táteis por professores em formação contínua: experiência na 
aprendizagem das noções e representações cartográficas. A presente pesquisa parte da experiência 
da autora em produção de representações geocartográficas táteis, adquirida durante a graduação, 
nos programas de estágio oferecidos pela Universidade de São Paulo (Bolsa-Trabalho – COSEAS; 
Ensinar com Pesquisa – PRG), desenvolvidos no Laboratório de Ensino e Material Didático, do 
Departamento de Geografia, LEMADI-DG, entre os anos de 2004 e 2007. Soma-se a esta 
experiência a realização do trabalho de conclusão do bacharelado, em que construímos e avaliamos 
preliminarmente um globo terrestre e um planisfério, com a informação hipsométrica, adaptados em 
porcelana fria. A partir dos pressupostos da Cartografia Tátil, o objetivo geral deste trabalho é 
analisar o ato (momento) de produção de material didático por professores e, com as contribuições 
da Teoria da Atividade Histórico-Cultural, discutir a aprendizagem da linguagem cartográfica. Os 
objetivos específicos que compõe a pesquisa são: discutir a produção de material didático tátil como 
recurso multissensorial, não apenas um elemento de inclusão; selecionar uma técnica de produção 
do material didático de acordo com as metodologias da Cartografia Tátil (VASCONCELLOS, 1993; 
SENA, 2008; CARMO, 2009); analisar o processo de produção de material didático em uma atividade 
de formação docente, sob a perspectiva histórico-cultural (VYGOTSKY, LEONTIEV) e em atenção 
aos saberes docentes, por meio da apreensão do discurso (ato de fala, enunciação – BAKHTIN); de 
acordo com a análise deste processo de produção de material didático, verificar as possibilidades de 
aprendizagem das noções e representações gráficas. Como parte fundamental da pesquisa, 
executamos de acordo com o segundo objetivo específico, uma proposta prática de produção de 
material didático em uma oficina voltada aos professores em formação contínua, trabalhando as 
noções cartográficas a partir das metodologias de produção de materiais táteis. Com o fundamento 
teórico da atividade histórico-cultural em autores como Vygotsky e Leontiev, discutimos a questão da 
mediação na aprendizagem junto aos professores. As análises tanto processo de produção de 
materiais pelos docentes (e possíveis aprendizagens), ocorrido na oficina, como sobre as reflexões 
de sua prática, serão feitas com fundo teórico de Bakhtin, buscando no diálogo, elementos como 
enunciados, “discurso de outrem”. As pesquisas realizadas em Cartografia Tátil, assim como em 
Cartografia Escolar já apontam em larga escala a necessidade de preparo de professores e, de 
introdução às noções cartográficas aos alunos. A formação de professores demanda, por sua vez, 
além de um aparato teórico, um espaço de diálogo entre o formador e os formandos, de modo que 
em atividade teórica e prática o professor tenha a dimensão completa da práxys pedagógica. 
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A alfabetização cartográfica, ao preparar um aluno mapeador, visa à leitura de mapas. Através 
dessas habilidades desenvolvidas - mapeador e leitor de mapas – pode-se desenvolver a 
compreensão das distintas formas de representação dos fenômenos sobre o espaço em suas 
escalas global, regional e local. Dessa forma, considera-se o mapa fundamental à Geografia Escolar, 
sendo ele uma representação simbólica do espaço geográfico e, auxiliando na compreensão da 
organização deste. O artigo centra-se em abordar o objeto de aprendizagem (oa) intitulado Indo e 
Vindo – elaboração de pré-mapas na perspectiva da alfabetização cartográfica. Apontam-se como 
objetivos do objeto de aprendizagem: (a) identificar e diferenciar os modos de implantação (ponto, 
linha e área); (b) analisar criticamente a configuração do espaço vivido; (c) aprender a orientar-se a 
partir da memória visual do espaço que vive, ou trajetos que percorrem; (d) elaborar pré-mapas por 
meio do uso de ferramentas computacionais e seus aplicativos. Este recurso didático (oa) foi 
elaborado pela equipe da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), vinculada a Rede 
Internacional Virtual de Educação (RIVED) da Secretaria de Educação a Distância (SEED) do 
Ministério da Educação (MEC). Estruturou-se na metodologia RIVED, a qual organiza uma série de 
documentos para planejamento do oa, entre eles: o design pedagógico, o roteiro e o guia do 
professor. Utilizaram-se os aplicativos CorelDRAW para as ilustrações e Flash para as animações. 
Como resultado aponta-se a disponibilidade de um oa que segue como base teórica a alfabetização 
cartográfica através de elementos essenciais para a iniciação à Cartografia; como as visões vertical, 
horizontal e oblíqua, a imagem bidimensional e tridimensional; além do alfabeto cartográfico, com 
destaque para pontos linhas e áreas. Esses elementos constituem-se no conhecimento básico, 
fundamental, para um “mapeador iniciante”, à medida que, são componentes intrínsecos aos mapas. 
Esse primeiro momento constitui, então, a cognição cartográfica que alicerça a fundamentação 
cartográfica. A utilização do ao permite ainda a interação com as fases mais complexas do 
mapeamento, como a construção da legenda e as noções de proporção, escala e lateralidade, 
referência e orientação. Ressalta-se a necessidade de conhecimento prévio para realizar a “ação” 
cartográfica, ou seja, dos elementos essenciais que compõem um mapa, considerado uma forma de 
representação e de expressão dos fenômenos espaciais. Deve-se salientar a importância da 
Cartografia como um meio de comunicação eficaz, essencial para orientar-se no espaço, bem como, 
para visualizar a distribuição das diversas temáticas que permeiam a relação sociedade-natureza. 
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Durante a graduação alunos do Curso de Licenciatura em Geografia, cursam disciplinas como 
geologia, geomorfologia, biogeografia, cartografia, entre outras correspondentes à geografia física e 
humana. Porém, frente ao período de estágio, a aplicação destes conteúdos torna-se cada vez mais 
difícil, visto que a relação conteúdo x localização geográfica, com o auxílio do mapa ainda se faz 
cada vez mais ausente, tanto na rede pública e particular de ensino fundamental e médio, como na 
própria universidade. O presente trabalho pretende demonstrar como é possível elaborar um material 
didático, para o auxílio na dinâmica das aulas de geologia, antes e posterior ao trabalho de campo. A 
elaboração de um recurso didático embasado em pesquisa de campo justifica-se pela necessidade 
de incorporar aos estudos na área da geografia/cartografia, formas de planejamento e organização 
dos conteúdos para que estes possam ser melhor desenvolvidos, contribuindo para uma formação 
clara dos acadêmicos na universidade, mas sobretudo, dos alunos das escolas nos diferentes níveis 
de ensino. A pesquisa busca como objetivo, possibilitar aos alunos a compreensão da evolução 
geológica do Estado do Rio Grande do Sul a partir da sua distribuição em mapa didático, destacando 
a importância da leitura dos elementos geológicos e cartográficos em campo e por fim, disponibilizar 
o mapa como um recurso didático para o meio acadêmico e para a comunidade, como forma de 
auxiliar a formação na área do conhecimento. O estudo foi desenvolvido em uma primeira etapa, 
através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. Após foi realizado um trabalho de campo o que 
possibilitou efetuar tomadas de fotografias, bem como, a coleta de pontos de coordenadas 
geográficas das diferentes litologias através do GPS (Global Position System,), para posterior 
distribuição das informações no mapa. Em uma terceira etapa, já em laboratório, foi dado início a 
elaboração do mapa didático, utilizando-se do software Spring, onde os pontos coletados com GPS 
em campo foram plotados no sistema, localizando de forma clara a trajetória realizada. A edição do 
mapa foi realizada pelo programa Corel Draw x5. O mapa didático da evolução geológica do Rio 
Grande do Sul e o banco de rochas auxiliam no desenvolvimento das aulas de geologia, bem como, 
possibilita aos estagiários do curso de licenciatura em geografia, utilizar este recurso para levar até 
as escolas um conhecimento com um caráter mais prático e claro, dinamizando as aulas e 
contribuindo para a melhor compreensão da dinâmica geológica do Estado. Após a observação e 
análise in loco dos afloramentos ígneos e metamórficos, ao retornar a cidade de Pelotas pode-se 
visualizar o produto do intemperismo e erosão de todos os demais afloramentos, as areias recentes 
do quaternário que estão presentes no litoral do Estado, incluindo a cidade de Pelotas-RS. Pode-se 
acrescentar ainda que, é através desta contextualização e relação da cartografia com as demais 
disciplinas na área do conhecimento, que este trabalho procura chamar a atenção para a importância 
de analisá-la e praticá-la, levando em consideração às várias possibilidades de estudos teórico-
metodológicos. Com o mapa editado e auxiliado pelo banco de rochas, este foi utilizado pela turma 
do 4º semestre do curso de licenciatura em geografia na disciplina de geologia, no ano de 2010. O 
recurso didático possibilitou um estudo de forma mais concreta e perceptível do conteúdo visto em 
aula e também auxiliou na compreensão da distribuição espacial das várias litologias que compõe o 
Estado do Rio Grande do Sul. Entende-se ainda que, este recurso didático busca na sua 
particularidade dar maior eficiência à representação e interpretação das informações cartográficas e 
da dinâmica geológica do espaço geográfico estudado, contribuindo para a ampliação do 
conhecimento. 
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A oficina “Aqui é o meu lugar” faz parte do Programa de Educação Ambiental GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo), desenvolvido pela HABTEC Engenharia Ambiental em função de uma condicionante de 
licenciamento para empreendimento da PETROBRAS Engenharia. O referido Programa é 
desenvolvido na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, e engloba 
três municípios, a citar: Rio de Janeiro, São Gonçalo e Magé, contemplando um público de interesse 
heterogêneo e estrategicamente dividido em interno (trabalhadores envolvidos no empreendimento) 
e externo (comunidades circunvizinhas: pescadores, moradores e estudantes – crianças e 
adolescentes). O Programa foi iniciado em novembro de 2009 e terá duração de dois anos. Esta 
oficina foi desenvolvida em um período de 20 horas, com estudantes do quinto ano do Primeiro Ciclo 
do Ensino Fundamental, do CIEP 250 Rosendo Rica Marco. A instituição localiza-se no bairro do 
Gradim, no município de São Gonçalo. A concepção metodológica da oficina foi referendada a partir 
das diretrizes presentes na Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 , que orienta a Educação Ambiental 
como promotora do “desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos” (Artigo 5º, parágrafo I). Para atingir o objetivo principal da 
oficina, que foi a identificação de diferentes percepções do público de interesse em relação ao meio 
ambiente local, privilegiando sua realidade socioambiental no contexto da Baía de Guanabara e 
dialogando com as práticas e saberes locais, foram utilizados os conceitos da Geografia de espaço e 
lugar. Para tal, a escala geográfica foi utilizada como base e trabalhada em atividade onde diferentes 
representações cartográficas do espaço (mapa ilustrado da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, mapa político do Estado do Rio de Janeiro, mapa político do Brasil e mapa-mundi 
político) foram abordados. A ideia de que o espaço representado cartograficamente é imutável e 
mera figura geométrica não dá conta da complexidade das relações estabelecidas pelos grupos 
sociais, onde cada indivíduo atua como agente transformador e transformado, simultaneamente. 
Nesse sentido, observa-se que o uso da cartografia no contexto da Geografia Escolar nem sempre 
considera e retrata a fluidez do espaço geográfico, bem como a influência dos grupos sociais sobre o 
mesmo. Isto posto, buscou-se na estratégia metodológica aplicada desenvolver diferentes 
habilidades em relação à percepção espacial do público de interesse. Partindo-se da utilização dos 
mapas anteriormente mencionados, os participantes foram estimulados a identificar onde eles se 
localizariam em diferentes escalas. A partir de então, desenvolveu-se um trabalho de 
reconhecimento das diversas relações estabelecidas entre os mesmos e o espaço, solicitando 
especificar interações de interdependências e de pertencimento diante do espaço vivido/percebido. 
Identificou-se uma relativa facilidade nos estudantes em se localizar nas diferentes escalas espaciais 
apresentadas. Contudo, notou-se que quando ocorre a superação da noção de escala, e o espaço é 
apresentado como único, os estudantes não conseguem compreender como as suas ações a nível 
local podem influenciar no nível regional, quiçá global. Dessa forma, as conclusões preliminares 
apontam para a necessidade da adoção de metodologias capazes de levar o indivíduo a formular 
diferentes visões entre a relação indivíduo-espaço, de modo que o espaço seja entendido como 
lugar/local e que suas ações influenciam na qualidade do mesmo. 
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O processo de comunicação da humanidade pode ocorrer sob vários enfoques, através de palavras, 
símbolos ou representações. Dentre elas, destaca-se o comunicador máximo, o mapa, que integrado 
a cartografia e impulsionado pelo advento dos computadores, é amplamente disseminado pelas 
mídias e, recentemente, pode ser obtido e manipulado pela internet. Ao pensar no mapa, diz-se que 
é o documento que ora representa o mundo real reduzido, ora é visto como agente de comunicação 
e meio de orientação e localização na superfície terrestre. A evolução humana e da cartografia fez do 
mapa um veículo de comunicação e, posteriormente, um meio de visualização científica. Porém, para 
atingir esses objetivos apreende-se de uma linguagem cartográfica eficiente e capaz de comunicar a 
partir da semiótica, ciência geral de todas as linguagens, especificamente atreladas às 
representações de signos. Dessa forma, a cartografia utiliza a linguagem gráfica para representar a 
realidade e quanto mais eficaz for essa abordagem, circunstanciada nos símbolos cartográficos, 
melhor será a representação, análise e interpretação do espaço geográfico em suas particularidades. 
No ensino da Geografia, tais recursos contribuem para auxiliar a aprendizagem de fatos e fenômenos 
que são mais bem apreendidos a partir da associação entre linguagem gráfica e linguagem textual. 
Este trabalho tem como finalidade precípua abordar a importância do estudo do espaço local na 
perspectiva da cartografia escolar, tendo como recorte espacial o município de Restinga Sêca, Rio 
Grande do Sul, Brasil, através da elaboração do Atlas Eletrônico e Socioeconômico Municipal, 
concebido e definido como a associação de Atlas eletrônico Simples e Interativo, pois o usuário 
realizará uma navegação livre, não linear, em que é possível a escolha do caminho a seguir e das 
informações que deseja visualizar. Este estudo estruturou-se a partir de uma abordagem municipal e 
considerou-se toda área do Município e, em específico a área urbana, selecionou-se grupos de 
variáveis socioeconômicas para a elaboração dos mapas temáticos urbanos. Em ambas abordagens, 
considerou-se como unidade espacial o setor censitário. Metodologicamente, seguiu-se a proposta 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a definição das variáveis conforme o 
Censo Demográfico 2000. O Atlas, em sua concepção, possui interação parcial com o usuário e 
apresenta recursos de multimídia com textos, imagens e animações. Permite ao usuário a 
manipulação de um conjunto de mapas, com a possibilidade de selecionar a (s) classe (s) de temas 
que deseja visualizar, podendo combinar informações pré-definidas e configurar um mapa. Para a 
compreensão da organização espacial destes dados para o Município, utilizou-se da tecnologia 
proporcionada pelo geoprocessamento. Tal técnica contribuiu na elaboração dos mapas que 
demonstram a realidade socioeconômica municipal, pressuposto básico do Atlas para o 
entendimento com enfoque para o Ensino Fundamental. A nível municipal, os Atlas Geográficos, 
quando utilizados nas escolas, oferecem oportunidades para que os professores realizem um 
trabalho interdisciplinar envolvendo a teoria e a prática pedagógica, levando o aluno à compreensão 
crítica e reflexiva acerca da realidade local. Diante disso, considerou-se o Atlas um material didático 
e um recurso de aprendizagem em meio digital propício para a utilização no ambiente escolar para o 
estudo do Município. 
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Este trabalho faz parte do Projeto de Extensão “Conhecendo a Paraíba”, cadastrado no SigProj e tem como 
objetivo mostrar as atividades voltadas para o aprendizado básico da Geografia, dando aos participantes (alunos 
de graduação de várias áreas, professores do ensino fundamental e médio e comunidade em geral) a 
oportunidade de aprender, além do conteúdo teórico, o conhecimento prático, através do uso da maquete 
instrumento experimental, artesanal e de baixo custo com o intuito de desenvolver as habilidades científicas 
através do uso dos conceitos geográficos tendo como base a maquete. O Laboratório e Oficina de Geografia da 
Paraíba (LOGEPA) foi criado no ano de 1997 e faz parte do Departamento de Geociências da Universidade 
Federal da Paraíba através do empenho da equipe de professores e de técnicos vinculados ao departamento. 
Tal equipe trabalhou por dois anos no projeto de construção da Maquete da Paraíba, principal ferramenta 
pedagógica que deu origem ao laboratório. O laboratório tem como objetivo servir de suporte para o 
fortalecimento do ensino de Geografia da Paraíba nos diferentes níveis do ensino, tanto fundamental como 
médio e também serve de apoio a diversas outras áreas do conhecimento acadêmico. A primeira fase do projeto 
da construção da maquete da Paraíba, a mais longa, durou dois anos. A maquete possui 5 metros de extensão 
por 2 metros de largura. A maquete foi construída a partir de uma técnica simples e barata, utilizando-se apenas 
de isopor como material principal, cola branca e pó de serra. A primeira etapa de execução da maquete constitui 
na retirada das curvas de nível no papel vegetal para, em seguida, serem transportadas para uma placa de 
isopor. Após o recorte do isopor, as placas são coladas, tendo como referência a carta base. Os intervalos das 
placas são preenchidos com uma massa produzida a partir da mistura de cola e pó de serra. Em seguida, usa-
se de uma lixa para dar o acabamento. Finalmente, a superfície da maquete foi pintada com a cor marrom, e 
acrescentada os elementos cartográficos, como por exemplo, a hidrografia na cor azul e a área urbana, na cor 
vermelha. Finalmente após a secagem, a maquete recebe uma camada de verniz, para dar maior proteção. A 
maquete contém informações dos elementos naturais, tais como o relevo, hidrografia e também o perfil sócio-
econômico do estado, ela foi apresentada pela primeira vez ao público em outubro de 1997, durante o IV 
encontro de Extensão realizado na Reitoria do Campus I, em João Pessoa. O projeto da maquete serviu como 
pilar de sustentação para as demais etapas de criação do Laboratório. Podemos observar que ao longo dos 
anos e diversos atendimentos às escolas públicas e privadas, realizados pelo LOGEPA, nota-se que a maquete 
tem mostrado o poder da comunicação no que diz respeito à transmissão da informação ao público alvo. Na 
maquete, o potencial de percepção aumenta consideravelmente a medida que se compara a um modelo de 
representação bidimensional como o mapa, porém, não deixando-se de levar em consideração a relevância do 
mapa para a cartografia, uma vez que, a maquete é construída a partir de um mapa base. A maquete também 
ajuda o aluno a fazer uma análise integrada da paisagem, conhecendo melhor os elementos naturais do seu 
estado, visualizando em menor escala a realidade e suprindo, em parte, uma necessidade imensa, no que se 
refere ao material didático sobre Geografia da Paraíba. Palavras-chave: Geografia e ensino, maquete uma 
prática pedagógica, novas metodologias.  
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O presente estudo tem por finalidade evidenciar a influência da cartografia no cotidiano dos 
acadêmicos do primeiro e quarto ano do curso de geografia, período noturno, da Universidade 
Estadual de Maringá – PR. Para se alcançar o objetivo proposto foi realizado um questionário 
baseado em análise qualitativa, sendo aplicado em estudantes do público alvo, escolhidos de 
maneira aleatória. Desta forma foi possível realizar uma comparação entre os acadêmicos do 
primeiro e quarto ano a respeito da influência da cartografia em seu cotidiano, visando assim, 
entender como é utilizada na organização do espaço geográfico. Em decorrência destes fatores 
pode-se verificar como as informações cartográficas estão sendo manipuladas e aplicadas no espaço 
geográfico pelos acadêmicos do quarto ano, visto que os mesmos já receberam embasamento 
cartográfico elaborado em sua vida acadêmica. Durante o questionamento os entrevistados 
demonstraram dificuldades muito semelhantes relacionados a princípios cartográficos, como escala e 
orientação. Diante dos dados coletados nos questionários verificou-se que os entrevistados do 
primeiro ano chegam ao ensino superior com nível muito baixo de conhecimento cartográfico. 
Portanto, estes relataram dificuldade em entender conceitos da disciplina de cartografia e realizar 
cálculos matemáticos, onde pode-se evidenciar problemas de aprendizado na área da matemática 
durante o ensino médio. Os entrevistados do quarto ano já relataram ter tido uma introdução a 
conceitos cartográficos no ensino médio e, mesmo com este conhecimento prévio, apresentaram 
dificuldade durante as aulas sobre os temas abordados. Alguns alunos argumentaram que utilizam 
esporadicamente em situações corriqueiras hipotéticas as ferramentas cartográficas apreendidas nas 
disciplinas de cartografia para resolução de problemas no cotidiano, como descobrir um endereço 
desconhecido ou ao fazer um planejamento de viagem. No entanto, percebeu-se que a maioria dos 
entrevistados continua recorrendo a informações de caráter não-científico. Dentre os entrevistados, 
destacam-se aqueles que desenvolveram projetos de iniciação científica ao longo do período de 
graduação, pois tiveram oportunidade de fixação dos conhecimentos ensinados em sala de aula a 
partir do maior contato no manuseio e elaboração de produtos cartográficos. Todos os entrevistados 
destacaram a importância da cartografia para o geógrafo, mas, os mesmos não se beneficiam de 
forma adequada dos conhecimentos científicos cartográficos no cotidiano. Para melhorar o 
entendimento dos alunos em relação ao conteúdo cartográfico propõe-se que este ensino tenha um 
aspecto mais voltado para aplicações na realidade. 
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O referido trabalho objetiva a análise da paisagem da bacia hidrográfica do bairro Vila Primavera, 
através da elaboração de representações temáticas ambientais e construção de maquete. Esse 
projeto pedagógico, com apoio financeiro de empresa privada, assessoria de um engenheiro 
agrônomo e uma pedagoga, teve início em junho de 2010 e vem sendo desenvolvido com alunos da 
5ª serie do ensino fundamental da escola pública municipal EMEF professora Maria de Lourdes Negri 
de Oliveira, no bairro Vila Primavera, município de Jarinu-SP. Utilizando das imagens de satélite 
adquiridas na web site do Google earth, carta topográfica do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) 
escala 1/10.000, levantamento planialtimétrico do loteamento e reconhecimento de campo, os alunos 
fizeram a releitura das imagens, com reprodução de croquis de uso e ocupação do solo e construção 
de maquete da bacia hidrográfica, afluente do ribeirão do Maracanã. Esta última construída na escala 
horizontal de 1/2000, vertical de 1/500 e eqüidistância entre curvas de nível de 5 em 5 m possui 
1,25x1,0m sendo utilizado para sua confecção os seguintes materiais: isopor, papel pardo e cola 
branca. Além da elaboração desse material didático é estimulada em sala de aula a leitura de textos 
relacionada ao tema de meio ambiente, e conceitos relativo à ampliação e redução de escala de 
projeto entre outros. A utilização da cartografia ambiental para interpretação da paisagem no 
contexto regional tem mostrado sua utilidade pedagógica, pois é possível verificar a participação e 
reflexão dos alunos em sala de aula e o interesse dos mesmos na melhoria da qualidade de vida do 
bairro, inclusive em ações para recuperação das áreas desprovidas de vegetação nativa, arborização 
urbana e organização dos espaços. O projeto ainda não foi concluído prevendo-se uma integração 
maior da escola com a população do bairro, levando até aos mesmos os resultados dos estudos 
ambientais desenvolvidos pelos alunos. 
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A área de cartografia é entendida como os saberes básicos da representação gráfica do espaço 
utilizada para produzir o conhecimento cartográfico e vem sendo ministrada como disciplinas 
curriculares nos cursos de Geografia no Brasil. A pesquisa procura responder a seguinte questão: 
Qual a relevância da Cartografia para a formação e utilização dos profissionais de Geografia? A 
problemática apontada acima, norteou nossa pesquisa e nosso objetivo geral de realizar uma análise 
de como os saberes cartográficos são efetivados na atualidade no ensino superior de Geografia no 
estado de São Paulo. Os objetivos específicos são: caracterizar a relação entre o saber cartográfico 
no ensino superior de Geografia e no ensino básico de Geografia; analisar criticamente os conteúdos 
de cartografia que são ensinados nos cursos superiores em geografia; analisar em que medida a 
formação profissional em Geografia influencia no seu modo de ver e trabalhar com os saberes 
cartográficos no ensino de Geografia; e identificar a necessidade e a existência de novas temáticas 
cartográficas que devam estar presentes no ensino superior de Geografia. As instituições escolhidas 
para a pesquisa são as três universidades estaduais públicas e seus cursos de Geografia: 
Universidade de São Paulo (USP), no município de São Paulo, a Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), no município de Campinas e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), nos municípios de Rio Claro, Presidente Prudente e Ourinhos, totalizando 
em 2006-2008, dezesseis professores. A pesquisa foi estruturada em quatro partes. Na primeira 
parte, o Entendimento da Cartografia na Atualidade e sua relação com a Geografia procuraram situar 
a Cartografia enquanto área de conhecimento e sua relação com a Geografia, tecendo aproximações 
entre os dois campos de conhecimento segundo o desenvolvimento do pensamento de cada área. 
Na segunda parte Cartografia e Formação do profissional de Geografia, apresentamos uma 
discussão relacionada à presença da cartografia como componente curricular nos cursos de 
licenciatura e bacharelado em Geografia e contextualizando essa presença com a necessidade de 
colaborar com a formação reflexiva dos profissionais de Geografia. A terceira parte, Os Saberes 
Cartográficos na Construção de uma Educação Cartográfica enfoca as características dos saberes 
cartográficos no ensino superior e no ensino básico e contextualiza a transposição didática 
necessária para a efetivação desses saberes para a nossa sociedade. A quarta e última parte, O 
Docente de Cartografia no Ensino superior e a Efetivação da Educação Cartográfica, discute com 
base nas entrevistas com os docentes e no referencial bibliográfico o papel do docente de cartografia 
na formação dos profissionais de Geografia na atualidade e a relevância da efetivação da Educação 
Cartográfica. A pesquisa colabora para o entendimento da produção do saber cartográfico no ensino 
superior de geografia e dessa maneira contribuir para a educação cartográfica como conhecimento 
espacial relevante para a formação do cidadão em nossa sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   095   

mailto:clezio.santos@ig.com.br


 

     
 

A CARTOGRAFIA NAS AULAS DE GEOGRAFIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 

 
 
 

DENIZE DOS SANTOS PONTES         Índice 
denize_ambiente@hotmail.com  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 
 
RONELMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
ronelma-geo@hotmail.com  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 
 
JANIO EUZÉBIO LEORIANO  
janio_geocartografia@hotmail.com  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 
 
 
 
O uso da cartografia é de fundamental importância para a geografia, pois transmite uma mensagem 
específica sobre um dado espaço, possibilitando a análise do mesmo. Nos meios técnicos é um 
instrumento essencial para a realização da analise espacial, da mesma forma deveria acontecer no 
cotidiano escolar. O uso dos mapas na sala de aula é de fundamental relevância para que os alunos 
possam compreender melhor o espaço geográfico, pois a utilização dos mesmos desenvolve a 
capacidade intelectual, abstrata, sobre o entendimento do mapa e da sua leitura. As dificuldades 
encontradas pelos professores no uso deste instrumental tão necessário a geografia é o objetivo 
principal deste trabalho, o uso da cartografia nas aulas de geografia do ensino público do município 
de Palmeira dos Índios – Alagoas, não se restringe somente a falta de material, mas também a 
outras variáveis que permeia as relações ensino e aprendizagem, professor e aluno. Para a 
realização da pesquisa foi utilizado discussões teóricas acerca do Ensino de Geografia e da 
cartografia nas aulas de geografia, a pesquisa com os professores, primeira etapa, a partir da 
aplicação de questionários com os mesmos. Nesta fase do trabalho professores de oito escolas 
forma entrevistados, onde se pode chegar a algumas considerações iniciais, pesquisa em 
desenvolvimento, sobre o uso da cartografia nas aulas de geografia. Os professores, de forma geral, 
afirmaram fazer o uso dos mapas em sala de aula. Não existe carência de material para as suas 
aulas e que o acesso a este é fácil, ou seja, fica a disposição deles. Mas, é importante ressaltar que 
quando eles foram questionados sobre quais os materiais eles dispunham para suas aulas estes 
responderam, na sua grande maioria, que o livro didático é seu principal material, estando estes 
disponíveis também para os alunos constantemente. Os conteúdos que mais costuma ser trabalhado 
com o auxílio do mapa é a divisão política do mundo e do Brasil, seguido de outros temas mais 
voltados para os “aspectos” físicos. Outros elementos que vão permear um diagnóstico sobre o uso 
da cartografia nas aulas de Geografia estão em fase de execução, mas podemos compreender que, 
apesar da valorização da cartografia pelos professores de geografia entrevistados, existe uma 
limitação grande com relação ao entendimento da cartografia com parte de um conjunto de 
elementos da representação gráfica e que em termos de material disponibilizados o livro didático 
está sendo visto como grande fonte, sem considerar o mapa analógico como fonte de atração dos 
alunos, para o manuseio, o contato físico, que possibilite o estudo particular de determinados 
espaços em análise. 
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A Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico e as interações do ser humano neste 
espaço. Para realização essa tarefa, a Geografia busca na Cartografia formas de representar, refletir, 
analisar e interpretar as informações acerca do seu objeto de estudo. No espaço geográfico há uma 
infinidade de temas que podem ser representados com diferentes fins e interesses. Dentre esses 
aspectos encontra-se o relevo que é de singular interesse para a Geografia. A representação 
espacial é uma atividade realizada desde o início da história da humanidade. O homem, vivendo em 
grupos e deslocando-se continuamente, sentiu a necessidade de conservar informações sobre os 
caminhos percorridos e as suas direções e de as transmitir a outros. Daí surgiram os primeiros 
esboços sobre a superfície da Terra. Atualmente, existem diversos recursos que são, 
cotidianamente, utilizados para representar o espaço geográfico, como imagens de satélite, 
fotografias panorâmicas, aéreas, mapas, cartas, desenhos, croquis, blocos-diagramas, modelos 
digitais de terreno. São diversas as representações que permitem, além da visualização, pensar 
sobre o espaço geográfico e o uso que se faz desse espaço em diferentes momentos históricos.O 
objetivo central desse trabalho é discutir aspectos da representação do relevo em Geografia. Os 
objetivos específicos são : (i) realizar uma análise bibliográfica acerca dos recursos de representação 
do espaço geográfico; (ii) realizar uma análise bibliográfica acerca dos recursos de representação do 
relevo e; (iii) discutir o papel do bloco-diagrama no contexto da representação do relevo. O trabalho 
está organizado em torno da abordagem do conceito de representação na Geografia, bem como sua 
importância no âmbito dessa ciência e as relevantes considerações tecidas por Piaget quanto às 
relações entre percepção e representação do espaço. O trabalho ressalta a importância das 
representações do relevo ao longo do tempo e finalmente, analisa algumas características do recurso 
bloco-diagrama como a tridimensionalidade, perspectiva e profundidade. A elaboração deste artigo 
teve como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. Este trabalho é parte integrante de 
uma pesquisa de mestrado já finalizada em que se investigou o as potencialidades e limitações do 
bloco-diagrama na representação do relevo no Ensino de Geografia. 
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Em Geografia, a bacia de drenagem ou bacia hidrográfica é entendida como a unidade básica cujo estudo 
permite entender os processos e as interações que aí ocorrem. Alguns autores afirmam que “a bacia 
hidrográfica é uma das referências espaciais mais consideradas em estudos do meio físico”. Outros a definem 
como “uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos para um único 
ponto de saída, o seu exultório”. Essas diferentes definições permitem perceber que, em muitos estudos, não 
existe um conceito preciso de bacia hidrográfica. Um conceito abrangente de bacia hidrográfica é aquele que a 
define como sendo um sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e 
líquidos, próximo à superfície terrestre, delimitado interna e externamente por todos os processos que, a partir 
do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou de uma rede 
de canais fluviais. Diversos autores alertam para o fato de ser importante repensar o conceito e entender que a 
bacia hidrográfica não é apenas a área drenada por um rio, mas que numa bacia incluem-se também as 
vertentes, nas quais os processos internos são de fundamental importância. Dessa forma, todos os processos 
de alteração, influenciados direta ou indiretamente pela água, estão incluídos na bacia hidrográfica. Até mesmo 
os processos pedogenéticos, ou seja, de formação do solo, estão incluídos numa bacia hidrográfica. O presente 
trabalho tem como o objetivo geral apresentar a investigação realizada no âmbito do Projeto “Atlas Ambiental da 
Bacia Hidrografia do Rio Verde Grande”. Tal projeto foi desenvolvido por professores e acadêmicos do curso de 
Geografia da Universidade Estadual de Montes Claros. O material produzido (em fase final de diagramação) 
compõe-se de 80 páginas que, de forma didática, apresenta o diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
Grande, além de informações sobre as bacias hidrográficas do contexto brasileiro e mineiro. A realidade de 
disponibilidade dos recursos hídricos, neste material, é abordada de forma que o estudante da educação básica 
possa se sensibilizar para a necessidade de rever conceitos e ações relativos à água no seu cotidiano. Para a 
elaboração do Atlas, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico das 
informações ambientais do Rio Verde Grande, organização do bancos de dados, conversão de dados 
analógicos em digitais e elaboração de mapas; análise das imagens de satélites em função dos dados obtidos 
em campo, e sua interpretação; elaboração da maquete do Atlas ambiental a partir da definição e seleção dos 
temas, estudo dos conceitos geográficos a serem abordados; organização das informações sobre a forma de um 
atlas, contendo principalmente material cartográfico, textos, gráficos e outras ilustrações; divulgação e formação 
de agentes multiplicadores através de cursos introdutórios para professores do ensino básico. As pesquisas de 
campo para a elaboração do Atlas envolveram: participação em diversas reuniões do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Verde Grande e prefeituras; observação in loco em diversos pontos da bacia hidrográfica 
tais como nascente do rio Verde Grande em Bocaíuva e outros pontos ao longo da bacia como em Montes 
Claros, Capitão Enéas, Verdelândia, Janaúba, Jaíba, Matias Cardoso, Urandi e foz do Rio Verde Grande em 
Malhada, na Bahia. Findada a etapa de produção, novas questões teórico-metodológicas se apresentam: Como 
Atlas Ambiental pode ser um elemento para a compreensão da bacia hidrográfica? Como a bacia hidrográfica 
pode ser abordada como uma unidade de análise no ensino de Geografia? Os resultados das investigações 
apontam que: (i) há uma confusão conceitual no tocante ao termo bacia hidrográfica; (ii) o Atlas pode ser um 
instrumento que, apresentando uma coleção de mapas, pode contribuir na construção deste conceito nos 
diversos níveis de Ensino de Geografia. 
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O objetivo deste artigo é instigar reflexões acerca das possibilidades no avanço intelectual dos 
alunos no que tange aos conhecimentos e conceitos cartográficos a partir do estudo do lugar, tendo 
como apoio mais um recurso didático: o Atlas Municipal. Além de contribuir com a melhoria da 
qualidade do aprendizado do aluno, os conhecimentos teóricos sobre a Cartografia Escolar, terão 
como função encaminhar o professor para a reflexão entre seus saberes e suas práticas no que 
refere-se à articulação das categorias de análise entre saberes docentes e conhecimento escolar 
para a investigação das relações que tem com os reais conhecimentos de tudo o que ensina aos 
alunos. O que propõe-se neste estudo, que inicia-se agora no Doutorado, é que através de uma 
experiência que está sendo realizada com professores e alunos, onde o Atlas Municipal ( instrumento 
aparentemente simples de se trabalhar), será utilizado como mais um recurso para enriquecer as 
aulas de Geografia, quando estas necessitarem de informações geográficas, históricas ou ambientais 
do lugar, é acompanhar o trabalho de um grupo de professores voluntários em suas maneiras de 
utilizarem o Atlas em suas aulas. O intuito é observar como conduzem os temas propostos no 
material, articulando aos conteúdos programáticos do currículo da Secretaria Municipal de Educação 
daquele município, bem como concatenarão este aos livros didáticos dos alunos e outros materiais 
disponíveis na escola. Será importante também observar e discutir com os docentes a questão da 
ação educativa, no sentido de refletir se esta ação estará contribuindo para o real desenvolvimento 
de uma epistemologia da prática docente, para que possamos juntos buscar caminhos em prol de 
desenvolver-se uma cultura docente voltada para um olhar mais teórico que trate de um avanço 
epistemológico também da prática docente. Observar-se-á também a maneira como o professor 
elabora suas situações de aprendizagem a partir de um tema estabelecido no currículo, articulando 
com o instrumento ATLAS e seus temas, sobre o lugar de vivência dos alunos e dos profissionais 
que ensinam Geografia e junto a ela a Cartografia. Portanto, este é mais um desafio a ser enfrentado 
tanto pela pesquisadora deste trabalho, como pelos docentes que estarão envolvidos em tal 
pesquisa. 
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O presente artigo tem como objetivo investigar os processos de construção e definição de diretrizes 
ambientais constantes no Caderno de Subsídios do Plano Local de Gestão Urbana da Macrozona 9, 
Município de Campinas (SP). Tais diretrizes estão fundamentadas em um Sistema Integrado de 
Áreas Verdes e Unidades de Conservação (SAV-UC), que tem o propósito de integrar fragmentos 
remanescentes de vegetação natural, parques, praças, Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
Unidades de Conservação, promovendo a formação de corredores ecológicos, atenuantes climáticos 
e criando áreas de lazer e de integração social. Procurou-se organizar esta análise segundo a 
metodologia de Modelagem de Dados, sendo desenvolvida em três etapas: (1) Modelo Conceitual, 
onde se investigou a idealização da base metodológica em Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
para representação das características observadas no ambiente; (2) Modelo Lógico, que deu conta 
da organização e sistematização de metadados em quadro esquemático sobre o material 
cartográfico e iconográfico utilizado, visando à normalização da estrutura de dados; e (3) Modelagem 
Física, onde foram analisadas as características e recursos para manipulação da estrutura de dados, 
além da identificação das etapas do trabalho estudado e seus respectivos procedimentos analíticos, 
resultando na organização e sistematização destes metadados em um fluxograma. A Modelagem de 
Dados permitiu visualizar a sequência metodológica utilizada pelo poder público na formulação de 
diretrizes ambientais para a Macrozona 9, no que tange sua conceituação e normalização lógico-
analítica, revelando, ainda que de maneira geral, sua adequabilidade tanto aos elementos sócio-
econômicos, quanto às demandas ecológicas desta porção do território campineiro. 
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Este artigo tem como objetivo principal mostrar a importância da educação continuada como uma 
forma de abordar a Cartografia em sala de aula, que possibilita conhecer, discutir e incorporar 
recursos didático-pedagógicos como agente facilitador do processo ensino/aprendizagem do aluno e 
fornecer subsídios para o aperfeiçoamento acadêmico do professor de Geografia. Os Parâmetros 
Curriculares reafirmam a importância da Cartografia, ao colocarem como um dos objetivos do estudo 
de Geografia no Ensino Fundamental, a utilização da linguagem cartográfica, para obter informações 
e representar a especialidade dos fenômenos geográficos. Para elucidar este contexto, serão 
apresentados os resultados de uma experiência que foi aplicada para professores da rede pública de 
ensino, no município de Lucas do Rio Verde-MT, que abordou a temática do Ensino da Paisagem e 
do Espaço Geográfico. Os procedimentos metodológicos foram baseados em Simielli (1990), que 
fornece, um modelo de construção do conhecimento através da elaboração da maquete geográfica, 
como instrumento pedagógico, indispensável à apreensão de conceitos geográficos, relativos à 
representação do espaço. Conclui-se que os estudos teórico-práticos da Cartografia, no processo de 
aquisição de um conjunto de conhecimentos e habilidades, confirmam a tese que o ensino da 
Geografia, mediante aplicação do método de construção de maquete, são eficazes para o processo 
de ensino/aprendizagem, bem como para a realização de estudos de correlação entre várias áreas 
temáticas. 
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Experimentos Narrativos e a estratégia colaborativa na Elaboração de Atlas escolares Municipais 
Lígia Maria Brochado de Aguiar Este trabalho refere-se a experiência de ler o mundo de outra 
maneira que é, ao mesmo tempo, uma maneira de olhar que foi se configurando na elaboração 
coletiva de Atlas Escolares Municipais. As potencialidades implícitas nesta visão indicavam que o 
lugar, cada lugar, é uma teia, uma malha de relações intricadas a procura de formas. Que toda forma 
contém seu próprio desenvolvimento e seu resultado: para que as formas se “geografizem” é preciso 
que elas sejam entendidas como relação, processo que põe em conflito e articula certo número de 
coisas, de valores, de situações, de acontecimentos. Um Atlas revela as formas dos lugares que 
ainda não têm forma. Mesmo quando ainda não sabemos dar forma em termos discursivos ou 
conceituais a uma imagem que nos aparece de maneira significativa, logo percebemos que elas 
contêm suas próprias histórias, as quais, quando narradas, produzem o jogo espontâneo das 
imagens que requer a cumplicidade entre a oralidade e a visualidade. A estratégia colaborativa 
utilizada teve como eixos: a aula como “lugares da voz” e como espaço do acontecer, as narrativas e 
os registros detalhados das aulas, a construção compartilhada de significados entre professores 
tutores (autores dos Atlas), professores-pesquisadores (atuantes na rede municipal de ensino) e 
professores em formação (estudantes de licenciatura em geografia e bolsistas de iniciação científica). 
Jogando com os paradoxos da identidade e da diferença de nós mesmos e do outro, “de memória e 
com as próprias palavras”, professores e professores em formação inicial buscavam capturar 
imagens, gestos, silêncios, palavras, situações, acontecimentos que ainda não estavam povoados 
por suas histórias pessoais para produzir, numa constante (re)contextualização dialógica, a 
disseminação de outras escritas e leituras plurais, polissêmicas. O ensino do lugar nas séries iniciais 
do ensino fundamental refere-se assim, à possibilidade de aprender a habitar nosso lugar 
reconhecendo-o como um “espaço do acontecer solidário”. Assim, o movimento realizado revelou a 
necessidade de dar contorno às narrativas de uma seqüência de aulas, cujos acontecimentos eram 
capazes de propor perguntas e variações às teorias, aos conceitos, às práticas e avaliações que 
naquele momento se investigava. Basicamente através destes experimentos narrativos falou-se da 
linguagem não como uma experiência que segundo Heidegger (2003), nós mesmos “produzimos ou 
operacionalizamos”, mas como uma trajetória, uma passagem, na qual nos deixamos tocar pelo que 
nos acontece, pelo que está acontecendo. Pensar a prática educativa com mapas supõe a crise da 
representação, por isso, além das funções informativas e comunicativas, a prática educativa com 
mapas deve pressupor o exercício da imaginação geográfica. Através das estratégias orais que este 
meio visual proporciona aos nossos alunos podemos, na dinâmica dos acontecimentos, 
apreenderem como eles apreendem o mundo e, sobretudo, como os mapas apresentam o mundo a 
eles. 
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The interpretation and analysis of spatial information contained in cartographic representations give 
priority, in the relation between the investigator and reality, to the use of one of the human senses: 
sight. Important concepts or categories of analysis of geographical data, such as borderlines, nets, 
territory, space and place, are easily understood by people who can see. The representation of 
abstract concepts is transmitted through graphic form, by means of images, photos, or cartographic 
representations of regions with their borderlines and features. This paper presents an alternative 
model, complementary to the current models of information presentation and representation in 
WEBGIS systems. It starts from the belief that, through human senses, except sight, it is possible to 
interpret cartographic representations. Based on a set of representations and methods, alternative 
forms and proposals for implementation in a WEBGIS system were defined. In order to assess the 
proposed methodology, a computer prototype applied to Google Earth was developed, and the 
alternative proposals were implemented in it. Through feasibility tests, it was possible to analyze and 
confirm the efficiency and effectiveness of the obtained results. 
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Algumas questões do cotidiano do aluno são bastante significativas para a abordagem em sala de 
aula, entre elas inclui-se a segregação sócio-espacial. Compreender como a segregação sócio-
espacial do Município de Guarulhos se relaciona a distribuição de assassinatos é objetivo central da 
pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida, utilizando como instrumental técnico para a sua 
construção a Cartografia. Com os resultados obtidos pretende-se discutir sua aplicação no ensino de 
Geografia, que é o tema dessa apresentação. Foram produzidos mapas com a distribuição dos 
assassinatos em Guarulhos, bem como mapas que correlacionam outros componentes sócio-
espaciais do município, para aplicação de exercícios metodológicos em sala de aula com alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Para a construção dos mapas considerou-se as expressões das 
relações existentes entre os objetos e as ações que formam o espaço geográfico de Guarulhos. Além 
disso, outra preocupação foi como é tratada a questão da métrica do fundo de mapa, necessária 
para que sejam mobilizadas outras distâncias além da euclidiana. Para discussão no ensino, a 
pesquisa vem buscando dialogar com os documentos curriculares de Geografia, especialmente os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que abordam de forma significativa o mapa no ensino. 
Tal diálogo objetiva tratar o conteúdo desses documentos oficiais com relação ao mapa no ensino de 
Geografia a partir dos resultados obtidos com a pesquisa e dos exercícios com os mapas que serão 
aplicados nos testes em sala de aula. Com isso, pretende-se inicialmente responder de que forma o 
mapa pode contribuir na apreensão e discussão da segregação sócio-espacial existente no município 
de Guarulhos. 
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O ensino da cartografia e a utilização de geotecnologias em situações de aprendizagem na geografia 
escolar Resumo: A geografia escolar conta com inúmeras possibilidades de abordagens dos 
conteúdos geográficos para despertar o interesse do aluno e provocar questionamentos. Sendo uma 
das possibilidades, o trabalho com mapas. Assim, pode-se adotar como metodologia a linguagem 
cartográfica para a construção de conhecimentos geográficos desenvolvendo a capacidade de 
compreensão da realidade do ponto de vista de sua espacialidade. O presente trabalho tem como 
objetivo principal a avaliação e criação de situações de aprendizagem utilizando-se de 
geotecnologias no ensino da cartografia na geografia. Foram desenvolvidas propostas de atividades 
balizadas pelo conhecimento das propriedades da linguagem cartográfica com a utilização das 
geotecnologias (GPS, SIG e Imagens de Sensor Remoto). Temas da cartografia básica - orientação, 
escala e coordenadas geográficas - e da cartografia temática foram abordados, centrando-se na 
construção e leitura de mapas. Realizou-se a avaliação das situações de aprendizagem propostas 
em turmas de alunos do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental em uma escola pública estadual de São 
José dos Campos, SP. A avaliação demonstrou que a utilização das geotecnologias no aspecto 
ensino-aprendizagem, proporcionou ganhos significativos e a introdução de uma prática inovadora 
em situação convencional de sala de aula propiciou um ambiente de aprendizagem atrativo e 
estimulante aos alunos. 
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Este artigo pretende demonstrar como a cartografia e a arte pode estar co-relacionadas partindo da 
criatividade juvenil. Apresento um estudo de caso referente a uma experiência profissional executada 
através de uma atividade elaborada por mim em turmas do ensino fundamental de uma escola 
privada localizada no município de São Paulo. A atividade se intitula, como: Imagens Imaginárias e 
Imagens Visuais. Ao propor esta atividade entre as turmas que exerço a minha docência, a maior 
parte dos alunos executou as suas atividades em formato de mapa. A atividade propunha que 
durante a aula de geografia, cada aluno deveria desenhar o espaço que ele mora. Quando cada 
aluno chegasse a sua casa, o mesmo deveria desenhar o que ele quisesse referente ao seu espaço 
de moradia. Cada aluno trouxe a sua atividade e fizemos em grupo uma análise comparativa de 
todos os trabalhos. Ao desenvolver essa atividade me baseie nos princípios de análise sobre a 
relação homem-espaço embasando-me nos princípios da topofilia. A prática desta atividade 
enveredou-se pelos caminhos da interdisciplinaridade da geografia com a arte. Relacionando-se com 
essa prática metodológica é que se faz a comparação entre o trabalho do geógrafo com o trabalho 
do artista. Essa análise comparativa pode ser observada através do trabalho de Jean-Baptiste 
Debret. As obras criadas por Debret não somente retrata o cotidiano de um período histórico, como 
também a projeção espacial representada através da visão horizontalizada em forma de carta 
cartográfica. Fazendo a relação entre a geografia, arte, topofilia e cartografia é que podemos 
perceber como a práxis geográfica pode ser conduzida para a prática didática e metodológica no 
ensino da cartografia. O ensino da cartografia pode ser bem criativo e prazeroso se ele for executado 
no ensino fundamental utilizando-se da arte e valorizando o talento do aluno. Ao se referenciar a 
Debret em meio a esta questão busca-se despertar outros olhares em relação de como o ensino da 
cartografia e da geografia pode ser visualizado através da arte. A cartografia ensinada no ensino 
fundamental II não pode somente se restringir à visualização do mapa estampado no livro didático ou 
na decorrente reprodução copiada do mesmo, que já é algo existente. Ao concluir a atividade, os 
alunos junto a mim perceberam que a cartografia é uma arte pictórica, mesmo sendo uma ciência 
distinta da arte. Entro deste contexto, o artista e o cartógrafo atuam no registro do espaço através da 
materialização da ocupação humana. 
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A finalidade deste trabalho é fazer uma explanação sobre a aplicação da Cartografia Temática na 
representação de segmentos da planície aluvial do rio Amazonas, bem como apresentar as 
atividades desenvolvidas em um módulo do minicurso intitulado “Aplicação da Cartografia 
Geomorfológica na interpretação e mapeamento ambiental de bacias hidrográficas da região 
Amazônica”, desenvolvido no âmbito das disciplinas Cartografia Temática e Geomorfologia da Bacia 
Amazônica, da Universidade Federal do Amazonas. No minicurso proposto aplicaram-se os 
conteúdos teóricos e técnicos da Cartografia Temática e da geomorfologia fluvial, abordando, assim, 
aspectos relacionados à simbologia, representação gráfica, reconhecimento de cor, textura e 
rugosidade, rede de drenagem (lagos, igarapés, paranás, furos, diques marginais, rios) e unidades 
geomorfológicas. A área que serviu de base para a interpretação foi o entorno do Lago Jacaré (Folha 
SA-20-Z-D), no município de Manacapuru/AM, na escala 1:250.000. A compartimentação da planície 
aluvial foi fundamentada na interpretação e mapeamento de elementos morfológicos, e para 
distinguir as diferentes morfologias, o contorno da planície foi mapeado. Os símbolos foram criados a 
partir do reconhecimento das unidades geomorfológicas. As atividades estimularam a criação de 
símbolos para representar informações e, também, desenvolveram a percepção em relação ao 
ambiente fluvial. O resultado final foi à obtenção de um mapa temático geomorfológico. 
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O espaço tecnológico educacional e o uso da Cartografia Digital na Escola Pública Objetivo: O objetivo desse 
trabalho consistiu em experimentar, em algumas escolas públicas da cidade de São Paulo, a aplicação da 
Cartografia Digital através do uso do software de cartografia temática – Philcarto. Essa aplicação foi implantada 
na grade curricular da disciplina de Geografia e para os alunos de Ensino Médio. Método: Foram ministrados 
uma série de cursos para alunos de ensino médio das Escolas Senador Adolfo Gordo, Liceu Camilo Castelo 
Branco, Oswaldo Aranha e João XXIII. O curso foi dividido em duas partes onde uma tratava de um grupo de 
aulas com fundamentação teórica sobre as Teorias da Comunicação Cartográfica e a outra parte, aulas práticas 
com o uso do software propriamente dito, para o exercício de leitura e reconhecimento de mapas existentes. 
Além disso, a prática envolveu exercícios de associação aos mapas criados, dados estatísticos, correlações e 
análises espaciais. As atividades referentes ao curso foram realizadas utilizando a sequência: Apresentação de 
conceitos cartográficos/letramento cartográfico; conceitos básicos da comunicação cartográfica; apresentação 
do software Philcarto; exploração do software com exercícios de aplicação; aplicação de questionário referente a 
qualificação do nível de dificuldade do uso do software e debate sobre a aprendizagem. Resultados: Referente 
ao potencial de estímulo de aprendizagem através do uso de software na sala de aula, a média total dos 
resultados obtidos foi que 60% dos alunos consideraram muito estimulante, 35% consideraram irrelevante e 6% 
acharam ruim o uso do software nesse processo de aprendizagem. Embora pode-se observar que a média total 
foi favorável, percebeu-se que em duas turmas a posição dos alunos foi quase equivalente entre os que 
mostraram-se favoráveis e os que acharam irrelevante. Este fato sugeriu continuar a pesquisa com relação ao 
poder motivador do uso do computador e da Internet na escola, tanto no aspecto subjetivo, isto é, de acordo 
com a opinião dos alunos, como no aspecto objetivo, medindo de alguma forma o interesse provocado nos 
alunos pelo uso desta nova tecnologia. Seria também interessante a análise do perfil das diversas turmas para 
tratar de entender com maior profundidade essa disparidade de critérios de avaliação dos mesmos. Quando 
foram perguntados os alunos sobre suas experiências anteriores de uso de software em outras disciplinas, 68% 
indicou negativamente e 32% afirmativamente, mostrando que ainda o uso do computador na escola é bastante 
tímido. E quando os alunos foram questionados sobre à periodicidade da utilização do computador, 80% deles 
utilizam o computador diariamente, 10% usam somente para correspondência eletrônica, 9% o utilizam com 
pouca freqüência e 2% o fazem raramente. Esta resposta mostra uma vez mais que a escola ainda está 
atrasada em relação ao mundo externo, em capacidade informativa e formativa com relação a diversos recursos 
tecnológicos. Conclusão: Após os términos dos cursos, constatou-se de que a maioria dos alunos presentes 
tinham conseguido concluir os trabalhos propostos e apreenderam o uso dos recursos do software 
satisfatoriamente. Desse ponto de vista relacionado com o objetivo, foi percebido que o resultado geral foi 100% 
favorável. Valores estatísticos determinaram que 73% dos alunos que participaram do programa responderam 
não ter dificuldade na aprendizagem do software e somente 6% indicaram dificuldade. Desta forma, estes 
resultados pareceram indicar a viabilidade de estender o uso do software para outras turmas e escolas. O curso 
foi acompanhado com facilidade por parte dos alunos, surpreendendo pelo desempenho a equipe docente. A 
facilidade e o interesse observados, estimulou a equipe docente a implementação de uma Oficina de 
treinamento sobre o curso de Philcarto para professores da Rede Pública de Ensino a ser ministrada na Semana 
de Geografia. 
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Dentre as pesquisas existentes sobre o ensino-aprendizagem de Geografia é frequente a constatação de que a 
os conteúdos de Cartografia, especialmente aqueles que têm uma ligação com a matemática, são de difícil 
aprendizagem pelos alunos. Esse problema vem ocorrendo tanto no âmbito acadêmico como no Ensino Básico, 
o que torna de fundamental importância sua investigação. Dessa forma, propõe-se uma pesquisa na área de 
ensino de Cartografia, com o objetivo de diagnosticar os problemas do ensino-aprendizagem desses conteúdos 
como o intuito de propor meios para minimizá-los. A Geografia vem enfrentando vários problemas no seu 
ensino-aprendizagem, dentro das universidades como também nas escolas. O problema aqui detectado é 
somente um dos muitos que norteiam essa realidade e que muito tem a ser feito para que haja uma mudança 
significativa nesse aspecto. Sabemos que esses conteúdos da Cartografia com bases matemáticas são de suma 
importância para o aprendizado da Geografia, pois eles contribuem sobremaneira para uma aprendizagem real 
e satisfatória dessa Cartografia e sua aplicabilidade na Geografia. E quando essa dificuldade com o aprendizado 
desses conteúdos surge, ela compromete todo o ensino-aprendizagem da Geografia. Os objetivos traçados para 
o êxito do trabalho foi investigar as causas da dificuldade de aprendizagem dos conteúdos de Cartografia 
presentes na disciplina de Geografia, especificamente no que diz respeito aos conteúdos ligados à matemática 
(escala, fuso horário e coordenadas geográficas) por alunos do 6º ano de uma determinada escola pública. O 
trabalho, porém se encontra em estágio inicial e dessa forma temos nos preocupado em fazer uma abordagem 
do problema diagnosticado. Entender a forma como tem ocorrido essa dificuldade tanto do ensino com da 
aprendizagem da Cartografia, em especial os conteúdos ligados à matemática é nossa preocupação inicial. Para 
alcançar todos os objetivos foram utilizadas as seguintes metodologias: questionário aplicado ao professore da 
escola, pretendeu-se verificar o grau de dificuldade que ele possui em ensinar, os conteúdos de Cartografia 
ligados à matemática; aplicação de atividade aos alunos. O ensino de Cartografia tem sido alvo de muitos 
estudos nos últimos anos (Sampaio, 2006) (Melo, 2007) (Oliveira, 2009) (Giardi, 2003) (Pereira, 2008), essa 
preocupação tem aumentado, devido às dificuldades que os professores tem enfrentado. A partir de 
levantamento de dados, que foi a primeira parte deste trabalho podemos constatar que a matemática é a base 
para conteúdos-chaves para a aprendizagem da Cartografia, e que sem a aprendizagem satisfatória deles todo 
o aprendizado fica comprometido. Os conhecimentos dessa ciência (a Cartografia) são essenciais para a 
formação da visão do aluno quanto às relações existentes no espaço em que vivem. Os conteúdos com bases 
matemáticas fazem parte dos requisitos para a formação dessa visão do aluno, que vem ressaltar a importância 
da investigação da deficiente aprendizagem desses conteúdos, para a aprendizagem não só da Cartografia 
como da Geografia também. A partir do que foi levantado nas primeiras pesquisas do trabalho é possível 
levantar alguns pressupostos sobre esse problema. Por se tratar de uma dificuldade de conteúdos com ligação 
com a matemática, seria relevante supor que vem ocorrendo uma má alfabetização matemática, já que essa 
dificuldade advém desde o ensino fundamental até os alunos entrarem na universidade. Outro ponto a ser 
analisado é o despreparo que os professores possuem em ensinar tais conteúdos e a utilização de métodos não 
compatíveis com os mesmos. Esses pressupostos nos dão as diretrizes de onde o problema central se encontra 
a fim de surgir propostas para minorar os problemas enfrentados na Geografia com o ensino-aprendizagem da 
Cartografia e principalmente dos conteúdos ligados à matemática. 
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Importância da construção de materiais Didáticos na análise do lugar – A cartografia da Região 
Metropolitana de Goiânia Este trabalho busca ressaltar a importância de se ter um material voltado 
para a cartografia do lugar e a possibilidade de conhecimento da cidade pelo aluno por meio desse 
material. Nessa perspectiva será demonstrado a aplicação do “Fascículo de Cartografia da Região 
Metropolitana de Goiânia (RMG)”, elaborado pelo Laboratório de Pesquisa em Educação e Geografia 
(LEPEG) do Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
e a sua importância no desenvolvimento do aluno como cidadão ciente da cidade onde mora. A 
cartografia, fundamental para o ensino de Geografia, que pode iniciar seu trabalho com crianças na 
educação infantil e seguir até aquelas no final do Ensino Médio, tem a capacidade de formar 
cidadãos capazes de ir além da localização de sua cidade no mapa do Brasil. A cartografia é capaz 
de desenvolver no estudante a habilidade de enxergar o espaço em que vive e articular suas ações 
dentro dele, entender as características físicas, econômicas e sociais daquele e de lugares distantes 
de sua realidade. Ao partir do cotidiano dos estudantes, o desenvolvimento dessas características se 
torna cada vez mais eficaz, fato muitas vezes dificultado pela escassez de materiais temáticos sobre 
o lugar. A utilização do fascículo no ensino de cartografia, aplicado como instrumento de 
acompanhamento para o desenvolvimento educacional, compõe seu conteúdo de forma didática, 
integrando a cartografia com a capacidade de apreensão, relativas à representação do espaço para 
esse aluno. Com a análise do “Fascículo de Cartografia da Região Metropolitana de Goiânia (RMG)” 
e o acompanhamento de sua aplicação junto a algumas escolas da Rede Municipal de Educação de 
Goiânia, poder-se-á entender como aluno conhece o seu espaço e também divulgar meios de acesso 
à cidade, por meio de uma linguagem cartográfica. Como é apresentado no material por: mapas 
temáticos, imagens de pontos turísticos, reservas ambientais, bacias hidrográficas, centros de lazer e 
cultura, plano diretor entre outros. Enfim, trazer ao aluno goianiense a geografia e as dinâmicas de 
sua cidade por meio ensino cartográfico da Região Metropolitana de Goiânia. 
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar a situação atual de um marco de referência no 
mapeamento sistemático do território nacional brasileiro, seja pela consideração deste ponto estar 
presente em grande parte das cartas topográficas estudadas nas disciplinas de Cartografia, para os 
cursos de Geografia, seja pela consideração de que este monumento já deva fazer parte da 
Cartografia Histórica de nosso país: o datum do sistema SAD-69 – o vértice CHUÁ, localizado pela 
latitude = 19º 45’ 41,6527’’ S e pela longitude = 48º 06’ 04,0639” W, do elipsóide SAD-69 ou, com as 
devidas correções, pela latitude = 19º 45’ 43,33642’’ S e pela longitude = 48º 06’ 05,69687” W, do 
sistema SIRGAS-2000, semelhante ao WGS-84 e, segundo informações obtidas na Internet, à beira 
da rodovia BR-262, entre os municípios de Uberaba e Campo Florido, MG. Com o intuito de localizar 
este vértice, um professor e três alunos do recém criado curso de Geografia da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, se propuseram identificar o local. Primeiramente, uma 
consulta ao Google Earth para verificar a localização próxima do mesmo, usando as coordenadas 
acima, referentes ao SIRGAS-2000. Depois, a equipe se dirigiu às proximidades do local e, numa 
lanchonete de nome Chuá, conversou com moradores, no sentido de obter informações sobre o 
ponto. Como é uma situação em que a população não tem conhecimentos adequados sobre o 
assunto (Cartografia), a informação dada levou a equipe a um outro vértice de triangulação, que não 
era o vértice CHUÁ. Numa terceira etapa, a equipe decidiu procurar o ponto usando aparelhos GPS, 
até chegar nas coordenadas supracitadas. Além disso, com uma foto antiga do Vértice CHUÁ, um 
morador local disse achar conhecer o ponto e fez indicações aproximadas de sua localização. 
Percorrendo a estrada e com dois aparelhos GPS Garmin eTrex, um no sistema SAD-69 e outro no 
sistema WGS-84, em menos de meia hora o ponto foi localizado sendo que os aparelhos estavam 
registrando as coordenadas: latitude = 19º 45’ 41.5’’ S e longitude = 48º 06’ 07.5” W, do elipsóide 
SAD-69 e latitude = 19º 45’ 43.4’’ S e longitude = 48º 06’ 05.07” W, do sistema WGS-84. Cabe 
observar que o vértice CHUÁ ainda existe, mas o local estava coberto de mato e em um sítio ou 
fazenda abandonada com a casa destruída. Para a área de Ensino das disciplinas de Cartografia 
para os diversos cursos de Geografia, bem como para a Cartografia Histórica é uma situação 
lamentável. No ensino, porque as maiorias das cartas utilizadas pelos professores de Cartografia 
ainda retratam a origem como sendo o Vértice CHUÁ e, acredita-se que esta situação perdurará por 
bom tempo, pois, mesmo que se considere que o SAD-69 será substituído, até 2014, pelo SIRGAS-
2000, muitas das cartas ainda existentes se referem ao SAD-69 (CHUÁ) como origem ou datum. 
Para a Cartografia Histórica, este ponto deve ser tratado como referência histórica do mapeamento 
brasileiro. Os cursos de Geografia, pelo menos os localizados próximos desse ponto (como Uberaba, 
Uberlândia, Frutal, Tupaciguara, Franca, e outros), deveriam organizar visitas periódicas de 
observação e exercícios, ou seja, o lugar deveria, de alguma forma, ser preservado tanto para o 
Ensino de Geografia como registro histórico do que já ofereceu ao mapeamento sistemático do 
Brasil. 
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A tecnologia deve ser aproveitada no meio escolar como recurso didático através de suas 
possibilidades de interação, simulação, animações e formas de visualização do mapa, para isso, é 
preciso que o professor se qualifique para o bom uso dessa ferramenta. Entre as vantagens desse 
recurso, há a possibilidade de interação, entre o aluno e o professor, dentro e fora da sala de aula e 
a possibilidade de o aluno conhecer lugares distantes, em tempo real, através de imagens de 
satélite, mapas digitais e de vídeo. Cabe ao sistema educativo contribuir para o acesso às 
potencialidades ligadas ao mundo digital, isso porque os recursos da informática podem ser mais um 
a contribuir para a formação crítica dos jovens estudantes do ciclo básico, possibilitando estabelecer 
relações entre os fenômenos espaciais do seu espaço de vivência e de espaços distantes. 
Considerando a importância do uso da informática no ensino, buscamos verificar a possibilidade de 
uso do site Google mapas para a construção dos conceitos de localização e orientação, a partir do 
uso do computador e da internet como mediador, tendo como atividade a construção do caminho 
casa-escola pelas crianças do ensino fundamental, da Escola Estadual Coronel Paiva em Ouro Fino, 
estado de Minas Gerais. Para isso, utilizamos o mapa da cidade disponível no site. Escolhemos o 
Google mapas por ser de acesso livre, gratuito, disponível para uso na internet e que funciona em 
diferentes plataformas digitais. Trabalhar com mapas locais é importante porque permite que o aluno 
explore, fisicamente, a paisagem da cidade, familiarizando-se com ela. A construção de mapas locais 
possibilita ao aluno, representar sua própria realidade e fazer correlações entre os fenômenos, 
contribuindo para que se torne um mapeador e leitor crítico de mapas, desenvolvendo habilidades 
como observação, interpretação e correlação. Para o desenvolvimento da pesquisa e do experimento 
realizado, foi importante repensar as teorias ligadas à aprendizagem, rever como se desenvolveu o 
uso da informática no ensino brasileiro e no ensino da Geografia e da Cartografia de modo particular, 
compreender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento cognitivo a partir de uma prática 
socializada e apresentar as possibilidades do Google mapas como recurso didático mostrando suas 
vantagens e desvantagens. Por ser um programam que não foi desenvolvido para fins educacionais, 
apresenta problemas tanto em relação à disponibilidade dos mapas municipais (alguns 
desatualizados e inexistentes) quanto em relação a suas ferramentas que exigem do usuário 
habilidade e destreza manual. Como vantagem tem a possibilidade do uso do zoom, da simulação, 
da medição dos caminhos e da relação tempo-distância-meio de transporte e ainda a possibilidade 
de inclusão de vídeos, fotos e informações textuais. Em relação ao mapeamento da cidade, o site 
possibilita, através de suas ferramentas, a representação do espaço de acordo com a norma 
cartográfica. Acreditamos que o computador e a informática podem contribuir como instrumento para 
o desenvolvimento do ensino e do pensamento. Colaborando para que as crianças percebam e 
aceitem seus erros e desenvolvam a capacidade de construir o conhecimento socialmente, através 
da troca de informações, de conhecimento e de experiências. Consideramos as operações mentais 
das crianças não são independentes dos meios, dos recursos, das circunstâncias exteriores e de 
uma situação. O que as crianças reproduziram foram suas experiências perceptivas, ou seja, a 
imagem mental que possuem da cidade. Considerando o mapa como um signo e esse como 
instrumento do pensamento poderemos supor que a não construção dos mapas pelas crianças, pode 
ser conseqüência da não comunicação ou não ligação entre o signo e o significado. 
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Dentre os objetivos da escola atualmente está o de fazer com que as crianças adquiram a 
capacidade de compreender a organização espacial da sociedade. Para isso, a criança deve ser 
orientada a primeiramente se perceber como parte integrante de um espaço social mais imediato, 
aprendendo a localizar, orientar e representar a si mesma neste espaço. À medida que a criança 
cresce em idade aumenta também sua capacidade de percepção do mundo havendo, portanto, uma 
ampliação da sua noção de espaço. No entanto, o objetivo de fazer com que as crianças adquiram a 
capacidade de compreender a organização espacial da sociedade, tem sido uma tarefa difícil. Os 
professores enfrentam muitas dificuldades em trabalhar os conceitos espaciais com seus alunos. 
Mas por que isso acontece? Por que os professores não trabalham os mapas e demais 
representações cartográficas presentes no livro didático? Por mais que questionemos, precisamos 
admitir, que livro didático é o recurso mais utilizado pelo professor em sala de aula, sobretudo na 
escola pública. Mesmo assim, poucos são os professores que trabalham com propriedade as 
representações cartográficas presentes nos mesmos. Essas são questões que nos inquietam, 
quando discutimos o ensino da geografia, e, especificamente, o ensino das noções espaciais nas 
series iniciais. Trabalhando com a Prática de Ensino junto ao Curso de Licenciatura em Geografia da 
Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, Campus de Guarabira-PB, desenvolvemos um Projeto de 
Pesquisa e Extensão junto a 17 escolas da Rede Municipal. Nosso objetivo com o projeto foi 
trabalhar com os professores dessas escolas os conteúdos da cartografia, principalmente, 
trabalhando as representações cartográficas no livro didático. Assim, através de um conjunto de 
oficinas, que foram desenvolvidas durante o planejamento pedagógico da escola, trabalhamos temas 
pertinentes a representação cartográfica. Além das oficinas os professores da rede assitiram e 
discutiram vídeos e trocaram experiências pedagógicas. Na medida em que fomos desenvolvendo as 
oficinas, promovendo as trocas de experiência e a exibição dos vídeos, fomos também coletando o 
depoimento dos professores e as impressões dos mesmos acerca do ensino da geografia e da 
cartografia em sala de aula. Nossa pesquisa foi de cunho qualitativo, utilizamos a entrevista para a 
coleta de dados e informações. Participaram do projeto 17 escola públicas municipais, 24 
professores de geografia e 25 estagiários da disciplina de Prática de Ensino em Geografia . Foram 
realizadas 17 oficinas e coletados 22 depoimentos, durante os meses de Agosto/2009 a 
Agosto/2010. O texto que ora apresentamos é resultado do primeiro processo de sistematização da 
pesquisa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   113   

mailto:recelly54@hotmail.com


 

     
 

CONTRIBUINDO PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL: ORIENTAÇÕES 
PARA A ELABORAÇÃO DE MAPAS TÁTEIS 

 
 
 
 
RUTH EMILIA NOGUEIRA          Índice 
ruthenogueira@gmail.com  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
TAMARA REGIS  
tamara.regis@hotmail.com  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
 
 
Esse artigo tem como objetivo apresentar e discutir a elaboração de mapas táteis como facilitadores 
na inclusão de deficientes visuais no ensino de Geografia. Para tanto são abordados dois momentos: 
aquele da adaptação de mapas dos livros didáticos, tomando como exemplo um mapa temático, e o 
outro, do uso desse mapa pelo deficiente visual como meio para acessar informações espaciais. 
Para explicar a maneira de fazer a adaptação de mapas é relatada a aprendizagem, nesse assunto, 
de uma graduanda em Geografia, como bolsista do Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar da 
UFSC (LabTATE). O desafio proposto a ela foi transformar um mapa mundi temático de um livro 
didático, cujo tema era o Neocolionalismo no século XX, para um mapa que pudesse ser lido por 
uma estudante cega do segundo ano do ensino médio, que havia solicitado ajuda no LabTATE para 
obter esse mapa na forma tátil. Tomando como base essa aprendizagem, faz-se a descrição da 
metodologia de criação de mapas táteis padronizados desenvolvido no LabTATE, considerando 
desde a digitalização do mapa original que acompanha o texto do livro didático até chegar ao mapa 
final. A aprendizagem de elaboração de um mapa tátil é contextualizada a partir do conteúdo 
veiculado pelo mapa, o qual deve ser conservado na versão tátil, considerando, no entanto, a 
capacidade de leitura pelas mãos. Isto significa conhecer como se faz a generalização conceitual e a 
generalização gráfica do mapa original para gerar mapas táteis capazes de serem lidos e entendidos 
pelos seus usuários. Mostra-se também a importância do braille na elaboração dos textos do mapa e 
da legenda e os testes de leitura pelo deficiente visual. Como resultado desse trabalho obteve-se a 
partir do mapa original, cinco mapas táteis, sendo um para cada continente e, também, o 
entendimento do tema representado quando da leitura deles pela usuária deficiente visual. Como 
conclusão da experiência aqui descrita ressalta-se a necessidade do conhecimento da Geografia, da 
Cartografia e da deficiência visual para a elaboração de materiais adaptados. Adaptar não significa 
fazer a transcrição do visual em tátil, mas sim uma reelaboração na perspectiva da leitura pelas 
mãos, a qual difere daquela da percepção visual. Outra importante conclusão é concernente ao 
estágio (ou bolsa de projeto) de graduandos em laboratórios especializados na elaboração de 
materiais adaptados. Tal oportunidade contribui para a formação não só do professor, mas de um 
geógrafo mais humanista, que pode colaborar para diminuir barreiras pedagógicas e atitudinais 
presentes na nossa sociedade. O mapa adaptado corretamente e a mediação do professor são 
pontos-chave para que os estudantes deficientes visuais consigam estudar em pé de igualdade com 
seus colegas de escola. 
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Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente preocupação a respeito de métodos que visem o 
aperfeiçoamento do ensino e consequentemente no Ensino da Geografia. Diante disso, surgiu a ideia de 
promover o projeto de extensão universitária “Cartografia Escolar: Contribuições na formação do Professor de 
Geografia”, tendo em vista, melhorias no ensino da Geografia em escolas de João Pessoa (PB). O presente 
trabalho justifica-se pelo fato de existirem poucas produções bibliográficas a respeito da temática em questão. 
Os objetivos deste trabalho são de verificar a qualidade do ensino de Geografia tanto nas escolas públicas como 
nas escolas privadas da capital do Estado da Paraíba, tratar a polêmica questão da Cartografia no ensino de 
Geografia e melhorar o conhecimento dos professores de Geografia que são formados na Universidade Federal 
da Paraíba. Além disso, fornecer novos métodos de ensino por meio de técnicas cartográficas aos professores 
que já atuam e os que ainda estão em processo de formação acadêmica. O projeto divide-se em dois momentos: 
O primeiro consiste na averiguação da qualidade do ensino de Cartografia na disciplina de Geografia nas 
escolas, tendo como base, a opinião dos professores por meio da aplicação de questionários investigativos. Em 
um segundo momento, pretende-se realizar um trabalho de extensão universitária, com intuito de fornecer 
capacitação e uma “alfabetização cartográfica” para os professores de Geografia. Atualmente, o trabalho se 
encontra na faze final, do primeiro momento, onde alguns professores já foram entrevistados, restando poucos a 
serem contabilizados. De acordo com a pesquisa preliminar, percebeu-se que grande parte dos entrevistados 
utiliza o mapa como ferramenta didática em sala de aula, e um número considerável dos professores possuem 
dificuldades na utilização dos recursos cartográficos, principalmente, aos conteúdos relacionados à escala e 
projeções cartográficas. Após ser concluída essa etapa do trabalho, pretende-se realizar oficinas de capacitação 
com os professores das escolas e para alunos que ainda estão se graduando no curso de Geografia da UFPB. 
Portanto, pode-se concluir que a Cartografia é um instrumento metodológico de extrema importância no ensino 
da Geografia, pois permite tanto para alunos como para professores uma maior compreensão do espaço 
geográfico e suas relações. Alguns autores afirmam que “aprender Cartografia para a G eografia é aprender 
regras de construir mapas, suas diferenças, o uso de cada tipo de produto, e, atualmente, técnicas 
computadorizadas. Isso deve ser considerado e ensinado, mas não basta. Temos que entender a Cartografia 
como construção social, não como algo pronto, acabado e estático. A Cartografia não é meramente um 
amontoado de técnicas, ela constrói, reconstrói e acima de tudo revela informações”. 
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Com a cr escente força e v isibilidade da corrida de orientação tanto a nível mundial como 
nacional, ela vem atraindo vários praticantes, adeptos e d entre eles estão os alunos de 
geografia que a u tilizam não somente para a at ividade física em si, mas também para 
exercitarem sua visão espacial e seu olhar geográfico sobre o relevo que o rodeia. A partir 
disso, surgiu o interesse de se desenvolver este trabalho com o objetivo de utilizar a corrida 
de orientação para aperfeiçoar o aprendizado dos alunos do Curso de Geografia da UFPB, 
uma vez que com o uso do mapa e da orientação o aluno tem a o portunidade de praticar a 
leitura e interpretação de mapas e o uso da bússola como ferramenta de navegação, também 
aliado a simbologia que o mapa oferece como elementos do relevo, hidrografia, vegetação e 
formas do terreno. Assim, o aluno com a corrida de orientação vai ter um contato com o meio 
natural, percebendo assim o relevo ao seu redor e o comportamento da paisagem 
consolidando os conteúdos aprendidos em sala de aula referentes à car tografia, orientação, 
formas de relevo e consequentemente para a Geografia.  
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Para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma satisfatória, o professor pode 
utilizar-se dos mais diferentes recursos didáticos pedagógicos e das novas tecnologias que surgem 
no contexto escolar, como os Objetos de Aprendizagem (OA), especialmente quando se trata da 
modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a qual apresenta dificuldades na 
elaboração de metodologias e uma insuficiência de recursos didáticos para o ensino da Cartografia e 
da Alfabetização Cartográfica. Porém, torna-se necessário que o professor saiba avaliar a forma de 
utilização desses materiais a partir da realidade do educando e do seu saber cognitivo. Nesse 
sentido, esta pesquisa tem como foco central a avaliação das características de usabilidade dos OA 
Cartográficos. O percurso metodológico iniciou com a pesquisa teórica e a estruturação dos 
instrumentos de pesquisa através da adaptação da metodologia de Mussoi (2006) e da Técnica de 
Inspeção de Conformidade Ergonômica de Software Educacional (TICESE). Esses critérios foram 
divididos em dois módulos (Módulo de Classificação e Módulo de Avaliação), onde são avaliados 
tantos os aspectos referentes à interface do OA, como os aspectos pedagógicos. A aplicação da 
pesquisa foi realizada durante a utilização dos OA “CAPITÃO TORMENTA E PACO: MOVIMENTOS 
DA TERRA” e “DECIFRANDO OS MAPAS” pelos alunos da terceira etapa EJA da Escola Estadual 
de Educação Básica Castelo Branco, bairro Parque Pinheiro Machado, Santa Maria-RS, e da Escola 
Edy Maia Bertóia, bairro Camobi, Santa Maria-RS. A análise do Módulo de Classificação alcançou 
índices satisfatórios, encontrando adaptabilidade dos OA para o ensino da Alfabetização 
Cartográfica. No Módulo de avaliação, analisou-se como o usuário interagiu com os OA, onde 
observaram-se altos índices de atenção, motivação e o trabalho colaborativo, com exceção do 
raciocínio lógico e memorização, salienta-se que esses baixos níveis não comprometeram o 
processo de aprendizagem. A partir dos resultados constatou-se que através da analise da 
usabilidade o professor pode definir as características dos usuários, permitindo assim que a 
utilização dos OA e a mediação do professor buscando sanar as deficiências encontradas possam 
auxiliar no ensino da Cartografia, tornando-a interativa, facilitando a transmissão - percepção de 
conteúdos, e ao mesmo tempo ampliando a capacidade de abstração dos alunos na análise do 
espaço geográfico. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar um histórico das experiências na área da Cartografia Tátil 
realizadas no LEMADI – Laboratório de Ensino e Material Didático do Departamento de Geografia da 
FFLCH – USP e a contribuição dos trabalhos desenvolvidos para o Ensino de Geografia. As 
pesquisas realizadas pela Profa. Dra. Regina Araujo de Almeida (Vasconcellos) , iniciadas em 1989, 
foram o princípio desta linha de investigação no Laboratório. Sua tese, defendida em 1993 propõe 
uma forma inovadora de ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual, destacando o 
papel das representações gráficas, especialmente dos mapas, no processo de percepção do espaço 
e na aquisição de noções geográficas. Com o apoio financeiro da Fundação VITAE, da Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisas e do Programa Bolsa-Trabalho da 
COSEAS e de Instituições Internacionais como o Instituto Panamericano de Geografia e História e a 
Organização dos Estados Americano, diversos materiais didáticos táteis (mapas, gráficos, maquetes, 
esquemas, modelos, livros de histórias infantis e lendas, dicionário ilustrado, jogos, etc.) foram 
produzidos e testados com estudantes de várias idades e níveis escolares. Neste sentido, os 
pesquisadores do LEMADI, desenvolvem há mais de vinte anos, trabalhos de pesquisa voltados à 
elaboração, aplicação e avaliação de representações gráficas táteis. Os resultados alcançados, 
desde os primeiros projetos e o acervo montado com os materiais didáticos táteis produzidos, 
levaram à implantação de um núcleo permanente de atendimento a professores e profissionais que 
trabalham com educação especial e a alunos com deficiência visual. Surgiram também 
oportunidades que possibilitaram trocas de experiências com pesquisadores e instituições no Brasil e 
no exterior. A partir do ano de 1994 foi firmada uma parceria entre os pesquisadores do LEMADI e os 
pesquisadores do Departamento de Cartografia da Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social da Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Santiago do Chile, da 
Universidad de Cuyo Mendoza - Argentina (até 2001) e do Colégio Nuestra Señora del Carmen de 
Cusco - Peru (desde 2002). Desenvolvendo desde então, projetos internacionais que visam discutir a 
elaboração e o uso de representações gráficas táteis para pessoas com deficiência visual. As 
pesquisas abordam desde discussões sobre a simbologia adequada até a aplicação didática dos 
materiais elaborados. Em todos os trabalhos os resultados foram muito positivos, não apenas com 
alunos com deficiência visual, mas também com outros alunos. Além da elaboração de material 
didático, houve uma preocupação com o preparo do professor, no sentido de apresentar técnicas de 
produção de materiais e metodologias de uso em sala de aula. O LEMADI é hoje uma referência com 
relação à Cartografia Tátil não apenas pelo acervo de materiais didáticos táteis de que dispõe, mas 
pela metodologia desenvolvida. Os materiais do acervo são consultados por estudantes do ensino 
Fundamental, Médio e Superior, professores das redes pública e privada de ensino, pais, professores 
especializados e pessoas com deficiência visual. 
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A educação continuada é um termo que se refere à modalidade de ensino na qual a pessoa procura 
aprendizagem a vida inteira e os cursos a distância não estão preparados para lidar com as 
singularidades de um aluno que busca esse tipo de educação, principalmente do ponto de vista 
tecnológico, pois os sistemas que dão suporte ao EaD foram estruturados e concebidos para pensar 
no conjunto de alunos e não nas especificidades de cada indivíduo. Isso faz com que as atividades 
de ensino sejam descontextualizadas da realidade do aprendiz. Portanto, é necessário estabelecer 
um método de trabalho para a educação continuada a distância que permita individualizar o curso 
para a realidade de cada aluno, que é percebida por meio de interações humanas. Assim, este 
trabalho propõe que a individualização seja feita de forma humanizada, a partir das percepções de 
um professor. É proposto uma metodologia onde o professor atua como orientador de estudo de 
cada aluno, entendendo o seu contexto de vida a partir de interações dialógicas e propondo práticas 
orientadoras de ensino que sejam contextualizadas a sua realidade. Para tentar resolver as questões 
técnicas e operacionais que são resultantes desta proposta, foi criado um software que gerencia a 
comunicação assíncrona e que organiza as demandas dos alunos, possibilitando ao professor 
concentrar-se na atividade criativa de individualização. O software possui a licença livre e uma 
interface simplificada, de fácil uso para o professor. Para demonstrar a operacionalização da 
metodologia, é descrito a dinâmica de um curso a distância aplicado ao ensino do Sistema de 
Informaçoes Geográficas SPRING, software desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais e que, por ser de uso livre, possibilita que todos os Geógrafos, independentemente de sua 
condição econômica, possam utilizar a tecnologia do Geoprocessamento, tão importante para sua 
atualização profissional. 
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As intervenções causadas pela sociedade no espaço geográfico, em especial, no meio físico, 
com objetivo de suprir as necessidades humanas e para, além disso, a obtenção de 
vantagens exacerbadas tem criado diversos conflitos quanto ao uso do espaço e dos 
recursos naturais disponíveis. As ações humanas, em sua diversidade, repercutem sobre o 
ambiente, criando alterações que podem refletir num quadro de degradação ambiental. 
Nesse sentido, desde as últimas décadas do século XX, até a contemporaneidade, a 
temática ambiental tornou-se um dos principais focos de discussão e pesquisa, não apenas 
entre pesquisadores, planejadores e políticos, mas sim, em todos os setores da sociedade, 
como em escolas, universidades, empresas públicas e privadas, organizações não-
governamentais, enfim, passou a fazer parte das discussões cotidianas. O contínuo 
aumento da expansão demográfica, junto ao processo de industrialização, desenvolvimento 
e crescimento econômico, tem gerado graves consequências para o meio ambiente. A 
intervenção da sociedade nos ambientes naturais, de modo intenso, gera conflitos de uso 
que, posteriormente, irão implicar na qualidade de vida humana e ambiental. Com o fim de 
analisar a interrelação existente entre as variáveis físicas e socioeconômicas presentes na 
área delimitada para o estudo, o município de Barra Bonita, SC, a presente pesquisa teve 
como objetivo geral criar um banco de dados geográficos georreferenciados, com uso das 
tecnologias de informação geográfica. Especificamente, buscou-se identificar e quantificar 
as mudanças ocorridas na cobertura e uso da terra no Município numa perspectiva 
multitemporal e; Elaborar documentos cartográficos que servirão como recurso didático 
para auxiliar órgãos gestores, professores e alunos na tarefa de conscientização e educação 
ambiental. Dessa maneira, priorizando a estruturação de uma base de dados geográficos 
em meio analógico e digital, considerou-se na aquisição dos dados socioeconômicos a 
unidade espacial delimitada pelo IBGE, dada pelos setores censitários. Nesse sentido, o 
Município compõe-se de quatro setores censitários, sendo um setor urbano e três setores 
rurais. A partir da compilação, elaboração e correlação dos planos de informação 
obtiveram-se mapas temáticos que possibilitarão orientar o planejamento territorial 
ambiental municipal, por meio do entendimento dos elementos físicos e humanos, bem 
como suas relações, as quais compõem o espaço, de maneira globalizante. 
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A Utilização da Cartografia como Instrumento de Demarcação dos Territórios Tradicionais e 
indígenas: Ações de Formação em Comunidades Tradicionais. A Cartografia vem sendo 
amplamente utilizada no reconhecimento das expressões culturais e territoriais dos povos 
tradicionais e indígenas, por meio da construção coletiva de mapas que expressam a 
realidade de seus cotidianos. As populações presentes em alguns municípios do estado do 
Ceará e situadas na região da Ibiapaba, preservam uma intrínseca relação de subsistência e 
de ancestralidade com o território em que habitam. Nessa perspectiva, o uso da cartografia 
na delimitação dos territórios comunitários é reivindicado por essas comunidades, de modo 
a caracterizar a dinâmica de ocupação, o uso atual dos solos e a infinidade de elementos 
naturais e artificiais que estão vinculados à cultura e ao modo de vida. Desse modo, o 
presente trabalho integra as ações do projeto “Mapas do Cotidiano: Princípios, Práticas e 
Saberes Tradicionais na Construção da Nova Cartografia” cadastrado na Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo geral foi o de ministrar cursos 
de cartografia e capacitar o uso do receptor GPS (Sistema de Posicionamento Global) para 
jovens de comunidades quilombolas e indígenas, propondo-se, ao final, realizar um 
mapeamento dos referidos territórios. A metodologia contou, a princípio, com a revisão 
bibliográfica acerca dos conceitos de território, comunidades tradicionais e indígenas e 
ensino de cartografia. Á continuação foi realizado planejamento sobre o curso, em que foi 
estabelecida a carga horária de 20 horas/aula, os materiais necessários e as atividades a 
serem realizadas. A capacitação foi realizada na sede municipal de Tianguá e com a 
participação de 26 representantes de diversas comunidades tradicionais, entre elas a 
comunidade indígena Tapuia Kariri, a comunidade quilombola Três Irmãos e agricultores e 
pescadores deste município. Paralelamente às atividades de sala de aula, foram executados 
trabalhos de campo para a realização de mediações referentes ao uso do receptor GPS, com 
o intuito de utilizar as coordenadas levantadas na posterior produção de mapas, 
juntamente com imagens de satélite Quickbird e Geocover. Os resultados alcançados foram 
considerados satisfatórios, uma vez que o curso foi realizado com sucesso, com participação 
contínua de todos os alunos inscritos, além de ter possibilitado uma maior aproximação 
das comunidades com a cartografia e as geotecnologias. Ademais, os mapas produzidos 
durante o curso irão auxiliar na gestão ambiental dos respectivos territórios, sendo 
pertinente aos aspectos de legitimação e reconhecimento, identificação e delimitação de 
suas áreas de usufruto. As atividades foram possíveis através da parceria entre a 
Organização Não-Governamental Adelco (Associação para o Desenvolvimento Local Co-
produzido), pesquisadores do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e Laboratório de 
Cartografia (Labcart) do Departamento de Geografia da UFC. 
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A vila de Jericoacoara está situada na costa oeste do estado do Ceará a 300 km de 
Fortaleza, encontra-se no litoral do município de Jijoca de Jericoacoara. O Parque Nacional 
de Jericoacoara foi criado em 4 de fevereiro de 2002 e possui uma área de 8.416,08ha. Os 
componentes geomorfológicos e ecossistemas foram representados por gerações de dunas, 
lagunas e lagoas costeiras, estuários, mangue e paleomangue, canais de marés, terraços 
marinhos, promontórios, plataformas de abrasão, tabuleiro pré-litorâneo e praia atual. 
Aliado aos processos dinâmicos (transporte de sedimentos pelos ventos, hidrodinâmica 
estuarina, ondas e marés), estão inseridas atividades socioeconômicas e culturais 
relacionadas com turismo, pesca e agricultura de subsistência. Neste trabalho priorizou-se 
o mapeamento e a evolução morfodinâmica do conjunto de dunas em que está situada a 
Duna do Pôr-do-sol e as dunas do Papai-Noel e a Duna da Arraia, considerando a Análise 
Geossistêmica como base para a pesquisa (estudo integrado da paisagem). A pesquisa teve 
como principais objetivos caracterizar a evolução costeira da área submetida aos diversos 
impactos ambientais ocasionados pelo intenso fluxo de turistas, identificar, sistematizar e 
classificar as diferentes paisagens e elaborar modelo espaço-temporal de migração do 
campo de dunas barcanas através de recobrimento de fotografias aéreas e imagens de 
satélites multitemporais. Para a melhor visualização dos sistemas dunares e das diversas 
paisagens a cartografia temática tomou como base o conjunto morfológico costeiro e foi 
fundamentada através de imagens de satélite de alta e média resoluções e diagnósticos 
geoambientais integrados. O monitoramento do avanço das dunas com recobrimentos 
aerofotogramétricos e imagens de satélite multitemporais, e estações georreferenciadas com 
GPS geodésico, proporcionou primeiros dados quantitativos sobre a dinâmica morfológica. 
As compilações dos dados forneceram informações precisas sobre as espacialidades dos 
registros obtidos dos diversos componentes geoambientais, evidenciando 33 anos de 
evolução morfodinâmica do conjunto dunar. Como resultado obteve-se dados pioneiros 
sobre as espacialidades dos diversos componentes geoambientais. Através da comparação 
desses dados, que datam de 1975 a 2008, foi possível evidenciar mudanças significativas 
na área das dunas em estudo constatando a ação dos fluxos de matéria e energia 
vinculados com migração continuada direcionada para a faixa de praia (setor de bypassing 
de sedimentos), assim como a possibilidade dos aspectos morfológicos terem sido 
influenciados pela ação humana com o incremento do fluxo turístico, quando foi instituído 
o PARNA de Jericoacoara. Pode-se perceber o crescente avanço das dunas em direção à vila 
de Jericoacoara, sobretudo nos anos de 2001 a 2005, ocasionado pela intervenção humana, 
com a criação de trilhas, retirada de areia e intensificação do tráfego de veículos. Conclui-se 
que a dinâmica das dunas deverá ser utilizada como elemento morfológico indutor das 
ações de gestão e planejamento da Unidade de Conservação de proteção integral e 
continuidade do monitoramento. O presente estudo resultou do projeto de pesquisa 
intitulado Zoneamento Geoambiental e Dinâmica dos Campos de Dunas do Parque 
Nacional de Jericoacoara/CE, financiado pelo CNPq. 
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As redes de monitoramento de qualidade de águas superficiais têm como principal objetivo avaliar o estado da 
qualidade da mesma dentro de uma unidade territorial seja esta natural, por exemplo, bacias hidrográficas, ou 
unidades territoriais criadas pelo homem, sujeitas a limites político-administrativos. O trabalho faz uma avaliação 
correlacional entre a evolução espacial da rede de monitoramento de qualidade das águas interiores do Estado de 
São Paulo através do número de pontos de amostragem e sua respectiva densidade espacial ao longo dos 30 anos 
de sua existência e o crescimento demográfico, através da densidade populacional média dos municípios inseridos 
nas 22 UGRHIs-Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O índice analisa se a quantidade de pontos 
monitorados a cada ano manteve a capacidade espacial de representar o status da qualidade da água em função 
da intensa pressão antrópica verificada em virtude do crescimento das áreas urbanizadas no Estado sobre os 
corpos hídricos, e a possível perda de sua integridade ecológica. O estudo também pode indicar se é necessário 
adensar a rede em determinadas unidades de gerenciamento hídrico ou investir em recuperação ambiental.Tem 
como objetivo apresentar um índice que interprete e sintetize o histórico do monitoramento da CETESB através da 
evolução da abrangência espacial da densidade da rede de monitoramento, e das respectivas médias do IQA-Índice 
de Qualidade de Água estabelecendo uma correlação entre o crescimento populacional através da evolução da taxa 
de densidade populacional no Estado de São Paulo, e em função do macro-uso do solo. Os reflexos desse 
crescimento podem ser visualizados por operações de análise espacial. O intuito é estabelecer um indicador que 
sintetize a adequação e abrangência espacial da rede apoiado por uma plataforma de geoprocessamento 
desenvolvida no Sistema de Informação Geográfico ILWIS. A análise temporo-espacial comparativa ficou mais 
racional com o uso dos recursos das geotecnologias com a construção do SIG SP_WATERNET e através do índice 
gerado pela matriz da análise multi-critério aplicada ao planejamento de recursos hídricos ao longo do período 
estudado. Os critérios avaliados foram divididos enquanto custos: impactos antrópicos ou benefícios: ações de 
monitoramento e gestão. As planilhas de cálculo para a matriz de normatização dos dados da análise multi-critério 
formam um importante passo em direção de tradução de dados originais, de informações segmentadas, de 
comportamento espacial de fatores isolados e de conhecimento de antigos cenários vistos dentro da lógica racional 
do ambiente operacional analisado onde os dados são correlacionados. Sintetizados, revelam quais foram os 
padrões de desempenho do monitoramento frente ao crescimento populacional ocorrido neste intervalo de tempo. 
As classes do IAEM resultantes das tabelas padronizadas indicam áreas que apresentaram maior ou menor 
vulnerabilidade no tocante à abrangência do monitoramento face às pressões antrópicas. Percebe-se que isto 
predomina em UGRHIs de vocação industrial onde se concentra também a maioria da população do estado. Nestas 
o problema não é a falta de monitoramento, mas sim a existência de trechos de rios críticos (IQA péssimo ou ruim), 
muitos deles já detectados pela rede de monitoramento em seus anos iniciais, e que assim permaneceram. O 
estudo verificou que a rede de monitoramento de águas interiores da CETESB, acompanhou de modo adequado a 
maior parte do período avaliado, mas teve seu desempenho enfraquecido nos últimos 5 anos devido à grande 
pressão antrópica sobre os recursos hídricos causada principalmente pelo adensamento populacional, pelo 
múltiplo uso do recurso água e pelas atividades econômicas existentes na região de maior desenvolvimento 
econômico do pais. Estes motivos provocaram a perda do status da qualidade das águas, principalmente nas 
UGRHIs de vocação industrial, cujo desempenho da rede quando avaliado pelo IAEM mostrou-se 
insuficiente/inadequado, principalmente na UGRHI 6- Alto Tietê. Durante os 30 anos estudados, a história do 
monitoramento das águas superficiais no Estado de São Paulo foi repassada através destas 5 classes derivadas do 
índice resultante da matriz de combinação pareada entre fatores sociais e ambientais e o índice pode analisar as 
dimensões territoriais e os indicadores ambientais e classificar as UGRHIs em classes de vulnerabilidade de 
monitoramento mostrando as desigualdades na abrangência da rede. 
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Este trabalho apresenta resultados de pesquisas na bacia hidrográfica do córrego do Sossego, em 
Itarana/ES, particularmente no que se refere à utilização da geocartografia na identificação de 
dinâmicas territoriais relacionadas à implementação da gestão de seus recursos hídricos. O primeiro 
momento da nossa análise daquelas dinâmicas territoriais se deu a partir de um diagnóstico sócio-
ambiental, político e institucional, já existente da bacia do Córrego do Sossego, e que apontava 
conflitos pelo uso da água como um entrave na implementação da gestão de recursos hídricos. A 
proposição e os procedimentos envolvidos na tentativa de elaboração de um mapa de conflitos, que 
buscava superar o modelo uso e ocupação do solo versus legislação ambiental, revelou que as escalas 
cartográficas que haviam sido utilizadas nos levantamentos não permitiam observar relações e ações 
do cotidiano da comunidade local. Não se tratava de simplesmente ampliar a escala, mas considerar a 
multiescalaridade envolvida na emergência dos conflitos pelo uso da água. Neste sentido a 
geocartografia ou cartografia geográfica, sumariamente descrita como o campo de investigação que 
enfatiza o desenvolvimento e o uso dos recursos cartográficos para a compreensão e geração de 
conhecimentos sobre o território comandados pela lógica da análise geográfica permitiu um melhor 
entendimento do lugar e do território. Assim, embora as informações de diagnóstico tenham sido 
cruciais para a análise inicial da localidade, a busca pela compreensão dos entraves e conflitos forçou 
o fortalecimento da perspectiva geocartográfica, ou seja, passamos a enfatizar não apenas a 
cartografia enquanto geração de produtos e numa perspectiva de área e proporção significativa do 
todo, mas também como processo de observação que valorizasse as diversas possibilidades 
condicionadas pelas dinâmicas locais que desdobram no cotidiano como tensão reprodutora daquele 
espaço vivido. A carta topográfica utilizada para o reconhecimento (escala 1:100.000) dotava a bacia 
do Córrego do Sossego de homogeneidade, enfatizando o par relevo-hidrografia e seus derivados 
cartométricos. O mapeamento do uso do solo permitiu maior integração com a comunidade, quando 
se revelaram formas de conflitos pelo uso da água que na escala utilizada até então eram impossíveis 
de serem percebidos. Ressalta-se, também, que no processo de contato com a comunidade foi refeito o 
mapa-base, já que a carta topográfica trazia topônimos com os quais não se identificavam, portanto 
afirmava lugares em que não se reconheciam, bem como foi invertida a posição norte-sul, já que a 
“entrada” na bacia se faz pelo baixo curso e o posicionamento do mapa com o norte apontando a parte 
superior da folha era de difícil reconhecimento pelos membros da comunidade local. Portanto, foi 
preciso proceder a uma reinterpretação do território. As representações historicamente utilizadas pela 
cartografia, e seus códigos foram ressignificados nesta análise. A geocartografia tornou-se elemento 
importante nesta investigação, pois permitiu incorporar perspectivas naturais e sociais daquilo que é 
concebido enquanto território pela comunidade do Sossego, e está sendo incorporada enquanto 
prática social para os processos de empoderamento para a gestão participativa de recursos hídricos. 
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A escolha da bacia hidrográfica do córrego do Cedro como área de estudo reflete a 
preocupação com a preservação e a conservação dos mananciais ali existentes, em especial 
a represa de abastecimento público utilizada pela Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp. A bacia hidrográfica do córrego do Cedro, com área de 40,36 
km2, localiza-se na área sul do município de Presidente Prudente, São Paulo, entre as 
coordenadas 22º 07´ 58´´S e 22º 13´ 33´´S e 51º 22´ 15´´W e 51º 28´ 56´´W. Nesta pesquisa, 
foi realizado o inventário das características do meio físico (hidrografia, geologia, 
geomorfologia, declividade, pedologia e clima) e de uso e ocupação da terra (rural, urbana, 
sistema viário, indústrias, vegetação nativa, comércio e serviços). A partir destas 
informações, foram geradas as cartas que definiram as unidades do meio físico e de uso e 
ocupação da terra. A integração dessas cartas gerou e definiu as principais unidades 
ambientais da bacia do Cedro. O diagnóstico sócio-ambiental da bacia do Cedro foi baseado 
na legislação ambiental municipal, no escoamento superficial da água, nas práticas de 
conservação do solo, nos impactos ambientais, no uso da água, na definição do estado 
ambiental e na qualidade de vida da população residente na área urbanizada da Bacia. Para 
melhoria do estado ambiental foram formuladas propostas por unidades ambientais e 
propostas para toda a Bacia. A partir destes levantamentos foram elaborados os modelos 
gráficos. Os mapas gerados a partir da cartografia “tradicional” ficaram sobrecarregados de 
informações, restringindo os usuários do mapa e limitando a difusão do conhecimento. 
Nesta perspectiva, propomos um modelo gráfico para a Bacia, no qual obtivemos, de forma 
mais didática, uma melhor clareza na divulgação das informações desejadas. Diante dos 
objetivos do trabalho as análises realizadas estão focadas na dimensão ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Córrego do Cedro, destacando as suas principais características, para em 
seguida elaborar a modelização gráfica. A análise ambiental da Bacia, através da 
modelização gráfica nos revela a concentração espacial dos problemas e da má utilização da 
terra. No setor nordeste da Bacia, verificamos a concentração de problemas ambientais e os 
piores indicadores sócio-econômicos. Devido às características do meio físico no setor 
sudeste estão localizadas as áreas mais expressivas de restrição ao parcelamento do solo e 
de preservação ambiental. O setor noroeste caracteriza-se por possuir o maior número e 
densidade populacional da Bacia residindo em conjuntos habitacionais populares, sendo a 
disposição irregular de resíduos e a falta de infra-estrutura urbana e sanitária os principais 
problemas ambientais que afetam esta população. 
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A utilização da cartografia temática tem como objetivo, nesta pesquisa, unir dois dos 
principais instrumentos do planejamento ambiental: o conhecimento das carcterísticas 
sócio-ambientais e sua espacialização. Nesse processo, a sobreposição de mapas constituiu-
se no método e a cartografia temática, por possibilitar a representação dos fenômenos 
analisados de forma objetiva e sistematizada, a principal “ferramenta” de trabalho. A 
escolha da bacia hidrográfica do córrego do Cedro como área de estudo reflete a 
preocupação com a preservação e a conservação dos mananciais ali existentes, em especial 
a represa de abastecimento público utilizada pela Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - Sabesp. A bacia hidrográfica do córrego do Cedro, com área de 40,36 
km2, localiza-se na área sul do município de Presidente Prudente, São Paulo, entre as 
coordenadas 22º 07´ 58´´S e 22º 13´ 33´´S e 51º 22´ 15´´W e 51º 28´ 56´´W, está localizada 
na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema - UGRHI-
22, no Oeste Paulista. A análise da distribuição espacial dos principais problemas 
ambientais na Bacia demonstra uma dinâmica de ocupação intensa e irregular, que exige 
ações de planejamento e de intervenção para disciplinar o uso e a ocupação da terra, 
contribuindo com o planejamento ambiental destinado à recuperação, conservação e 
preservação ambienta, visando à produção e reserva da água, para uso no abastecimento 
público e melhoria da qualidade de vida da população que habita nesta bacia e para a 
população prudentina de um modo geral que utiliza as águas dessa bacia hidrográfica no 
seu dia-a-dia. O estudo sobre as características ambientais da bacia hidrográfica do córrego 
do Cedro está oferecendo subsídios para o planejamento ambiental, indicando as 
possibilidades e as restrições ao uso e ocupação, atual e futuro, da terra. Além disso, as 
medidas de controle do escoamento das águas superficiais, de proteção da vegetação, e de 
controle da erosão têm reflexos na proteção dos recursos hídricos de forma quantitativa e 
qualitativa. Na bacia hidrográfica do córrego do Cedro verificamos, em alguns setores da 
Bacia, uma falta de planejamento entre o uso potencial e o real da terra. A compatibilidade 
de algumas áreas deve-se a sua própria história de ocupação e a questões relativas ao valor 
da terra e não a um projeto de ordenamento físico-territorial de origem governamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   126   

mailto:dibieso@pop.com.br


 

     
 

A CARTOGRAFIA TEMÁTICA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO PELO 
TURISMO: ESTUDO DO CIRCUITO TURÍSTICO “ÁGUAS DO CERRADO” - 

PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – BRASIL 
 
 
 
 

FAUSTO OLIVEIRA BRAGA          Índice 
fausto.braga@ibge.gov.br  
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA E UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 
 
 
 
 
A pesquisa é parte do trabalho do autor como gestor voluntário do projeto Circuito “Águas 
do Cerrado”, através da vivência de trabalho no Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE e no Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade de São 
Paulo - USP. Trata da indústria do turismo, que se apresenta hoje como uma das áreas 
econômicas de maior rentabilidade e geração de empregos, principalmente no Brasil que 
possui considerável número de atrativos naturais e culturais, capazes de atrair grupos 
diferentes de turistas. Nesta atividade, a informação turística, utilizada para o 
planejamento e para a orientação de turistas, deve ser transmitida de forma clara e precisa, 
visando a informar os envolvidos sobre as principais características da área que abrange. 
Neste contexto, a Cartografia Turística torna-se um documento essencial para qualquer 
área, uma vez que possibilita ao turista uma visão ampla do espaço geográfico, informações 
importantes para o planejamento das suas atividades de visitas e coordenação do seu 
tempo disponível. Desta forma, a pesquisa faz um recorte no quadro das políticas públicas 
do turismo no Brasil, apresentando o Circuito Turístico Águas do Cerrado, composto por 
seis municípios, que apresentam atrativos tanto naturais quanto antropizados, na 
mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, porção leste do Planalto Setentrional. 
Objetivou demonstrar a importância da Cartografia turística para o planejamento turístico e 
divulgação dos atrativos que compõem este espaço, bem como criar um banco de dados 
para a futura aplicação cartográfica em mapas temáticos de divulgação de seus atrativos. 
Assim, através de pesquisa de campo, documentos e publicações oficias, elaborou-se um 
prognóstico para a compreensão geográfica do circuito turístico e buscou investigar qual a 
importância de seus atrativos históricos, sócio-culturais e ambientais, elencando-os para a 
inserção no modelo cartográfico proposto. Os resultados demonstram que a região possui 
potencialidades, por meio das quais podem ser sugeridos projetos prioritários, com ênfase 
na confecção de mapas temáticos que auxiliem na produção do espaço e seu 
desenvolvimento regional. Concluiu-se que é necessário estabelecer pontos importantes que 
permitam a elaboração de um projeto cartográfico turístico apropriado para diferentes tipos 
de informações e futuros usuários dos equipamentos turísticos do Circuito, relacionados à 
infra-estrutura turística, infra-estrutura de apoio ao turismo, instâncias de governança 
regionais e atrativos turísticos. 
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A exata determinação da distribuição espacial de precipitações pluviométricas é de 
relevante seriedade no planejamento dos recursos hídricos em regiões agrícolas e 
metropolitanas, servindo também como apoio a estudos climatológicos e meteorológicos. O 
presente trabalho teve o objetivo de analisar detalhadamente os métodos de interpolação 
matemática de Krigagem e Spline de Tensão que geram regionalização de pontos, segundo 
seus valores médios, por isolinhas, com o intuito de descobrir analiticamente o melhor 
método para espacialização dos valores pluviométricos. Foram utilizados dados consistidos 
de precipitação pluviométrica mensal de 21 estações pluviométricas distribuídas na região 
metropolitana de Goiânia e seu entorno. Os dados foram obtidos do Serviço Geológico do 
Brasil e da Agência Nacional de Águas, correspondendo à série histórica de 1974 a 2008. 
Os dados, depois de tratados e consistidos, foram submetidos a metodologias de 
interpolação matemática por Krigagem e Spline de Tensão com o intuito de verificar qual 
deles é mais adequado a espacialização de pontos com valores de precipitação. Como 
resultados são apresentados mapas da distribuição espacial mensal e total das chuvas 
feitos usando os métodos de interpolação matemática estudados. Conclui-se que, para os 
dados de chuva da região metropolitana de Goiânia e seu entorno, os melhores resultados 
de distribuição espacial das chuvas foram obtidos através do método de interpolação por 
Krigagem. 
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As técnicas de Geoprocessamento, incluindo a elaboração de modelos tridimensionais de 
terreno no formato digital, são ferramentas que permitem subsidiar a realização de 
diagnósticos geoambientais. O presente artigo objetivou testar o emprego de técnicas 
computacionais na elaboração de modelos digitais de terreno de bacias hidrográficas. O 
teste foi realizado em bacias localizadas no município de Umuarama, noroeste do Paraná, 
Brasil. A área foi escolhida por apresentar um histórico de degradação ambiental pelo uso 
intensivo do solo oriundo das atividades agropecuárias e urbanas. Os procedimentos 
metodológicos adotados permitiram aplicações de técnicas de Geoprocessamento com o uso 
de diversos produtos cartográficos como cartas topográficas digitalizadas e imagens de 
satélites processadas em softwares como o SPRING 5.0.6 e Golden Software Surfer. Os 
resultados obtidos com a aplicação das técnicas de Geoprocessamento, que subsidiaram o 
diagnóstico geoambiental, permitiram a visualização digital do terreno o que proporcionou o 
levantamento de campo e, também, auxiliou nas análises integradas do meio físico com os 
tipos de uso e ocupação do solo. O diagnóstico ambiental foi obtido a partir dos modelos 
digitais do terreno que auxiliou na identificação de áreas degradadas, oriundas 
principalmente, da susceptibilidade intrínseca das rochas e dos solos de textura arenosa, 
responsáveis pela ocorrência de diversos tipos de feições erosivas. Essas feições podem ser 
aceleradas pelas diferentes atividades antrópicas que foram desenvolvidas ao longo dos 
anos naquela área. Entre essas ações se destacam as retiradas de cobertura vegetal, as 
atividades agropecuárias e urbanas que culminaram com a ocupação inadequada das 
vertentes. Foram identificadas a partir desse diagnóstico, feições erosivas diferenciadas ao 
longo das vertentes, erosão marginal e assoreamento dos canais de drenagens. 
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Estudo sócio-ambiental de uma tempestade ocorrida no município de Santa Maria-RS: a utilização do 
SIG no suporte aos estudos climatológicos. A urbanização desordenada e a ocupação de lugares 
irregulares, tanto dentro das cidades quanto nas zonas rurais, é um dos principais agravantes nos 
casos de desastres naturais. A falta de informação e de conhecimento de boa parte da população 
quanto aos fenômenos meteorológicos extremos é um dos maiores agravantes dos casos de desastres 
envolvendo vidas, isto porque a população não se encontra, muitas vezes, preparada para suportar os 
impactos causados pelos mais diversos fenômenos meteorológicos em seu cotidiano. Ao longo do 
tempo, as cidades expandiram-se e as periferias foram ocupadas pelas populações mais pobres, com 
padrões de moradia bastante frágeis. Em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, isso não 
foi diferente. Nas ultimas décadas as populações mais atingidas por desastres naturais como 
tempestades, inundações, deslizamentos, entre outros, no Município, são as que vivem nas regiões 
periféricas ao centro urbano da cidade. Inserida neste contexto, a presente pesquisa buscou estudar a 
gênese e os impactos causados pela tempestade do dia 8 de janeiro de 2009 no município de Santa 
Maria-RS, a fim de se obter algumas respostas a respeito do fenômeno ocorrido e de seus impactos na 
população local. Para isto, o estudo buscou o levantamento de dados meteorológicos obtidos a partir 
da Estação Meteorológica de Santa Maria, da Base Aérea de Santa Maria e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, a fim de identificar o sistema atmosférico (massa de ar e corrente perturbada), a 
fase climática e o tipo de tempo responsável pela gênese climatológica da tempestade. Também foram 
analisados dados referentes aos danos econômicos, sociais, ambientais, humanos e materiais 
causados pela tempestade do dia 8, obtidos a partir da Secretaria Nacional de Defesa Civil de Santa 
Maria. Para uma melhor avaliação do episódio e seus efeitos na dinâmica urbana da cidade, o 
presente trabalho utilizou-se de imagens do satélite GOES-10 e do satélite Tropical Rainfall Measuring 
Mission (TRMM), bem como a confecção de mapas geoambientais da área urbana de Santa Maria 
buscando evidenciar os impactos da tempestade no espaço urbano da cidade. Os resultados 
apresentados nesta pesquisa apontam que o fenômeno ocorrido no dia 8 de janeiro de 2009 em Santa 
Maria-RS, tratava-se de uma tempestade do tipo Frontal, causada por baixa pressão atmosférica e 
intensa corrente de ar ascensional sobre a região, levando a formação de grandes nuvens 
cumulonimbus (Cb) com alto poder convectivo, o que gerou grandes danos no Município. Quanto a 
estes danos, o estudo revelou que, apesar de a tempestade ter sido intensa em praticamente toda a 
área do município, a região mais atingida pela tempestade foi à parte sul da área urbana de Santa 
Maria, formando uma trajetória de destruição e afetando principalmente, as populações de baixa 
renda com habitações de baixo padrão construtivo, deixando mais de 35 mil pessoas sem energia 
elétrica e diversas moradias danificadas. 
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A crise ambiental e a crescente urbanização são questões amplamente discutidas na 
Geografia, especialmente nos dias atuais. A grande demanda por entendimento do meio 
urbano encontra forte apoio em técnicas como o Geoprocessamento e o Sensoriamento 
Remoto, as quais são via para avaliação da cidade em diversas dimensões. Destaca-se entre 
estas a qualidade de vida da população que reside nas áreas urbanas, hoje concentradoras 
de mais da metade da população mundial, especialmente nas Regiões Metropolitanas. 
Itapecerica da Serra enquadra-se neste contexto como componente de uma das maiores 
Regiões Metropolitanas do Planeta, a Região Metropolitana de São Paulo. A avaliação 
apresentada aqui levou em consideração a aplicabilidade de dados censitários e o NDVI 
como indicador de vegetação em áreas urbanas para espacialização das condições de vida 
da população. Dois aspectos podem ser salientados ao final deste trabalho: a viabilidade e 
aplicabilidade da integração entre Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto na avaliação 
da qualidade de vida bem como a possibilidade de visualização das desigualdades destes 
índices no meio urbano de Itapecerica da Serra. 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar possibilidades de utilização de um serviço web de 
informação geográfica nas ações de caráter técnico e político dedicadas à gestão e ordenamento de 
territórios rurais no país, denominado Acervo Digital Fundiário. Este WebSIG passou a ser 
disponibilizado via internet ao público em geral pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) neste ano de 2009. A metodologia consistiu de estudo bibliográfico sobre temas da 
Cartografia, Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica, como também sobre a realidade 
agrária – rural – fundiária brasileira. Em seguida, apresentou-se os procedimentos de elaboração do 
Acervo Digital Fundiário, construído por meio da customização do software livre i3Geo e da 
disponibilização de dados espaciais que o Incra gerencia, através do banco de dados Oracle 10G 
Spatial. Para entrada de dados no Oracle procedeu-se à classificação e qualificação dos mesmos 
através de critérios adotados na cartografia cadastral, através dos atributos - tipo de levantamento e 
precisão adotada, além da preparação de arquivos vetoriais disponíveis nas extensões dwg, dgn e 
shapefile. As principais informações cartográficas produzidas pela instituição e publicadas no serviço 
web para acesso público são os assentamentos rurais (perímetro e lotes), territórios quilombolas, 
glebas arrecadadas e estações geodésicas da Rede Incra de Bases Comunitárias do GNSS (RIBAC), 
com a previsão de inclusão de mais temas. A implementação dessa ferramenta segue a orientação dos 
padrões de acesso e interoperabilidade de dados espaciais formulados pela organização internacional 
Open Geoespatial Consortium (OGC), e em nível nacional, pela Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (INDE). Além das informações que o próprio Incra administra, outra importante 
funcionalidade do serviço é o acesso a bases cartográficas de outras instituições, via Web Map Service 
(WMS), a exemplo de dados produzidos pelo IBAMA/ICMBio, Funai, Embrapa, IBGE, INPE Agência 
Nacional de Águas, entre outras; como as feições: unidades de conservação ambiental, rede 
hidrográfica, terras indígenas, cartas topográficas de mapeamento sistemático, cartas de relevo, 
limites estaduais e municipais. Verifica-se que o conjunto de dados espaciais disponibilizados pelo 
Incra através do Acervo Digital Fundiário e das demais instituições que também compartilham dados 
via WMS, são de fundamental importância às ações de gestão e ordenamento de territórios rurais no 
Brasil, conduzidas pelo poder público, a exemplo de políticas de criação de assentamentos rurais, 
regularização fundiária, arrecadação e destinação de terras públicas, georreferenciamento de imóveis 
rurais (Lei 10.267/2001), etc. Para iniciativa privada o acervo fundiário oferece informações para o 
planejamento de empreendimentos de infraestrutura que incidem no meio rural, a exemplo de 
rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, usinas hidrelétricas, e outros, possibilitando consulta 
sobre a existência de territórios quilombolas, assentamentos, terras públicas arrecadadas, nas zonas 
de influência dos empreendimentos. Dessa maneira, ele propicia acesso, compartilhamento e 
disseminação de informação geográfica a uma gama de atores sociais envolvidos nas demandas 
agrárias – rurais – fundiárias do país, como instituições do Estado brasileiro nas três esferas de poder 
(executivo, legislativo, judiciário), órgãos estaduais de terras e ambientais, secretarias estaduais de 
governo e prefeituras municipais, pesquisadores e organizações da sociedade civil. 
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O trabalho apresenta a Etnocartografia inserida em contextos educacionais na Amazônia 
brasileira, especificamente, no estado do Acre. A cartografia indígena, como parte da 
disciplina de Geografia nos programas de formação de professores e agentes agroflorestais 
indígenas, vem sendo trabalhada desde o início dos anos 80 pela Comissão Pró-Índio do 
Acre - CPI/AC. Atualmente os povos indígenas do Acre utilizam os mapas para protegerem 
suas terras contra invasões, planejarem o uso, o manejo e a conservação de seus recursos 
naturais, fortalecerem aspectos culturais, ampliando o diálogo com as autoridades para 
legitimar suas ações na gestão de seus territórios. Os etnomapas, como ferramenta 
pedagógica, vêm sendo usados inclusive nas escolas indígenas, auxiliando na defesa do 
meio ambiente, das tradições e de seu patrimônio cultural e intelectual. A partir das novas 
configurações das Terras Indígenas demarcadas, os povos indígenas do Acre produzem, 
assimilam, incorporam e reelaboram os mapas, revelando conhecimentos étnicos e uma 
nova percepção do espaço. A peculiaridade desse trabalho consiste no fato de possibilitar a 
esses grupos o mapeamento de seus territórios, identificando suas potencialidades e 
fragilidades, demonstrando melhor o conhecimento sobre o espaço geográfico, de maneira 
que as comunidades possam resolver os seus problemas. O produto desse processo 
cognitivo são mapas mentais e também mapas georreferenciados elaborados com a 
utilização de imagens de satélites e realizados através de uma metodologia participativa. 
Vários exemplos de etnomapas serão apresentados e discutidos no trabalho. A cartografia 
indígena acreana tem como principal meta, identificar e mapear diferentes áreas de uso dos 
recursos naturais, áreas de conflitos e de refúgios, aspectos culturais, além de classificar, 
na concepção indígena, os diferentes ecossistemas que compõem seus atuais territórios. As 
atividades de mapeamento permitem aos povos indígenas terem uma visão mais ampla da 
sua complexa realidade socioambiental, sendo assim possível, refletir, discutir e planejar as 
ações voltadas para a gestão territorial e ambiental de suas terras demarcadas e de seu 
entorno. Os mapas produzidos pelos povos indígenas possuem significado tanto dentro de 
suas comunidades, como fora delas, pois vem assumindo um papel relevante no âmbito das 
políticas públicas do Estado do Acre. Os mapas participativos elaborados nas oficinas de 
formação de agentes agroflorestais indígenas preenchem o vazio de informações presentes 
nos mapas oficiais, expõem opiniões, idéias políticas e preferências estéticas, além de serem 
um poderoso instrumento que pode ser usado para vários propósitos políticos, 
constituindo-se em instrumentos de luta na reivindicação de direitos. Por volta de 50 
oficinas e cursos foram oferecidos, durante vários anos, no Centro de Formação dos Povos 
da floresta – CPI/Acre e em 11 terras indígenas. Essas ações de mapeamento participativo 
realizadas com povos indígenas acreanos alcançam excelentes resultados, auxiliam em 
atividades de vigilância e fiscalização das terras indígenas e vêm contribuindo para que 
sejam formuladas novas estratégias de uso, manejo e conservação de seus recursos 
naturais, assim como para implementar projetos de desenvolvimento comunitário dentro de 
uma filosofia socioambiental. 
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A partir da metodologia consagrada por Ross (1990 e 1994), este trabalho apresenta a 
elaboração de um produto cartográfico voltado para a análise da evolução da fragilidade 
ambiental em uma área do município de Cajati/SP, utilizando técnicas de 
geoprocessamento. A área de estudo abrange a área urbana da cidade de Cajati, áreas de 
atividade minerárias de extração de rochas fosfática, atividade industrial, agropecuária e 
agrícola, além de fragmentos de vegetação secundária em diversos graus de regeneração. 
Foram elaborados, em escala de detalhe, mapas de declividade, pedologia, uso e ocupação 
do solo e de fragilidade para os anos de 1962 e 2009. Posteriormente, os mapas de 
fragilidade foram analisados de forma a gerar um produto síntese, representado pelo mapa 
de evolução da fragilidade ambiental. Os mapas intermediários gerados foram analisados, 
com o objetivo de obter uma avaliação da área de estudo nos dois períodos considerados, 
em seguida foi realizada a análise dos mapas de fragilidade ambiental. Por fim, realizou-se a 
análise do mapa de evolução da fragilidade ambiental, obtendo um diagnóstico do 
desenvolvimento da fragilidade na área de estudo. 
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Neste trabalho foi desenvolvido um Sistema de Informações Geográficas destinado à 
identificação do local mais adequado para a instalação dos apiários, visando otimizar a 
produção de mel, assim como, contribuir na polinização de zonas escolhidas a fim de 
aumentar a produção agrícola e acelerar o processo de recuperação, com flora nativa, de 
áreas degradadas e contribuir com outra fonte de renda para os produtores familiares num 
assentamento do INCRA no estado do Pará. A região de estudo deste trabalho é o 
assentamento Padre Josimo Tavares que ocupa uma área de aproximadamente 60.000 ha, 
onde estão estabelecidas quase 1000 famílias, no município de Conceição do Araguaia, 
Estado do Pará - Brasil. Na implementação computacional do projeto foram utilizados o 
software Spring, versão 5.1.3, propriedade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e o software TerraView, versão 3.1.4, construído sobre a biblioteca de 
geoprocessamento TerraLib. Através de pesquisas em bibliografia especializada nas técnicas 
de manejo das abelhas, assim como dos resultados das entrevistas realizadas com 
produtores, foram definidas variáveis geográficas que deveriam ser consideradas para o 
planejamento da distribuição espacial na instalação das colméias. Através de “buffers” de 
distância foram delimitadas áreas de restrição e implantação em relação à instalação de 
apiários. Pela análise de imagem de satélite e da checagem de campo a cobertura vegetal foi 
dividida em três categorias de acordo com o grau de qualidade polinizadora, sendo 
sobrepostas às faixas de distancia. Como resultado foram gerados pelo SIG mapas para a 
identificação e localização das áreas pretendidas no trabalho. O posicionamento em campo 
dos locais escolhidos será efetuado utilizando GPS. A proposta metodológica é inovadora e 
para o desenvolvimento do trabalho contou-se com o apoio da Secretaria de Agricultura do 
estado do Pará e a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º . Cartogeo                                    ***Caderno de Resumos***                                   135 

mailto:rodveneziani@usp.br

	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina/Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. «Mapas Digitais», <http://www.epagri.rct-sc.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=...
	Lakatos, E. M., Marconi, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2007.
	Figura 1 – Localização do município de Restinga Sêca no Mundo, na América Latina, no País e no Estado

	2. Des migrations à l’approche circulatoire
	3. La représentation des trajectoires par l’animation
	4.  Vers une génération automatisée de la représentation des trajectoires
	Tabela 1: Equações utilizadas Padronização dos dados
	Somatória dos pesos
	O avançado desenvolvimento das técnicas computacionais tem propiciado recursos cada vez mais potentes, permitindo que softwares específicos possam ser cada vez mais utilizados no desenvolvimento de mapas para tomada de decisões. O presente trabalho fo...
	2-MATERIAIS E MÉTODOS
	/
	O cálculo do índice de conformação foi obtido com base na área da sub-bacia e comprimento axial. O índice de conformação foi de 0,27, bem baixo. Este índice expressa a capacidade da sub-bacia em gerar enchentes. Quanto mais próximo de 1, maior a prope...
	A poluição sonora constitui-se em outra forma de impacto ambiental na bacia hidrográfica do córrego do Cedro. A zona aeroportuária e as rodovias que cortam a bacia são fontes permanentes de poluição sonora. Já o recinto de exposição de Presidente Prud...
	Além dos impactos já mencionados, cabe salientar que a maior parte das áreas de preservação permanente estão degradadas, demonstrando, desta forma, total desrespeito ao ambiente e à legislação. A legislação ambiental municipal como elemento institucio...
	Além dos impactos já mencionados, cabe salientar que a maior parte das áreas de preservação permanente estão degradadas, demonstrando, desta forma, total desrespeito ao ambiente e à legislação. A carta 2 espacializa os principais problemas ambientais ...

	1. A história da representação do relevo
	2. Os métodos de representação do relevo

	Virtual Museum of Canada. “Subversive Cartography: challenging the accuracy of the official map”. Dubious Views: questioning institutional representations in tourism and cartography. < http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Photos/html/en/sm-essay.ht...
	Municípios
	Imagem 1
	Imagem 2
	[...] a definição ou conceito de planta aquática é assunto controverso, variando entre autores. Fasset (1966), Cook (1974) e Irgang & Gastal (1996) consideram aquática a planta cujas partes fotossinteticamente ativas estão permanentemente ou por algun...
	[...] dos minerais ou dos processos de mineralização das substâncias orgânicas. O material mineral nutritivo é absorvido na forma iônica e é incorporado na estrutura celular ou depositado no suco celular. Após a combustão da matéria orgânica seca, o m...
	1. INTRODUÇÃO
	1.1. Modelagem de Dados
	1.2. Área de Estudo: Breve Caracterização
	1.3. Diretrizes Ambientais para a Macrozona 9: Elementos Sócio-Econômicos e Ecológicos
	2.1. Modelo Conceitual
	2.2. Modelo Lógico
	2.3. Modelo Físico
	4. REFERÊNCIAS
	Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) 2009. Disponível em <http://www.redemet.aer.mil.br/>. Acesso em: 31 jul. 2009

	1. Introdução
	4. Resultados
	Quadro 3 – Diferença Percentual relativa

	5. Conclusões
	5. Referências:
	A SISTEMATIZAÇÃO DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
	ABSTRACT
	O presente trabalho, trata sobre um curso de extensão, destinado ao aprendizagem do uso da Cartografia Digital no Ensino Médio. A Inclusão Digital dos jovens de todas as classes sociais é uma necessidade reconhecida pela maioria dos docentes e estimul...
	Em muitas escolas, especialmente, da rede privada se faz questão de ministrar cursos básicos de uso do computador, mas são poucas as disciplinas curriculares que utilizam esta ferramenta como um elemento habitual de ensino-aprendizagem.
	A Geografia pode fazer um largo uso destes recursos, em função de ser o Geoprocessamento e a Cartografia Digital, uma das áreas da informática mais desenvolvidas, e estar estreitamente vinculada ao conhecimento geográfico. Os novos professores de geog...

	As aulas foram ministradas no laboratório de informática das referidas escolas. Para o curso foi utilizado o software “PhilCarto” (Waniez, 2007). Este software é de uso livre e pode ser efetuado o download do mesmo da página de Internet: http://philge...
	O Philcarto é um software de Cartografia desenvolvido na França, que chama a atenção pela multiplicidade de análises espaciais e estatísticas que permite representar, assim como pela relativa facilidade de uso. As aulas foram teórico-práticas, com mai...
	ALMEIDA, A  et Al. Atlas Geográfico Digital: uma proposta de aplicação no Ensino Fundamental. Disponível em <http://www.ensino.eb.br/artigos/artigo_atlas.pdf >. Acesso em 5 de Julho de 2007.
	CEFET-Ceará. Transcriçao da Lei Federal N 9394-96, lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. Disponível em:
	http://www.etfce.br/Ensino/Cursos/Medio/Lei.htm>. Acesso em 5 de Julho de 2007.
	FIOLHAIS, C. Informática, Sociedade e Educação Científica. Departamento de Física e Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://nautilus.fis.uc.pt/~cfiolhais>. Acesso em 5 de Julho de 2007.
	Objetivo:
	Materiais Utilizados:
	Métodos:
	- Geração de Mapa de Uso da Terra e Cobertura Vegetal Natural da Bacia Hidrográfica:
	- Geração de Mapa de Áreas de Preservação Permanente da Bacia Hidrográfica
	- Geração de Mapa de Crimes Ambientais Associados ao Uso Inadequado das Áreas de Preservação Permanente:
	INTRODUÇÃO
	A CARTOGRAFIA E ENSINO
	FASCÍCULO DE CARTOGRAFIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (RMG)
	O FASCÍCULO DE CARTOGRAFIA DA RMG E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	Mapa 2 - Estradas de ferro até 1870. Fonte: Robertson, 1967. Sem escala
	os patrimônios do oeste paulista como REAFIRMAÇÃO das rédeas
	BIBLIOGRAFIA
	Introdução
	Sistema Único de Saúde no Brasil
	Aspectos Teóricos e Metodológicos
	Teoria do Lugar Central
	Tratamento dos dados sobre os fluxos de pacientes

	Descrição e Análise dos Resultados
	Descrição da infra-estrutura hospitalar que atende pelo SUS
	Análise dos Fluxos de Pacientes Internados na RMBH

	Considerações Finais
	Referências
	Acessibilidade da população rural à saúde
	A ABORDAGEM GEOGRÁFICA DO CONCEITO DE DISTÂNCIA

	1) Introdução
	1.1) Manejo
	1.2) Polinização
	1.3) Importância socioeconômica
	1.4) A Apicultura e o meio ambiente
	2) Sistemas de Informações Geográficas

	3) Objetivos
	4) Justificativa
	5) Área de estudo
	6.1) Dados levantados em campo
	6.2) Elaboração do Sistema de Informações Geográficas
	The Cartographic Animation: an Alternative to Spatial Data Visualization

	BLOK, Connie; KÖBBEN, Barend; CHENG, Tao; KUTEREMA, Agnes A.Visualization of Relationships Between Spatial Patterns in Time by Cartographic Animation . Cartography and Geographic Information Science, Volume 26, Number 2, April 1999 , pp. 139-151(13)
	/
	BIBLIOGRAFIA
	1. Introdução
	Constantemente o professor é estimulado a compreender as diferentes formas de construção do conhecimento, procurando qualificar e diversificar suas práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem.
	2. Delineamento Metodológico
	Nesta etapa, realizou-se o trabalho de campo a partir das aplicações dos Objetos de Aprendizagem e da observação do uso destes softwares por alunos em sala de aula.

	3. Resultados e Discussões
	Gráfico 4: Ações explícitas do utilizador
	Gráfico 5: Controle do utilizador
	Gráfico 6: Facilidade de uso
	Gráfico 7: Instruções claras
	Gráfico 8: Motivação
	Gráfico 9: Trabalho colaborativo
	Gráfico 10: Possibilidade de Desafios
	Gráfico 11: Flexibilidade
	Gráfico 12: Raciocínio Lógico
	Gráfico 13: Atenção
	Gráfico 14: Concentração
	Gráfico 15: Memorização
	Gráfico 16: Contribuição para os conteúdos de Cartografia
	4. Conclusão
	5. Referências

