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CARTOGRAFIA
1. Cartografia
2. Técnicas de levantamento
3. Precisão cartográfica
4. Escalas utilizadas
5. Construção de mapas
6. Elementos de 

representação e 
generalização

7. Atualização cartográfica
8. Orientação nas cartas
9. Sistemas de coordenadas 

utilizadas
10. Convenções de cores
11. Cartografia sistemática

A aula no contexto da programação da disciplina:

Geoprocessamento
1. Introdução a Sistema de Informações
2. Banco de dados
3. Processamento gráfico vetorial
4. Vetor x Raster

Sensoriamento Remoto
1. Imagens não orbitais
2. Imagens Orbitais

Geociências
1. Geotecnia
2. Estudos ambientais



Geoprocessamento 

... é o processamento informatizado de dados 
georreferenciados.

Utiliza programas de computador que permitem o 
uso de informações cartográficas (mapas, cartas 
topográficas e plantas) e informações a que se 
possam associar às coordenadas desses mapas. 

Outra definição seria:

É um conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido em torno do 
processamento eletrônico de dados que opera sobre registros de 
ocorrência georreferenciados, analisando suas características e 
relações geotopológicas para produzir informação ambiental. 



Abrangência do geoprocessamento.....



Evolução da tecnologia em Geoprocessamento



Sistema de informação Geográfica 
(SIG)

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS -

Geographic Information System, do acrónimo inglês) é

um sistema de hardware, software, informação espacial

e procedimentos computacionais, que permite e facilita

a análise, gestão ou representação do espaço e dos

fenômenos que nele ocorrem.



Histórico dos SIGs.....

Um exemplo bem conhecido de um protoSIG é o

trabalho desenvolvido pelo médico John Snow em 1854

para situar a fonte causadora de um surto de cólera na

zona do Soho em Londres, cartografando os casos

detectados. Esse protoSIG permitiu a Snow localizar

com precisão um poço de água contaminado como

fonte causadora do surto.



Mapa de Londres com casos de cólera (pontos) e poços de água (cruzes) 
(adaptado de E. Tufte, 1983).



Histórico dos SIG’s:

Anos 50 - Inglaterra - botânica e USA - volume de tráfego
Anos 60 - Canadá - inventário de recursos naturais
Anos 70 - Geographic Information System & CAD
Anos 80 - massificação, avanço da microinformática

NCGIA - Geoprocessamento como disciplina
Anos 90 - popularização da Internet e das redes de computadores 
Os SIGs puderam ser orientados às empresas e/ou instituições, 
com a introdução do conceito da arquitetura cliente-servidor. 
Incorporaram as funções de processamento de imagens digitais.
Anos 2000  - SIGs torna-se corporativos e orientados à sociedade, 
com a utilização da Internet, de bancos de dados geográficos 
distribuídos (on-line) e com os esforços realizados em relação a 
interoperabilidade dos sistemas.
Anos 2010 - BIM (Building Information Model ou Building

Information Modeling) que significa tanto Modelo de Informação 

da Construção quanto Modelagem de Informação da Construção é 
um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o 
ciclo de vida de um edifício. Novos paradigma para os SIG’s.



É importante definir o que é IG (Informação Geográfica). Neste 
sentido, se pode pensar que informação geográfica é:

• informação sobre locais na superfície da Terra
• conhecimento sobre onde alguma coisa está
• conhecimento sobre o que está em uma dada localização

A informação geográfica pode ser muito detalhada, por exemplo:

• informação sobre as localizações de todas as edificações em uma 
cidade
• informação sobre cada árvore em uma floresta

Da mesma forma, o detalhamento da informação geográfica pode ser 
muito superficial. Por exemplo:

• o clima de uma grande região
• a densidade populacional de um país



Dados Geográficos

Para que seja possível produzir informações geográficas a partir de SIGs, é
necessário “alimentar” os programas computacionais com dados sobre o
mundo real.
Desta forma, é necessário produzir uma representação ou um modelo
computacional do mundo real, que é extremamente complexo em seu
detalhamento e em sua dinâmica temporal.

Construir uma representação do mundo real implica em três grandes 
considerações:

• Redução da complexidade geométrica do mundo real, através da 
aplicação de escala, amostragem e seleção de elementos.

• Redução da complexidade temporal do mundo real, através de um 
corte temporal ou da observação de fenômenos em intervalos discretos 
de tempos.

• Identificação e categorização dos elementos existentes na superfície 

terrestre, através de cortes temáticos.



Camadas temáticas representando (modelando) o mundo real



O SIG separa a informação em diferentes camadas temáticas e
armazena-as independentemente, permitindo trabalhar com elas de
modo rápido e simples.

Ainda permite ao operador ou utilizador relacionar a informação
existente através da posição e topologia dos objetos, com o fim
de gerar nova informação.



Estruturas e formatos de Dados Geográficos

Inicialmente, se faz necessário discriminar conceitualmente:

Dados espaciais são definidos como sendo qualquer tipo de dado
que descrevem fenômenos aos quais esteja associada alguma
dimensão espacial

Dados geográficos são definidos como dado espacial cuja dimensão
espacial está associada à sua localização na superfície da Terra num
determinado instante ou período de tempo

Desta forma, quando se tem um elemento com um sistema de coordenadas 
local, que não esteja diretamente relacionada com coordenadas geográficas, 
quando mapeados sobre este sistema de coordenadas local, todos os dados 
deste objeto serão dados espaciais. 
Se essas coordenadas locais forem transformadas em coordenadas 
geográficas ou ainda para coordenadas de algum sistema de projeção 
cartográfica, os dados do elemento serão considerados dados geográficos.



Os dados geográficos possuem quatro características 
fundamentais:

1ª característica espacial (posição geográfica e geometria do 
elemento representado)

2ª características não-espaciais (descrição alfanumérica, pictórica 
e sonora do elemento representado). Além de textos descritivos, a 
tecnologia atual permite a associação de imagens, filmes, sons e 
hiperlinks aos elementos representados 

3ª característica temporal, que trata do tempo de validade do 
dado geográfico, além de suas variações sobre o tempo 

4ª característica: documentação (metadados), que pode conter um 
grande conjunto de informações úteis para a correta utilização do 
dado geográfico: precisão e acurácia do dado, restrições e regras 
para distribuição e acesso, descrição de cada atributo não-espacial, 
etc. 



Características fundamentais do dado geográfico



A componente espacial do dado geográfico pode 
ser armazenada em estrutura matricial ou vetorial

Estruturas de armazenamento de dados espaciais



estrutura matricial estrutura vetorial

Exemplo 



Estrutura Vetorial

Na estrutura vetorial, a localização e aparência gráfica de cada
elemento do mundo real são representados por um ou mais pares
de coordenadas. Adicionalmente, esses elementos também são
caracterizados por atributos descritivos (não-espaciais).

Não é exclusivo dos programas computacionais de SIG: programas de CAD e
outros tipos de programas de computação gráfica também utilizam
representações vetoriais.

Adaptado da base contínua 
do Brasil ao milionésimo 
(BCIM - IBGE, 2014)



Porém, o uso da estrutura vetorial nos SIGs é bem mais sofisticado do que o
uso em CAD, devido ao tratamento de topologia, associação de atributos
alfanuméricos e indexação espacial.
Por outro lado, devido a necessidade de representação geográfica e
topológica, os vetores construídos em SIG são mais simples que aqueles
construídos em CAD.

Nos programas SIG, em geral, se constrói apenas pontos e conjuntos de
segmentos de reta. Em CAD por outro lado, se constrói estruturas
geométricas mais complexas tais como circunferências, arcos de círculo,
além de figuras tridimensionais tais como cones, cubos, cilindros e esferas.

(Adaptado (BCIM, 2014)



Tipos de Feições em estrutura de dados vetoriais:

Há três tipos básicos de feições vetoriais utilizadas em 
programas SIG’s:

• Feições Pontuais
• Feições Lineares

• Feições Poligonais



Feição Pontual
Utilizadas para representar elementos do mundo real, que conforme a
escala possui área e comprimento inviável de representação gráfica,
ou que ainda para atender os objetivos, sua área e comprimento não
necessitam ser graficamente representados. Uma feição pontual
possui apenas um par de coordenadas (x, y).



Elementos do mundo real representados como pontos:
• postes da rede elétrica
• sinalização vertical de trânsito 
• transformadores e outros equipamentos elétricos e hidráulicos, 
• árvores
• poços de visita 
• pontos e marcos topográficos, entre outros 
Nascentes de rios, alguns pequenos lagos, algumas pequenas cidades e 
localidades, edificações, conforme a escala de representação, podem ser 
representados por feições pontuais.

(Adaptado (BCIM, 2014)



Feição Linear
são utilizadas para representar elementos, que conforme a
escala, possuem comprimento, porém sua área é de inviável
representação gráfica, ou que ainda para atender os
objetivos, sua área não necessita ser graficamente
representada.
Uma feição linear é graficamente definida por um conjunto
de coordenadas (x1, y1, x2, y2, ...,,xn, yn), sendo que o
primeiro e o último pares de coordenadas são denominados
nós e desempenham a função de terminais e/ou conectores
das feições lineares.

Enquanto isso, os pares de coordenadas intermediárias são
os vértices da feição linear. Através dos pares de
coordenadas que formam o conjunto de feições lineares, é
possível obter as propriedades topológicas de
comprimento, direção, conectividade e adjacência.



Esquema conceitual de feições lineares em SIG



Elementos do mundo real que são representados por feições lineares:

• linhas de distribuição elétrica
• cabos de telefonia fixa
• encanamentos de água, esgoto e gás
• eixos de logradouro
• eixos da rede de drenagem
• Riachos, rios e estradas, conforme a escala de representação

(Adaptado (BCIM, 2014)



Feição Poligonal

São utilizadas para representar elementos do mundo real, que
possuem área e perímetro e podem ser representados
graficamente. Uma feição linear é graficamente definida um
conjunto de feições lineares (L1, L2, .., Ln), que por sua vez são
graficamente definidas por conjuntos de coordenadas (x1, y1,
x2, y2, ...,,xn, yn).
Através desta estruturação, são definidas as seguintes
propriedades topológicas: área, perímetro, adjacência,
contingência e o polígono envelope.



Esquema conceitual de feições poligonais em SIG



Elementos do mundo real que são representados por 
estruturas vetoriais poligonais:

• limites políticos e administrativos
• corpos d’agua
• lotes
• quadras
• categorias de vegetação, solos, geologia,  geomorfologia, entre 

outros

(Adaptado (BCIM, 2014)



Formatos de arquivos vetoriais

Os mais utilizados são: 

• Shapefile (SHP)
• DWG
• DXF
• DGN
• coverage
• VPF



Exercício: prática em programa de SIG

Objetivos:
• familiarização com o ambiente de programa SIG (Quantum GIS)
• montagem da base cartográfica do Brasil ao milionésimo (BCIM)
• Configuração da representação espacial dos elementos
• Prática de leitura e interpretação de cartografia digital

Etapas:
• Baixar da página do IBGE, os dados do BCIM, na sua pasta no 

computador local
• Descompactar a pasta. Analisar os tipos de arquivos
• No programa “Quantum GIS Desktop”, adicione todas as camadas 

tipo SHP baixadas 
• Analise os tipos de camadas e representação (pontual, linear, 

poligonal) e suas tabelas de atributos
• Configure em todas as camadas (83 no total) a forma de 

visualização/renderização dos elementos, conforme os padrões 
de cores, símbolos e rótulos cartográficos estabelecidos (utilize a 
legenda de cartas topográficas impressas como exemplo)

• Salve o projeto com o nome “Brasil1000000” na sua pasta de 
trabalho



Camadas principais e características visuais



Exercício: prática em programa de SIG

Consultando exclusivamente  as camadas da BCIM do Brasil no 
projeto montado anteriormente, responda (salve os resultados em 
um arquivo de texto. Envie as respostas com o assunto: Exercício 2 –
Geomática, para o email: angelofraga@ifsc.edu.br):

1) Quais rodovias (BR’s e SC’s) estão localizadas, integramente ou 
parcialmente no município de Florianópolis?

2) Quais municípios são atingidos pelo Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro?

3) Quais rodovias e rios representados nesta escala, cruzam o 
município de Chapecó/SC?

4) Quais são os vértices de triangulação topográfica que 
encontram-se nos municípios de Florianópolis e Chapecó?

5) Quais são os municípios de localização e coordenadas (Latitude e 
Longitude), dos portos localizados no estado de SC?

6) Quais ferrovias que cruzam o estado de SC estão representadas 
nesta base dados?

7) Quais são as altitude máximas dos seguintes municípios: 
Florianópolis, Palhoça, Urubici, Lages, Chapecó e Dionísio 
Cerqueira (SC)?



Exercício: mapeamento sistemático e mapa 
índice digital

Objetivos:
• montagem do mapa índice digital do IBGE na base cartográfica do 

Brasil ao milionésimo
• Familiarização com as divisões e escalas do mapeamento 

sistemático
• Escolha entre mapas disponíveis, dos mais adequados para os 

trabalhos em diferentes regiões

Etapas:
• Baixar da página do IBGE, os dados Mapa Índice Digital, na sua 

pasta no computador local
• Descompactar a pasta. Analisar os tipos de arquivos
• No programa “Quantum GIS Desktop”, adicione todas as camadas 

tipo SHP baixadas 
• Configure em todas as camadas a forma de 

visualização/renderização dos elementos.



Exclusivamente consultando o SIG montado 
anteriormente, responda: 

(envie as respostas em arquivo .doc para o e-mail: angelofraga@ifsc.edu.br)

1) Quais cartas topográficas têm-se disponíveis em formato digital, em 
maior escala, para mapear totalmente o município de Florianópolis?

2) Quais as cartas e maiores escalas disponíveis em formato digital, para 
mapear individualmente os municípios de Urubici, Lages e Chapecó/SC?

3) O município de Jaboticatubas localiza-se no estado de MG. Qual (ais) 
cartas topográficas se tem-se disponíveis em formato vetorial no banco 
de dados do IBGE  e em qual (ais) escala (s) para mapear esse município?

4) Para mapear de maneira contínua todo o estado de SC, qual melhor 
escala disponível entres as cartas vetoriais do mapeamento sistemático?



Expressão condicional ou calculadora SQL

Livro SIG Páginas 242 e 247

http://andersonmedeiros.com/qgis-calculadora-de-campos-expressao-
condicional/

http://andersonmedeiros.com/artigos-uso-pratico-qgis/


