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1 GEOPROCESSAMENTO: O QUE É?

1.1 Histórico e Evolução (da cartografia manual ao geoprocessamento)

O homem, desde os tempos mais remotos procurou um meio de registrar sua 

passagem pelos lugares e de delimitar seus territórios. Os mapas foram a primeira 

forma de expressão utilizada, surgindo antes mesmo da escrita. Com a formação 

das primeiras civilizações, os mapas foram adquirindo cada vez mais importância, 

deixando de desempenhar apenas uma função prática. Ao apresentar os 

conhecimentos sobre determinada região, embutiam um valor simbólico, 

representando o poder e o domínio de determinados grupos. 

Segundo historiadores, o mapa mais antigo já encontrado teria sido produzido pelos 

babilônios, por volta do ano 2500 a.C. Confeccionado sobre uma placa de argila 

cozida, o mapa mesopotâmico de Ga-Sur representa o vale de um rio, 

provavelmente o Eufrates. 

Figura 1 - Mapa de Ga-Sur - primeiro mapa reconhecido.

Fonte: Adaptado de http://www.geomundo.com.br/

Os estudos de cartografia histórica no Brasil estão ligados ao processo histórico de 

confecção de mapas descritivos do seu território. Entre as instituições que se 

destacam neste segmento de estudo apontam-se:
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• Serviço Geográfico do Exército (atual Diretoria de Serviço Geográfico – DSG), 

responsável pela padronização dos documentos cartográficos em escalas 

maiores ou iguais a 1:250.000 e, concomitantemente com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, pela produção cartográfica oficial no país;

• Diretoria de Hidrografia e Navegação (Marinha do Brasil);

• Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – responsável pela padronização 

dos documentos cartográficos em escalas menores ou iguais a 1:500.000 e, 

concomitantemente com a Diretoria de Serviço Geográfico - DSG, pela 

produção cartográfica oficial no país.

Atualmente, a Cartografia pode contar com valiosos recursos associados, como 

aerofotos, imagens orbitais, sistemas de posicionamento por satélites, sistemas de 

informações geográficas, sensoriamento remoto e outros, que além de facilitar as 

atividades cartográficas, também possibilitam a rápida disponibilização das 

informações coletadas, assim como a sua mais eficiente atualização. A todo esse 

pacote de técnicas, metodologias e ferramentas, denominamos 

geoprocessamento.

O termo geoprocessamento é relativamente novo e pode ser literalmente definido 

como “processamento informatizado de dados georreferenciados”. Utiliza programas 

computacionais que permitem o uso de informações cartográficas (mapas, cartas 

topográficas, dados diversos) e informações de qualquer natureza que se possa 

associar a coordenadas geográficas. O geoprocessamento é fruto da revolução 

tecnológica, porém o registro histórico denota que em 1854 em Londres, houve uma 

grave epidemia de cólera (doença sobre a qual na época não se conhecia a forma 

de contaminação).

Numa situação aonde já haviam ocorrido mais de 500 mortes, o doutor John Snow 

teve um “estalo”: colocar no mapa da cidade a localização dos doentes de cólera e 

dos poços de água (naquele tempo, a fonte principal de água dos habitantes da 

cidade).
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Figura 2 - Representação geográfica de poços de água e cólera.

Fonte: Barcellos, C;2001.

A figura 2 demonstra a primeira análise geográfica de que se tem registro, e 

principalmente a correlação entre duas informações que possam ser 

georreferenciadas e analisadas do ponto de vista espacial. Este fato representou o 

entendimento de que a cólera poderia ser transmitida pela água.

Os processos de automatização deste tipo de análise surgiram com a necessidade 

de automatizar parte do processamento de dados com características espaciais na 

Inglaterra e nos Estados Unidos nos anos 50, com o objetivo principal de reduzir os 

custos de produção e manutenção de mapas. Os primeiros softwares para 

manipulação da informação geográfica e produção de mapas surgiram na década de 

1960, no Canadá, como parte de um programa governamental para criar um 

inventário de recursos naturais. 

Estes softwares, no entanto, eram muito difíceis de usar: não existiam monitores 

gráficos de alta resolução, os computadores necessários eram excessivamente 

caros, e a mão de obra tinha que ser altamente especializada e caríssima. Não 

existiam soluções comerciais prontas para uso, e cada interessado precisava 

desenvolver seus próprios programas, o que demandava muito tempo e, 

naturalmente, muito dinheiro.
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Além disto, a capacidade de armazenamento e a velocidade de processamento 

eram muito baixas. Ao longo dos anos 70 foram desenvolvidos novos e mais 

acessíveis recursos de hardware, tornando viável o desenvolvimento de sistemas 

comerciais. Foi então que a expressão Geographic Information System (GIS) ou 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em português foi criada. 

Foi também nesta época que começaram a surgir os primeiros sistemas comerciais 

de CAD (Computer Aided Design, ou projeto assistido por computador), que 

melhoraram em muito as condições para a produção de desenhos e plantas para 

engenharia, e serviram de base para os primeiros sistemas de cartografia 

automatizada. A década de 1980 representa o momento quando a tecnologia de 

sistemas de informação geográfica inicia um período de acelerado crescimento que 

dura até os dias de hoje. Até então limitados pelo alto custo do hardware e pela 

pouca quantidade de pesquisa específica sobre o tema.

O geoprocessamento se beneficiou grandemente com a massificação causada pelos 

avanços da microinformática e do estabelecimento de centros de estudos sobre o 

assunto. Nos EUA, a criação dos centros de pesquisa que formam o National Centre 

for Geographical Information and Analysis - NCGIA (1989) marca o estabelecimento 

do Geoprocessamento como disciplina científica independente.

Nos anos 90 os avanços tecnológicos permitiram a criação de diversos softwares 

aplicados ao geoprocessamento, além disso, os softwares em desenvolvimento 

começaram a ter referências em base a metodologias de cálculos matemáticos 

específicos e aumentaram seu poder de uso. Mais recentemente o 

geoprocessamento foi intensamente provado por milhões de usuários com a 

massificação provocada pelo software Google Earth, mundialmente conhecido e que 

tornou a observação do território disponível para qualquer usuário comum de 

computador. 

Na década de 70, os programadores partilhavam os seus softwares segundo os 
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princípios do software  livre. Já no final dessa década, as empresas começaram a 

impor restrições aos utilizadores que tinham ou utilizavam contratos de licenças de 

softwares. É então que Richard Stallman, em 1983, deu início ao projeto GNU e em 

1985 fundou a Free Software Foundation -FSF. 

Para existir uma história é preciso ter existido um começo, algo ou alguém que abriu 

caminho para o virar de uma página; neste caso concreto, os sistemas de 

informação geográfica na sua face de open source e software livre. O primeiro SIG 

de código aberto foi criado em 1978. 

Atualmente, os softwares livres disponíveis tem se tornado a tendência no uso de 

Sistemas de Informações Geográficas. A independência em desenvolver 

funcionalidades específicas e necessárias às organizações tornou-se o diferencial 

no uso do geoprocessamento, surgindo diversos softwares livres de alta qualidade, 

com interface amigável e facilidade de manuseio, além do componente econômico, 

que em muito beneficia instituições de ensino e pesquisa e principalmente pequenos 

escritórios de planejamento territorial com baixo poder de aquisição de software.

1.2 Definições e Conceitos

Segundo Rodrigues (1993), geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de 

coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltados 

para um objetivo específico.

Pode-se citar que Fujihara (2002) definiu geoprocessamento como a tecnologia que 

aplica o tratamento e manipulação de informações espaciais, englobando técnicas 

de coleta e informação espacial; armazenamento da informação espacial; tratamento 

e análise da informação espacial e uso integrado de informação espacial (SIG). 

Segundo o mesmo autor a utilização de tecnologia de informação como ferramenta 

de análise espacial, tornou-se uma ferramenta em potencial através do 

geoprocessamento e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 
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Câmara et al. (1996) aponta cinco dimensões principais onde o geoprocessamento é 

aplicado em procedimentos ambientais, sendo eles: mapeamento temático, 

diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ordenamento e zoneamento 

territorial e planos de ações. 

De acordo com Espíndola e Schalch (2004) o avanço contínuo da tecnologia 

computacional aliado à complexidade do gerenciamento de recursos naturais, vem 

estimulando cada vez mais a utilização de processamento e simulações 

computacionais, tendo como ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisões 

enfrentadas por gestores ambientais. 

O geoprocessamento focaliza, primordialmente, o levantamento e a análise de 

situações ambientais representadas por conjuntos de variáveis georreferenciadas e 

integradas em uma base de dados digitais. Necessita, por definição, contar com uma 

base cartográfica confiável sobre a qual coligirá seus dados, analisando relações de 

dependência e precedência.

Utilizar o geoprocessamento é uma forma de sistematização, análise e 

representação de dados de utilização crescente em todo o mundo. Por meio do 

cruzamento e da superposição de dados espaciais, de diferentes origens e formatos, 

previamente selecionados, essa ciência permite agilizar os procedimentos de 

mapeamentos temáticos, antes onerosos e demorados. 

A figura 3 apresenta uma síntese do conceito de geoprocessamento, estabelecendo 

pelo menos quatro categorias de técnicas relacionadas ao tratamento da informação 

espacial: 
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Figura 3 - Definição de geoprocessamento. 

Fonte: Adaptado CIH

• Técnicas para coleta de informação espacial (Cartografia, Sensoriamento 

Remoto, GPS, Topografia Convencional, Fotogrametria, Levantamento de 

dados alfanuméricos); 

• Técnicas de armazenamento de informação espacial (Bancos de Dados 

orientado a objetos, Relacional, Hierárquico, etc.) 

• Técnicas para tratamento e análise de informação espacial, como Modelagem 

de Dados, Geoestatística, Aritmética Lógica, Funções topológicas, Redes; e 

• Técnicas para o uso integrado de informação espacial, como os sistemas GIS 

- Geographic Information Systems, LIS - Land Information Systems, AM/FM - 

Automated Mapping/Facilities Management, CADD -Computer-Aided Drafting 

and Design. 

De acordo com esta síntese, entende-se o geoprocessamento como uma ciência 

que considera diversas maneiras de estudo, expressados principalmente em forma 

de mapas, facilitando o entendimento do território analisado. Além disso, é 

importante considerar o Sensoriamento Remoto como uma ciência específica da 

área de coleta de informações, conforme representado na figura 15, e que remete a 

uma das mais importantes áreas de coleta e tratamento da informação geográfica. É 

a partir de técnicas de sensoriamento remoto que se podem definir as estratégias de 
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análises territoriais e merecem especial atenção, conforme denota o próximo tópico. 

1.3 Sensoriamento Remoto

Cientistas observam a natureza, fazem medições, e depois tentam aceitar ou rejeitar 

hipóteses referentes a esses fenômenos. A coleta de dados pode ocorrer 

diretamente no campo (chamada coleta de dados in situ ou in loco), ou a alguma 

distância remota do objeto em apreço, referida como sensoriamento remoto do 

ambiente (Jensen, John R., 2007).

substituir o trecho "Os resíduos sólidos (lixo) dispostos nas

As paisagens sofrem constantes alterações e necessitam de mecanismos que 

possam suprir a correta análise de informações que se deseja obter. Assim sendo, a 

tecnologia vem se desenvolvendo para aprimorar a simulação de processos que 

ocorrem no cotidiano do território analisado (RUHOFF, 2004). De acordo com 

Soares Filho (1998) a simulação é modelada de acordo com a dinâmica de um 

sistema, visando à reprodução do sistema em um ambiente computacional, com as 

características e a complexidade do sistema modelado, operando através das trocas 

de materiais, energia e informações entre os componentes do sistema. 

O modelo da paisagem ou modelos espaciais caracteriza-se por simular alterações 

dos componentes do meio ambiente utilizando o território geográfico como unidade 

de amostra. A utilização destes modelos visa à compreensão dos processos de 

desenvolvimento de sistemas ambientais, determinando a evolução, dentre uma 

gama de variáveis, os cenários referentes ao sistema modelado, revelando quadros 

comparativos com a realidade encontrada (SOARES FILHO, 1998). 

A organização espacial é chamada de paisagem e é baseada nos processos 

naturais e antrópicos, controlados por um conjunto espacial determinado pelas 

características do ambiente. Os modelos de paisagem de maneira geral são quadros 

espaciais que podem se estender por uma área abrangente e que é composta por 

várias unidades e elementos que representam classes de cobertura e uso do solo, 
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bem como os ecossistemas (SOARES FILHO, 1998). 

Segundo Ruhoff (2004) o avanço da tecnologia permitiu a criação de metodologias 

na manipulação de imagens digitais e sensoriamento remoto. A concepção deste 

fato deve-se à necessidade de aprimorar o aspecto visual das imagens, com a 

finalidade de extrair dados e realizar transformações para aumentar o potencial de 

extração de informações da mesma. 

De acordo com Figueiredo Sensoriamento Remoto é o: 

"Processo de captação de informações dos fenômenos e feições terrestres, 
por meio de sensores, sem contato direto com os mesmos, associado a 
metodologias e técnicas de armazenamento, tratamento e análise destas 
informações." (FIGUEIREDO,2005).

A American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS), baseada no 

autor Colwell define Sensoriamento Remoto como: 

“[...] a medição ou aquisição de informação de alguma propriedade de um 
objeto ou fenômeno, por um dispositivo de registro que não esteja em 
contato físico ou íntimo com o objeto ou fenômeno em estudo”(COLWELL, 
1983)

Figura 4 - Esquema de obtenção de imagens de sensoriamento remoto.
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Fonte: Jensen, John R., 2007

Analisando este conceito, é possível coletar informações sobre um objeto ou área 

geográfica a partir de um ponto distante privilegiado usando instrumentos de 

sensoriamento remoto, conforme demonstra a figura 4. A coleta de dados por 

sensoriamento remoto foi originalmente feita usando câmeras adaptadas a balões e 

outros recursos similares.

1.4 Medição por Sensoriamento Remoto

Um sensor coleta informações sobre um objeto ou fenômeno dentro do campo de 

visada instantâneo (IFOV) sem estar em contato com ele. O instrumento de 

sensoriamento remoto pode estar localizado a apenas poucos metros acima do solo 

e/ou a bordo de uma aeronave ou de um satélite.

 Sensores

Os sensores são as máquinas fotográficas dos satélites. Têm por finalidade captar a 

Radiação Eletromagnética (REM) proveniente da superfície terrestre e transformar a 

energia conduzida pela onda eletromagnética, em pulso eletrônico ou valor digital 

proporcional à intensidade desta energia. Segundo a fonte da onda eletromagnética 

(ou fonte de energia) os sensores são: 

• Passivos: Utilizam apenas a REM natural refletida ou emitida a partir da 

superfície terrestre. A luz solar é a principal fonte de REM dos sensores 

passivos. 

• Ativos: Estes sistemas emitem a própria REM (artificial) que, após interagir 

com os alvos, são refletidas de volta ao sistema sensor. Sistemas de radar 

são os sensores ativos mais conhecidos. Uma vantagem dos radares é que 

as ondas produzidas por eles (na faixa das micro-ondas) atravessam as 

nuvens, podendo ser operados sob qualquer condição atmosférica. O 

processo de interação com os alvos destes sensores ativos destinam-se a 

captar as características geométricas e dielétricas, enquanto as 
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características físicas e químicas das feições terrestres são captadas pelos 

sensores passivos. Logo, são sistemas complementares.. 

1.5 Etapas do Sensoriamento Remoto

As etapas do sensoriamento remoto, de acordo com Peres L. F., consistem em: 

(A) – Fonte de Energia: Primeiro requerimento em sensoriamento remoto é ter uma 

fonte de energia que ilumina ou fornece energia eletromagnética para o alvo de 

interesse.

(B) – Radiação e Atmosfera: À medida que a energia viaja da fonte até o alvo, ela 

irá entrar em contato com a atmosfera e interagir com ela. Esta interação acontece 

uma segunda vez quando a energia viaja do alvo até o sensor.

(C) –  Interação com o Alvo: Depois de viajar pela atmosfera, a energia interage 

com o alvo e a energia resultante vai depender tanto das propriedades do alvo como 

da radiação.

(D) –  Registro da Energia pelo Sensor: depois da energia ter sido refletida ou 

emitida pelo alvo, é preciso um sensor (remoto –  sem contato com o alvo) para 

coletar e registrar a energia eletromagnética.

(E) – Transmissão, Recepção e Processamento: A energia registrada precisa ser 

transmitida para uma estação de recepção e processamento.

(F) –  Análise e Extração de Parâmetros (Geração de Produtos): Extração de 

informação sobre o alvo que foi iluminado pela fonte. A geração de produtos se dá 

neste passo, revelando principalmente uma imagem aérea ou satelital da área 

estudada.

(G) – Aplicação: Usuários utilizam os produtos gerados na solução de problemas.

Para o pesquisador Jensen, John R. (2007) o processo do sensoriamento remoto é 

explicado conforme a figura 5.
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1.6 Resolução Espacial

Resolução espacial é uma medida de menor separação angular ou linear entre dois 

objetos que pode ser determinada pelo sensoriamento remoto (Jensen, John R., 

2007). Trata-se de uma medida geralmente medida em pixel (picture cells).

A superfície é concebida como contínua, onde cada pixel representa uma área no 

terreno, definindo a resolução espacial. Em dois documentos visualizados na mesma 

escala, o de maior resolução espacial apresentará pixels de menor tamanho, já que 

discrimina objetos de menor tamanho. Por exemplo, um arquivo com a resolução 

espacial de 1m possui maior resolução do que um de 20m, pois o primeiro 

discrimina objetos com tamanho de até 1m, enquanto o segundo de até 20m (Figura 

6). As medidas de área e distância serão mais exatas nos documentos de maior 

resolução, mas, por sua vez, eles demandam mais espaço para o seu 

armazenamento. 

Figura 5 - Determinação de satélites utilizados de acordo a finalidade de mapeamento.
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Fonte: Jensen, John R., 2007

1.7 Sensores e Resoluções para Projetos

Ao conduzir um projeto que necessite sensoriamento remoto, é comum haver uma 

análise custo-benefício entre os requisitos de resolução temporal e espacial. 

Geralmente, à medida que a resolução temporal aumenta, é comum ser necessário 

diminuir os requisitos de resolução espacial de tal forma que a quantidade de dados 

coletados pelo sensor remoto não se torne de difícil gerenciamento. 

Porém, muitas aplicações que requerem informação espacial muito detalhada (ex: 

mapeamento de uso de terras) normalmente não requerem dados de alta resolução 

temporal (isto é, dados coletados uma vez a cada cinco a dez anos pode ser 

suficiente). 

Há exceções a essas regras gerais. Por exemplo, agricultura de precisão, 

investigações sobre produtividade agrícola, estudos de tráfego e aplicações de 

respostas a emergências às vezes requerem dados de sensoriamento remoto de 

muito alta resolução espacial e temporal. O volume de dados coletados pode criar 

sérios problemas de gerenciamento e análise de dados.

Figura 6 - Exemplo de resolução espacial em um dado raster.

Fonte: Jensen, John R., 2007. 
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A figura 7 demonstra uma análise de qual sensor utilizar para determinada atividade, 

considerando a resolução temporal e espacial.

1.8 Aplicações do Geoprocessamento

Figura 7 - Determinação de satélites utilizados de acordo a finalidade de mapeamento.

Fonte: Jensen, John R., 2007

O geoprocessamento em conjunto com a Internet permite disponibilizar para os 

profissionais da área e principalmente para a sociedade não especialista 

informações atuais e facilmente interpretadas pelo fato de serem apresentadas de 

maneira gráfica e geograficamente localizadas, sendo utilizada como uma 

ferramenta completa não somente do ponto de vista tecnológico, mas como um meio 

de interação com a sociedade, principalmente se a informação produzida estiver 

disponível na internet.

Praticamente todos os setores da sociedade (1º Setor –  público; 2º Setor – 

empresas privadas e 3º Setor –  Organizações Não Governamentais) podem 

encontrar no geoprocessamento um importante aliado nas etapas de levantamento 

de dados, diagnóstico de problemas, tomada de decisão, planejamento, projeto, 

execução de ações e medição dos resultados.

De um modo geral, o fato de conhecermos onde os problemas ocorrem e poder 

visualizá-los espacialmente facilita sobremaneira seu entendimento e nos mostra as 

possíveis soluções, senão a única. O célebre exemplo do Dr. Snow, quem em 1854 
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controlou uma epidemia de cólera em Londres mapeando os óbitos, descobrindo 

sua concentração em torno de um poço e mandando lacrar esse poço, representa o 

espírito do geoprocessamento e ilustra seu principal objetivo, auxiliar na tomada de 

decisões, conforme a figura 8.

Figura 8 - Objetivos do Geoprocessamento.

Fonte: Adaptado CIH

O estágio atual das geotecnologias permite fazer uma análise espacial que combine 

o mapeamento dos problemas urbanos e rurais com informações físicas, 

demográficas, geográficas, topográficas ou de infraestrutura. Esta análise levará, 

sem dúvidas, a adotar uma solução mais racional que a sugerida pela análise de 

informações alfanuméricas, além da resposta ser mais rápida.

Conforme já foi citado neste documento é possível estabelecer uma relação entre o 

saneamento básico e a saúde dos habitantes de um determinado local e responder 

a seguinte questão:  Faz sentido planejar as ações de Saúde Pública ou as obras 

infraestrutura sem considerá-las em conjunto? Um exemplo prático é a possibilidade 

de analisar dados de captação de água para um município, com possíveis pontos de 

poluição  (biológica  ou  química)  e  a  proliferação  de  doenças  causadas  pela 

veiculação  hídrica.  Por incrível que pareça ainda hoje a maioria de prefeituras 

brasileiras são incapazes de estabelecer este tipo de relação, não por 

desconhecimento, mas principalmente  por falta de mapas, de dados 

georeferenciados e  de  equipes  capacitadas  para  manipular  ferramentas 
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computacionais que permitam fazê-lo. Em resumo, por falta de geoprocessamento. 

Na verdade, os limites da aplicação do geoprocessamento na gestão territorial estão 

na imaginação do gestor e não na própria tecnologia. Nesse sentido, um 

levantamento feito nos diferentes órgãos de da Prefeitura Municipal de Aracaju 

(CORDOVEZ, 2002), que não deve diferir em muito de outras prefeituras brasileiras, 

apontou as seguintes tarefas próprias da gestão municipal que poderiam ser 

otimizadas ou pelo menos racionalizadas com o uso das geotecnologias. 

Vejamos alguns problemas típicos da gestão do território e cuja solução em tempo 

hábil só é possível com o auxílio das geotecnologias. Qualquer outro método 

demandará tempo e recursos financeiros muito maiores do que o disponível para 

tomar uma decisão.

Tabela 1 - Aplicações de Geoprocessamento.

Fonte: CIH, 2012.

20   O material deste conteúdo pode ser reproduzido desde que citada a fonte.



2 CARTOGRAFIA: O QUE É?

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cartografia é definida 

como “A arte de levantamento, construção e edição de mapas e cartas de qualquer 

natureza”.

Em 1964, durante o XX Congresso Internacional de Geografia, organizado pela 

Associação Cartográfica Internacional (ACI), foi elaborada uma das mais completas 

definições para a Cartografia:

 

“Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado 
nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, 
com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas 
de expressão, assim como a sua utilização.”

A cartografia surgiu antes mesmo da existência do geoprocessamento, porém com a 

revolução tecnológica a cartografia passou a ser uma das vertentes incorporada na 

ciência de geoprocessamento. A principal função da cartografia é representar a 

realidade através de informações, que são organizadas e padronizadas, de forma a 

atender aos mais diversos ramos de atividades. Hoje, ela esta muito presente no 

nosso dia a dia na medida em que nos valemos de mapas para nos localizar, para 

traçarmos um caminho, entendemos melhor o nosso entorno, estabelecer limites e 

até compreender fenômenos naturais e sociais.

2.1 Sistemas Cartográficos e Projeções

2.1.1 Formato do Globo Terrestre

Ao contrário do que se imagina o planeta Terra não possui uma forma regular em 

sua superfície. O formato de globo fixado do planeta Terra é de certa maneira 

equivocado, levando em conta que a forma real possui depressões e elevações, 

semelhante a uma “bola murcha”. 
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É pertinente afirmar que uma das principais dificuldades para quem atua com 

Geoprocessamento são as projeções e datum cartográfico. 

Para representar processos que ocorrem num espaço geográfico precisamos da 

Cartografia, considerando que o Geoprocessamento trata e analisa, geralmente 

através de um SIG, os processos que ocorrem neste espaço definido. Também é 

possível afirmar que um dos motivos para esta dificuldade é a falta de conhecimento 

da grande parte dos usuários sobre os conceitos básicos da Cartografia. Isso se 

deve principalmente pela densidade de termos, matemática e teoria por trás de tais 

conceitos, que não são comuns aos profissionais que não atuam diretamente na 

área. 

A forma irregular de nosso planeta Terra sempre gerou dificuldades para os 

cartógrafos, que precisavam encontrar uma forma de simplificar e planificar o mundo 

real para poder representá-lo em papel. Na busca de uma solução para este 

problema, o matemático alemão Karl Friedrich Gauss (1777-1855) foi muito 

importante por ter introduzido o conceito Geóide na ciência cartográfica.

O Geóide se aproxima da forma da superfície do nível do mar, considerando-se sua 

continuidade sobre as porções de terra, eliminando-se os efeitos das ondas, ventos, 

correntes e marés, conforme representação gráfica da superfície real terrestre na 

figura 9. 

Figura 9 - Representação do geóide, forma da Terra.

Fonte: Luis, Joaquim 2007.
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Devido à distribuição irregular de massas na Terra e à ação das forças de atração 

(gravidade) e centrífuga (rotação), a forma física do Geóide ainda não permite a 

planificação das informações com a precisão e acurácia desejadas. O que vale 

ressaltar é que existe uma diferença entre a forma da Terra real e o geóide, isto é, 

existe no processo um erro inerente que não é constante para toda a superfície 

terrestre. Foi assim que os cartógrafos buscaram outras formas geométricas mais 

simples, que se aproximassem da forma do Geóide e assim, foi criado o “Elipsóide”. 

Trata-se de uma forma de representação terrestre onde toda sua superfície é 

regular, semelhante a uma elipse que gira em torno de seu eixo maior. Desta 

maneira todos os ângulos da elipse podem ser calculados facilitando a análise de 

distâncias, áreas e processos de cálculo geométricos. Na figura 10 é possível 

analisar as formações da Superfície terrestre, geóide e elipsóide, comparando-as. 

Figura 10 - Comparação do Geóide e Elipsóide.

Fonte: IBGE Teen

Na figura 11 podemos observar a forma da terra, considerando suas depressões e 

cadeias montanhosas na linha em cinza; a forma do geóide, considerando uma 

superfície irregular, com suas depressões e elevações na linha em laranja; a forma 

do elipsóide, considerando uma superfície regular, na linha em azul.

23   O material deste conteúdo pode ser reproduzido desde que citada a fonte.



Para facilitar os processos matemáticos sobre o elipsóide (forma regular da Terra), 

foram definidos os paralelos e meridianos com distâncias conhecidas, a fim de 

diminuir os erros causados pela simplificação da forma terrestre, conforme a figura 

11.

Figura 11 - Representação do Elipsóide de Revolução

Fonte. IBGE Teen

Devemos levar em conta que o globo terrestre que estamos considerando é um 

elipsóide. Desta maneira, qualquer operação métrica (área, distâncias) sobre a 

superfície terrestre deve considerar um ângulo de inclinação. Tendo em vista esta 

afirmação e para a localização geográfica na superfície, necessitamos de um 

Sistema de Coordenadas. 

2.2 Sistema de Coordenadas

Os sistemas de coordenadas são necessários para expressar a posição de pontos 

sobre uma superfície. O sistema de coordenadas permite descrever 

geometricamente a superfície terrestre em levantamentos. Para o elipsóide, ou 

esfera, usualmente emprega-se um sistema de coordenadas esférico (latitude e 

longitude), denominado de Coordenadas geográficas, considerando as seguintes 

características obrigatórias:
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Coordenadas 

Geográficas

Variaçã

o

Unidade Principal Posição Sinal Em Relação a

LATITUDE 0º a 90º Graus ( º ), minutos ( ' 

) e segundos ( “ ) 

Norte (+) Linha do Equador

Sul (-)

LONGITUDE 0º a 

180º

Graus (º), minutos (') 

e segundos (“) 

Leste (+) Meridiano de Greenwich

Oeste (-)

Exemplos Apresentação das Coordenas Geográficas com posição e/ou sinais (ponto de 

referência do vertedouro da Usina Hidrelétrica de Itaipu)

LATITUDE 25º 24' 60” S - 25º 24' 60”   

LONGITUDE 54º 35' 56” O - 54º 35' 56”

Observação (S de Sul) e (O de Oeste) Sinal (-) para sul da linha do Equador e oeste 

do Meridiano

A figura 12 demonstra as características de representação das coordenadas 

geográficas referente ao Norte – Sul - Leste – Oeste: 

Figura 12 - Definição da posição das coordenadas geográficas.

Fonte: CIH, 2012

O sistema de coordenadas geográficas é extremamente eficiente considerando o 

mundo como uma elipse ou esfera. Por outro lado, se necessitamos transformar o 

globo terrestre em um plano a fim de estabelecer medidas métricas mais eficientes, 

podemos então projetar o globo terrestre em um plano, são as denominadas 
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projeções cartográficas.

2.3 Projeções Cartográficas

Os sistemas de projeções constituem-se de uma fórmula matemática que transforma 

as coordenadas geográficas, a partir de uma superfície esférica (elipsoidal), em 

coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. O uso deste artifício 

geométrico das projeções sempre cria deformações, sendo impossível eliminá-las 

completamente.

Projeção cartográfica é a representação de uma superfície esférica (a Terra) num 

plano (mapa), ou seja, trata-se de um "sistema plano de meridianos e paralelos 

sobre os quais pode ser desenhado um mapa" (Erwin Rsz. Cartografia geral. P. 

58)ai.

O grande problema da cartografia consiste em ter de representar uma superfície 

esférica num plano, pois, como é sabido, a esfera é um sólido não desenvolvível, 

isto é, não-achatável ou não-planificável. Assim, sempre que achatarmos uma 

esfera, necessariamente ela sofrerá alterações ou deformações. A fim de 

exemplificar experimente, por exemplo, cortar uma laranja ao meio e depois 

pressionar (achatar) a casca da laranja sobre uma superfície plana. Podemos 

analisar que a laranja criou algumas deformações em sua superfície.

O mesmo ocorre para a superfície terrestre. Isso quer dizer que todas as projeções 

apresentam deformações, que podem ser em relação às distâncias, às áreas ou aos 

ângulos. Assim, cabe ao pesquisador escolher o tipo de projeção que melhor atenda 

aos objetivos do mapa. A maior parte das projeções hoje existentes deriva dos três 

tipos ou métodos originais, a saber: cilíndricas, cônicas e planas ou azimutais.
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Figura 13 - Principais formas de projeções geográfica.

Fonte: INPE

1 - Projeção Cilíndrica: A projeção cilíndrica resulta da projeção dos paralelos e 

meridianos sobre um cilindro envolvente, que é posteriormente planificado. Esse tipo 

de projeção:

• Apresenta os paralelos retos e horizontais e os meridianos retos e verticais; 

• Acarreta um crescimento (deformação) exagerado das regiões de elevadas 

latitudes; 

• É o mais utilizado para a representação total da Terra (mapas-múndi). 

2 - Projeção Cônica: A projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre 

um cone, que posteriormente é planificado. Esse tipo de projeção:

• Apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, isto é, retas que se 

originam de um único ponto; 

• É usado principalmente para a representação de países ou regiões de 

latitudes intermediárias, embora possa ser utilizado para outras latitudes.

3 - Projeção Plana: A projeção azimutal resulta da projeção da superfície terrestre 

sobre um plano a partir de um determinado ponto (ponto de vista). De acordo com 

Erwin Raisz (famoso cartógrafo americano), as projeções azimutais são de três 

tipos: polar, equatorial e oblíqua. Elas são utilizadas para confeccionar mapas 

especiais, principalmente os náuticos e aeronáuticos.
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Na tabela abaixo apresentamos os principais sistemas de projeções e suas 

classificações, aplicações e características:

Tabela 2 - Projeções Cartográficas.

Fonte:Adaptado de INPE.

A projeção UTM – Universal Transversa de Mercator é uma das mais utilizadas, e 

nesta apostila será explorada de maneira a apresentar suas características 

principais.
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3 UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

A projeção utilizada no SISTEMA UTM - Universal Transversa de Mercator 

desenvolvido durante a 2ª Guerra Mundial. Este sistema é em essência, uma 

modificação da Projeção Cilíndrica TrTabela 2 - Projeções Cartográficas.ansversa de 

Mercator.

Aplicações: Utilizado na produção das cartas topográficas do Sistema Cartográfico 

Nacional produzidas pelo IBGE e DSG.

Figura 14 - Esquema da Projeção UTM - Universal Transversa de Mercator.

Fonte: Adaptado de INPE.

3.1 Características Básicas do Sistema UTM

O mundo é dividido em 60 fusos, onde cada um se estende por 6º de longitude. Os 

fusos são numerados de um a sessenta começando no fuso 180º a 174º oeste e 

continuando para leste. Cada um destes fusos é gerado a partir de uma rotação do 

cilindro de forma que o meridiano de tangência (centro do fuso) divida o fuso em 

duas partes iguais de 3º de amplitude.

O quadriculado UTM está associado ao sistema de coordenadas plano-retangulares, 
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tal que um eixo coincide com a projeção do Meridiano Central do fuso (eixo N 

apontando para Norte) e o outro eixo, com o do Equador. Assim cada ponto do 

elipsóide de referência (descrito por latitude, longitude) estará biunivocamente 

associado ao terno de valores Meridiano Central, coordenada E coordenada N.

Avaliando-se a deformação de escala em um fuso UTM (tangente), pode-se verificar 

que o fator de escala é igual a 1(um) no meridiano central e aproximadamente igual 

a 1.0015 (1/666) nos extremos do fuso. Desta forma, atribuindo-se a um fator de 

escala k = 0,9996 ao meridiano central do sistema UTM (o que faz com que o 

cilindro tangente se torne secante), torna-se possível assegurar um padrão mais 

favorável de deformação em escala ao longo do fuso. O erro de escala fica limitado 

a 1/2.500 no meridiano central, e a 1/1030 nos extremos do fuso.

A cada fuso associamos um sistema cartesiano métrico de referência, atribuindo à 

origem do sistema (interseção da linha do Equador com o meridiano central) as 

coordenadas 500.000 m, para contagem de coordenadas ao longo do Equador, e 

10.000.000 m ou 0 (zero) m, para contagem de coordenadas ao longo do meridiano 

central, para os hemisférios sul e norte respectivamente. Isto elimina a possibilidade 

de ocorrência de valores negativos de coordenadas. Cada fuso pode ser prolongado 

até 30' sobre os fusos adjacentes, criando-se assim uma área de superposição de 1º 

de largura. Esta área de superposição serve para facilitar o trabalho de campo em 

certas atividades.

Os fusos do sistema UTM podem ser definidos como: 

Figura 15 - Esquema demonstrativo de um fuso UTM.
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Fonte: Adaptado INPE.

No Brasil temos oito fusos para o recobrimento total do território, do fuso 18, 

passando pela ponta do Acre, até o fuso 25, passando por Fernando de Noronha.

Os fusos não são contínuos, havendo replicação de uma mesma coordenada em 

mais de um fuso, o que para um mapeamento é inconcebível. Cada fuso terá que 

montar um sistema próprio, orientado pelo número do fuso ou pelo Meridiano 

Central. Apenas os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Sergipe e Ceará 

estão totalmente dentro de um único fuso.

Figura 16 - Fusos UTM existentes no Brasil.

Fonte: Adaptado INPE.

Para estabelecer o sistema geodésico é necessário possuir um ponto fixo 

fundamentado e solidamente materializado, conhecido e que seja utilizado como 

referência para o estabelecimento de qualquer outro ponto neste sistema geodésico. 

Este ponto de referência denomina-se DATUM.

A escolha do sistema geodésico é de extrema importância para o manuseio da 

informação geográfica. Para se ter uma ideia, em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) é necessário selecionar o Sistema Geodésico que o usuário deseja 

utilizar associando-o a um sistema de projeção, e portanto se o usuário não sabe em 
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quais sistemas operar, torna-se impossível o uso correto do SIG. 

Na figura abaixo podemos visualizar o momento de escolha do sistema geodésico 

(SAD69) e do sistema de projeção (UTM) e principalmente do fuso escolhido no 

Sistema de Informação Geográfica gvSIG. Para este caso, estamos utilizando 

como exemplo um mapeamento em Foz do Iguaçu no Paraná, o qual pertence ao 

fuso 21 (21S, pois se trata de área localizada no hemisfério sul do referido fuso).

Figura 17 - Seleção de Projeção Cartográfica no software gvSIG.

Fonte CIH, 2012

Para definição de qual fuso a ser utilizado em um determinado projeto, 

recomenda-se a identificação geográfica do local e posterior consulta no website 

(http://spatialreference.org/  )  . Neste site é possível realizar buscas para a área 

destinada ao projeto e identificação do sistema de projeção. 

3.2 Escala Cartográfica

O mapa é uma imagem reduzida de uma determinada superfície. Essa redução - 

feita com o uso da escala - torna possível a manutenção da proporção do espaço 

representado. É fácil reconhecer um mapa do Brasil, por exemplo, independente do 

tamanho em que ele é apresentado, pois a sua confecção obedeceu a determinada 

escala, que mantém a sua forma. 

A escala cartográfica estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre 
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as distâncias lineares num desenho (mapa) e as distâncias correspondentes na 

realidade.  As escalas podem ser indicadas de duas maneiras, através de uma 

representação gráfica ou de uma representação numérica.

3.3 Escala Gráfica

A escala gráfica é representada por um pequeno segmento de reta graduado, sobre 

o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa, 

indicadas a cada trecho deste segmento, e a distância real de um território. Observe:

Figura 18 - Formato de escala gráfica. 

Fonte: Mendonça, Cláudio

De acordo com este exemplo, cada segmento de 1 cm é equivalente a 3 km no 

terreno, 2 cm a 6 km, e assim sucessivamente. Caso a distância no mapa entre duas 

localidades seja de 3,5 cm, a disTabela 2 - Projeções Cartográficas.tância real entre 

elas será de 3,5 X 3 km ou 10,5 km (dez quilômetros e meio). 

A escala gráfica apresenta a vantagem de estabelecer direta e visualmente a 

relação de proporção existente entre as distâncias do mapa e do território.

3.4 Escala Numérica

A escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática, normalmente 

representada por uma razão, por exemplo: 1: 300 000 (1 por 300 000). A primeira 

informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado 

foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300 000 vezes menor que o tamanho real da 

superfície que ele representa. Por ser uma razão, a escala numérica é adimensional. 

Se considerarmos a unidade [cm] para o numerador, o denominador deverá possuir 
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a mesma unidade [cm]. Assim, manteremos a mesma relação. No caso da escala 

exemplificada (1: 300 000), 1 cm no mapa representa 300 000 cm (ou 3 km) no 

terreno, 1mm no mapa representa 300 000 mm (ou 300 m) no terreno e assim por 

diante. Trata-se,  portanto,  da representação numérica da mesma escala gráfica 

apresentada anteriormente.

Figura 19 - Representação escala numérica e gráfica.

Fonte: Mendonça, Cláudio

Caso o mapa seja confeccionado na escala 1: 300, cada 1cm no mapa 

representa 300 cm ou 3 m. 

Para fazer estas transformações é necessário aplicar a escala métrica 

decimal:

Figura 20 - Escala métrica.

Fonte: Mendonça, Cláudio

3.5 Aplicação da Escala

A escala (E) de um mapa é a relação entre a distância no mapa (d) e a distância real 

(D). Isto é: 

Figura 21 - Relação de escala.
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Fonte: Mendonça, Cláudio

As questões que envolvem o uso da escala estão geralmente relacionadas a três 

situações:

1. Calcular a distância real entre dois pontos, separados por 5 cm (d), num mapa de 

escala (E) 1: 300 000.

Figura 22 - Exemplo de aplicação 1.

Fonte: Mendonça, Cláudio

2. Calcular a distância no mapa (d) de escala (E) 1: 300 000 entre dois pontos 

situados a 15 km de distância (D) um do outro.

Figura 23 - Exemplo de aplicação 2.

Fonte: Mendonça, Cláudio

3. Calcular a escala (E), sabendo-se que a distância entre dois pontos no mapa (d) 

de 5 cm representa a distância real (D) de 15 km.

Figura 24 - Exemplo de aplicação 3.

Fonte: Mendonça, Cláudio

3.6 Grande e Pequena Escala

Para a elaboração de mapas de superfícies muito extensas é necessário que sejam 

utilizadas escalas que reduzam muito os elementos representados. Esses mapas 
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não apresentam detalhes e são elaborados em pequena escala. Portanto, quanto 

maior o denominador da escala, maior é a redução aplicada para a sua elaboração e 

menor será a escala.

As escalas grandes são aquelas que reduzem menos o espaço representado pelo 

mapa e, por essa razão, é possível um maior detalhamento dos elementos 

existentes. Por isso, são aquelas cujo denominador é menor. As escalas maiores 

normalmente são denominadas de plantas, que podem ser utilizadas num projeto 

arquitetônico ou para representar uma cidade. De acordo com os exemplos já 

citados a escala 1: 300 é maior do que a escala 1: 300 000. A escolha da escala é 

fundamental ao propósito do mapa e ao tipo de informação que se pretende 

destacar. 

Numa pequena escala o mais importante é representar as estruturas básicas dos 

elementos representados e não a exatidão de seu posicionamento ou os detalhes 

que apresentam. Aliás, o detalhamento neste tipo de mapa compromete a sua 

qualidade e dificulta a sua leitura. Numa grande escala, como plantas de uma casa 

ou de uma cidade, existe uma maior preocupação com os detalhes, mas assim 

mesmo as informações devem ser selecionadas para atender apenas o objetivo pelo 

qual foram elaboradas. 

3.7 Modo de Aplicação da Cartografia.

A aplicação da cartografia dá-se por meio de diferentes formas de apresentação dos 

dados levantados, por meio de mapas, cartas ou outras formas de representação 

gráfica. A seguir serão apresentadas informações referentes à aplicação dos 

métodos empregados na cartografia para finalidades distintas. 

Além de fornecer subsídio para o planejamento de diversas atividades, projetos e 

principalmente análise do território, um mapa também é motivo de expressão 

técnica, artística e histórica nas sociedades, desde a antiguidade até o os dias 

atuais. Passando por focos diferenciados, desde a história de reinados, religião, até 
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mapas temáticos e técnicos.

A história da humanidade pode ser estudada através de mapas e cartas produzidas 

em todas as sociedades. Por outro lado, os mapas em geral e principalmente os 

mapas técnicos, obrigatoriamente necessitam de algumas informações básicas, 

orientadas a facilitar a leitura do mapa. 

A lista de mapas abaixo apresenta uma série de mapas orientados a finalidades 

diferenciadas, para que se possa analisar cada um deles e interpretá-los:

Tabela 3 - Exemplos de Mapas.

Fonte: Nota do Autor
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4 LEITURA DE MAPAS

A leitura de um documento cartográfico não é uma tarefa difícil, embora exija do 

usuário atenção, principalmente quando ele deseja extrair informações que não 

estão explicitadas por símbolos ou convenções.

Os documentos cartográficos em escala pequena, apresentando aspectos físicos do 

terreno, são os mapas mais simples de serem lidos, mas todos os mapas tornam-se 

documentos de simples leitura desde que acompanhados da legenda, na qual 

estejam apresentados todos os símbolos, cores e convenções empregadas na 

definição dos elementos (alvos) mapeados. A imagem de satélite e a fotografia 

aérea não possuem esta facilidade, o que exige do usuário conhecimentos para sua 

interpretação. Mosaicos, fotocartas e cartas imagens, embora possuindo uma 

legenda, a exemplo dos outros documentos cartográficos, não explicitam com o 

mesmo detalhe dos mapas tradicionais. 

Na figura 25, estão representadas algumas convenções cartográficas, sendo que o 

profissional que irá elaborar um mapa deve entender o contexto em que será 

apresentado este mapa, portanto as convenções podem variar de acordo a 

necessidade de interpretação da informação. 

Figura 25 - Convenções cartográficas. 

Fonte: SEDEIM
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Para exemplificar, o mapa da figura 26, apresenta uma informação peculiar a 

respeito de uma bacia hidrográfica. A apresentação ou o layout do mapa segue um 

formato padrão utilizado para mapas utilizados no Centro Internacional de 

Hidroinformática. De acordo a este mapa é possível analisar as seguintes 

características:

Figura 26 - Mapa de representação do uso do solo de uma bacia hidrográfica.

Fonte: CIH, 2012.

Na área gráfica do mapa apresentam-se informações referentes às estradas em 

marrom claro e à hidrografia em azul; o limite da bacia hidrográfica em preto; a 

delimitação de áreas de uso do solo, de acordo a palheta de cores determinada na 

legenda do mapa;

 Na área lateral direita do leitor:

Legenda: A legenda representa a breve descrição dos elementos gráficos existentes 

no mapa, relacionando cada formato e cor da legenda à área gráfica do mapa;

Mapas de localização: é importante situar o mapa em um ambiente de fácil 

identificação, como o município, a mesorregião, o estado ou país;

Elaboração: é importante identificar um responsável técnico com CREA e 

assinatura ou representação de empresa responsável. No caso do exemplo, uma 
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logo de identificação da empresa responsável é suficiente para entender que o mapa 

pertence a instituição representada;

Escala e Orientação: A escala e o indicativo de NORTE são  obrigatórios nos 

mapas, sendo dois elementos fundamentais para a interpretação da informação;

Grade de coordenadas: ao redor do mapa é necessário apresentar uma grade de 

coordenadas,  para  possibilitar  a  correta  interpretação da localização espacial  do 

mapa, além disso, possibilita realizar cálculos de distâncias no próprio mapa.
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