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GEOPROCESSAMENTO em ARCGIS DESKTOP 
Aspectos básicos e conceituais aplicados a recursos hídricos. 

 
 

O objetivo do curso é promover uma visão geral sobre geoprocessamento. Proporcionando uma 
visão sobre as técnicas básicas de cartográficas para realizar análises de problemas espaciais 
relacionados com a gestão de recursos hídricos. 
 
O geoprocessamento pode ser entendido como a ligação técnica e conceitual das ferramentas para 
captura, armazenamento, processamento de dados e a apresentação de informações espaciais 
georreferenciadas. 
 
Segundo Câmara & Medeiros (1998), o termo Geoprocessamento denota uma disciplina do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento das informações 
geográficas. 
 
Estas notas destinam-se à aprendizagem de noções básicas de funcionamento do software ARCGIS 
9, neste momento o principal produto da ESRI. Esta ferramenta de trabalho conjuga muitas das 
potencialidades do SIG com grande simplicidade de processos, conjugando os procedimentos 
adequados para a visualização, exploração e análise de informação espacial. No final deste curso, o 
treinando será capaz de pôr em prática os conhecimentos adquiridos e tirar partido de muitas das 
potencialidades de um software de SIG.  
 
Estas notas não pretendem substituir o manual próprio do software, uma vez que este curso 
pretendem ser mais um elemento no processo de aprendizagem e que deve ser utilizado com o 
melhor dos proveitos para todos. 
 
1. Princípios Básicos 
 

1.1. Cartografia 
 

A Cartografia é um conjunto de operações científicas, artísticas e técnicas produzidas a partir de 
resultados de observações diretas ou de explorações de documentação, tendo em vista a elaboração 
de cartas, plantas e outros tipos de apresentação e também a sua utilização. 
 
O conceito moderno de cartografia descreve como a organização, apresentação, comunicação e 
utilização da geoinformação nas formas visual, digital ou táctil, que inclui todos os processos de 
preparação de dados, no emprego e estudo de todo e qualquer tipo de representação dos aspectos da 
superfície da Terra. 
 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cartografia é a arte de levantamento, 
construção e edição de mapas e cartas de qualquer natureza. 
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A Cartografia, no Brasil, teve seu desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial em função 
dos interesses militares. Instituições como os atuais Instituto Cartográfico da Aeronáutica (ICA), 
Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG) e Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), 
foram as principais responsáveis pela execução da Cartografia Sistemática do País, objetivando 
mapear todo o território nacional, em escalas de 1:50.000 a 1:250.000. 
 
 

Origem e evolução da cartografia no Brasil 
 
1890 – 31 de maio – Foi criado o Serviço Geográfico Militar, anexo ao Observatório Astronômico, 

"para a execução dos trabalhos geodésicos e geográficos da República dos Estados Unidos 
do Brasil". 

1896 – O Estado Maior do Exército foi incumbido da elaboração da Carta Geral da República. 
1903 – Na cidade de Porto Alegre foi instalada a Comissão da Carta Geral do Brasil. Também, foi 

criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, sob a direção do geólogo norte-
americano Orville A. Derby – Função: Produção da Carta Geológica. 

1922 – Foi organizado o Serviço Geográfico do Exército e extinta a Comissão da Carta Geral, com 
as atribuições desta absorvidas por aquela. Este ano ainda marca o aparecimento da Carta do 
Brasil ao Milionésimo (primeiro "retrato cartográfico de corpo inteiro" do país), editada pelo 
Clube de Engenharia, em comemoração ao centenário da Independência. 

1935 – A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) foi a primeira, dentre as organizações 
cartográficas brasileiras, a apresentar um plano cartográfico, o Plano Cartográfico Náutico. 

1936 – Veio a ser instalado o Instituto Nacional de Estatística e Cartografia. 
1937 – Surge a primeira empresa privada, no mercado brasileiro, dedicada à execução de 

levantamentos aerofotogramétricos, cujas preocupações básicas estavam voltadas para a 
prestação de serviços em Cartografia. 

1938 – Instituto Nacional de Estatística e o Conselho Brasileiro de Geografia foram incorporados ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O primeiro projeto do IBGE: 
"Determinação das Coordenadas das Cidades e Vilas". 

1940 – Pela primeira vez na história da Estatística Brasileira os dados de coleta e tabulações do 
censo foram referenciados a uma base cartográfica sistematizada, pelo menos quanto às 
categorias administrativas: Municipais e Distritais – Cidades e Vilas. A partir de então estava 
assegurado o georreferenciamento das estatísticas brasileiras. 

1945 – O Secretário Geral do Conselho Nacional de Geografia, Cristovão Leite de Castro, 
apresentou um Plano Cartográfico, de abrangência nacional e subdividido em programas 
distintos, cuja composição estava definida em termos do grau de evolução dos processos de 
ocupação territorial. 

1946 – O Conselho de Segurança Nacional institui comissão para fixar "normas para a 
uniformização da cartografia brasileira" e procedimentos para a coordenação dos trabalhos 
cartográficos. Ainda, ao IBGE é atribuída a Coordenação da Cartografia Brasileira. Iniciam-
se os trabalhos de mapeamento, na escala topográfica de 1:250.000, do vale do Rio São 
Francisco, em território da Bahia. 

1961 – O Estado-Maior da Forças Armadas (EMFA) forma um grupo de trabalho com a finalidade 
de estabelecer as "Bases e Diretrizes de uma Política de Coordenação e Planejamento do 
Levantamento Cartográfico Brasileiro". 

1962 – O IBGE passa a atuar nas escalas maiores de 1:250.000, ou seja, em paralelo aos trabalhos 
nas escalas ao milionésimo; 1:500.000 e 1:250.000. Passou a conduzir as atividades 
necessárias a produção dos documentos nas escalas de 1:50.000 e 1:100.000, antes restritos a 
atuação do Serviço Geográfico do Exército. 



Apostila do Curso Básico de Geoprocessamento em ArcGis Desktop 

 3 

1964 – O IBGE estrutura e consolida a linha de instrumentos fotogramétricos e amplia a atuação de 
suas unidades de levantamentos geodésicos, de modo a atender ao apoio terrestre para as 
operações fotogramétricas. 

1966/1967 – O Presidente Castelo Branco estabelece outro grupo de trabalho para definir as 
Diretrizes e Bases da Política Cartográfica Nacional. Mantém a atuação descentralizada das 
instituições cartográficas do governo federal e explicita a coordenação da Política 
Cartográfica Nacional como atribuição da Comissão de Cartografia (COCAR) inserida na 
estrutura do IBGE. A COCAR foi estruturada de modo a que todos os Ministérios que 
desenvolvessem ou demandassem serviços cartográficos lá estivessem representados, pois o 
objetivo principal do Decreto se resumia em Organizar o Sistema Cartográfico Nacional no 
que dizia respeito a União. O elenco de representantes era complementado por assentos 
atribuídos à iniciativa privada, através da atual Associação Nacional das Empresas de 
Levantamentos Aeroespaciais (ANEA), e ao IBGE, que constituíram exceção à 
representação ministerial. 

1972 – Projeto RADAM – Radar da Amazônia, aplicação pioneira de sensores aerotransportados 
radargramétricos. Posteriormente o projeto foi estendido a todo território nacional – 
RADAMBRASIL. Em 1985 o projeto foi extinto. 

1975 – Foi expedido um decreto que retirar a COCAR da estrutura da Fundação para posicioná-la na 
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Presidência da República – SEPLAN. 

1978 a 1981 – Foram intensificadas as atividades cartográficas sob a organização do Programa de 
Dinamização da Cartografia – PDC, enfatizando-se o mapeamento em escalas topográficas 
de vastas regiões da Amazônia Legal e o complemento das folhas das cartas nas escalas de 
1:50.000 e 1:100.000 das regiões centro-sul e nordeste. 

1975 a 1985 - Pode-se afirmar que foi o período de mais intensa produção cartográfica, fruto da 
modernização dos equipamentos e processos de produção. 

1985 – Foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia ao qual ficou submetida a COCAR na 
condição de órgão autônomo. 

1990 – Foi desativada a COCAR. Conseqüência de protestos da comunidade cartográfica 
interessada na manutenção da COCAR junto à SEPLAN. 

1994 – O Governo Federal cria a Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) em moldes 
semelhantes àquela dos anos 60. Mantém a estrutura da representação ministerial com as 
mesmas exceções, IBGE, como provedor de apoio administrativo, e ANEA. E a 
subordinação retorna a área do planejamento, agora no Ministério do Planejamento e 
Orçamento. 

1998 – O IBGE conclui a atualização da Carta Internacional ao Milionésimo. 
 
Fonte: adaptado de Ary Johansson – UNIFAP – 1999 
 
 

1.2. Escala 
 
Relação entre a distância de dois pontos quaisquer do mapa com a correspondente distância na 
superfície da Terra (Proporção). Traduzida, em geral, por uma fração, significa que essa fração 
representa a relação entre as distâncias lineares da carta e as mesmas distâncias da natureza, ou 
melhor: é uma fração em que o numerador (sempre a unidade) representa uma distância no mapa, e 
o denominador a distância correspondente no terreno, tantas vezes maior, na realidade, quanto 
indica o valor representado no denominador. 
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R
dE =

 
onde,  E = escala; 
 d = distância medida no mapa 
 R = distância medida no terreno 
 
Se, por exemplo, a escala é 1:100.000, determinamos que qualquer medida linear na carta é, no 
terreno, 100.000 vezes maior. Se, na mesma carta, tomarmos uma distância de um centímetro, esta 
corresponderá, no terreno, a 100.000 centímetros, que são iguais a 1000 metros, ou seja, 1 km. 
 
A base cartográfica Sistema Cartográfico Nacional - SCN é composta pelas folhas com escalas 
desde 1:1.000.000 até 1:25.000 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Índice de nomenclatura das folhas do SCN por escala e exemplo. 

 
Exemplo 

Número de 
Folhas 

ESCALA NOMENCLATURA Intervalo da 
Longitude 

Intervalo da 
Latitude 

1 1 : 1.000.000 SD 21 6° 4° 
4 1 : 500.000 SD 21 – V 3° 2° 
4 1 : 250.000 SD 21 – V - A 1° 30’ 1° 
6 1 : 100.000 SD 21 – V – A – I 30’ 30’ 
4 1 : 50.000 SD 21 – V – A – I - 2 15’ 15’ 
4 1 : 25.000 SD 21 – V – A – I – 2 - SE 7’ 30” 7’ 30” 
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1.3. Formas de globo terrestre  

Fontes: adaptado de BRASIL,2005 e Esteio S.A – 2005 
 
A superfície física da Terra é extremamente difícil de ser modelada, devido a uma quantidade 
infinita de reentrâncias e saliências, tornando a sua modelagem praticamente impossível atualmente. 
 
A esfera é a forma mais simples de representar a Terra e já no século III A.C., Eratóstenes provou 
sua esfericidade, calculando a circunferência da Terra a partir da diferença de latitudes ente Syene e 
Alexandria. Ainda, hoje, a forma esférica é útil em trabalhos (de áreas não muito grandes), o que 
implica grandes simplificações nos cálculos. 
 

Mas a Terra é achatada nos pólos, por quê? 

 
A rotação da Terra, proporciona o alongamento na 
linha do equador e o achatamento dos pólos. 

 
Os geodesistas, interessados em determinações precisas por vezes abrangendo continentes, têm uma 
visão da forma real da Terra, representada por sua real superfície topográfica, embora esta não seja 
apropriada para o desenvolvimentos matemáticos necessários ao cálculo da posição exata dos alvos 
sobre a superfície da Terra.  
 
Sendo assim, foi buscada a forma geométrica que mais se aproxima da Terra, a qual permitiu a 
evolução da cartografia. 
 
Um modelo simples utilizado para representar o nosso planeta e contornar o problema de representá-
lo lançou-se mão de uma figura geométrica chamada ELIPSE que ao girar em torno do seu eixo 
menor forma um volume, o ELIPSÓIDE DE REVOLUÇÃO, achatado no pólos (Figura 2). Assim, o 
elipsóide é a superfície de referência utilizada nos cálculos que fornecem subsídios para a 
elaboração de uma representação cartográfica. 
 

 
Figura 2 – Elipsóide de Revolução 
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Na Geodésia, a determinação de coordenadas geodésicas de pontos é feita sobre uma superfície 
elipsóidica que se aproxima da forma da terra. O elipsóide é uma superfície regular, 
matematicamente definida e com dimensões específicas. 
 
A Geodésia física, por meio de estudos gravimétricos, esboçava uma nova forma à Terra, 
denominada Geóide (Figura 3). Por outro lado, o geóide coincide com a superfície pela qual o nível 
médio dos oceanos se prolongaria pelos continentes ajustando-se ao efeito combinado da força 
gravitacional e a força centrífuga da rotação da terra. 
 

 
Figura 3 – Geóide 
 
Como resultado da distribuição desigual da massa da terra, a superfície geoidal é irregular e, sendo o 
elipsóide uma superfície regular, os dois não coincidirão. As diferenças entre as superfícies são 
chamadas ondulações geoidais (Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Ondulação Geoidal 
 
O geóide é uma superfície ondulada e não possui uma forma matemática ou geométrica conhecida 
da qual a força de gravidade é igual em todos os pontos e a direção da força de gravidade sempre é 
perpendicular. É usada como a superfície de referência para as altitudes. 
 
O Datum Geodésico (Figura 5) pode ser definido como sendo a coincidência entre a superfície física 
da Terra em um determinado elipsóide de revolução e em relação ao geóide, numa determinada 
posição rígida.  
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Figura 5 – Superfícies de Referência - amarração do elipsóide e geóide à superfície da Terra. 

 
1.4. Sistema Geodésico Brasileiro - SGB 

O desenvolvimento do Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, composto pelas redes altimétrica, 
planimétrica e gravimétrica pode ser dividido em duas fases distintas: uma anterior e outra posterior 
ao advento da tecnologia de observação de satélites artificiais com fins de posicionamento. No 
Brasil, essa tecnologia possibilitou, por exemplo, a expansão do SGB à região amazônica, 
permitindo o estabelecimento do arcabouço de apoio ao mapeamento sistemático daquela área. 

Inicialmente, na década de 70, eram observados os satélites do Sistema TRANSIT. Em fins da 
década de 80, o IBGE, através do seu Departamento de Geodésia, criou o projeto GPS com o intuito 
de estabelecer metodologias que possibilitassem o uso pleno da tecnologia do Sistema 
NAVSTAR/GPS, que se apresentava como uma evolução dos métodos de posicionamento 
geodésico até então usados, mostrando-se amplamente superior nos quesitos rapidez e economia de 
recursos humanos e financeiros.  

Em 1991 com o estabelecimento do Projeto GPS no Departamento de Geodésia, o IBGE passou a 
empregar, exclusivamente o Sistema GPS para a densificação da componente planimétrica do SGB, 
gerando a Rede Nacional GPS, constituindo hoje a estrutura geodésica mais precisa no contexto 
Nacional, abrangendo inclusive as ilhas Oceânicas Brasileiras, onde foram estabelecidas estações 
em 1993 com o apoio da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. A 
operacionalização da RBMC ( Rede Basileira de Monitoramento Contínuo) em 1996 implantou o 
conceito de redes 'ativas' através do monitoramento (rastreio) contínuo de satélites do Sistema GPS. 
Diariamente todos os dados coletados nas estações da RBMC são transferidos automaticamente e 
disponibilizados aos usuários em formato RINEX.  

O Projeto Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS), esta sendo 
desenvolvido com a participação de diversos países sul americanos, sob coordenação do IBGE. No 
contexto deste projeto foi determinada em 1997 uma rede geodésica continental de precisão 
científica, a partir da qual estarão apoiadas as redes nacionais sulamericanas. A integração entre a 
rede de referência SIRGAS com as redes existentes em outras regiões do planeta está garantida pela 
existência no continente de estações de operação contínua pertencentes à Rede Global do 
International GPS Service for Geodynamics (IGS).  
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O desenvolvimento do Projeto SIRGAS compreende as atividades necessárias à adoção no 
continente de sistema de referência de precisão compatível com as técnicas atuais de 
posicionamento, notadamente as associadas ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). A Figura 
6 ilustra os modelos geoidais SAD69 e SIRGAS2000. 

Objetivos: 
(1) Definição de um sistema geocêntrico de referência para a América do Sul, adotando-se o ITRS 
(International Terrestrial Reference System) como sistema de referência; 
(2) Estabelecimento e manutenção de uma rede de referência; 
(3) Estabelecimento e manutenção de um datum geocêntrico. 

 
Figura 6 – Modelos Geoidais para o Brasil – SIRGAS2000 e SAD69 
 
A Resolução IBGE R.PR1/2005 de 25/2/2005, estabelece como novo sistema de referência 
geodésico para o SGB e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN) o Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000). Para o 
SGB, o SIRGAS2000 poderá ser utilizado em concomitância com o sistema SAD 69. Para o Sistema 
Cartográfico Nacional (SCN), o SIRGAS2000 também poderá ser utilizado em concomitância com 
os sistemas SAD 69 e Córrego Alegre, conforme os parâmetros definidos nesta Resolução. A 
coexistência entre estes sistemas tem por finalidade oferecer à sociedade um período de transição 
antes da adoção do SIRGAS2000 em caráter exclusivo. Neste período de transição, não superior a 
dez anos, os usuários deverão adequar e ajustar suas bases de dados, métodos e procedimentos ao 
novo sistema. 
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1.5. Sistemas de projeções 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2005. 

Os chamados "sistemas de projeções" são elaborados a partir do emprego de diversos métodos, 
segundo os quais, a cada ponto da superfície da Terra corresponda um ponto na carta e vice-versa. 

A teoria das projeções compreende o estudo dos diferentes sistemas em uso, os processos de 
construção de cada tipo de projeção e sua seleção, de acordo com a finalidade. Inclui-se a 
exposição das leis segundo as quais se obtêm as interligações dos pontos de uma superfície da 
Terra com os da carta. 

O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva da Terra 
em um plano. Como já visto, a forma de nosso planeta é representada, para fins de mapeamento, 
por um elipsóide (ou por uma esfera, conforme seja a aplicação desejada) que é considerada a 
superfície de referência a qual estão relacionados todos os elementos que desejamos representar. 

Pode-se dizer que não existe uma solução perfeita para o problema. Um exemplo simples é o de 
fazer coincidir a casca de uma laranja com a superfície plana de uma mesa. Para alcançar um 
contato total entre as duas superfícies, a casca de laranja terá que ser distorcida.  

Embora seja uma simplificação grosseira do problema das projeções cartográficas, ela expressa 
claramente a impossibilidade de uma solução perfeita (projeção livre de deformações). Poderíamos 
então, questionar a validade deste modelo de representação já que seria possível construir 
representações tridimensionais do elipsóide ou da esfera, como é o caso do globo escolar, ou ainda 
expressá-lo matemáticamente, como fazem os geodesistas. Em termos teóricos esta argumentação é 
perfeitamente válida e o desejo de se obter uma representação sobre uma superfície plana é de mera 
conveniência. Existem algumas razões que justificam esta postura, e as mais diretas são: o mapa 
plano é mais fácil de ser produzido e manuseado. 

Uma representação simples ou modelo da superfície da Terra é o globo, enquanto um mapa, por 
outro lado, tem que representar com tanta precisão quanto possível, a Terra tridimensional em uma 
superfície bidimensional (plana). 
 
Na confecção de um mapa é importante assegurar uma relação conhecida entre as verdadeiras 
posições na superfície da Terra e os pontos correspondentes no mapa. Então, o primeiro passo para 
confecção de qualquer mapa é a escolha de uma Projeção Cartográfica. 
 
O processo de sistematicamente transformar partes da Terra esférica para que sejam representadas 
em uma superfície plana mantendo as relações espaciais é chamado de Projeção Cartográfica. Este 
processo é obtido pelo uso de Geometria e, mais comumente, por meio de  fórmulas matemáticas. 
 
As projeções podem ser classificadas em termos das propriedades geométricas de representação e 
pela superfície geométrica da qual elas são derivadas. Como exemplos de formas geométricas que 
refletem estas propriedades temos cones, cilindros e planos (Figura 7). Assim, temos as projeções 
cônica, cilíndrica e planar.  
 
 
 
 

http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/006/o-class_conica.htm
http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/006/o-class_cilindrica.htm
http://www.esteio.com.br/newsletters/paginas/006/o-class_azimutal.htm
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Planar Cônica Cilíndrica 
 

 

 

 

 

 

 
POLAR – Plano tangente no pólo 

 

 
EQUATORIAL – plano tangente no 

equador 
 

 
OBLÍQUA – plano tangente em um 

ponto qualquer 

 
NORMAL – eixo do cone paralelo ao 

eixo da Terra 

 
TRANSVERSA – eixo do cone 
perpendicular ao eixo da Terra 

 
OBLÍQUA – eixo do cone inclinado 

em relação ao eixo da Terra 

 
EQUATORIAL – eixo do cilindro 

paralelo ao eixo da Terra 

 
TRANSVERSAL – eixo do cilindro 

perpendicular ao eixo da Terra 

 
OBLÍQUA – eixo do cilindro 

inclinado em relação ao eixo da 
Terra 

 
PROJEÇÃO ESTEREOGRÁFICA 

 

 
PROJEÇÃO DE LAMBERT 

 

 
PROJEÇÃO ORTOGRÁFICA 

 

 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2005. 

Figura 7 – Superfícies de Desenvolvimento das projeções  
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Superfícies de Projeção: 

Planas - este tipo de superfície pode assumir três posições básicas em relação a superfície de 
referência: polar, equatorial e oblíqua (ou horizontal). 

Cônicas - embora esta não seja uma superfície plana, já que a superfície de projeção é o cone, ela 
pode ser desenvolvida em um plano sem que haja distorções e funciona como superfície auxiliar na 
obtenção de uma representação. A sua posição em relação à superfície de referência pode ser: 
normal, transversal e oblíqua (ou horizontal). 

Cilíndricas - tal qual a superfície cônica, a superfície de projeção que utiliza o cilindro pode ser 
desenvolvida em um plano e suas possíveis posições em relação a superfície de referência podem 
ser: equatorial, transversal e oblíqua (ou horizontal). 

Polissuperficiais - se caracterizam pelo emprego de mais do que uma superfície de projeção (do 
mesmo tipo) para aumentar o contato com a superfície de referência e, portanto, diminuir as 
deformações (plano-poliédrica ; cone-policônica ; cilindro-policilíndrica). 

O processo de produzir um mapa plano de uma superfície curva pode ser entendido como uma 
sucessão de transformações. Apesar das irregularidades na forma da Terra que tornam difícil este 
processo de modelagem matemática, é possível afirmar que todas as representações de superfícies 
curvas em um plano envolvem algum tipo de deformação: "extensões" ou "contrações" que 
resultam em distorções ou "rasgos" (Figura 8).  

 

 
Figura 8 – Distorção de propriedades espaciais 
 
 

 
 
– Forma 
 
– Área 
 
 
– Distância 
 
– Direção 
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1.6. Sistemas de Coordenadas  
 

Os sistemas de coordenadas são necessários para expressar a posição de pontos sobre uma 
superfície, seja ela um elipsóide, esfera ou um plano. É com base em determinados sistemas de 
coordenadas que descrevemos geometricamente a superfície terrestre. Para o elipsóide, ou esfera, 
usualmente empregamos um sistema de coordenadas cartesiano e curvilíneo (PARALELOS e 
MERIDIANOS). Para o plano, um sistema de coordenadas cartesianas X e Y é usualmente 
aplicável. 

Para amarrar a posição de um ponto no espaço necessitamos ainda complementar as 
coordenadas bidimensionais com uma terceira coordenada que é denominada ALTITUDE. 
 

1.6.1. Coordenadas Geodésicas  
 
As coordenadas geodésicas são obtidas depois de estabelecidas as linhas de referência imaginárias 
sobre o elipsóide de referência e permitem o posicionamento de um ponto de maneira única e 
estabelece, em alguns casos, a base para as linhas de referência do sistema de coordenadas no plano. 
 
As figuras 9 e 10, mostram as linhas desenhadas no sentido Sul/Norte denominadas meridianos e as 
linhas desenhadas no sentido Oeste/Leste denominadas paralelos. Essas linhas estabelecem o 
Sistema de Coordenadas Geodésico, cuja origem é o ponto situado sobre o meridiano que passa por 
Greenwich, na Inglaterra, e o Equador. As coordenadas são denominadas latitude e longitude. 
 
MERIDIANOS - São círculos máximos que, em conseqüência, cortam a TERRA em duas partes 
iguais de pólo a pólo. Sendo assim, todos os meridianos se cruzam entre si, em ambos os pólos. O 
meridiano de origem é o de GREENWICH (0º). 
 
PARALELOS - São círculos que cruzam os meridianos perpendicularmente, isto é, em ângulos 
retos. Apenas um é um círculo máximo, o Equador (0º). Os outros, tanto no hemisfério Norte quanto 
no hemisfério Sul, vão diminuindo de tamanho à proporção que se afastam do Equador, até se 
transformarem em cada pólo, num ponto (90º). 
 

 
Figura 9 – Superfície de referência esférica e as linhas de referência. 
 
 



Apostila do Curso Básico de Geoprocessamento em ArcGis Desktop 

 13 

 
Figura 10 – Representação no plano e as linhas de referência. 
 

As Latitudes (φ) são referenciadas a partir do Equador de 0° a 90° nos hemisférios Sul e Norte. 
 
As Longitudes (λ) são referenciadas a partir de Greenwich de 0° a 180° nas direções Oeste e Leste. 
  
 

1.6.2. Coordenadas Planas: Superfície de Projeção para Coordenadas UTM 
Fonte: Esteio S.A – 2005 (com alterações) 

 
A maioria das cartas confeccionadas no Brasil por levantamentos aerofotogramétricos são 
executadas utilizando-se coordenadas plano-retangulares do Sistema de Projeção Universal 
Transversa de Mercator - UTM e o Distrito Federal adota a variação para uma Projeção com 
parâmetros Locais. 
 
A Projeção Transversa de Mercator muda a orientação do cilindro sobre o qual o mapa é projetado 
de modo que sucessivas pequenas regiões apresentem pequena distorção. Estas regiões possuem 6° 
de amplitude e são traduzidas pelas diversas rotações do elipsóide sobre o cilindro (Figura 11). 
 

  
 
Figura 11 – Globo e Cilindro Transverso 

+ 90° 

 - 90° 

- 180° 

Greenwich 

+ 180° 
 
Equador 
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Características da Projeção UTM 
 
Como o globo terrestre pode ser aproximado a uma circunferência (360°), uma divisão em sessenta 
fusos verticais (Figura 12) faz com que cada fuso tenha 6° de largura em longitude. 
 

 
Figura 12 – Globo com 60 Fusos 
 
Os fusos UTM recebem numerais como denominação a partir do anti-meridiano 180° (meridiano 
oposto ao Meridiano de Greenwich). O primeiro fuso recebe o número 1 e assim consecutivamente 
no sentido leste até o fuso 60 (Figura 13). 
 
No sentido Sul-Norte, a divisão é feita em segmentos de 8°. Observa-se na Figura 13 que a 
nomenclatura é usada somente entre os paralelos 80° S e 84° N, começando a 80° S, com a letra C 
até a letra X. As letras I e O são omitidas porque podem ser confundidos com números. A distorção 
nos pólos é muito grande na projeção UTM. assim para os pólos, usa-se a Projeção Universal Polar 
Estereográfica (UPS). 
 
 

 
Figura 13 – Os 60 Fusos Representados no Plano 
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O meridiano central é o meridiano intermediário aos dois meridianos secantes ao cilindro (Figura 
14). No meridiano central, o fator de redução de escala (ko) é de 0,9996 originado pela 
particularidade da secância do cilindro e elipsóide. 
 
A partir do meridiano central, o fator cresce para leste e oeste até atingir o valor 1 nas linhas de 
secância (aproximadamente 1°37' a partir do meridiano central) e continua a crescer até atingir 
1,0010 nas bordas do fuso (3° do meridiano central). Nos meridianos secantes, a distorção é nula. 
 

 
Figura 14 – Representação do Meridiano Central no Fuso (Zona) 22. 
 

 

Sistema de Coordenadas UTM 

As coordenadas UTM são expressas em metros. O eixo E (Easting) representa a coordenada no 
sentido leste-oeste e o eixo N (Northing) representa a coordenada no sentido sul-norte. 

Para evitar coordenadas negativas, é atribuído o valor 500.000 m ao meridiano central. Assim, para 
os 6° de amplitude do fuso, o eixo E varia de aproxidamente 160.000 m até 840.000 m para cada 
fuso. 

Para o eixo N, a referência é o equador e o valor atribuído depende de hemisfério. Observa-se na 
Figura 15 que para as regiões no hemisfério sul, o equador tem um valor N igual a 10.000.000 m e 
no hemisfério norte, o equador tem um valor de N igual a 0 m. 
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Figura 15 – Representação das Coordenadas no Fuso UTM 
 
 
1.6.3. Coordenadas Planas: Superfície de Projeção para Coordenadas Locais 

Fonte: Silva & Herbert (1996) 
 
Em alguns casos, ao invés de trabalhar com as coordenadas planas da projeção UTM, pode-se optar 
por trabalhar com coordenadas planas retangulares do sistema topográfico local, ou seja, sobre um 
sistema de coordenadas plano localizado ao nível da superfície topográfica. 
 
Para estabelecer um sistema de coordenadas plano retangulares local é necessário, primeiramente, 
adotar um ponto de coordenadas geodésicas conhecido como base para o sistema, a partir do qual 
será corrigida a convergência meridiana e, em seguida, uma elevação média, sobre a qual serão 
projetados os pontos topográficos levantados. 
 
 

 
1.7. Dados Georreferenciados 

 
Dados georreferenciados são dados alfanuméricos geograficamente referenciados.  
 
Uma entidade geográfica (ou informação geográfica) é representada por objetos espaciais e possui 
uma localização geográfica (expressa como coordenadas em um espaço geográfico) e atributos 
descritivos (que podem ser representados num banco de dados). 
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Os objetos espaciais sobre os quais armazenamos dados, são itens do mundo real que podem ter 
características ou atributos e que se relacionam com outras entidades. É a forma básica de 
agrupamento de dados mantidos em tabelas em uma base de dados. Podem ser pessoas, coisas, 
lugares ou eventos e conceitos da organização. 
 
No caso de entidades geográficas a principal característica é a localização, dada por suas 
coordenadas em um determinado sistema de projeção. 
 
O objeto não-espacial é aquele que não possui localizações espaciais  associadas, ou seja, todo 
objeto não-espacial são informações que não sejam georreferenciada e que se queira agragar a um 
SIG (Moreira, 2003). 
 
A base de dados cartográfica espacial (georreferenciadas) oficiais do Brasil está sendo reunida e 
organizada pela CONCAR – Comissão Nacional de Cartografia, órgão colegiado do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Decreto nº 3.224, de 28 de outubro de 1999 e Decreto sem 
número de 10 de maio de 2000), criada com atribuição de assessorar o Ministro de Estado na 
supervisão do Sistema Cartográfico Nacional, coordenar a execução da Política Cartográfica 
Nacional. 
 
No caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e da Diretoria de Serviço 
Geográfico do Exército – DSG, a base cartográfica é composta pelas folhas do Sistema Cartográfico 
Nacional - SCN, contendo as seguintes categorias de informação: 

• Curvas de nível; 
• Limites; 
• Pontos de referência; 
• Hidrografia; 
• Vegetação; 
• Localidades; 
• Sistema de transporte; 
• Obras e edificações. 

 
Dados Temáticos - Os Mapas Temáticos descrevem a distribuição espacial de uma grandeza 
geográfica, expressa de forma qualitativa, como os mapas de aptidão agrícola de uma região. 
 
Dados Cadastros - Nos Mapas Cadastrais cada um de seus elementos é um objeto geográfico, que 
possui atributos e pode estar associado a várias representações gráficas. Por exemplo, os lotes de 
uma cidade são elementos que possuem atributos (proprietário, localização, valor, IPTU, etc) e que  
podem ter representações gráficas diferentes em mapas de escalas distintas. 
 
Dados de Redes – O conceito de rede, geralmente, denota as informações associadas a serviços de 
água, luz e telefone; cursos d’ água; rodovias; entre outros. Cada objeto geográfico possui uma 
localização geográfica exata e está sempre associado a atributos descritivos. 
 
Dados de Imagens - Obtidas por satélites, fotografias aéreas ou “scanners”, as imagens representam 
formas de captura indireta de informação espacial. 
 

http://www.concar.ibge.gov.br/cca27.htm
http://www.concar.ibge.gov.br/cca23a.htm
http://www.concar.ibge.gov.br/cca23a.htm
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Para geração de dados digitais e georreferenciados para SIG, existema basicamente os seguintes 
processos: Digitalização Manual, Vetorização,  Sensoriamento Remoto, Fotogrametria, 
Levantamento de Campo por GPS. 
 
 
 

1.8. Aplicações  
 
1) Qual a dimensão real de uma estrada que, em uma carta cuja escala é 1:1.000.000, é 
representada por 8,0 cm? 
 
 
 
2) Em uma determinada carta, qual a distância correspondente a 12,5 km no terreno, sendo a 
escala da referida carta igual a 1:250.000? 
 
 
 
3) Qual a escala de uma carta na qual uma estrada de 1500 m reais é representada por 60 mm? 
 
 
 
4) Sabendo que o erro gráfico em qualquer escala é de 0,2 mm, determine a dimensão real de 
um elemento espacial nas seguintes escala:  
 
1 : 25.000 
1 : 50.000 
1 : 100.000 
1 : 250.000 
1 : 1.000.000 
 
5) Calcule a distância linear entre dois pontos que possuem as seguintes coordenadas, no mesmo 
fuso: 

P = 




=
=

mY
mX

000.500.9
000.300

  Q = 




=
=

mY
mX

000.000.7
000.750

  

 
 
 
6) Com base na figura a seguir ( Parte da Folha Formosa - SD-23-Y-C-V), resolva: 
 
a. Representar na figura, o ponto “A”, que possui as seguintes coordenadas: 

A = 




=
=

mY
mX

000.274.8
000.264

  e Fuso 23 

 
b. Representar na figura, o ponto “B”, que possui as seguintes coordenadas: 

B = 




°=
°=

Wlongitude
Slatitude

 00" 00' 047
 00" 40' 15
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c. Determine as coordenadas GEODÉSICAS do ponto (C), indicado na figura: 
 
 
 
 
 
 
 
d. Determine as coordenadas planas UTM do ponto (D), indicado na figura: 
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7) Materialize na figura a seguir as áreas mais elevadas que dividem as águas de um e outro curso 
d’água: 
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2. SIG – Sistema de Informação Geográfica 
 

2.1. Princípios 

Um SIG deve permitir inserir e integrar informações espaciais provenientes de diversas fontes, tais 
como: cartografia, fotografias aéreas, imagens de satélite, dados tabulares de censos e cadastros, 
além de oferecer ferramentas para o gerenciamento destas informações (consulta, visualização, 
atualização, edição e plotagem). 

Para Davis (2003) uma das coisas mais interessantes sobre os projetos de implantação de 
geoprocessamento é a sua característica multidisciplinar. Em todas as situações, de aplicações 
urbanas a aplicações ambientais, de sensoriamento remoto a logística, o sucesso da implementação 
do SIG depende fundamentalmente da cooperação entre profissionais de diferentes áreas. E para 
algumas pessoas é um choque constatar que o ideal em equipes assim é não ter um chefe - e sim ter 
uma coordenação fluida, negociada e discutida a cada passo do projeto, em que cada um possa dar 
sua contribuição no momento adequado.  

Todas as visões de descrição de SIG conduzem a um conjunto formado por equipamentos, 
programas, dados, procedimentos e pessoas com a finalidade de capturar, gerenciar, manipular, 
analisar, modelar e visualizar os dados espaciais referenciados com o objetivo de tomar decisões a 
partir da modelagem de dados do mundo real (Figura 16).  

 

 
Figura 16 – Mapa de Integração de planos de informações 
 
 
Cabe aqui um breve esclarecimento sobre os sistemas CAD, CAM e AM/FM uma vez todos 
trabalham com a captura, armazenamento, edição, exibição e plotagem de dados georreferenciados. 
 
CAD - COMPUTER AIDED DESIGN AND DRAFTING / PROJETO AUXILIADO POR 
COMPUTADOR é um conjunto de software e hardware para automação do processo de construção 
de desenhos geométricos e projetos de engenharia. É utilizado como ferramenta para a captura, 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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edição e produção de mapas. Armazenam dados espaciais como entidades gráficas e não incorpora a 
possibilidade de realização de análises espaciais ou funções geográficas. 
 
CAM – COMPUTER AIDED MAPPING / MAPEAMENTO AUXILIADO POR COMPUTADOR 
são utilizados para a produção de mapas com redução no tempo por estarem baseados em recursos 
de edição gráfica. É incapaz de solucionar questões de proximidade ou pertinência. 
 
AM/FM - AUTOMATED MAPPING - FACILITIES MANAGEMENT / Mapeamento Automatizado – 
Gerenciamento de Equipamentos são baseados em tecnologia CAD. É utilizado para o 
gerenciamento mais eficiente de informações, tendo como principais objetivos a análise geográfica e 
a representação gráfica, integrando funções de mapeamento automatizado e de gerência de 
equipamentos de infra-estrutura. Não permite estabelecer relações espaciais entre os elementos 
gráfivos. 
 
O SIG possui a capacidade análises topológicas entre os elementos gráficos. Esta estrutura, além de 
descrever a localização e a geometria das entidades, define relações de conectividade, adjacência, 
proximidade, pertinência, continência e interseção. 
 
 

2.2. Estrutura de dados 
 
Existem basicamente duas formas distintas de representar dados espaciais do mundo real em um 
SIG: a vetorial e a matricial (Figura 17). 

 

 
Figura 17 – Estrutura de Dados Vetorial e Matricial 

 
 

2.2.1. Representação Vetorial 
 
As feições vetorias são definidas espacialmente por pontos, linhas e polígonos usadas para 
representar a localização de objetos do mundo real, . 
 

 

Matricial 

Vetorial 

Mundo real 
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O ponto é formado por um par ordenado (x,y) de coordenadas espaciais, a linha é um conjunto de 
pontos conectados e o polígono é uma superfície (área) limitada por linhas conectadas. 
 
Os atributos associados a cada um dos elementos espaciais são organizados em uma estrutura de 
banco de dados relacional (Figura 18). 
 

 
Figura 18 – Representação da tabela de atributos de uma feição tipo linha. 
 
 

2.2.2. Representação Matricial 
 
Também conhecida como raster é formada por uma matriz regular de células (malha), as quais são 
associadas valores únicos que permitem representar os objetos sob a forma de imagem digital. Cada 
uma das células (ou pixel) é endereçável por meio de coordenadas tipo linha x coluna. 
 
Os valores das células representam a mensuração de uma determinada grandeza física, 
correspondente a uma parcela do mundo real (Figura 19). 
 

 
Figura 19 – Representação da matriz de células. 
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A Figura 20 ilustra a comparação entre as estruturas vetorial e matricial sobre o aspecto da 
representação espacial do objeto geográfico. 
 

 
Figura 20 – Comparação entre as representações vetorial e matricial. 

 
 

2.3. Interpoladores 
2.3.1. Superfícies de resposta 

 
Há um grande número de programas de interpolação, os quais têm sido otimizados para aplicações 
específicas. Estes modelos têm como fundamento a representação aproximada da superfície 
desejada por uma função que se adapte da melhor forma possível aos pontos fornecidos, uma vez 
que se supõe que os objetos espacialmente distribuídos estão correlacionados espacialmente entre si, 
ou seja, os objetos próximos tendem a ter características similares. 
 
A representação espacial (Figura 21) através de modelos interpoladores é uma tentativa de contornar 
a restrição de informação ao logo de toda a área, gerando então superfícies de resposta. 
 
É usado para espacializar dados geográficos e obter valores aproximados para elevação, 
precipitação, concentrações químicas, níveis de ruído, e assim por diante. 
 

 
Figura 21 – Superfície de resposta gerada a partir de um conjunto de pontos. 

Linhas 

Polígonos 

 

Pontos 

Vetores Raster 
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Por exemplo, se estiver chovendo em um lado da rua, você pode predizer com elevado nível de 
confiança que esteja chovendo também no outro lado da rua. E é possível afirmar que choveu em 
um ponto qualquer entre duas estações pluviométricas próximas, que registraram precipitação. 
 
Na Tabela 1 encontram-se informações sobre alguns interpoladores e respectivas descrição da 
técnica utilizada. 
 

Tabela 1 – Relação de Interporladores 

Interpoladores Descrição 
IDW Gera valores para as células de uma superfície a partir da interpolação linear 

das variáveis do conjunto de pontos da amostra, usando o inverso da distância 
entre os mesmos. 

KRIGING É baseado na teoria de regionalização de uma variável e assume que a 
variação espacial do fenômeno representado pelos valores de z é 
estatisticamente homogênea ao longo de toda a superfície. 

VIZINHANÇA Interpola uma superfície a partir de um conjunto de pontos usando a técnica 
vizinhança natural. 

SPLINE Impõe duas condições para a interpolação: 1) a superfície deve passar 
exatamente através dos pontos de dados.  2) a superfície deve ter uma 
curvatura mínima a partir do conjunto de pontos. 

TREND Cria superfícies suavizadas que raramente passam pelos pontos de dados, 
exceto para realizar um melhor ajuste para a região inteira. 

 
 

2.3.2. Modelo Digital de Elevação 
 
Os modelos digitais de elevação (MDE) consistem em representar digitalmente as informações de 
uma porção da superfície terrestre (Figura 22). 

 
Figura 22 – Representação de um relevo interpolado 
 
Segundo SIMÃO e CARVALHO (1999), citado por RUBERT (2000), existem dois tipos de 
estrutura de dados para representar o relevo, uma Grade Regular de Pontos (GRID) e a outra uma 
Rede Irregular de Triângulos (TIN). 



Apostila do Curso Básico de Geoprocessamento em ArcGis Desktop 

 26 

 
Os MDEs são importante fonte de dados topográficos para a modelagem hidrológica, sendo sua 
escala compatível com a escala de aplicação, com os processos de modelagem, com a ordem de 
grandeza das características físicas da bacia hidrográfica e dos objetivos do estudo. Desta forma é 
possível assegurar que as características topográficas essenciais estejam representadas no MDE. 
 
Os dados para a caracterização da topografia e do relevo podem ser obtidos através da missão de 
mapeamento do relevo terrestre SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), desenvolvido pela 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) e NGA (National Geospatial-Intelligence 
Agency) dos Estados Unidos no ano 2000. Estes produtos foram gerados a partir de dados de radar, 
obtidos de sensores a bordo do ônibus espacial Endeavour, no projeto SRTM (em inglês, Shuttle 
Radar Topography Mission), uma parceria das agências espaciais dos Estados Unidos (NASA e 
NIMA), Alemanha (DLR) e Itália (ASI).  
 
E também, pode ser obtido através de satélites ou sistemas orbitais capazes de gerar pares 
estereoscópicos de imagens. Através de técnicas digitais de estereoscopia cônica ou cilíndrica, 
graças à precisão geométrica das imagens e de seu posicionamento no solo (geodésico), o relevo é 
restituído através de um Modelo Digital de Terreno, passível de visualização em três dimensões. A 
partir do Modelo Digital de Terreno é possível a restituição das curvas de nível, a delimitação de 
bacias hidrográficas, a cartografia da rede de drenagem, o mapeamento da declividade e da 
exposição de uma determinada área. Dentre os satélites com capacidade de geração de pares 
estereoscópicos de imagens estão os sistemas SPOT, Orbview e Eros, entre outros.  
Fonte: EMBRAPA, CNPM. 
 

 
2.4. Modelagem Espacial 

Fonte: adaptado de CÂMARA, 1996. 
 
É a aplicação de métodos de análise e ferramentas para acompanhar e predizer as evoluções 
espaciais e temporais dos fenômenos geográficos e suas interrelações. 
 
Os métodos de análise devem representar os processos de evolução dinâmica da realidade 
geográfica e, para isto o SIG deve dispor de modelos de simulação que descrevam adequadamente 
os processos e fenômenos estudados e promova a integração com as ferramentas de manipulação 
dos dados espaciais. 
 
A Análise Espacial permite a combinação de informações temáticas (vetorial ou matricial), através 
da aplicação de operadores espaciais lógicos, booleanos, matemáticas, relacionais, intersecção, 
vizinhança, consulta, distância, entre outros. As funções espaciais utilizam os atributos espaciais e 
não espaciais armazenados na base de dados para realizar as diversas operações e modelagem. 
 
 

2.5. Modelagem de Dados 
 
Um modelo de dados é um conjunto de conceitos usados para construir a estrutura e as operações 
em um banco de dados que reflita a realidade geográfica e ao mesmo tempo seja facilmente 
manuseada por aplicações em computadores. 
 

http://srtm.usgs.gov/
http://srtm.usgs.gov/
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As técnicas tradicionais para a modelagem de dados não são adequadas para representar as 
informações geográficas. Apesar de toda a expressividade por elas oferecidas, dificuldades surgem 
devido ao fato de que muitas informações geográficas precisam ser consideradas com respeito à 
localização onde elas são válidas, o tempo de observação e a sua acurácia. A modelagem do mundo 
real é uma atividade complexa porque envolve a discretização do espaço geográfico para a sua 
devida representação. Inúmeros são os fatores envolvidos nesse processo de discretização do espaço. 
Entre os quais citam-se: 

• Transcrição da informação geográfica em unidades lógicas de dados; 
• Forma como as pessoas percebem o espaço; 
• Origem diversificada dos dados geográficos; 
• Existência de relações espaciais (topológicas, métricas, de ordem e fuzzy) ; 
• Coexistência de entidades essenciais ao processamento e entidades “cartográficas” (atributos 

e rótulos). 
 
Os primeiros modelos de dados para as aplicações geográficas eram direcionados para as estruturas 
internas dos SIGs. O usuário era forçado a adequar os fenômenos espaciais às estruturas disponíveis 
no SIG a ser utilizado. Consequentemente, o processo de modelagem não oferecia mecanismos para 
a representação da realidade de forma mais próxima ao modelo mental do usuário. Ficava evidente 
que a modelagem de dados geográficos necessitava de modelos mais adequados, capazes de capturar 
a semântica dos dados geográficos, oferecendo mecanismos de abstração mais elevados e 
independência de implementação. 
 
A seguir são apresentados os requisitos necessários a um modelo de dados geográfico, os níveis de 
abstração dos dados geográficos e alguns modelos de dados, propostos na literatura.  
 
Um modelo de dados para aplicações geográficas deve: 

• Fornecer um alto nível de abstração; 
• Representar e diferenciar os diversos tipos de dados envolvidos nas aplicações geográficas, 

tais como ponto, linha, área, imagem, etc.; 
• Representar tanto as relações espaciais e suas propriedades como também as associações 

simples e de rede; 
• Ser capaz de especificar regras de integridade espacial; 
• Ser independente de implementação; 
• Suportar classes georreferenciadas e classes convencionais, assim como os relacionamentos 

entre elas; 
• Ser adequado aos conceitos natos que o ser humano tem sobre dados espaciais, 

representando as visões de campo e de objetos; 
• Ser de fácil visualização e compreensão; 
• Utilizar o conceito de níveis de informação, possibilitando que uma entidade geográfica seja 

associada a diversos níveis de informação; 
• Representar as múltiplas visões de uma mesma entidade geográfica, tanto com base em 

variações de escala, quanto nas várias formas de percebê-las; 
• Ser capaz de expressar versões e séries temporais, assim como relacionamentos temporais. 

 
Objetivando facilitar o entendimento dos modelos de dados para aplicações geográficas, são 
descritos a seguir, de forma breve, os dois modelos de dados mais utilizados como base para as 
extensões geográficas. 
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Os bancos de dados associados ao SIG são formados por banco de dados espacial que descreve a 
forma e a posição dos elementos geográficos, e o banco de dados tabular que armazena os atributos 
ou qualidades destes. 
 
O método mais simples para estabelecer a ligação entre as duas bases (espacial e tabular) é definição 
de identificadores comuns a cada uma delas através de geocódigos (Figura 23). 
 
 
   Trecho de rio 7486 
 
 
      7486 – Ribeirão Entre Ribeiros – Bacia do rio Paracatu
  

7486    
 

Figura 23 – Relacionamento entre dados espacial e tabular através do geocódigo. 

 

O banco de dados relacional é caracterizado pelo conjunto de equipamentos, programas e 
procedimentos responsáveis pela atualização, recuperação e segurança de dados, possibilitando 
assim um grau mais elevado de independência dos dados, pois os programas de aplicação não 
precisam se preocupar com localização e formato dos mesmos, garantindo também sua integridade. 

 
 
 
3. Base de dados de ottobacias. 
 
Consiste numa malha de polígonos dos limites das bacias hidrográficas correspondentes a rede 
hidrográfica presente na Carta Internacional ao Milionésimo e codificada segundo metodologia 
proposta pelo engenheiro brasileiro Otto Pfafstetter. 

De acordo com a resolução CNRH no 30, de 11 de dezembro de 2002, a divisão de bacias e regiões 
hidrográficas no Brasil deverá seguir a metodologia proposta pelo engenheiro brasileiro Otto 
Pfafstetter, que desenvolveu um método de subdivisão e codificação de bacias hidrográficas, 
utilizando dez algarismos, diretamente relacionado com a área de drenagem dos cursos d’água. 

Na oportunidade Pfafstetter, desenvolveu no Brasil, um eficiente método de divisão e codificação de 
bacias hidrográficas, utilizando dez algarismos, diretamente relacionado com a área de drenagem 
dos cursos d’água e é aplicado inicialmente para o continente e consiste em agrupar a rede da 
drenagem em três classes: aquelas que drenam diretamente para o mar (podendo ser uma bacia ou 
uma região hidrográfica), aquelas que drenam para bacias fechadas e aquelas que são tributárias dos 
dois primeiros casos.  

Os códigos para hierarquizar as bacias são aplicados aos quatro maiores tributários, de acordo com o 
critério da área drenada, classificados como bacias e que recebem os algarismos pares 2, 4, 6, e 8 na 
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ordem em que são identificadas de jusante para montante ao longo do rio principal. Em seguida, os 
demais tributários do rio principal são agrupados nas áreas restantes, classificados como regiões 
hidrográficas e recebem os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9 na ordem em que são encontradas de 
jusante para montante ao longo do rio principal, de tal forma que a região hidrográfica 3 encontra-se 
entre as bacias 2 e 4, e assim sucessivamente (PFAFSTETTER, 1989). 

 

Figura 24 – Codificação das regiões hidrográficas. 

 
 
4. Estrutura e Funcionalidades do ArcGis Desktop 

O ArcGIS é um pacote de softwares da ESRI (Environmental Systems Research Institute) de 
elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais para o uso e gerenciamento de bases 
temáticas. O ArcGIS disponibiliza em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
uma gama de ferramentas de forma integrada e de fácil utilização. 

O ARCGIS está organizado de forma compreensível e intuitiva e está estruturado em três módulos 
funcionais: ArcCatalog; ArcMap e ArcToolbox. O uso dos três módulos permite desempenhar desde 
tarefas simples até as mais complexas, incluindo a gestão de dados geográficos, construção de 
cartografia, análise espacial, edição avançada de dados ou conexão com base de dados externas. 

As funcionalidades do programa ARCGIS estão divididas em três tipos de licenciamento distintos: 
ArcGis ArcView disponibiliza ferramentas de construção de cartografia, análise espacial e edição 
simples. O ArcGis ArcEditor inclui todas as funcionalidades do ArcView e acrescenta-lhes 
capacidades de edição complexa de dados. Finalmente o ArcGis ArcInfo que amplia as capacidades 
de ambos para níveis de geoprocessamento avançado com a disponibilização de todas as 
funcionalidades. 

4.1. Estrutura básica do ArcGis. 
 ArcCatalog 

 ArcMap 
 ArcToolbox integrado 
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O ArcCatalog é a aplicação em ARCGIS que permite a gestão da informação geográfica, conexão a 
base de dados externas e produção/visualização de metadados. Desta forma é através do ArcCatalog 
que muitos projetos de gestão de dados geográficos têm o seu início, inclusive a criação de novos 
shapefiles. O ArcCatalog permite navegar pelas pastas do sistema operacional e torna eficiente a 
gestão de qualquer conjunto de dados geográficos, sejam eles nativos do ARCGIS ou não. 

 

Figura 25 – Tela do ArcCatalog 

 

No ArcMap é possível trabalhar com informação geográfica de forma e interativa para visualizar, 
explorar, pesquisar e analisar toda a informação geográfica. Numa sessão do ArcMap é apresentado 
a informação geográfica a ser estudada e a forma como ela é visualizada, sendo que qualquer 
conjunto de dados (geográficos ou simplesmente alfanuméricos) pode ser adicionado no ArcMap 
sob a forma de layer. 

A Figura 26 ilustra a tela do ArcMAP que está estruturado em Barra de título, Menus 
suspenso/principal, Barras de comandos, Table of contents – TOC, Data View, Layout View e Barra 
de informações. 
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Figura 26 – Tela do ArcMap. 
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A aplicação ArcToolbox integrado ao ArcMap e ArcCatalog disponibiliza o acesso a todas as 
funcionalidades de geoprocessamento, no caso da licença para ArcInfo de forma simples e amigável. 
A limitação de uso está associada ao tipo de licenciamento para ArcView, ArcEditor ou ArcInfo, 
além das extensões spatial analyst, 3D analyst, network analyst, entre outras. 

 
Os padrões de dados vetoriais da ESRI, contemplam basicamente os seguintes formatos: 

• Shapefile: formato de armazenamento de dados vetoriais baseados em arquivos. Armazena 
feições geográficas e seus atributos sem topologia. É o formato padrão do ArcView 3.x; 

• Coverage: formato de armazenamento de dados vetoriais baseados em arquivos. Armazena 
feições geográficas e seus atributos com topologia. É o formato padrão do ArcInfo 7.x; 

• Geodatabase: é o formato nativo do ArcGIS, que introduz uma nova geração de modelo de 
dados para representação das informações geográficas. 

 

O formato shapefile é um dos formatos base do ArcGIS, podendo ser criado neste ambiente ou em 
outros softwares. Shapefiles devem ser utilizados para representações extremamente simples, uma 
vez que não dispõem de estrutura topológica para armazenamento da localização geométrica das 
entidades geográficas e da informação descritiva respectiva. O formato shapefile armazena a 
informação geograficamente referenciada em vários arquivos distintos, como descritos a seguir: 

• shp : Armazena a geometria das entidades (ponto, linha ou polígono), ou seja, é o arquivo 
dos vetores; 

• dbf : Contém a informação descritiva das entidades. Arquivo de banco de dados;  
• shx : Armazena as ligações entre as entidades e a sua geometria. Arquivo de índices;  
• sbn / sbx : Realizam as ligações entre as entidades vetoriais e a sua informação descritiva. 

Podem não existir caso não tinha sido feita uma operação de análise espacial; 
• prj : Definição do sistema de projeção cartográfica. Existente quando o shapefile possuir um 

sistema de coordenadas associado. 

 

4.2. Ferramentas e funcionalidades básicas.  
 

Para adicionar um ou mais shapefiles, dados espacias CAD (DXF, DWG, DGN...) e imagens no 
ArcGIS, basta clicar em Add Data... , na janela Add Data procure pela pasta do arquivo 
desejado. Se for apenas um item, selecione e clique no botão “Add”; se mais de um item, use o 
botão ctrl do teclado para itens não seqüenciais e shift para seqüenciais. O ArcGIS carrega o(s) 
arquivo(s) numa legenda simples (Single symbol), obedecendo a sobreposição lógica de pontos 
acima de linhas, linhas acima de polígonos e imagens abaixo de vetores.   
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Ferramentas de zoom e movimentação. 

 Aproxima a vista, de acordo com a área delimitada. 

 Afasta a vista, de acordo com a área delimitada. 

 Aproxima a vista, de forma fixa. 

 Afasta a vista, de forma fixa. 

 Para movimentar-se na vista. 

 Vista Geral. 

 Vista anterior ao último Zoom. 

 Vista posterior ao último Zoom. 

 
 

Para abrir e consultar a tabela de atributos de um shapefile, selecione no menu de contexto do 

shapefile a opção . Cada tabela de atributos é própria de seu shapefile, não tendo 
obrigatoriamente os mesmos campos. Alguns campos são obrigatórios, tais como FID (contagem e 
identificação) e Shape (tipo de feição).   
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Para obter informação de qualquer elemento, basta clicar em cima do elemento desejado com a 

ferramenta de Informação . 

 
Pode-se ou não escolher um Layer específico. 

A query é uma ferramenta de pesquisa que filtra na tabela somente os elementos que estão 
sendo pesquisados. Pode ser acionada ao clicar com o botão direito do mouse em cima do layer 
desejado, abrir em propriedades Definition Query e clicar em Query builder. 
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Monte a expressão escolhendo um ou mais atributos referentes ao layer que estará sendo pesquisado. 
 

 
 
 
 
 
Ferramentas de Seleção 
 

 
 
 

 Definir Layers Selecionáveis. 
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Selecionar por Atributo. 

 
 
 
 

 Selecionar por Gráfico. 
 
Os elementos que estiverem totalmente ou parcialmente dentro do gráfico serão 
selecionados 
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 Selecionar por Localização 
 

 
 

 Selecionar Objeto. 

 Limpar Seleção do Objeto. 

 Zoom do Objeto Selecionado. 

 
Métodos de Seleção 

 
 
 
 
Ferramentas de Layout 
 
Para visualizar como ficará a sua planta, será necessário ir para a vista de Layout (No menu 
Vista/Vista Layout). 
 

 
 

 Aumenta o tamanho da folha 

 Reduz o tamanho da folha 
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 Movimentar-se na vista 

 Aumenta o tamanho da folha sem delimitar a área 

 Reduz o tamanho da folha sem delimitar a área 

 Zoom de 100% da folha 

 Vistas anteriores 

 Vistas posteriores 

 Controle de Zoom 

 Troca de Layout 

 

 
 
 
Na barra de ferramentas Padrão, em Escala do Mapa, basta digitar a escala desejada e clicar a tecla  
ENTER no teclado, ou escolher uma das opções pré-definidas. 

 
 
 
Edição de Legendas em Shapefiles 

A edição de legendas consiste em representar visualmente os dados da tabela de atributos dos layers 
em Data ou Layout View, e conseqüentemente, no mapa final. Para a edição de legendas é 
necessário conhecer a tabela de atributos, o que se quer dela representar, além das ferramentas de 
modificação das cores, contornos e pontos.  
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Após consultar a tabela de atributos e saber quais registros temos disponíveis para legendar, pode-se 
iniciar a edição de legenda. Para editar legendas, acesse a propriedade do layer (Layer Properties), 
em seguida a aba Symbology. Observe que as opções de simbologia se alteram conforme o tipo de 
shapefile (ponto, linha ou polígono) e o tipo de legenda solicitada. 

 

 
   

Ao adicionar informações vetoriais, a legenda padrão é do tipo Single symbol em que todas as 
feições serão representadas de modo idêntico. As possibilidades para edição de legendas no Layer 
Properties são as seguintes: 

• Símbolo simples (Single symbol): É a legenda padrão. Apresenta as feições de ponto, linha 
e poligono no mesmo padrão de cores e formas. Não há necessidade de utilizar a tabela de 
atributos para configurá-la;  

• Categorizada (Categories): Apresenta as feições conforme dados nos campos (Values Field) 
da tabela de atributos, considerando o único valor (Unique Values) ou único valor de campos 
diversos (Unique Values, many fields); 

• Quantidade (Quantities): Apresenta os dados numéricos da tabela de atributos agrupados 
pelo campo (Value), números de classes (Classes), esquema de cor (Color Ramps) ou 
método de classificação (Classify... | Method). Podendo ser por graduação de cores 
(Graduated colors) e símbolos (Graduated symbols), símbolos proporcionais (Proportional 
symbols) e densidade de pontos (Dots density);  

• Atributos Múltiplos (Multiples Attributes): Apresenta os registros da tabela de atributos 
sobrepondo duas ou mais camadas de informação, por meio de dois ou mais campos 
escolhidos (Values Fields) e pelo esquema de cores definido (Color Schemes).   

Para salvar uma legenda editada, acione o Botão Direito do Mouse no shapefile com a legenda 
editada e selecione a opção Save as Layer File... e na janela Save Layer, escolha onde quer salvar o 
arquivo do tipo LYR. 
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O comando Imprimir no menu Arquivo permite configurar a impressora e a página de impressão no 
botão Setup. 

 
 
 

 
 
O comando Visualizar Impressão no menu Arquivo permite observar a situação do mapa na folha e 
verificar se a escala que aparece em Escalar Mapa é realmente a que se deseja imprimir. 
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5. Aplicação ArcGis para Recursos Hídricos 
 

A seguir é apresentado o conteúdo prático que complementa o conhecimento teórico e demonstra a 
execução das funcionalidades do programa ArcGis com exercícios práticos. 
 
Slide 1 

 
 

 

Slide 2 

 

nn Visão GeralVisão Geral

nn MetasMetas

nn ConteúdoConteúdo
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Slide 3 

 

nn Proporcionar fundamentos para formar usuários do Proporcionar fundamentos para formar usuários do 
programa programa ArcGisArcGis. . 

nn Ensinar como criar, gerenciar, visualizar e manipular Ensinar como criar, gerenciar, visualizar e manipular 
dados espaciais e tabulares.dados espaciais e tabulares.

nn Utilizar ferramentas de análise espacial e Utilizar ferramentas de análise espacial e 
apresentação de dados de forma clara e eficiente.apresentação de dados de forma clara e eficiente.

Visão GeralVisão Geral

 
 

Slide 4 

 

Depois de Completar este curso, você Depois de Completar este curso, você 
deverá estar apto a:deverá estar apto a:

nn Gerenciar e criar dados geográficos;Gerenciar e criar dados geográficos;

nn Consultar dados;Consultar dados;

nn Analisar dados Analisar dados espaciasespacias;;

nn Medir distâncias;Medir distâncias;

nn Elaborar mapas.Elaborar mapas.

MetasMetas
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Slide 5 

 

nn ArcGisArcGis

nn Gerenciando DadosGerenciando Dados

nn Consultando DadosConsultando Dados

nn Trabalhando com TabelasTrabalhando com Tabelas

nn RelaçõesRelações EspaciasEspacias

nn Criando Dados GeográficosCriando Dados Geográficos

nn Apresentando InformaçõesApresentando Informações

 
 

Slide 6 

 

ArcGisArcGis
nn ResumoResumo

nn Introdução ao Introdução ao ArcGisArcGis
oo O Que é o O Que é o ArcGisArcGis??
oo ArcCatalogArcCatalog
oo O O ArcMapArcMap ArcGisArcGis

nn Ferramentas do MapaFerramentas do Mapa
oo Zoom e MovimentaçãoZoom e Movimentação
oo Identificação de ObjetosIdentificação de Objetos
íí ExercíciosExercícios

nn Exibindo Exibindo LayerLayer
oo Propriedades de ApresentaçãoPropriedades de Apresentação
íí ExercíciosExercícios
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Slide 7 

 

Este módulo possibilitará à vocêEste módulo possibilitará à você

nn Gerenciar dados Gerenciar dados espaciasespacias..

nn Mostrar a interface do Mostrar a interface do ArcGisArcGis..

nn Ensinar a carregar e exibir dados espaciais.Ensinar a carregar e exibir dados espaciais.

ResumoResumo

 
 

Slide 8 

 
ArcGisIntrodução ao Introdução ao ArcGisArcGis

O que é o O que é o ArcGisArcGis??

nn O O ArcGisArcGis é Sistema de Informação Geográfica;é Sistema de Informação Geográfica;

nn O O ArcGisArcGis é uma ferramenta criadora de mapas;é uma ferramenta criadora de mapas;

nn GeoDadosGeoDados
íí Banco de dados, com informações geográficas, sendo a geometria Banco de dados, com informações geográficas, sendo a geometria e a localização e a localização 
apenas mais um dos atributos.apenas mais um dos atributos.
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Slide 9 

 
ArcGisArcCatalogArcCatalog

Gerenciar dados geográficosGerenciar dados geográficos

nn ApresentaçãoApresentação

nn Tipos de arquivos Tipos de arquivos espaciasespacias

nn Manipulando dados geográficosManipulando dados geográficos

nn MudaMudançança de projeçãode projeção
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ArcCatalogArcCatalog
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Slide 11 

 

Mudança de ProjeçãoMudança de Projeção

 
 

Slide 12 

 
ArcGisIntrodução ao Introdução ao ArcGisArcGis

O O ArcMapArcMap ArcGisArcGis

nn MapaMapa
íí GeoGasGeoGas. . GeoDadosGeoDados (GDB) + Simbologia(GDB) + Simbologia

nn Data FrameData Frame
íí Pacote de dadosPacote de dados

nn Group Group LayerLayer
íí Conjunto de dados, formado por Conjunto de dados, formado por layerslayers..

nn LayerLayer
íí Conjunto de dados de uma única fonte (simbologia + origem de daConjunto de dados de uma única fonte (simbologia + origem de dados).dos).

nn TabelasTabelas
íí Atributos espaciaisAtributos espaciais

nn LayoutsLayouts
íí Visualização do mapa na vista.Visualização do mapa na vista.

nn ElementosElementos
íí Tudo que se acrescenta ao Data Frame.Tudo que se acrescenta ao Data Frame.
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Slide 13 

 
ArcGisFerramentas do MapaFerramentas do Mapa

Zoom e MovimentaçãoZoom e Movimentação

nn Zoom inZoom in

nn Zoom In FixoZoom In Fixo

nn Zoom OutZoom Out

nn Zoom Out FixoZoom Out Fixo

nn Toda ExtensãoToda Extensão

nn Vista anterior e posteriorVista anterior e posterior

nn MovimentarMovimentar--sese

 
 

Slide 14 

 

APROXIMA A VISTA, DE ACORDO COM A ÁREA 
DELIMITADA  
AFASTA A VISTA, DE ACORDO COM A ÁREA DELIMITADA  

APROXIMA A VISTA, DE FORMA FIXA

AFASTA A VISTA, DE FORMA FIXA

PARA MOVIMENTAR-SE NA VISTA

VISTA GERAL

VISTA ANTERIOR  E POSTERIOR AO ÚLTIMO ZOOM

PARA FAZER SELEÇÃO DE OBJETOS

PARA SELECIONAR ELEMENTOS

PEDIR INFORMAÇÕES

LOCALIZA OS DADOS

MEDE DISTÂNCIAS
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Slide 15 

 
ArcGisFerramentas do MapaFerramentas do Mapa

Zoom e Identificação de Objeto Zoom e Identificação de Objeto 

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Zoom In na área dos Municípios.Zoom In na área dos Municípios.

nn Usar o Zoom de Toda a Extensão.Usar o Zoom de Toda a Extensão.

nn Voltar a vista dos Voltar a vista dos MunicípiosMunicípios..

nn Buscar o município de Buscar o município de BaturitéBaturité..

nn Obter informação Obter informação o município de o município de BaturitéBaturité..

ExercíciosExercícios

 
 

Slide 16 

 
ArcGisExibindo LayerExibindo Layer

Propriedades de ApresentaçãoPropriedades de Apresentação

nn SimbologiaSimbologia
oo SimplesSimples
oo Único ValorÚnico Valor
oo Graduação de cor ou símboloGraduação de cor ou símbolo

nn Paleta de símbolosPaleta de símbolos
oo CategoriaCategoria
oo Cor Cor 
oo TamanhoTamanho

nn Colocando Etiquetas (Colocando Etiquetas (LabelsLabels))
oo AtivandoAtivando
oo Definindo escalaDefinindo escala
oo Definindo simbologiaDefinindo simbologia

nn QueryQuery
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Slide 17 

 

Paleta de SímbolosPaleta de Símbolos
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EtiquetasEtiquetas
Para ligar e desligar as etiquetas/textosPara ligar e desligar as etiquetas/textos
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Slide 19 

 

Utilizando o QueryUtilizando o Query

 
 

 

Slide 20 

 

Query BuilderQuery Builder
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Slide 21 

 
ArcGisExibindo LayerExibindo Layer

Propriedades de ApresentaçãoPropriedades de Apresentação

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Mudar a simbologia dos estados para único valor.Mudar a simbologia dos estados para único valor.

nn Mudar a simbologia de SUB2 criando 5 intervalos Mudar a simbologia de SUB2 criando 5 intervalos 
de classe para o campo de classe para o campo QM_M3_SQM_M3_S..

nn Criar etiqueta para as bacias utilizando o campo Criar etiqueta para as bacias utilizando o campo 
COBACIACOBACIA. Com o tamanho da fonte 4.. Com o tamanho da fonte 4.

ExercíciosExercícios
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ArcGisExibindo LayerExibindo Layer

Propriedades de ApresentaçãoPropriedades de Apresentação

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Fazer uma Fazer uma QueryQuery para COBACIA iniciado com 73.para COBACIA iniciado com 73.

nn Fazer uma Fazer uma QueryQuery para exibir apenas os municípios para exibir apenas os municípios 
do Ceará.do Ceará.

nn Fazer uma Fazer uma QueryQuery para SUB2 com QM_ACUM_M3 para SUB2 com QM_ACUM_M3 
maior ou igual a 200 m3.maior ou igual a 200 m3.

ExercíciosExercícios
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Slide 23 

 

Consultando DadosConsultando Dados
nn Selecionar objetos do MapaSelecionar objetos do Mapa

oo SeleçãoSeleção
íí ExercíciosExercícios

nn Determinar o Determinar o layerlayer a ser selecionadoa ser selecionado

nn Medindo Distância e ÁreaMedindo Distância e Área
oo Sistema de MedidasSistema de Medidas
oo Unidades do MapaUnidades do Mapa
íí ExercíciosExercícios

nn Gerenciando EscalaGerenciando Escala
oo Utilizar uma das escala existentesUtilizar uma das escala existentes
oo Digitar a escala desejadaDigitar a escala desejada
oo Definindo o limiar da escala (Máxima e Mínima)Definindo o limiar da escala (Máxima e Mínima)
íí ExercíciosExercícios
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Selecionar ObjetoSelecionar Objeto
Ferramenta que seleciona objetos no mapaFerramenta que seleciona objetos no mapa

DeveDeve--se marcar os Layers que deverão ser se marcar os Layers que deverão ser 
selecionados com esta ferramenta.selecionados com esta ferramenta.

Para ir a área selecionadaPara ir a área selecionada

Limpar a área selecionadaLimpar a área selecionada
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Slide 25 

 

MedindoMedindo
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Mudando a EscalaMudando a Escala

Usar uma das escalas disponíveis ou digitar a Usar uma das escalas disponíveis ou digitar a 
desejadadesejada
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Slide 27 

 

Escalas Mínimas e MáximasEscalas Mínimas e Máximas
A escala máxima e mínima é definida A escala máxima e mínima é definida 

individualmente  por layer.individualmente  por layer.

A etiqueta pode ter a mesma escala do layer, ou A etiqueta pode ter a mesma escala do layer, ou 
pode ter uma escala específica pode ter uma escala específica 
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Consultando DadosGerenciando EscalaGerenciando Escala

EscalasEscalas

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Utilize a Utilize a ferramentaferramenta de de mediçãomedição parapara obterobter
distânciasdistâncias aproximadasaproximadas..

nn Utilize a Utilize a ferramentaferramenta de de mediçãomedição parapara obterobter áreasáreas
aproximadasaproximadas..

nn Mudar a escala do Mapa para 1:1000 e depois Mudar a escala do Mapa para 1:1000 e depois 
para 1:500.000.para 1:500.000.

nn Mudar a definição de escala mínima do Mudar a definição de escala mínima do LayerLayer
HintegradaHintegrada para 1:1.000.000 e a máxima para 1:1.000.000 e a máxima 
1:250.000 1:250.000 

ExercíciosExercícios
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Consultando DadosSelecionar Objetos do MapaSelecionar Objetos do Mapa

SeleçãoSeleção

nn Tipos de seleçãoTipos de seleção
oo Por atributoPor atributo
oo No mapa pela ferramenta Selecionar objetoNo mapa pela ferramenta Selecionar objeto

nn Encontrar seleçãoEncontrar seleção
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Métodos de SeleçãoMétodos de Seleção
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Pesquisar por AtributoPesquisar por Atributo
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Pesquisar por LocalizaçãoPesquisar por Localização
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Ferramenta de InformaçãoFerramenta de Informação
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Consultando DadosSelecionar Objetos do MapaSelecionar Objetos do Mapa

SeleçãoSeleção

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Selecionar por atributo os Selecionar por atributo os munícipiosmunícipios do estado do do estado do 
Ceará.Ceará.

nn Zoom no objeto selecionado.Zoom no objeto selecionado.

nn Selecionar as Selecionar as ottobaciasottobacias que cruzam com os que cruzam com os 
municípios selecionados.municípios selecionados.

ExercíciosExercícios
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Trabalhando com Trabalhando com 
tabelastabelas

nn ResumoResumo

nn Selecionar RegistrosSelecionar Registros
oo Como Selecionar RegistrosComo Selecionar Registros
íí ExercíciosExercícios

nn União de TabelasUnião de Tabelas
oo União por atributos e localizaçãoUnião por atributos e localização
íí ExercíciosExercícios
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Trabalhando com Tabelas

Como Selecionar RegistroComo Selecionar Registro

Selecionar RegistroSelecionar Registro

nn Selecionar registrosSelecionar registros

nn Selecionar registros usando expressõesSelecionar registros usando expressões

nn UnirUnir tabelastabelas porpor atributoatributo

nn UnirUnir tabelastabelas porpor localizaçãolocalização
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Trabalhando com TabelasTrabalhando com Tabelas
É possível selecionar registrosÉ possível selecionar registros
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Usando expressõesUsando expressões
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Unir Tabelas por AtributoUnir Tabelas por Atributo
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Unir Tabelas por LocalizaçãoUnir Tabelas por Localização
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Trabalhando com TabelasSelecionar RegistroSelecionar Registro

Como Selecionar RegistroComo Selecionar Registro

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Selecionar registros do Selecionar registros do layerlayer municípios com o municípios com o 
mouse e zoom nos registros selecionados.mouse e zoom nos registros selecionados.

nn Selecionar registros do Selecionar registros do layerlayer SUB2 da Região SUB2 da Região 
Hidrográfica ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL Hidrográfica ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL 

nn Unir tabelas por atributo entre os Unir tabelas por atributo entre os layerslayers SUB2 e SUB2 e 
DHN.DHN.

nn Unir tabelas por localização entre os Unir tabelas por localização entre os layerslayers
55mu500gc_2005_sedes e 55mu500gc_2005_sedes e Ottobacias_TrechoOttobacias_Trecho..

ExercíciosExercícios
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Relações EspaciaisRelações Espaciais
nn Resumo da codificação Resumo da codificação ottootto..

nn Realizar análises espaciais com Realizar análises espaciais com 
polígonos polígonos ottootto..

nn RealizarRealizar análisesanálises espaciaisespaciais com com 
hidrografiahidrografia..
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Codificação OttoCodificação Otto

 
 

 

 

 

 

 

Slide 44 

 

Seleção espacial a partir de baciasSeleção espacial a partir de bacias

nn Selecionar conjunto de pontos a montante de um trecho.Selecionar conjunto de pontos a montante de um trecho.

nn Selecionar conjunto de pontos a jusante de um trecho.Selecionar conjunto de pontos a jusante de um trecho.
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Análise espacialAnálise espacial
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Seleção por baciasSeleção a partir de Seleção a partir de ottobaciasottobacias

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Recortar a hidrografia a partir dos polígonos Recortar a hidrografia a partir dos polígonos ottootto da da 
bacia do rio JAGUARIBE.bacia do rio JAGUARIBE.

nn SelecionarSelecionar osos pontospontos de de usuáriosusuários a a montantemontante de um de um 
trechotrecho no no riorio JaguaribeJaguaribe..

nn CalcularCalcular a a vazãovazão outorgadaoutorgada do do conjuntoconjunto de de pontospontos
selecionadosselecionados..

nn GerarGerar um buffer de 100 m a um buffer de 100 m a partirpartir dada calhacalha do do riorio
JaguaribeJaguaribe..

ExercíciosExercícios
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Criando Dados Criando Dados 
GeográficosGeográficos

nn Criar ponto, linha e polígono.Criar ponto, linha e polígono.

nn Editar dado geográficoEditar dado geográfico
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CriandoCriando
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EditandoEditando
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Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Delimitar bacia hidrográfica a partir da carta Delimitar bacia hidrográfica a partir da carta 
topográfica digitalizada.topográfica digitalizada.

nn VetorizarVetorizar pontos cotados no interior da bacia.pontos cotados no interior da bacia.

nn VetorizarVetorizar curso d’ água principal da bacia.curso d’ água principal da bacia.

ExercíciosExercícios

ArcGisArcCatalogArcCatalog

Criar dados geográficosCriar dados geográficos
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Apresentando Apresentando 
InformaçõesInformações

nn Criando Layouts de MapaCriando Layouts de Mapa
oo Estruturas de LayoutEstruturas de Layout
íí ExercíciosExercícios

nn Adicionando outros dados ao layout Adicionando outros dados ao layout 
oo Dados IndividuaisDados Individuais
íí ExercíciosExercícios
oo TemplateTemplate
íí ExercíciosExercícios

nn Como imprimirComo imprimir
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Apresentando Informações

Estruturas de LayoutEstruturas de Layout

Criando LayoutsCriando Layouts

nn Usando barra de ferramentas do layoutUsando barra de ferramentas do layout

nn Trabalhando com data framesTrabalhando com data frames
íí No Layout é possível visualizar vários  Data Frame, mas modificNo Layout é possível visualizar vários  Data Frame, mas modificaa--se se 
somente o ativo.somente o ativo.
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Dados, Layout e RefreshDados, Layout e Refresh

VIZUALIZAR MAPA 

VIZUALIZAR LAYOUT

REPINTAR O MAPA
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LayoutLayout
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Ferramentas do LayoutFerramentas do Layout

APROXIMA A PÁGINA, DE ACORDO COM A ÁREA DELIMITADA

APROXIMA A PÁGINA, DE FORMA FIXA

MOVIMENTAR-SE NO LAYOUT

ZOOM DA PÁGINA COMPLETA

ZOOM DE 100% DA PÁGINA

VISTAS ANTERIORES
VISTAS POSTERIORES

CONTROLE DO ZOOM
OPÇÕES DE LAYOUT 
( SELECIONAR TEMPLATE)

AFASTA A PÁGINA, DE ACORDO COM A ÁREA DELIMITADA

AFASTA A PÁGINA, DE FORMA FIXA
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Apresentando Informações

Dados IndividuaisDados Individuais

Adicionando Outros Dados ao LayoutAdicionando Outros Dados ao Layout

nn Adicionar títuloAdicionar título

nn Adicionar moldurasAdicionar molduras

nn Adicionar legendaAdicionar legenda

nn Adicionar escalaAdicionar escala

nn AdicionarAdicionar grade de grade de coordenadascoordenadas
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Elementos GráficosElementos Gráficos
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Adicionando Elementos de MapaAdicionando Elementos de Mapa
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Adicionando LegendaAdicionando Legenda
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Adicionando Grade de CoordenadasAdicionando Grade de Coordenadas

 
 

Slide 61 

 



Apostila do Curso Básico de Geoprocessamento em ArcGis Desktop 

 71 

Apresentando InformaçõesCriando LayoutsCriando Layouts

Estruturas de LayoutEstruturas de Layout

Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Criar layout com o seu município na escala Criar layout com o seu município na escala 
1:500.000.1:500.000.

nn Colocar como título o nome do município.Colocar como título o nome do município.

nn Criar uma legenda.Criar uma legenda.

nn Colocar escala.Colocar escala.

nn Colocar símbolo de orientação : Norte.Colocar símbolo de orientação : Norte.

nn IncluirIncluir escalaescala gráficagráfica e e escalaescala numéricanumérica..

nn IncluirIncluir grade de grade de coordenadascoordenadas..

nn Neste layout do seu município, criar um novo Data Neste layout do seu município, criar um novo Data 
Frame, que será o de localização, mostrando a Frame, que será o de localização, mostrando a 
bacia SUB2 correspondente.bacia SUB2 correspondente.

ExercíciosExercícios
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Apresentando InformaçõesComo gerar arquivo PDFComo gerar arquivo PDF

nn Configurar Página.Configurar Página.

nn Salvar em Arquivo PDF.Salvar em Arquivo PDF.
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Configurando a PáginaConfigurando a Página
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Exportando para PDFExportando para PDF
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Executar os exercícios abaixoExecutar os exercícios abaixo

nn Configure a página do mapa para tamanho A3.Configure a página do mapa para tamanho A3.

nn Exporte o mapa para arquivos nos formatos PNG e Exporte o mapa para arquivos nos formatos PNG e 
PDF.PDF.

ExercíciosExercícios

Apresentando InformaçõesComo imprimirComo imprimir
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