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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
Prezado (a) aluno (a),
Você, algum dia, já viu um mapa? É muito provável que sim, já que os
mapas são sempre encontrados em livros da disciplina de Geografia e com
frequência nos de História, não é mesmo? E para guiar-se em uma cidade
grande, desconhecida, possivelmente já tenha utilizado um guia de ruas,
não é mesmo? Quando alguém se encontra em uma situação, na qual necessita realizar certo deslocamento para chegar a um local desconhecido,
esta pessoa pode usar diversas fontes de informação. Seja lendo e seguindo
orientações de placas; seja pedindo indicações de caminho; seja utilizando
mapas. Os mapas podem ser impressos em papel, ou mesmo estarem em
formato digital, no computador. Os mapas podem estar em nossa memória,
já que gravamos o caminho de casa até a escola, ao trabalho, o trajeto de
uma estrada, de ônibus, a localização da praça de nosso bairro, da igreja, do
mercado. É indiscutível a importância dos mapas. São eles que nos ajudam a
compreender certos fenômenos específicos e a obter informações a respeito
do que acontece em diferentes lugares. É sobre mapas que conversaremos
na disciplina de Cartografia Ambiental. Entretanto, não é sobre mapas mentais que vamos tratar, mas sim sobre os clássicos mapas impressos, e também
sobre o atual formato que os mapas ganharam. Para ler ou confeccionar um
mapa, precisamos conhecer cartografia. Este será um exercício divertido, útil
e uma rica fonte de conhecimento!
Buscou-se com o presente material trazer noções básicas de cartografia, sua
evolução, o entendimento de seus procedimentos, especialmente o de potencializar a capacidade de interpretação e desenvolver certa habilidade de
construção cartográfica, com recursos básicos e acessíveis à boa parte das
pessoas que participam do Curso Técnico em Meio Ambiente. Assim, a organização do material contempla alguns eixos da cartografia, trazendo um
parâmetro geral do que essa arte e ciência de representar o espaço podem
oferecer ao estudante. Esses eixos são representados pelos seguintes temas:
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1. Introdução à Cartografia
2. Projeções Cartográficas e Sistemas de Coordenadas
3. Alfabetização Cartográfica
4. Noções de Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação
5. Construção de uma Cartografia Ambiental
Então vamos lá! A cartografia tem uma história interessante, faz parte do
processo de evolução da ciência e da sociedade, e é algo muito útil à vida
dos cidadãos. Venha conhecê-la e praticá-la. A chance de você gostar é bem
grande!
Bom trabalho!

Angelita Rolim de Moura

e-Tec Brasil
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Aula 1 – Cartografia, o que é isso afinal?
Nessa aula busca-se entender o que é cartografia, como foi
criada e como aplicar esse recurso no nosso cotidiano. Muito
provavelmente você já utilizou um mapa ou site de busca de
endereços, porém você vai compreender como a cartografia já
era estudada muito antes de os computadores existirem.

Figura 1.1: Mapa antigo de 1627
Fonte: http://pt.wikipedia.org

1.1 Conceitos e a cartografia no cotidiano
Para começarmos nosso trabalho, você vai aprender agora o que é a cartografia; e verá que há muito tempo ela se faz presente em nossas vidas,
evoluindo junto com a sociedade e a ciência. Possivelmente, você já sabe
que a cartografia trabalha com mapas, mas existem várias definições do que
vem a ser cartografia. Vejamos, na sequência, algumas das definições mais
habituais.
Para Joly (1990), a cartografia é a arte de conceber, de levantar, de redigir e
de divulgar os mapas. Já Sanchez (1981) afirma que cartografia é a ciência
que se preocupa com os estudos, com as operações científicas, artísticas e
técnicas resultantes de observações e medidas diretas ou explorações de documentações visando à obtenção de dados e informações para elaboração
de representações gráficas, como: plantas, cartas, mapas, gráficos, diagramas e outras formas de expressão, bem como de sua utilização.
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Quer saber mais? Então acesse:
http://www.geografia.fflch.
usp.br/graduacao/apoio/textos/
texto_1.htm
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Em 1966, a Associação Cartográfica Internacional (ACI) utilizou a definição
do IBGE:
A Cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações
científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de
observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para
a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e
socioeconômicos, bem como sua utilização.

Esse mesmo texto foi atualizado e redefinido pela ACI em 1989, passando a
ter a seguinte redação:
Cartografia é disciplina que realiza 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 da superfície
da terra.

1.1.1 Por que estudar cartografia?
Primeiramente, noções de cartografia são extremamente importantes
para você saber ler um mapa, seja viajando; seja procurando endereço;
seja analisando um mapa em qualquer outra área do conhecimento ou
atividade, e obviamente precisará entender o que está representado ali.
Mesmo na sua função de técnico em meio ambiente precisará interpretar dados visuais, ou mesmo criar representações sobre um determinado
local de trabalho.

1.2 Breve histórico sobre o desenvolvimento
da cartografia
Pensar na idade da cartografia não é algo muito comum. Como também
não é comum querer saber quando ela nasceu, pois a resposta não é muito
simples. No entanto, de acordo com Oliveira (1993), há indícios de que o
mapa é uma das comunicações gráficas mais antigas da humanidade, até
mesmo precedendo à escrita. Muitos povos, como os babilônicos, mesopotâmicos, egípcios, chineses, deixaram provas da importância da cartografia.
Ela já era utilizada para fins de localização, conhecimento do espaço, e proteção militar no caso de guerras.

e-Tec Brasil
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Segundo Oliveira (1993), o mapa mais antigo de que se tem registro, chama-se Ga-Sur, um mapa mesopotâmico, confeccionado de 2440 a 2200 a.C,
em um tablete de argila cozida, que contém a representação de duas cadeias
montanhosas e ao centro, um rio, que possivelmente seja o Eufrates.
Observe agora o mapa e procure interpretá-lo.

Figura 1.2: Ga-Sur
Fonte: www.geomundo.com.br

No período clássico, aconteceram evoluções muito importantes para as ciências, inclusive para a cartografia. Os cientistas gregos não se dedicavam
ao estudo de uma única ciência. Eram pensadores, filósofos, que estudavam
o que era pertinente à sociedade grega, e buscavam respostas para suas inquietações científicas, como: dúvidas sobre o movimento da Terra, sua forma
e dimensões. No helenismo grego, a Terra era concebida como uma esfera,
comprovada mais tarde por Aristóteles através dos eclipses.
No século II a.C., Erastóstenes (de Cirene, século II a.C.) considerado o
primeiro sábio grego a se intitular geógrafo, pois foi o primeiro a determinar o tamanho do nosso planeta esférico, através da medição direta. Ele
calculou a circunferência da Terra com base na altura angular do sol em
Alexandria, obtendo o valor de 7º12’, muito próximo do valor real, 7º5’, e
na distância entre Alexandria e Siena, encontrou o valor de 978 Km, sendo que o valor real é de 886km, erro cometido em virtude de achar que
Alexandria e Siena estivessem alinhadas no sentido norte sul (no mesmo
meridiano), o que não procede. Mas para àquela época essa era uma determinação complexa.

Aula 1 – Cartografia, o que é isso afinal?
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Vamos observar esses mapas?

Figura 1.3: Esquema do cálculo da circunferência terrestre
por Eratóstenes
Figura 1.4: Modelo dos
mapas T-O

Fonte: http://1.bp.blogspot.com
www.ahistoria.com.br

Fonte: http://3.bp.blogspot.com

Ainda em Alexandria, já sob o domínio do império romano, viveu Ptolomeu,
matemático, astrônomo e geógrafo, considerado o autor do primeiro atlas
universal e que difundiu o sistema de coordenadas, utilizado para localização em mapas por meio do sistema de longitudes e latitudes, assuntos que
estudaremos na próxima unidade.
Assim como as artes e as ciências, a cartografia também teve seu desenvolvimento limitado e até certos retrocessos, devido ao poder religioso e aos
preceitos da Igreja Católica naquela época. Sendo o mundo representado
como um disco plano, o “Orbis Terrarum” dos romanos, tripartido, com o
“T” sobre o “O” e com Jerusalém ocupando o centro das atenções (figura
1.4), o “T” representa a água separando as porções terrestres e também a
cruz cristã. A letra “O” representa o mundo, redondo e plano. Já no século
IX, o mundo islâmico passa a produzir nova cartografia, convertendo-se em
um continuador do desenvolvimento científico dos gregos. Em sequência,
no final da Idade Média, surgem as Cartas de Navegação, que já marcam o
início do Renascimento na Europa e para a cartografia.
Com os avanços do mercantilismo, ocorreu o tempo das grandes navegações, a época dos descobrimentos. Naquele período, o conhecimento cartográfico servia como orientação aos navegantes, o que garantia a segurança

e-Tec Brasil
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em seus trajetos, e também como eram feitos os registros das novas terras
conquistadas. É daquele período, o chamado pai da cartografia moderna,
Geraldus Mercator, considerado o maior cartógrafo do século XVI e de toda
a Idade Moderna (IBGE, 1998), responsável pela ruptura. Assim como foi
também a cartografia de Ptolomeu, sendo maior referência cartográfica por
14 séculos.

Figura 1.5: Projeção Mercator: Nova et Aucta Orbis Terrae
Descriptio ad Usum Navigatium Emendate (1590)
Fonte: http://upload.wikimedia.org

De acordo com Ricobom (2002), a partir de 1564, Mercator começa a
aperfeiçoar um novo tipo de representação. Com o intuito de elaborar
mapas para a navegação, cuja construção mais tarde recebeu o seu nome
“Projeção de Mercator”, traçou linhas retas para unir pontos distantes na
superfície da Terra. Essa nova forma de representar o globo terrestre foi tão
bem elaborada, que adaptações dela servem de base para representações
de mapas atuais.
Voltaremos a esse assunto na próxima aula, onde ampliaremos o conhecimento sobre o assunto, certo?
Na sociedade moderna, com o marco da Revolução Industrial, ou seja, com
sua movimentação financeira e recebimento de investimentos, a cartografia
pôde desenvolver-se com novos aparatos, mais cartas e mais tecnologias. O
maior objetivo era aperfeiçoar o cálculo das distâncias, especialmente das
latitudes, para evitar acidentes marítimos. Novos estudos iam sendo aprimorados, pois os estudiosos reconheciam que a Terra não era uma esfera
perfeita, mas sim achatada nos polos.
Nos tempos contemporâneos, alcançou-se uma quase perfeição, a respeito
da consciência da forma e da representação da superfície terrestre sobre
um plano: o papel. Alguns fatores responsáveis por isso, já no século XX,

Aula 1 – Cartografia, o que é isso afinal?
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Nesse momento inicial
de aprendizado, vale a pena
acessar o site do IBGE que
oferece uma série de dados
e informações cartográficas.
Uma boa pedida para você ir se
familiarizando à cartografia é o
Atlas Online, disponível em:
http://www.ibge.gov.br/
ibgeteen/atlasescolar/
index.shtm.

foram à disponibilidade de recursos como fotografias aéreas, às imagens
de satélite e aos aprimoramentos nos sistemas de coordenadas. Na cartografia contemporânea, objeto de nosso estudo, os mapas são construídos
não apenas no papel, ou exclusivamente pela observação direta, ou ainda
só por análise de imagens aéreas a olho nu, mas sim são construídos com
a interferência direta de instrumentos de cartografia digital, como programas de computador e informações coletadas por aparelhos cada vez mais
sofisticados, como os satélites.

Resumo
Vimos nessa aula que a cartografia é uma ciência bem antiga. Ela é um instrumento de representação da realidade terrestre, de forma visual, utilizada
pelo homem para localização, informação e representação espacial para diversos fins.

Atividades de aprendizagem
1. Sabemos que mapas e/ou imagens de satélite são cada vez mais utilizados no dia a dia. Sua tarefa é redigir um texto, em uma folha, contando
como a cartografia está presente em sua vida. Para tanto você pode se
basear na aula estudada e no texto a seguir.
“A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre,
tendo como produto final o mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas”.
Fonte: http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Cartografia/

2. O primeiro mapa de que se tem registro foi confeccionado sobre uma pequena placa de argila, ali foram representados importantes pontos de referência, como as montanhas e os rios. Caso precisasse confeccionar um
mapa da região de sua casa, quais pontos de referência você escolheria?

e-Tec Brasil
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Aula 2 – Forma e Representação da Terra
e Projeções Cartográficas
O objetivo desta aula não é apenas levar você a entender que a
Terra não é uma esfera perfeita, mas sim que existem convenções para representá-la, e que apesar disso sempre acontecerá um processo de generalização ao transportar uma realidade
tridimensional, como ocorre sobre a superfície terrestre para o
papel, um plano bidimensional. E, a partir desse entendimento, reconhecer algumas das diferentes maneiras de adequação
dessas formas. Compreender também como funciona o sistema
de coordenadas geográficas que permite estabelecer endereços
sobre a superfície terrestre.

Figura 2.1: A Terra
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Você já ouviu dizer que nosso planeta é redondo? Vamos relembrar que a
Terra não é simplesmente redonda, ou chata como um prato. Os gregos
concluíram que ela era uma esfera; porém, não é uma esfera perfeita. Entre
os séculos XVI e XVII surgiram estudos que cogitaram duas possibilidades de
formato: o ovoide, achatado no equador, defendido por Cassinis; e elipsoide, com achatamento nos polos, defendido por Newton.

Figura 2.2: Possíveis Globos Terrestres
Fonte: http://ceticismo.net
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Foi Laplace quem chegou à conclusão de que a Terra, na realidade, não
possuía uma forma geométrica regular. Pelo contrário, tinha um formato
irregular e muito particular. Gauss introduz um conceito, estimando a superfície terrestre com base no nível médio do mar, que J.B.Listings, em 1873,
denominava de geoide, um formato único.

Figura 2.3 – Geoide ( representação Figura 2.4: Geoide (montagem em
da forma da Terra construída por ambiente computacional)
meio de imagens de radar)
Fonte:http://2.bp.blogspot.com
Fonte: http://www.aprh.pt

Essa forma de representação, apesar de não ser idêntica, é bastante fiel ao
real formato terrestre. Contudo, sua irregularidade dificulta a aplicação de
modelos matemáticos para cálculos de distâncias, áreas, de localização, e
mesmo de representação, por ter um desenho mais complexo.

Figura 2.5: Superfície da Terra, geóide e elipsóide
Fonte: http://s3.amazonaws.com

Assim sendo, buscou-se um modelo sistemático para representação da Terra, baseado numa forma geométrica regular. Desse
modo, os cartógrafos definiram então de elipsoide de revolução,
como vemos na figura 2.6.
Figura 2.6: Elipsoide de Revolução
Fonte: http://2.bp.blogspot.com

e-Tec Brasil
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De acordo com o IBGE (2006) e com Moreira & Sene (2005), após a definição da representação da Terra, era necessário definir um modelo com o qual
as pessoas pudessem se localizar sobre a superfície. Assim, foi criado um
sistema de coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias traçadas
sobre o modelo de representação terrestre.
Você já reparou nas linhas que cortam os mapas formando uma grade sobre
eles? Então, vamos juntos entender o que são e para que servem. As linhas
horizontais, que cortam a Terra no sentido leste-oeste, são denominadas de
paralelos, identificadas por um valor em graus, medidos a partir da linha
do Equador (com valor 0º, que divide a Terra ao meio, em hemisférios norte
e sul). Essa distância em graus é chamada de latitude, variando de 0º a 90º
em sentido norte (N) ou sul (S). Já as linhas verticais traçadas no sentido
norte-sul, que cruzam os paralelos perpendicularmente, são os meridianos;
eles têm as mesmas dimensões e se encontram nos polos.
O valor de coordenada dada pelos meridianos também é medido em graus,
chama-se longitude. Um dos meridianos é conhecido como meridiano 0º,
o Meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios também,
mas agora Ocidental (a oeste), e Oriental (a leste); o valor da longitude varia
de o a 180º em sentido leste (E) ou oeste (W).
As coordenadas geográficas funcionam como um tipo de endereço no planeta. Basta averiguar o valor da coordenada de latitude com sua direção e
em seguida a longitude do mesmo modo. Observe a figura 2.7:

Se quiser saber um
pouquinho mais, acesse:
http://pt.wikipedia.
org/wiki/coordenadas_
geogr%C3%A1ficas.

Figura 2.7: Coordenadas geográficas
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Na figura 2.8 vemos que os meridianos são medidos a partir
do Meridiano de Greenwich, que corresponde ao 0° e divide
a Terra em dois hemisférios: o Leste e o Oeste.

Aula 2 – Forma e Representação da Terra e Projeções Cartográficas

Figura 2.8: Meridianos e Paralelos
Fonte: http://1.bp.blogspot.com
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Resumo
Aprendemos que a Terra tem um formato único, que não condiz com nenhuma forma geométrica padrão, esse formato próprio é denominado Geoide, porém para que se pudessem fazer representações da Terra, matematicamente mais fáceis, fez-se a adaptação dessa forma para figuras geométricas
conhecidas, como esfera e o elipsoide. Além disso, para organizar o sistema
de localização na Terra foi criado o sistema de coordenadas geográficas, que
tem como marco inicial a linha do Equador que divide a Terra em Hemisférios
Norte e Sul; bem como o Meridiano de Greenwich, que divide a Terra no Hemisfério Ocidental (a oeste de Greenwich) e Oriental (a leste de Greenwich).
Essas coordenadas recebem valores em graus, minutos e segundos e permitem localizar qualquer ponto da superfície.

Atividades de aprendizagem
• Observe o mapa (figura 2.9) e veja que existem pontos assinalados nele:
A, B, C, D, E. A partir dos valores de longitude e latitude ilustrados, indique as coordenadas desses pontos. Observando os valores dos meridianos e paralelos, você pode notar que eles são crescentes ou decrescentes
dependendo do sentido. Sua tarefa é descobrir o valor das coordenadas
do ponto A, B, C, D, E.

Figura 2.9: Planisfério com latitude e longitude indicadas
Fonte: http://geografiapositiva.blogspot.com.br
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Aula 3 – Projeções cartográficas
Até aqui você aprendeu que a Terra tem forma específica e que
há um processo de adequação a outras formas geométricas para
que ela seja representada. Nesta aula, você vai observar que há
diversas maneiras de olhar para essas formas, assim vai compreender que cada forma de olhar, resulta em uma projeção
cartográfica diferenciada, as quais vão exercer diferentes tipos
de distorções da superfície representada. O objetivo é que você
entenda as funções e as aplicações das projeções cartográficas,
e possa reconhecer e aplicar esse conhecimento em trabalhos
que envolvam o uso da cartografia.

Figura 3.1: Projeção
Fonte: http://pt.wikipedia.org

Definida a forma de representação da Terra, podemos ter vários “olhares”
sobre ela. Neste tópico você vai aprender quais são as formas mais comuns
de projeção. Assim, projeção cartográfica é o processo de transformar partes
da Terra para que sejam representadas em uma superfície plana mantendo
as relações espaciais (Esteio Engenharia e Aerolevantamentos, s/d).
A classificação das projeções ajuda a entender o que os principais cartógrafos quiseram representar, e como os mapas que estudamos foram construídos. A projeção Cilíndrica projeta uma superfície esférica em um cilindro;
a Cônica: projeta uma superfície esférica em um cone, e a projeção Plana
ou Azimutal projeta uma superfície esférica em um plano, como se vê nas
figuras a seguir.
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POLAR – plano tangente no pólo

NORMAL – eixo do cone paralelo ao
eixo da Terra

EQUATORIAL – eixo do cilindro
paralelo ao eixo da Terra

EQUATORIAL – plano tangente no
Equador

TRANSVERSA – eixo do cone
perpendicular ao eixo da Terra

TRANSVERSA – eixo do cilindro
perpendicular ao eixo da Terra

HORIZONTAL – plano tangente em
um ponto qualquer

HORIZONTAL – eixo do cone
inclinado em relação ao eixo da Terra

HORIZONTAL – eixo do cilindro
inclinado em relação ao eixo da Terra

Figura 3.2: Projeções de acordo com a superfície de projeção
Fonte: www.ibge.gov.br. Adaptado.

Como uma reprodução da superfície terrestre sem distorções é praticamente
impossível, há outro critério de classificação de projeções importante, que se
refere às suas propriedades de distorção. As categorias são: Equidistantes,
que conservam a proporção entre as distâncias, em determinadas direções,
na superfície representada; Conformes, que mantém os ângulos ou formas
de pequenas feições; e as Equivalentes ou Isométricas que conservam
as áreas, porém os ângulos sofrem deformações. É necessário constar que
há outros critérios para classificação das projeções, mas que não serão aqui
detalhadas.
Observe a tabela, a seguir, que expõe as características das projeções mais
utilizadas.

e-Tec Brasil
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Nome da
Projeção
Cilíndrica
Equidistante

Classificação
Simples e
Distorções
• Cilíndrica
Equidistante
• Altera áreas e
ângulos

Principais
Aplicações

Exemplo Ilustrativo

• Mapa-múndi,
mapas de pouco
detalhe, trabalhos
computacionais.

Figura 3.3
Fonte: www.mundovestibular.com.br
Cônica de Lambert

• Cônica conforme
• Preserva ângulos

• Mapas temáticos,
políticos, cartas
militares e
aeronáuticas

Figura 3.4
Fonte: http: //portaldoprofessor.mec.gov.br
Mercator

• Cilíndrica conforme
Mantém ângulos

• Carta náutica,
mapa geológico,
mapa-múndi

Figura 3.5
Fonte: www.desconversa.com.br
Azimutal

• Plana/Azimutal
Equidistante
• Distâncias precisas
• Deforma áreas

• Rotas de navegação
marítima e aérea

Figura 3.6
Fonte: http: //4.bp.blogspot.com
UTM

• Cilíndrica conforme
• Preserva ângulos e
deforma áreas em
no máximo 0,5%

• Mapeamento básico
em nível médio a
grande de detalhe

Figura 3.7
Fonte: http: //cartografiaescolar.files.wordpress.com
Fonte: Elaborado pelo autor

Aula 3 – Projeções cartográficas
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Agora, você vai conhecer em detalhes a projeção mais importante para o
seu exercício profissional, já que a maior parte dos trabalhos realizados com
mapas na área de meio ambiente, são mapas de locais específicos, com bastantes detalhes, predominando neles o sistema de coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), que é o adotado pelo governo brasileiro e
seus órgãos responsáveis. Trata-se de uma adaptação da projeção de Mercator, uma projeção cilíndrica e conforme, em que o cilindro é posicionado na
transversal; o mapa é projetado de modo que sucessivas pequenas regiões
apresentem pequena distorção, de no máximo 0,5%. Veja as informações e
figuras para entender como funciona.

Breve detalhamento do Sistema UTM
O sistema UTM é constituído por 60 fusos de 6º de longitude, numerados
a partir do antimeridiano de Greenwich, seguindo de oeste. A extensão
latitudinal está compreendida entre 80º Sul e 84º Norte. O eixo central
do fuso, denominado meridiano central estabelece junto com a linha do
Equador, a origem do sistema de coordenadas de cada fuso.
Cada fuso apresenta um único sistema plano de coordenadas, com valores que se repetem em todos os fusos. Assim, para localizar um ponto
definido pelo sistema UTM, é necessário conhecer, além dos valores das
coordenadas, o fuso ao qual pertencem as coordenadas, já que elas são
idênticas em todos os fusos.
Para evitar coordenadas negativas,são acrescidas constantes à origem do
sistema de coordenadas: 10.000.000 m para a linha do Equador, referente
ao eixo das ordenadas do hemisfério sul, com valores decrescentes nesta
direção; 0 m para a linha do Equador, referente ao eixo das ordenadas
do hemisfério norte, com valores crescentes nesta direção; e 500.000 m
para o meridiano central, com valores crescentes do eixo das abscissas em
direção ao leste.
Como convenção atribui-se a letra N para coordenadas norte-sul (ordenadas), e a letra E para as coordenadas leste-oeste (abscissas). Um
par de coordenadas no sistema UTM é definido, assim, pelas coordenadas (E, N).
Fonte: Site com conteúdo de Estudo Dirigido em SIG, orientado por Cristiane Nunes Francisco - Professora do Departamento de Análise Geoambiental - Instituto de Geociências / UFF. Disponível e,: <http://www.professores.uff.br/
cristiane/Estudodirigido/Cartografia.htm. >.
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As próximas figuras permitem a visualização dessas descrições.

Figura 3.8: Cilindro na posição
transversa no sistema UTM
Fonte: www.professores.uff.br

Figura 3.9: Origem das coordenadas
de um fuso UTM .
Fonte: www.professores.uff.br

Figura 3.10: Esquema Ilustrativo do Sistema Universal Transversa de Mercator.
Fonte: www.professores.uff.br

E agora analisando especificamente o nosso país, você já pensou quais são
os fusos que passam por aqui?
Observe na figura 3.11, os fusos UTM que passam pelo Brasil, variam do
número 18 ao 25. Veremos adiante a aplicação dessas coordenadas.

Figura 3.11: Fusos UTM no Brasil
Fonte: www.professores.uff.br

Aula 3 – Projeções cartográficas
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Como encontrar o Norte
Existe uma maneira simples de orientação que não requer a utilização de
nenhum tipo de instrumento, é a observação da posição do sol, serve para
se situar na cidade, no campo ou nas florestas.
É possível se orientar sem ter em mãos instrumentos de orientação como
bússola, GPS, mapas e outros. A pessoa deve saber em que direção nasce
o sol (leste). A partir daí é possível posicionar o braço direito em direção
ao sol, à parte frontal da pessoa corresponde ao norte; o sul fica atrás e,
consequentemente, o oeste se encontra na direção do braço esquerdo, na
qual o sol se põe (Figura 3.12).

NORTE
OESTE
poente

LESTE
nascente

SUL
Figura 3.12: Orientação pelos astros
Fonte: www.brasilescola.com. Adaptado.

Resumo
Você aprendeu que as diversas formas de olhar a Terra resultam (1) em
projeções cilíndricas, cônicas ou planas; (2) que podem manter as distâncias mais precisas – equidistantes, que mantém os ângulos corretos, isto
é, o recorte dos limites; equivalentes, que conservam as áreas. A projeção
de UTM (Universal Transversa de Mercator), do tipo conforme, mantêm
os ângulos, e distorções bem toleráveis quanto às áreas, largamente aplicada na cartografia moderna. Aprendeu a orientar-se a partir do Sol e
estabelecer as demais direções de acordo com os pontos cardeais, Norte,
Sul, Leste e Oeste.

e-Tec Brasil
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Atividades de aprendizagem
1. Por que a projeção UTM é a mais adequada para estudos ambientais que
envolvem aplicação de mapas?

2. Aplique a forma simples de se orientar para descobrir as direções de
orientação em sua casa, trabalho, escola etc. Siga esses passos:
a) Descubra a direção em que o Sol nasce (Leste) ou se põe (Oeste), se for
na direção nascente aponte seu braço direito para ela, se for poente,
aponte seu braço esquerdo. Assim, você terá facilmente as direções Leste
e Oeste definidas.
b) Sabendo onde está o Leste e com seu braço indicando essa direção,
estabeleça o Norte a sua frente, e o Sul atrás de você.
c) Memorize esta orientação, e faça uma representação cartográfica genérica desse espaço (casa, trabalho ou escola) e das quatro direções (N, S,
L, O) no espaço abaixo. Você pode indicar também onde está a frente da
casa, a rua, ou qualquer outro ponto de referência.

Aula 3 – Projeções cartográficas
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Aula 4 – Alfabetização cartográfica
Nessa aula, você aprenderá a reconhecer a diferença de apresentação e a (de) utilidade de mapas, cartas e plantas, e verá
que a leitura cartográfica é muito importante para o técnico em
Meio Ambiente.
Você sabe qual a diferença entre mapa, carta ou
planta?
Que tal entender?

4.1 Mapas, cartas e plantas

Figura 4.1: Consultando um mapa

No Brasil é comum certa confusão quanto à com- Fonte: http://static.hsw.com.br
preensão dos termos mapa, carta e planta. Isto
se dá em virtude do uso informal ou errôneo por usuários de cartografia
(LOCH, 2006). Os mapas costumam ser documentos cartográficos simples
ou diagramáticos. Para esclarecer o que são cada um desses produtos cartográficos, vamos recorrer à definição mais habitual, que se dá de acordo com
a escala, como explicam Loch (2006) e o IBGE (1998).
• Mapas: são representações dos aspectos físicos naturais ou artificiais, ou
ainda os aspectos abstratos da superfície terrestre, numa folha de papel ou
monitor de vídeo, que se destinam para fins culturais, ilustrativos, análises qualitativas ou quantitativas genéricas. Geralmente é
concebido em escalas pequenas (1: 1.000.000 e menores).
• Cartas: representam os aspectos físicos naturais ou artificiais da
Terra, destinada para fins práticos da atividade humana, permitindo a
avaliação precisa de distâncias, direções e localização geográfica de pontos, áreas e detalhes. Geralmente concebida em escalas médias e grandes (de 1: 25.000 até 1: 250.000).
• Plantas: são representações concebidas em escala muito grande (Planta
- 1: 25.000 e maiores), de áreas suficientemente pequenas que podem
ser assimiladas, sem erro sensível às superfícies planas, isto é, onde a
curvatura da Terra pode ser desconsiderada.
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Vejamos os exemplos:

* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 4.2: Mapa das Regiões do Brasil
Fonte: www.ibge.gov.br

* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 4.3: Recorte da Carta Topográfica de Curitiba
Fonte: http://ippucweb.ippuc.org.br
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Figura 4.4: Recorte da Planta Cadastral do
Município de Pirajú - SP
Fonte: www.al.sp.gov.br
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Quanto ao uso de cartas topográficas, citaremos as recomendações do IBGE.
As aplicações das cartas topográficas variam de acordo com sua escala:
Representa cartograficamente áreas específicas, com forte
1: 25.000 – 
densidade demográfica, fornecendo elementos para o planejamento socioeconômico e bases para anteprojetos de engenharia. Esse mapeamento, pelas características da escala, está
dirigido para as áreas das regiões metropolitanas e outras que
se definem pelo atendimento a projetos específicos. Cobertura Nacional: 1,01%.
1: 50.000 – Retrata cartograficamente zonas densamente povoadas, sendo adequada ao planejamento socioeconômico e à formulação de anteprojetos de engenharia. A sua abrangência é
nacional, tendo sido cobertos até agora 13,9% do Território
Nacional, concentrando-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país.
1: 100.000 – Objetiva representar as áreas com notável ocupação, priorizadas para os investimentos governamentais, em todos
os níveis de governo (federal, estadual e municipal). A
sua abrangência é nacional, tendo sido coberto até agora
75,39% do Território Nacional.
1: 250.000 – Subsidia o planejamento regional, além da elaboração de
estudos e projetos que envolvam ou modifiquem o meio
ambiente. A sua abrangência é nacional, tendo sido coberto
até o momento 80,72% do Território Nacional.
Mapa Municipal - Entre os principais produtos cartográficos produzidos pelo IBGE encontra-se o mapa municipal, que é a representação
cartográfica da área de um município, contendo os limites estabelecidos
pela Divisão Político-Administrativa, acidentes naturais e artificiais, toponímia, rede de coordenadas geográficas e UTM, etc. Esta representação é elaborada a partir de bases cartográficas mais recentes e de
documentos cartográficos auxiliares, na escala das referidas bases. O
mapeamento dos municípios brasileiros é para fins de planejamento e
gestão territorial e em especial para dar suporte às atividades de coleta
e disseminação de pesquisas do IBGE.
Fonte: (IBGE,1998, p. 44)

Aula 4 – Alfabetização cartográfica

31

e-Tec Brasil

Observe que no mapa do Brasil, colorido em função da divisão regional do
país, o grau máximo de detalhes que temos são os limites dos Estados e do
Distrito Federal. Já no recorte de carta topográfica, o nível de detalhamento
fica em quadras e certos marcos de relevância no espaço. Na planta cadastral, os detalhes exibidos são de lotes com suas construções. No próximo
tópico, abordaremos o valor numérico atrelado a esses exemplos.
Algumas vezes, especialmente quando não há informação cartográfica acessível, ou não se faz necessária uma representação cartográfica com exatidão,
pode-se fazer uma representação gráfica a mão livre de determinada área,
esse tipo de ferramenta chama-se croqui, e que
segundo o IBGE (1993), é definido como um esboço que não obedece à rotina técnica para a elaboração de mapas. O croqui não tem como finalidade
a divulgação para o público; contém informações
sobre uma pequena área, não é uma representação
precisa, mas supre a falta de uma representação
cartográfica detalhada. O Croqui de Localização
é modalidade muito usada em relatórios e projetos específicos, e tem como objetivo contextualizar,
Figura 4.5: Croqui Básico
Fonte: Elaborado pela autora
ilustrar e mostrar a área de estudo.

* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 4.6: Croqui de Localização
Fonte: http://ippucweb.ippuc.org.br
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Dependendo do tipo de aplicação e trabalho pode necessitar de maior detalhamento, como apresentação da escala e até grade de coordenadas. Este
assunto será visto no caso de estudo no ambiente rural. No caso de trabalhos simples, você pode construir um croqui de localização a mão livre ou
mesmo com figuras da internet, lembrando de citar a fonte das imagens.

Aprenda mais sobre mapa e
croqui assistindo um vídeo
bastante explicativo no
endereço: http://www.youtube.
com/watch?v=NzxRZZYu9CQ

Resumo
Para cada tipo de trabalho, para cada nível de detalhamento cartográfico,
existe um produto mais adequado a ser utilizado. Os mapas serão representações genéricas, como no nível nacional, por exemplo. Já para o trabalho
de planejamento em uma cidade são necessárias as cartas topográficas com
maior detalhamento, isto é, escalas maiores. Para planejamentos de nível de
alto detalhe, como a instalação de uma indústria, por exemplo, o detalhe é
ainda maior, fazendo necessário o uso de plantas. Os croquis são representações do terreno e fenômenos que nele ocorrem, porém sem a precisão e
rigor cartográficos.

Atividades de aprendizagem
• Após ter assistido ao vídeo indicado, você agora já sabe o que é um croqui, e tem noção dos elementos básicos em um mapa. Sua tarefa é construir um croqui básico, à mão, para localizar sua rua e sua casa. Indique
o norte, dê um título e se necessário elabore uma legenda.

Aula 4 – Alfabetização cartográfica
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Aula 5 – Introdução à leitura de mapas
e cartas topográficas
Nas aulas anteriores você teve a oportunidade de ver algumas
representações cartográficas. Nessa aula, você irá aprender a
realizar a leitura cartográfica, identificar os elementos básicos
de um mapa, carta ou planta, reconhecer a função de cada um
desses elementos e utilizá-los de maneira a facilitar o trabalho
do Técnico em Meio Ambiente.
Para ajudar na leitura de mapas, é importante prestar atenção nas informações contidas neles; o posicionamento e o tipo de organização podem variar,
mas geralmente os elementos básicos estão presentes.

Título do mapa

Legenda

Desenho
Área e fenômenos
representados
Norte
Fonte

Escala

* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 5.1: Elementos básicos para representação em mapas e cartas
Fonte: http://www.ibge.gov.br
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Veja a seguir a descrição desses elementos que ajudarão não apenas na leitura, como também nas futuras construções cartográficas.
• Título: resume o que o mapa está representando.
• Indicação do Norte: costuma aparecer nos mapas, sendo ocasionalmente omitida, especialmente quando o mapa apresenta sistema de
coordenadas.
• Escala: pode ser em representação numérica ou equivalente, e preferencialmente incluindo também a escala gráfica.
• Dados: pode conter especificações da área representada, observações, localização resumida da área.
• Fonte: se os dados originais não foram levantados por quem está organizando o mapa, ou seja, o organizador do mapa está se utilizando
de bases cartográficas já prontas, devem-se referenciar essas bases,
sejam cartas topográficas ou outras. É fundamental constar o ano de
referência dos dados.
• Autoria (pode ser substituído por Organização): nome da pessoa ou
instituição que está gerando ou manipulando, e organizando dados. É
necessário citar o ano de elaboração do mapa.
• Legenda: explica o que as cores, formas, pontos ou linhas estão representando no mapa, sejam de ordem natural ou artificial.

Nas cartas topográficas, os principais elementos cartográficos são bem similares aos descritos no esquema acima. Apresentam aspectos muito semelhantes, isto é, seguem padrões cartográficos, chamadas convenções
cartográficas, elaboradas pelas instituições responsáveis por mapeamento
no Brasil. Na figura a seguir, temos uma carta topográfica da Diretoria
de Serviços Geodésicos (DSG) bastante reduzida, e um zoom de aumento
para os principais elementos cartográficos e de identificação da carta. Na
próxima unidade, daremos detalhamento quanto à significância das cores,
dos símbolos.

e-Tec Brasil
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Coordenadas
Geográficas
e UTM

Nome da Carta

número da
folha
Carta
Topográfica
Legenda
Detalhes políticos e administrativos

Escala e dados de
referência cartográfica

Figura 5.2: Elementos básicos em cartas topográficas. Baseado em (DSG , 1997).
Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br

Observe que o nome desta folha de carta topográfica é Salto do Itararé,
município que fica no Estado do Paraná, divisa com São Paulo. Contudo, na
escala dessa carta, 1:50.000, o município não está todo enquadrado e representado na carta MI 2787/2, estende-se para oeste, tendo parte representada na carta vizinha (Carta Siqueira Campos – MI 2787/1), representada na
ilustração do item articulação de folhas. Casos como esse são corriqueiros, e
é natural que cada vez que se amplie o detalhe da escala sejam necessárias
mais folhas. Logicamente, isso vai variar de acordo com a extensão em área
do município, e do mapeamento realizado.

Resumo
Você aprendeu a fazer a leitura de mapas, cartas ou outras representações
cartográficas identificando os elementos básicos para uma leitura mais detalhada e proveitosa, como: título, indicação do norte, escala e dados. Pode
conter especificações da área representada, observações, localização resumida da área, fonte e legenda. Observando um trecho de carta topográfica
você aprendeu a reconhecer a função das curvas de nível que são um mecanismo de representação do relevo.

Aula 5 – Introdução à leitura de mapas e cartas topográficas

37

e-Tec Brasil

Atividades de aprendizagem
• Observe atentamente a imagem a seguir, e depois procure resolver a
seguinte questão: as curvas de nível que aparecem na imagem estão de
20 em 20 metros. Use o valor da curva mestra (traço mais visível) com
valor de 500 metros, determine o valor das outras cotas cortadas pela
linha vermelha.

Figura 5.3: Recorte de Carta Topográfica
Fonte: DSG - MI 2850 - 1

e-Tec Brasil
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Aula 6 – Representação do relevo em
carta topográfica
Nessa aula, você vai compreender como o relevo é representado
em cartas topográficas, e que trazer uma superfície real para o
papel, exige generalizações. Também entenderá o que as curvas de nível representam e saberá que ler essas informações é
essencial para interpretação de dados físicos do meio estudado.
Vimos que a Terra é naturalmente tridimensional, isto é, existem dois eixos: longitudinal
(sentido norte-sul) e latitudinal (sentido leste-oeste), os quais compõem as áreas, e são
representados pelos sistemas de coordenadas.Há ainda uma dimensão de profundidade, aquela que designa a diferença
de altitudes sobre a superfície terrestre.
Figura 6.1: Representação do relevo

É comum que estejamos mais habituados a Fonte: www.pedagogia.com.br
reconhecer formas bidimensionais, já que
lidamos com medidas como a área de um terreno ou de uma casa; ou mesmo com a distância entre um ponto e outro, como do bairro ao centro ou
entre diferentes cidades. Apesar de observarmos a paisagem e as variações
de altitude, por consequência, é mais raro que reflitamos sobre a variação
do ponto mais alto ou do mais baixo da cidade, ou em que altitude está
nosso município, nossa casa. Nesse sentido, além da representação linear,
com caminhos, rios ou distâncias, e de áreas, as cartas topográficas também
representam a dimensão altimétrica e suas variações, que caracterizam o
relevo e suas formas.
Você sabe como essa representação é feita?
A representação do relevo é realizada com linhas, chamadas curvas de nível, que fazem a transposição da realidade tridimensional para o papel. As
curvas de nível, também denominadas isoípsas são linhas que unem pontos
de mesma altitude no relevo (MOREIRA & SENE, 2007) e permitem ao usuário, ter um valor aproximado da altitude em qualquer parte da carta.
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Altimetria
É parte da Topografia que estuda
os métodos e procedimentos
que levam a representação do
relevo. Para tal, é necessário
medir apropriadamente o
terreno, calcular as alturas (cotas
ou altitudes) dos pontos de
interesse e representá-los em
planta mediante uma convenção
altimétrica adequada.
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Elas devem expressar com toda fidelidade o tipo do terreno a ser representado, indicando se o terreno é plano, ondulado, montanhoso ou se o mesmo
é liso, íngreme ou de declive suave (IBGE).
Observe atentamente a figura a seguir.
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Quanto maior a declividade (inclinação
do relevo), mais próximas as curvas de
nível se apresentam no mapa; quanto
menor a declividade, maior o afastamento entre elas.
A declividade acentuada ou suave pode
favorecer ou dificultar o uso do solo
para a sociedade, como na urbanização
ou agricultura, bem como tornar os solos mais ou menos suscetíveis à erosão
ou a desmoronamentos
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Fonte: MOREIRA & SENE, 2007, p.30

Figura 6.2: Determinação de curvas de nível
Fonte: www.etitudela.com

Na figura a seguir, observe o caráter da representação tridimensional.

Vista Oblíqua

Vista da carta

160

Vista de perfil

Figura 6.3: Representação tridimensional em carta topográfica.
Adaptado de IBGE (1998).
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br
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Observe na imagem que há um canal de drenagem (linha azul), ou seja, um
rio. Observe a mudança no padrão das curvas onde ele ocorre. Para esclarecer como elas se configuram nas cartas topográficas, vamos recorrer às suas
principais características descritas pelo IBGE (1998).
Outro detalhe a ser observado, diz respeito às curvas que estão sempre equidistantes, no caso dessas, de 20 em 20 metros. No intuito de facilitar a leitura das cartas, as curvas mestras são demarcadas, têm uma espessura um
pouco mais grossa (ilustrada em marrom). Em geral a cada cinco curvas a
mestra é demarcada, as demais são chamadas curvas intermediárias. Pode
ocorrer ainda a representação de curvas auxiliares. Pequenos “X” demarcam
os topos e picos.
Outro elemento físico que merece atenção juntamente com o relevo é
a da rede de drenagem. Os rios são de imensurável importância para o
meio ambiente, No entanto, o relevo e a rede de drenagem estão intimamente associados, já que a água é um dos principais agentes transformadores do relevo.
Para entender um pouco sobre a classificação da drenagem, seus elementos
básicos, e mais adiante o conceito de bacias hidrográficas iremos apresentar uma tabela com as características da representação de curvas de nível e
drenagem que foi organizado pelo IBGE (1998). As informações contidas
nesse quadro com certeza agregarão algumas dicas e conceitos (como bacia
hidrográfica) que serão utilizados em exercícios, e muito provavelmente em
seu exercício profissional.

Principais características da representação de
curvas de nível e rede de drenagem
a) Curvas de nível tendem a ser quase que paralelas entre si.
b) Todos os pontos de uma curva de nível se encontram na mesma elevação.
c) Cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma.

Aula 6 – Representação do relevo em carta topográfica
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d) As curvas de nível nunca se cruzam, podendo se tocar em saltos d’água
ou despenhadeiros.
e) Em regra geral, as curvas de nível cruzam os cursos d’água em forma
de “V”, como vértice apontando para a nascente.
f) As curvas de nível formam um “M” acima das confluências fluviais
g) Em geral, as curvas de nível formam um “U” nas elevações, cuja base
aponta para o pé da elevação.
e)

f)

g)

Figura 6.4: Características
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br

Principais elementos componentes do
conjunto relevo-drenagem
A rede de drenagem controla a forma geral da topografia do terreno e
serve de base para o traçado das curvas de nível. Desse modo, antes de
se efetuar o traçado das curvas, deve-se desenhar todo o sistema de drenagem da região, para que possa representar as mesmas.
• Rio: Curso d’água natural que deságua em outro rio, lago ou mar.
Os rios levam as águas superficiais, realizando uma função de drenagem, ou seja, escoamento das águas. Seus cursos estendem-se do
ponto mais alto (nascente ou montante) até o ponto mais baixo (foz
ou jusante), que pode corresponder ao nível do mar, de um lago ou
de outro rio do qual é afluente. De acordo com a hierarquia e o regionalismo, os cursos d’água recebem diferentes nomes genéricos:
ribeirão, lajeado, córrego, sanga, arroio, igarapé etc.
• Talvegue: Canal de maior profundidade ao longo de um curso
d’água.
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• Vale: Forma topográfica constituída e drenada por um curso d’água
principal e suas vertentes.
• Lago: Depressão do relevo coberta de água, geralmente alimentada
por cursos d’água e mananciais que variam em número, extensão e
profundidade.
• Morro: Elevação natural do terreno com altura de até 300 metros
aproximadamente.
• Montanha: Grande elevação natural do terreno, com altura superior
a 300 metros, constituída por uma ou mais elevações.
• Serra: Cadeia de montanhas.
• Encosta ou vertente: Declividade apresentada pelo morro, montanha ou serra.
• Pico: Ponto mais elevado de um morro, montanha ou serra.
• Divisor de Águas: Materializa-se no terreno pela linha que passa
pelos pontos mais elevados do terreno e ao longo do perfil mais alto
entre eles, dividindo as águas de um e outro curso d’água. É definido
pela linha de cumeeira que separa as bacias.
• Bacia Hidrográfica: Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. É resultante da reunião de dois ou mais vales,
formando uma depressão no terreno, rodeada geralmente por elevações. Uma bacia se limita a outra pelo divisor de águas. Cabe ressaltar
que esse limite não é fixo, deslocando-se em consequência das mutações sofridas pelo relevo.
Fonte: ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/cartografia/nocoes_basicas_cartografia.pdf

Observe agora a próxima imagem. Você vai encontrar um recorte de carta
topográfica, em que serão visualizadas as principais características da representação de curvas de nível da rede de drenagem, e de como é delimitada/
configurada uma bacia hidrográfica.
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Figura 6.5: O relevo e a drenagem em carta topográfica e a configuração de bacias hidrográficas.
Fonte: (IBGE, 1998, p.84)

Você sabia?
Quando se deseja ter uma visão do relevo em perfil, você pode utilizar a
carta topográfica, retirando medidas dela, construir um perfil do relevo,
denominado perfil topográfico. Com ele fica mais fácil ter percepção da
configuração do relevo, das formas, e até mesmo ter uma visualização clara do que está representado pelas curvas de nível nas cartas topográficas,
facilitando o entendimento.
De acordo com Fitz (2005), a construção de um perfil topográfico se dá
da seguinte maneira:
I. Escolher o local mais apropriado para o estabelecimento de uma linha
que una dois pontos no terreno, que cortem a área, a fim de oferecer
uma visualização bastante satisfatória do comportamento do modelado
(alinhamento AB).
II. Traçar o alinhamento, no local estabelecido, com uma régua comum,
marcando-se os pontos notáveis onde a linha corta curvas de nível, limites de uma bacia hidrográfica, rios, estradas etc. em uma tabela à parte.
III. Em um papel milimetrado, transferir este alinhamento, preferencialmente, na mesma escala da carta utilizada como eixo horizontal.
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IV. Estabelecer uma escala vertical de até 10 vezes, caso o terreno seja
muito plano), como eixo vertical, anotando-se, no mesmo, os valores
das curvas de nível.
V. Marcar os pontos notáveis no papel milimetrado, levando-se em conta
os eixos referenciais estabelecidos.
VI. Unir os pontos procurando suavizar cantos e linhas retas, imaginando
o perfil real do terreno.
VII. Colocar título, escalas horizontal e vertical, rumo (ou azimute) do alinhamento, fonte e data.

Resumo
Nessa aula você aprendeu que as curvas de nível são formas de representação do relevo terrestre, são cotas altimétricas traçadas a partir da união de
ponto de altitude. Quanto mais próximas umas das outras, indicam terreno
mais íngreme; e quanto mais afastadas, mais planas, já que o intervalo de
mudança de altitude está mais distanciado. As curvas de nível ajudam a verificar o traçado dos rios, dos divisores de água, a delimitar as bacias hidrográficas, e ao determinar as áreas de maior declividade, é possível delimitar
as áreas de maior fragilidade ambiental.

Atividades de aprendizagem
• Observe a figura 6.6 e descreva o relevo seguindo as orientações geográficas.

Figura 6.6: Representação de Relevo
Fonte: (IBGE, 1998)

Aula 6 – Representação do relevo em carta topográfica
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Aula 7 – Escala
O objetivo dessa aula é mostrar a importância da escala pois ela
traduz a relação entre a distância no mapa e a correspondente
distância na realidade, ou seja, indica-nos quantas vezes a realidade foi reduzida.

Figura 7.1: Escala
Fonte: www.grupoescolar.com

O que vemos em destaque na figura 7.1?
Conforme já foi mencionado, há níveis de mais ou menos detalhes nas representações cartográficas. De acordo com Joly (1976), carta (leia-se mapa
também) é uma representação geométrica, plana, simplificada e convencional de toda ou parte da superfície terrestre, e isso em relação de semelhança conveniente chamada escala.
Escala é a relação entre a medida real de um objeto (ou lugar) e o
representado no papel.
Nos mapas, a escala é sempre um processo de redução da medida real para a
medida gráfica já que, por exemplo, não podemos representar um país, um
município, uma quadra ou mesmo uma casa em tamanho real no papel, maquete ou tela de computador. Assim usaremos uma proporção de redução,
que é traduzida pela escala.
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Compreende-se escala por meio do uso de escala numérica. Nesse tipo
de representação, o valor de proporção está associado a um número.
Vejamos um exemplo simples, sem considerar a largura, mas apenas o
comprimento: uma estrada de 100 metros precisa ser representada em
uma folha de papel, na qual se deseja que a linha (que representa essa
estrada) tenha 10 centímetros. Temos, portanto, a distância real (100m)
e a distância gráfica (10cm = 0,10m). Assim, podemos deduzir que cada
1cm no papel, representa 10m de estrada real. Agora, vamos calcular
qual é a relação entre medidas reais e as gráficas. Para isso vamos utilizar
uma fórmula simples, calculada por regra de três, mas lembre-se de usar
as mesmas unidades métricas!

Fórmula para calcular escala:

d (distância gráfica)
D (distância real)

0,10

=

100

T=

1
T (?)

=

1
T (título da escala)

0,10T = 100

100

T = 10

0,10

Assim a escala é

1

.

Escala é uma grandeza inversamente proporcional, quanto maior o denominador, menor
a escala – já que a área representada foi reduzida
mais vezes, portanto será representada com menos
detalhes. E, quanto menor o denominador, maior
a escala, já que a área foi reduzida menos vezes, e
mostrará mais detalhes.
Vamos ao cálculo!

– A escala não deve vir acompanhada de
unidade métrica, sejam cm, m, km ou outra. Essas
unidades só devem ser atreladas às escalas gráficas
que estudaremos a seguir.
– A escala como você acabou de observar no quadro
anterior, representada por uma fração, é uma escala
numérica. Além da representação com fração,
também é possível representar 1/10 ou 1:10.

10

Observação importante: o denominador T, título da escala, reflete a quantidade de vezes que determinado objeto foi reduzido. Assim, no caso da estrada, ao sabermos que está representada numa escala 1:10, podemos dizer
que ela foi reduzida dez vezes.
Para entendermos a escala gráfica, outra forma de representação escalar,
repare no detalhe do mapa das regiões brasileiras:
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Figura 7.2: Recorte do Mapa das Regiões do Brasil.
Fonte: hwww.ibge.gov.br

• A barra de escala está associando uma distância gráfica, representada por uma linha reta ou barra, (nesse caso a escala nos indica
que cada 1,0cm representa 250km, e ainda, que a cada 2,0cm temos 500km), que representam a distância real, nesse caso, 500km.
Assim, 2,0cm no papel equivalem a 500km no terreno.

Pequena tabela de referência de
medidas:

• No caso da escala gráfica, a relação de proporção, seja a imagem
ampliada ou reduzida, é mantida.
• Com os valores de distância gráfica e distância real, é possível calcular o valor da escala numérica.

1
quilômetro
(km)

1000
metros (m)

1
quilômetro
(km)

100.000
centímetros
(cm)

1 metro
(m)

100
centímetros
(100 cm)

1 metro
(m)

1000
milímetros
(mm)

Outra maneira ainda de fazer a representação da escala, é a chamada escala nominal, que utiliza números expressos da seguinte maneira, 1cm =
250km. Essa escala é utilizado em geral quando não há o desenho da barra
ou linha de escala gráfica.
A escolha da escala é um fator fundamental para um bom processo de mapeamento, já que escalas maiores ou menores mostrarão ou não, certas
informações sobre a superfície. O responsável por um mapeamento deve

Aula 7 – Escala

49

e-Tec Brasil

escolher a melhor escala que represente o seu objeto de estudo, sem prejudicar o trabalho, e atentar para as bases cartográficas disponíveis.
Por exemplo, foi solicitado ao pesquisar demonstrar em um mapa as mudanças decorrentes da construção de uma empresa produtora de papel em uma
comunidade. Caso ele utilize como base cartográfica, como aquele mapa
do Brasil, em escala 1:4.000.000, seria possível registrar com veracidade a
influência da empresa para a comunidade e ambiente local?
A escala é muito pequena, existem poucos detalhes, não se consegue nem
mesmo visualizar os municípios. Mesmo um mapeamento que utilize como
base a carta de Curitiba, em escala 1:50.000, ou a planta de São Paulo em
escala 1: 2.000. Nas duas bases conseguimos visualizar os rios, ruas e quadras. Na planta cadastral chega-se ao detalhamento dos lotes. Realizando
os estudos prévios necessários para reconhecimentos dos impactos sociais e
ambientais da instalação da fábrica, torna-se possível estabelecer se há ou
não relevância na demonstração de modificações na escala de lotes. Pode-se
escolher uma das duas escalas disponíveis, ou ainda, é possível adequar à
informação cartográfica à outra escala, mais apropriada, reduzindo ou ampliando a escala de uma delas.
Além da escala espacial, que é a que nos dá a proporção da redução de um
objeto, fenômeno ou local, deve-se salientar a importância da escala temporal. Se você estiver mapeando um fenômeno que sofreu modificações ao
longo do tempo, pode incluí-las no trabalho caso sejam relevantes, formando uma composição espaço-temporal. Portanto, cabe a cada pesquisador,
de acordo com os objetivos do trabalho e, logicamente, dos dados disponíveis, delimitar a escala temporal.
Veja o exemplo na figura a seguir ainda abordando a evolução da urbanização em São Paulo.
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Figura 7.3: Escala temporal – A evolução do crescimento da mancha urbana de São
Paulo
Fonte: Original: DEÁK, CSAVA, SCHIFFER, Sueli Ramos (Orgs.). O processo de urbanização do Brasil. São Paulo: Edusp,
1999, p. 254. Extraído e adaptado de: MAGNOLI, 2008, p. 315.

Resumo
As escalas são a relação de proporção entre a dimensão real de um fenômeno, sobre o terreno e sua representação gráfica no plano. São extremamente
úteis para que possamos ter uma noção mais próxima do real sobre a dimensão do determinado fenômeno, seja ele físico, social ou político. Quanto
maior for o denominador da escala, mais vezes a superfície representada
foi reduzida, portanto é uma escala de menor detalhe – uma escala menor.
Portanto, lembre-se que para escala quanto menor o denominador, menos
redução e mais detalhes poderão ser mapeados.
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Atividades de aprendizagem
• Voltando a figura 7.3, observe as linhas vermelhas, com distância A-B.
Para você ter uma ideia do quanto à cidade cresceu, calcule o valor da
distância em km, para os anos 1930 e 1995. É necessária uma régua
para resolver esse exercício, para saber quantos centímetros a escala gráfica possui.

Anotações
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Aula 8 – Elementos de
cartografia temática
É preciso compreender que na cartografia há uma maneira
especial de representar fenômenos específicos, os quais são
organizados com a aplicação da cartografia temática. Como
o próprio nome já diz, os temas a serem representados devem
estar organizados de uma maneira que se possa entender e visualizar facilmente (o valor, a quantidade, a variedade ou a ordem do fenômeno representado). Portanto, o Técnico em Meio
Ambiente deve saber interpretar e utilizar de maneira correta
essas convenções.

Figura 8.1: Dois exemplos da representação de temas na cartografia temática
Fonte: www.portogente.com.br

Na unidade de hoje, você vai conhecer dois eixos específicos da cartografia,
enquanto ciência: a de base e a temática.
A cartografia de base, também chamada cartografia sistemática, busca aprimorar a representação da terra com acuidade, com maior detalhamento,
com precisão matemática na representação de pontos, de contornos e de
áreas na superfície terrestre (RICOBOM, 2002). No Brasil, a cartografia de
base é elaborada pelo DSG (Diretoria de Serviço Geodésico, do Ministério
do Exército) e também pelo IBGE em escalas de 1: 25.000 a 1: 1.000.000. É
igualmente elaborada ou licitada pelos governos estaduais e municipais em
escalas de 1: 25.000 a 1: 1000. Por serem informações confiáveis e precisas,
é que as cartografias sistemáticas podem servir de referência para mapeamentos secundários.
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A cartografia temática utiliza a cartografia sistemática como base, e pode
acrescentar uma infinidade de elementos espaciais, fenômenos que o homem deve considerar em ocasiões específicas, como o planejamento urbano. Tanto a cartografia sistemática quanto à temática comunicam ao leitor
a respeito de uma determinada porção do espaço geográfico, oferecendo
informações qualitativas e quantitativas (ou ordenativas). Além de mapas ou
cartas sistemáticas, a cartografia temática pode utilizar outras bases, como
fotografias aéreas, imagens de satélite ou trabalhos de campo, para transformar dados em informações.
Tanto a cartografia de base quanto à temática integram para a representação
gráfica, uma linguagem construída pelo homem para reter, compreender
e comunicar observações indispensáveis à sobrevivência humana (BERTIM,
1977, apud MARTINELLI, 2007). É quase certo que você, em sua atividade
profissional, estará mais conectado à cartografia temática. Por esta razão é
que daremos um pouco mais de atenção a este assunto.
Segundo Martinelli (2007), a cartografia temática possui função tríplice:
registrar, tratar e comunicar as informações por ele reveladas. E, seu principal ideal é ressaltar as três relações fundamentais entre a diversidade,
ordem e proporcionalidade. Assim, é essencial que você saiba e considere
ao analisar ou ao produzir um mapa, que ele possa responder as seguintes perguntas:
1. Onde? Busca informar a localização de certo elemento. Para isso as
grades de coordenadas ou linhas representativas dos meridianos, ou
latitudes como os trópicos ajudam.
2. Qual ou o quê? Responde a questões de aspecto qualitativo, caracterizando relações de diversidade entre os conteúdos dos lugares ou
conjuntos espaciais.
3. E que ordem? Corresponde à ordem dos objetos, caracterizando relações de ordem entre os conteúdos.
4. Quanto? Corresponde às questões quantitativas caracterizando relações de proporcionalidade entre os conteúdos e conjuntos espaciais.
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Observe os dados contidos na figura 8.2. Você já viu alguma carta geográfica que contenha esses objetos representados?
RELAÇÕES ENTRE OBJETOS
Caderno

Lápis

Borracha

Medalha de
ouro

Medalha de
prata

Medalha de
bronze

1Kg
de arroz

4Kg
de arroz

16Kg
de arroz

CONCEITOS

TRANSIÇÃO GRÁFICA

Figura 8.2: Relações entre objetos representados
Fonte: Adaptado de http://dc366.4shared.com.

Já que um mapa busca nos informar algo, cabe ressaltar que dados são
fatos, e que em si, não expressam seu significado. Somente a partir de um
agrupamento ou processamento é que seu significado é revelado. A escolha
da forma de representação deve estar de acordo com as perguntas que se
busca responder, dessa maneira é definido o tema representado.
Mapas temáticos podem ser construídos de acordo com vários métodos.
Cada um mais apropriado às características e formas de manifestação
(pontos, linhas ou áreas) dos fenômenos representados em um tema. Para
representar os temas é possível utilizar-se de pontos (quando o principal item de representação é o ponto de localização), linhas (quando o
mais importante é o comprimento e trajeto) e áreas (quando a extensão e
abrangência são determinantes), dependendo da forma como o fenômeno
representado se manifesta no espaço geográfico. Outro recurso é combinar elementos pontuais, lineares ou areolares com indicadores quantitativos, qualitativo ou ordenativos, resultando em abordagens e representações mais complexas.
Segundo Moreira & Sene, a cartografia temática facilita a intervenção planejada, pois auxilia o leitor a compreender os temas que compõem o espaço
geográfico, reforçando que os temas representam aspectos sociais ou naturais; organizam-se como um sistema, isto é, de modo interligado no espaço
geográfico. Na figura 8.3, você vê as possibilidades de representação dos
fenômenos espaciais por meio da cartografia temática.

Aula 8 – Elementos de cartografia temática
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Figura 8.3: Possibilidades de representação de fenômenos espaciais
Fonte: http://dc366.4shared.com.

Assim, para detalhar o assunto e ajudar você a reconhecer, a aplicar a cartografia temática em seus trabalhos, vamos trabalhar a teoria com a prática.
Você vai compreender a teoria da cartografia temática, a qual está baseada
em uma pequena parte do legado teórico produzido pelo professor e doutor
Marcelo Martinelli, do Departamento de Geografia da Universidade de São
Paulo (USP). Primeiramente, trabalharemos com mapas prontos e pré-elaborados e, posteriormente, faremos um processo de construção cartográfica.
Esperamos que você não só aprenda, mas se divirta e possa agregar essa
prática ao seu conhecimento e à sua profissão.

Resumo
Você aprendeu na aula de hoje que os mapas devem responder as perguntas (Onde? O quê/Qual? Em que ordem? Quanto?), pois assim passaram as
informações/mensagens com mais precisão ao tema trabalhado. Viu também que essas informações podem ser ilustradas em linhas, quando o que
importa é o comprimento do fenômeno; em pontos, quando o mais importante é o ponto de localização do fenômeno em um determinado espaço;
ou em áreas contínuas, quando o que mais importa é a área de extensão
do fenômeno.
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Atividades de aprendizagem
• Na imagem abaixo faça a adequação cartográfica:
–– Represente com indicação areolar, a extensão de área urbanizada em
rosa ou vermelho pintando a área em branco.
–– No pequeno quadrado às margens da Rodovia da Cana, faça uma
indicação pontual para um posto de gasolina.
–– Represente a Rodovia da Cana (originalmente em cinza), faça a indicação linear em vermelho.
–– Represente o Rio Vermelho com uma indicação linear azul.
–– Elabore a Legenda
Legenda
Área rural
Área urbana
Posto de combustíveis

Rodovia da Cana
N

Rio Vermelho

Rio Vermelho
0

5km

Rodovia da Cana

Anotações

Aula 8 – Elementos de cartografia temática
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Aula 9 – Diferentes categorias de
representação
Agora que você sabe como as representações dos temas podem
ser configuradas, vai aprender a usar o tipo de linguagem mais
adequado para o tema que irá representar cartograficamente.
O que está representado nesse mapa a seguir?
Mapa do número de Shoppings Centers no Brasil

©Hervé Théry 2007. Fonte: IPEA 2005

Figura 9.1: Mapa representativo de número de Shopping
Centers no Brasil
Fonte: Adaptado de www.essaseoutras.com.br

9.1 Representações qualitativas
Quase todos os mapas vão responder as perguntas (Onde? O quê/Qual? Em
que ordem? Quanto?) já que são as mais fundamentais. Quando se pensa
em localização, imediatamente pensa-se em localização de quê?
Nos mapas, segundo Martinelli (2007), o uso de representações qualitativas
são aplicados para noticiar a existência, a localização e a extensão das ocorrências dos fenômenos. Uma representação que exponha todos os atributos
sobre um mesmo mapa caracteriza-se um mapa exaustivo.

59

e-Tec Brasil

Assim, para facilitar a leitura, a interpretação e a fixação do conteúdo cartografado em um mapa, o autor sugere uma solução: a coleção de mapas.
Ou seja, um mapa para cada atributo representado, proporcionando a vantagem de uma leitura de conjuntos.
Para tornar a visualização da informação ainda mais fácil, o autor demonstra que os fenômenos cartografados podem ser explorados, associando ao
mapa principal uma coleção de mapas combinada com a legenda, a qual
pode ainda ser associada com uma ilustração fotográfica ou esquemática
com desenho. Deste modo é realizada uma leitura exaustiva do mapa, já que
a fotografia ou o desenho do respectivo fenômeno representado, associada
a cada legenda, e organizadas com a coleção de mapas de ocorrências individuais, pode proporcionar um maior alcance na compreensão do conteúdo
de cada mapa temático.

Figura 9.2: Mapa exaustivo, coleção de mapas e legenda por
coleção de napas e fotos.
Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 2007, p.38 e 39.

Martinelli (2007) afirma que quando se busca a representação da diversidade das ocorrências dos fenômenos mapeados, representados por pontos,
pode-se utilizar variações visuais puntiformes de formas orientação ou de
granulação. Ressalta que a orientação tem maior poder seletivo, mas ao
aplicá-la é necessário atentar para que seja mantido um mesmo peso visual. Outra variável importante é a cor, que costuma ser muito seletiva, mas
deve-se lembrar que áreas pontuais muito reduzidas, podem comprometer
o impacto visual dessa variação.
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Já quando a representação do fenômeno se dá por linha, as variações podem ser especialmente de granulação, orientação e forma, enfatizando que
também é importante manter o peso visual, por meio da espessura da linha, que podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada (MARTINELLI,
2007). No caso da representação de linhas coloridas, deve-se também tomar
cuidado para que elas sejam percebidas, em geral, quando a sua espessura
é razoavelmente visível em um mapa, as cores são aplicadas com eficácia.
Nos casos em que a representação é areolar ou zonal (referente às áreas),
Martinelli (2007) afirma que o método mais comum é o da aplicação de
cores, cientificamente chamado de método corocromático. Nesse caso,
acontece o emprego de cores diferenciadas para cada fenômeno em sua
área de ocorrência; é uma ferramenta que resulta geralmente nas mais rápidas respostas visuais e leituras cartográficas.
Entretanto, ao elaborar, editar ou reproduzir um mapa, você deve considerar
a possibilidade de não poder trabalhar com cores, já que muitos veículos de
informação ou mesmo documentos fotocopiados são impressos e divulgados
em preto e branco; portanto, devem ser aplicadas texturas compostas por
elementos puntiformes ou lineares, popularmente denominados hachuras.
No caso dos elementos puntiformes, são diferenciados principalmente pelas
formas; enquanto que nos lineares a diferenciação é feita por meio de variações na orientação e granulação com maior frequência.

Figura 9.3: Exemplos de representação de manifestações espaciais
Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 2007, p. 41 e 42.

Aula 9 – Diferentes categorias de representação
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Você percebeu que podemos identificar onde estão e quais são os grupos de
rocha de acordo com o período geológico num mapa usando pontos, e símbolos? Vamos observar as mesmas orientações aplicadas num mapa sobre o
tema geologia no Brasil.

Figura 9.4: Geologia do Brasil com mapa qualitativo
Fonte: Adaptado do original – GOROU, P. & BERNARDES, N. Atlas contemporâneo, Liceu, 1968. Extraído de MARTINELLI, 2007, p. 42.

Vale ressaltar que o principal objetivo dos mapas qualitativos é informar não
apenas o que acontece, mas também em que lugar, e se o mapa representado segue como padrão esse mesmo foco. Dessa forma não é ideal criar, seja
com hachuras ou cores, uma noção de gradiente, mas sim buscar o efeito
de diferenciação. Assim, deve-se tomar cuidado para que seja respeitado e
representado o mesmo valor visual. É importante que os elementos pontuais
tenham a mesma dimensão.
Segundo Martinelli (2007), a visualização das representações qualitativas,
com ocorrência zonal em mapas temáticos, é uma base para encaminhamento de várias questões de cunho ambiental ou socioeconômico. A partir
delas é possível averiguar/analisar se há (1) homogeneidade, similaridade ou
diversidade entre os elementos mapeados; (2) quais os elementos predominantes ou os em menor expressão; (3) quais são as ocorrências que caracterizam um determinado recorte espacial.

Resumo
Foram trabalhadas fundamentalmente as representações e suas diferentes
categorias de forma a dar entendimento do que é e como usar o sistema de
coleção de mapas.
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Atividades de aprendizagem
• Agora que você já aprendeu sobre os diferentes tipos de representação
zonal, complete o mapa (figura 9.5), observando a legenda específica
para cada região. Lembre de usar lápis ou caneta de cor escura.

Mapa das Regiões Brasileiras

Região Norte

Região
Nordeste

Regiões brasileiras
Estados
Região Norte
Região Nordeste
Região Centro-Oeste
Região Sudeste
Região Sul

Região
Centro-Oeste
Região
Sudeste
Região Sul

0

250 500 km

* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 9.5: Mapa exercício das Regiões Brasileiras
Fonte: www.mapasparacolorir.com.br. Base cartográfica: IBGE.

Anotações
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63

e-Tec Brasil

Aula 10 – Representações Ordenativas
Compreender e aplicar noções de cartografia temática do tipo
ordenativa.
Os mapas do tipo ordenativos respondem à pergunta “em que ordem”, isto
é, os objetos representados apresentam uma relação de ordem, uma hierarquia. Os fenômenos representados se inscrevem numa sequência única e
universalmente admitida.
Martinelli (2007) alega que o tempo pode ser uma sequência lógica determinante na realização de certos mapeamentos. Por isso, as classificações podem ser feitas de acordo com uma lógica evidente, considerando categorias
derivadas de interpretações qualitativas, quantitativas ou de datações.
Nesse sentido, veja alguns exemplos mais clássicos citados pelo autor:
–– hierarquia entre cidades em virtude do critério tamanho populacional
–– sequência da ocupação dos espaços agrícolas no tempo
–– representações de ordem cronológica, como em mapas geológicos.
Em mapas como esses, busca-se criar uma ordem visual. Assim como pode ser
expressa a noção cronológica de antiguidade, também podem ser estabelecidas relações de tamanho e proporcionalidade. Nesses mapas, as cores também
podem ser utilizadas, buscando um padrão ordenativo, seja partindo das cores
mais claras, indo para as mais escuras, passando entre as cores frias, ou cores
quentes, bem como uma gradiente entre elas. Nas representações pontuais ordenadas, é fixado o tamanho e a forma elementar do ponto, variando seu valor
visual, do claro para o escuro. Nas manifestações lineares, estabelece-se a largura do traço, e do mesmo modo varia-se do claro para o escuro. Nas manifestações zonais, considera-se uma variação visual de valor, do claro para o escuro,
mas nesse caso em toda a área de extensão da ocorrência (MARTINELLI, 2007).
Você tem a seguir um mapa (Figura 10.1) contendo essas informações; observe cada detalhe e explicação. Atente agora, para essa representação de
cunho ordenativo. No mapa, a geologia é associada à coluna estratigráfica.
Cada classe da legenda segue a ordem cronológica, das unidades formadas
mais antigamente até as mais recentes.
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REPRESENTAÇÕES ORDENADAS
Manifestações Pontuais
O tamanho e à forma do ponto são fixas, varia-se o valor visual,
do claro para o escuro.

Manifestações Lineares
A espessura do traço é fixa, varia-se o valor visual, do claro para o
escuro.

Manifestações Zonais
A variação é visual de valor, do claro para o escuro, nas áreas de
ocorrência
Cores

Amarelo

Laranja

Vermelho

Marrom

Figura 10.1: Expressões das representações ordenadas
Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 2007, p. 46 e 47.

A realidade neste mapa estaria sendo entendida como organizada em conjuntos espaciais que se ordenam no tempo geológico. Mas agora observe o
valor da legenda no mapa (figura 10.2): quanto mais antiga a rocha, mais
intensa a variação visual.

Figura 10.2: Geologia do Brasil com mapa qualitativo
Fonte: Adaptado do original – GOROU, P. & BERNARDES, N. Atlas contemporâneo, Liceu, 1968. Extraído de MARTINELLI, 2007, p. 47.
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No caso de representações com sentidos opostos, os aspectos positivos e
negativos, as variáveis opostas como nas alterações causadas pelo homem
ao meio natural, Martinelli (2007) lembra que a variação de cores frias pode
ser associada aos aspectos naturais; enquanto que os de ordem artificial, que
causam impactos ambientais, podem ser representados por cores quentes e
ilustrados em um gradiente que transmita a ideia de oposição.

*Equipe de mapas do Greenpeace, com base nos dados do Inpe.

Figura 10.3: Evolução do desmatamento da Amazônia em 2010
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Resumo
Nessa aula você aprendeu a utilizar noções de cartografia temática, no que
se refere ao uso da categoria ordenativa, que ajuda a estabelecer ordem,
sequência ou hierarquia entre os fenômenos representados em um mapa.

Atividades de aprendizagem
1. Seguindo as cores adotadas nas linhas limites entre as áreas de expansão
do desmatamento, de acordo com a sequência cronológica, pinte as áreas e finalize a legenda.
Desmatamento na região de Alta Floresta
N

0

15km

Alta Floresta

Legenda:
Desmatamento na década de 1980
Desmatamento na década de 1990
Desmatamento na década de 2000
Vegetação preservada

Figura 10.4: Exercício ordem e contraste
Fonte: Elaborado pelo autor

Aula 10 – Representações Ordenativas
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2. Finalize a coleção de mapas e confeccione a legenda para a figura 10.5
com base nas informações apresentadas no mapa (figura 10.4), resgatando o conteúdo da aula.

Figura 10.5: Exercício Coleção de Mapas
Fonte: Elaborado pelo autor

Anotações
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Aula 11 – Representações quantitativas e
representações dinâmicas
Compreender e aplicar noções de cartografia temática do tipo
quantitativa.

11.1 Representações Quantitativas

0

790km

Figura 11.1: Variação da população absoluta no Brasil –
mapa quantitativo.
Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 2007, p.15.

Como o próprio nome já insinua, as representações quantitativas vão responder à pergunta “quanto”, retratando quantidades ou proporções referentes aos fenômenos representados no mapa. Segundo Martinelli (2007),
evidencia-se as questões de proporcionalidade entre objeto (dizendo que B é
tantas vezes maior que A). É importantíssima a fidelidade da representação
do tamanho na variável visual. As quantitativas também podem ser expressas em pontos, linhas ou zonas. Desse modo, vamos dar um breve detalhamento sobre a construção das manifestações espaciais.
Os pontos devem ser empregados para a representação de fenômenos localizados. A relação de proporcionalidade entre objetos deve ser transcrita
por uma variação visual de mesma propriedade perceptiva, isto é, o mesmo
símbolo, com as mesmas características, alterando-se apenas o tamanho.
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Uma das maneiras mais usuais para representação de quantidades nos mapas é a aplicação de figuras geométricas proporcionais, que podem ser triângulos, quadrados ou círculos, sendo esse último mais comum. É importante
dar atenção aos mapas que possuem áreas com grande concentração do
elemento representado, sendo inevitável a sobreposição de círculos. Martinelli (2007) adverte que a melhor opção é deixar a figura menor completa
sobre a maior interrompida, circundada por um filete branco.
Quando tratamos de representações quantitativas manifestadas em áreas
ou zonas, um dos métodos mais eficientes para fazer representações nesse
caso, é também com figuras geométricas proporcionais, mas essas centralizadas na área da ocorrência. Apesar desse tipo de representação possa
propiciar uma interpretação inadequada, quando a figura é entendida como
ponto, Martinelli (2007) enfatiza que as quantidades representadas na figura
geométrica devem ser entendidas como pertinente a toda a área limite da
forma, ou seja, o fenômeno se manifesta sobre uma zona, e não apenas
um ponto. Assim, autor e leitor devem estar atentos para esse detalhe. As
representações quantitativas zonais devem considerar que as quantidades
estendem-se por toda área.

REGIÃO DE GOVERNO
DE CAMPINAS:
POPULAÇÃO RURAL - 1980

Ainda sobre as representações quantitativas em manifestação zonal, outro método empregado é o dos pontos de contagem. Segundo Martinelli
(2007), a solução gráfica para esta representação consiste em considerar
a variação do número de pontos de tamanho e
forma constantes distribuídos regularmente ou
não sobre a área de ocorrência; cada ponto sintetiza um determinado valor unitário, por exemplo, 1 ponto = 200 pessoas. Para o autor esse
método é mais adequado para a representação
de fenômenos com um padrão de distribuição
disperso, por exemplo, a população rural brasileira; bem como é favorável a representação de
valores absolutos.

500 pessoas

0

Figura 11.2: População rural de Campinas (1980) –
Mapa quantitativo por representação pontual
Fonte: Adaptado de MARTINELLI, 2007, p. 60.
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Os pontos devem ser bem dimensionados e localizados, não podem ser muito grandes ou pequenos. Se muito pequenos parecem exagerar a
distribuição e se muito grandes dão impressão
de continuidade nas áreas mais concentradas. O
ideal é um ponto com tamanho que propicie representação de superposição, demonstrando as
áreas de fraca ocorrência dos fenômenos.
Cartografia Ambiental

Mais um método de representação das manifestações zonais é o método
coroplético, isto é, um método que estabelece ordem crescente de valores
relativos agrupados em classes significativas, ou seja, transcrita por uma ordem visual também crescente, que pode ser elaborada com cores que variam
do mais claro ao mais escuro (Martinelli, 2007).
Os fenômenos mapeados e seus valores numéricos são distribuídos em classes, às quais são atribuídos valores visuais crescentes, que constituem a legenda. Esse tipo de representação costuma trazer respostas visuais bastante
rápidas. Casos em que se quer saber determinada quantidade ou concentração de um determinado elemento, por exemplo, onde estão as áreas mais
povoadas, mais urbanizadas, mais poluídas, de mais altitude, de maior declividade, entre outras múltiplas possíveis representações.
Para a representação de valores promovidos por descontinuidades espaciais,
uma representação quantitativa comum e facilmente empregada é a da manifestação zonal por método isarítmico, que representa os fenômenos contínuos como temperatura; pressão; relevo a partir de medidas.
As medidas obtidas são representadas em isolinhas, como as isoietas (linhas
traçadas pela mesma quantidade de chuva), isotermas (linhas traçadas pela
mesma temperatura), isóbaras (linhas traçadas pela mesma pressão). São
linhas geradas pela união de pontos de mesmo valor (Martinelli, 2007). O
exemplo mais clássico é o das curvas de nível na carta topográfica.Observe
o exemplo a seguir, elaborado a partir de linhas que delimitam áreas com as
mesmas características climáticas.
Temperatura Média – Anual

*IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná.

Figura 11.3: Mapa de Temperaturas Médias no Paraná – mapa qualitativo e
quantitativo por isotermas
Fonte: Adaptado de www.iapar.br.

Aula 11 – Representações quantitativas e representações dinâmicas
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Hipsometria
É uma técnica de representação
da elevação de um terreno
através de cores.
As cores utilizadas possuem uma
equivalência com a elevação do
terreno. Geralmente é
utilizado um sistema de
graduação de cores.

Retomando a questão da representação do relevo, os pontos localizados nos
eixos x, constituindo as curvas de nível, formam uma projeção em terceira
dimensão; o eixo z é entendido como uma realidade tridimensional e contínua. Essa representação do relevo pode ser acrescida de uma ordem visual,
crescente, principalmente entre as cores quentes, denominada hipsometria.
Observe agora a próxima imagem muito usual em representações de escala
pequena. O uso de cores mais claras possibilita a representação plástica do
relevo, que pode ser ainda mais evidenciada pela aplicação de sombras.

Figura 11.4: Mapa Hipsométrico do Brasil – Mapa qualitativo e
quantitativo por isolinhas
Fonte: Dados da ANEEL.

Resumo
Nessa aula você aprendeu a utilizar noções de cartografia temática, no que
se refere ao uso da categoria quantitativa, que ajuda no referencial de quantidade e na proporção entre os fenômenos representados em um mapa.

e-Tec Brasil

72

Cartografia Ambiental

Atividades de aprendizagem
• Você teve uma breve introdução à cartografia temática. Agora aplique
seus conhecimentos observando o mapa (Figura 11.6) que mostra as
cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes. Elas estão pontuadas e classificadas, com base no número de habitantes, representada
com cores. Observe que há círculos ilustrados na figura, de tamanhos
diferentes, que vão classificar essas cidades de acordo com o número de
habitantes, porém, eles não estão representados no mapa. Sua tarefa é
completar o mapa desenhando os círculos proporcionais ao número de
habitantes das cidades.

Figura 11.5: Maiores cidades brasileiras em 1992
Fonte: Dados do IBGE e ESRI.

Anotações

Aula 11 – Representações quantitativas e representações dinâmicas

73

e-Tec Brasil

Aula 12 – Representações dinâmicas
Nessa aula, você compreenderá que a cartografia pode ser dinâmica, tornando as representações cartográficas ricas. Conseguirá também agregar informações de ordem, sequência, qualidade e quantidade em um único mapa.
Essa categoria de representação cartográfica é extremamente eficiente, inteligente, mas também é a mais desafiadora no processo de construção cartográfica. Atualmente, ela é bem encaminhada em virtude das ferramentas e
recursos oferecidos pelos softwares cartográficos.
Nesse sentido, reproduzimos literalmente as palavras de Martinelli sobre essa
classe de representação:
Na cartografia dinâmica não podemos menosprezar a relação espaço-tempo e seu vínculo com os níveis de análise da realidade e, consequentemente, com a escala de seu mapeamento.
Em qualquer lugar, todo objeto, todo fenômeno, e toda combinação destes dois congrega certa herança do passado e conta com certo potencial
para se projetar no futuro. Assim, toda organização espacial se caracteriza
num certo intervalo de tempo, durante o qual ela pode ser considerada
como uma característica marcante.
Infelizmente, a grande maioria dos mapas temáticos produzidos apresenta uma visão estática. É mais cômodo abordar temas que não mostram
grande dinamismo, apresentando a realidade como se fosse estática e
imutável.
Tradicionalmente, também consideramos mapas que representam temas,
relacionados com o tempo, distintamente daqueles referentes ao espaço,
concentrando-nos, evidentemente, nesses últimos. A prática mais comum
para construirmos a ideia do dinamismo é a de confrontarmos várias edições de um mesmo tipo de mapa, numa sequência temporal.
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Entretanto, podemos contar com mapas que incorporam o tempo, seja no
conteúdo temático, seja na simbologia empregada.

Geomática
É um campo de atividades
que, usando uma abordagem
sistemática, integra todos os
meios utilizados para a aquisição
e gerenciamento de dados
espaciais necessários como
parte de operações científicas,
administrativas, legais e técnicas
envolvidas no processo de
produção e gerenciamento de
informação espacial. Trata-se,
portanto, da área tecnológica
que visa à aquisição, ao
armazenamento, a análise, a
disseminação e o gerenciamento
de dados espaciais.

Mesmo assim, temos de nos lembrar de que um mapa sempre será uma
representação ultrapassada quando chegar às mãos do usuário, pois envolve um certo tempo em sua elaboração. Hoje, a geomática encurtou
deveras esse tempo. (MARTINELLI, 2005)

As representações dinâmicas e suas variações no tempo podem ser contempladas em termos qualitativos, como no caso de vários estados de um
dado fenômeno, como o avanço da urbanização e concomitante o desmatamento da cobertura vegetal natural numa sequência de datas; bem
como em termos quantitativos, controlando o aumento, decréscimo ou
estabilização de uma população. Tanto um termo como outro podem ser
representados em mapas separados ou concatenados em um único mapa.
De acordo com Martinelli (2007), o exemplo mais habitual é o que agrupa
uma série de climogramas para caracterizar a dinâmica climática de determinada região.
Na figura 12.1, vemos que as demonstrações dos climogramas são pontuais, isso interpela a expressão de um fenômeno que é na realidade zonal.

Figura 12.1: Climas no Brasil – Representação da dinâmica da precipitação
e temperaturas no país.
Fonte: Adaptado do original: FERREIRA, G. M. L. Atlas Geográfico. Espaço mundial, 1998. Extraído de
MARTINELLI, 2007, p. 78.
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Quanto aos aspectos quantitativos, a variação do tempo desses termos
pode ser estabelecida por valores absolutos, enfatizando a diferença das
categorias, maior, menor, aumento, diminuição ou manutenção de índices,
demonstrando contrastes.
Nesse sentido, o mapa da variação absoluta da população rural brasileira,
ilustrado na próxima imagem, para o período 1980/1991 regionaliza claramente os acréscimo e decréscimo para esse tema. Perceba na figura 12.3
como o aspecto quantitativo é representado pela aplicação de figuras geométricas proporcionais. Ao passo que o aspecto qualitativo é representado
pela cor impressa na figura, sendo o preto para acréscimos, e o branco para
decréscimos. Com um mapa como esse, podemos dizer onde e se houve
diminuição ou aumento no índice de população rural, bem como podemos
averiguar o valor absoluto para tal.

Figura 12.2: Variação relativa da população brasileira
Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1993. Extraído de MARTINELLI, 2007, p. 82.

Para se demonstrar detalhadamente a variação, seja de acréscimo ou decréscimo em percentuais, Martinelli (2007) nos mostra que um gráfico estabelecido com classes de variação negativa ou positiva é construído, e a ele
é atrelada uma legenda, utilizando texturas combinadas sobre as áreas. Perceba também que no mapa (figura 12.3), a representação feita por pontos
indica a diminuição da população rural; as linhas representam as áreas de
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acréscimo da população rural. Observe também que a intensidade mais escura, seja nos pontos ou linhas, vai estabelecer um índice crescente, quanto
maiores os pontos, maior diminuição da população rural. Do mesmo modo,
quanto mais escuras e grossas as linhas, maior o acréscimo da população
rural. O gráfico (que aparece na parte inferior da imagem) apresenta pontos
distribuídos entre as classes. Cada um desses pontos representa um estado;
por exemplo, se você quiser se certificar sobre quantos estados tiveram diminuição entre 34,30 e 15,20% você pode contar o número de pontinhos,
nesse caso, sete estados se enquadram nessa classe.

12.1 R
 epresentações de fluxos e
movimentos espaciais
A representação dos fluxos que são dados sobre o espaço é importantíssima
para os vários setores da vida em sociedade; seja na representação climática,
com a movimentação de massas de ar ou correntes marítimas, das frentes
frias, que enquanto eventos climáticos podem impactar atividades humanas
no meio urbano e no meio rural, especialmente ao que tange ao setor da
produção agrícola. Tanto para os governos e órgão de planejamento, quanto
para nosso próprio conhecimento acerca da constituição da população do
país, é pertinente considerar os fluxos populacionais.
A respeito do método dos fluxos, Martinelli (2007) afirma que este é o método utilizado para a representação dos movimentos sobre o espaço, abordando a dinâmica espacial e temporal. Para ele, a abordagem dos movimentos
em cartografia temática, que relatam dinâmicas interessantes a trabalhos
específicos, é realizada mediante uma apresentação que deve mostrar as
posições sucessivas do fenômeno em seu deslocamento, materializando sua
intensidade, direção e sentido.
Os fenômenos geográficos com essa característica são muitos, como migrações, propagações de epidemias, intercâmbios comerciais, tráfegos rodoviários, movimentação de dinheiro e valores, fluxo de informações, circulação
de energia, fluxos de elementos materiais como toneladas de minérios e
não materiais como as informações entre outros. Uma das maneiras mais
frequentes de representação dos fluxos se dá com o uso de flechas, a intensidade do fenômeno é transcrita pela espessura do corpo da flecha, numa
escala proporcional em que 1mm = N. Assim, há uma implantação da variável tamanho para o formato linear. A direção é dada pela trajetória e o
sentido pela indicação de origem e destino do fenômeno. A legenda pode
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ser expressa apena pela indicação da proporcionalidade, 1 mm à N objetos/
tempo, em que N corresponde a um valor unitário, geralmente numa unidade de tempo (x pessoas/ano).
Quando o fluxo se dá nos dois sentidos, a flecha com pontas não costuma
ser utilizada na representação, mas tornam-se faixas sem ponta. É possível,
além disso, deixar a representação mais visual, estipulando uma sequência
de espessuras correspondendo a valores significativos da série, numa escala
crescente; deve ser indicado o período a que corresponde ou podemos dar a
unidade de tempo que foi considerada, como minuto, hora, dia, mês ou ano.
A eficácia da representação de fluxos é geralmente muito boa. O mapa de
fluxo fornece resposta visual fácil aos dois níveis de questões a ele colocadas
em nível básico. A saber: Onde estão os maiores fluxos? Como se agrupam?
Como se articulam no espaço?
Observe as figuras 12.3 e a 12.4 que ilustram os aspectos de dinamismo
dos fluxos.

15 km

Figura 12.3: Mapa de fluxo de veículos
Fonte: MARTINELLI, 2007, p. 87.
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Figura 12.4: Fluxo de trabalhadores
Fonte: LOCH, 2006, p. 37.
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Resumo
Nessa aula, você aprendeu a representar elementos cartográficos de forma
que passem uma ideia de dinamismo, sejam esses fenômenos quantitativos,
qualitativos, ou ordenativos. Todos os elementos cartográficos representam
a ação dos movimentos sobre o espaço, abordando a dinâmica espacial e
temporal.

Atividades de aprendizagem
• O Município de São Tomé (figura 12.5) é um polo regional, e recebe
trabalhadores de municípios vizinhos que (todos os dias) realizam migração pendular, isto é, trabalham e passam esse período do dia fora de
seu município de residência, voltando para o lar apenas para o descanso.
Essas áreas são chamadas de municípios dormitórios. Nesse caso, faça a
representação da quantidade de migrantes pendulares que a cada dia
saem dos municípios dormitórios A e B para São Tomé, sabendo que os
números são:
–– 12.000 trabalhadores saem do Município A
–– 6.000 trabalhadores saem do Município B
Utilize setas para indicar a direção e a quantidade do fluxo de pessoas.

Pólo Industrial
e Comercial
de São Tomé

Município
Dormitório A

Município
Dormitório B
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Aula 13 – Cartografia de síntese
Você conheceu até agora as formas de expressão da cartografia
temática, produzida a partir de conhecimentos da Geografia,
com base nos estudos do professor Martinelli, um dos maiores
cientistas cartográficos no Brasil. Nesta aula, valendo-nos ainda
dos conhecimentos transmitidos por esse autor, vamos refletir
um pouco mais sobre a cartografia temática.
Você aprendeu que as explicações sobre as diversas formas e métodos de representação cartográfica, bem como nas ilustrações, que os mapas acabam
por representar temas isolados, ou apenas sobrepostos, sem construir uma
síntese cartográfica.
Como o meio em que vivemos, tanto no aspecto físico-natural como sociocultural constituem um sistema complexo, é importante buscar uma forma
de unir, sintetizar cartograficamente os fenômenos representados. Para
que você, como técnico ambiental, possa construir ou fazer uma leitura
com compreensão de uma cartografia de síntese, ou enriquecer os resultados de seu trabalho, e aprender um pouco sobre essa cartografia diferente,
abrangente, sistêmica, faremos adaptações de alguns termos técnicos e
metodológicos.
Martinelli (2005) nos afirma que a cartografia de síntese teve como marco
inicial o período entre o fim do século XIX e início do século XX, especialmente influenciado pelo geógrafo Vidal de La Blache, por causa dos encaminhamentos das análises geográficas, em que ele propunha uma sequência
de etapas; iniciando pela observação de campo e culminando numa tipologia, classificando o universo estudado numa “série de tipos genéricos”.
De fato uma síntese da vida da organização espacial humana do território,
elaborada em seus estudos denominados monografias regionais.
A interpretação e a organização cartográfica da representação da interpretação é a chave da construção da cartografia de síntese. Desse modo Martinelli
(2007) afirma que na cartografia de síntese não se pode ter os elementos em
superposição ou justaposição, mas sim uma fusão deles em novas unidades.
Isto quer dizer que nos mapas devemos identificar agrupamentos de lugares
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caracterizados por agrupamentos de atributos ou variáveis, ou ainda obter
agrupamentos de unidades espaciais em função de vários critérios e mapear
os resultados obtidos. O mapa resultante deve colocar em evidência esses
agrupamentos, caracterizados como conjuntos espaciais.
Zacharias et al. (2009) alegam que quando pensamos em ordenamento ambiental, constata-se que a representação cartográfica é primordial para o
planejamento, já que permite ideias rápidas, abrangentes e integradoras do
estado ambiental e de outros componentes espaciais. O mapa ajuda muito
na tomada de decisões e na representação espacial dos problemas. A autora
ainda reforça que os mapeamentos temáticos consagraram-se como instrumentos que envolvem no mínimo três etapas do planejamento. São eles: a
seleção e obtenção de dados, a análise integrada e a elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisão.
Martinelli (2005) também afirma que a cartografia de síntese está vinculada
a cartografia ambiental e que, segundo Zacharias et al. (2009), deve ser entendida como uma questão social. Os elementos físicos não devem aparecer
sempre como determinantes, visto que a natureza possui dinâmica própria
e o espaço é expresso por relações sociais. Assim, avalia-se que na síntese
deve haver um equilíbrio, pois natural e social não podem ser dissociados
por completo no planejamento ambiental e territorial.
Observe a imagem a seguir:

Cartografia analítica

Fim da pesquisa

Cartografia de síntese

Mapa
Síntese
Aplicação da pesquisa

Planejamento
Socioambiental

Agrupamento de lugares
caracterizados por agrupamentos
de atributos

Escala de acordo com a grandeza
de manifestação dos fenômenos
Instrumento definidor das
leis de uso e ocupação do
solo conforme medidas de
proteção e recuperação da
qualidade ambiental do espaço
físico territorial segundo suas
características ambientais

Figura 13.1: Esquema de construção e aplicação da cartografia de síntese
Fonte: Adaptado de ZACHARIAS,2006 e ZACHARIAS et al, 2009.
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Os diversos trabalhos realizados em planejamento são elaborados por diversas
áreas profissionais, como as engenharias agronômica, florestal, ambiental, cartográfica, na área da sociologia, geologia, biologia e ecologia, e especialmente
na geografia. Muitas vezes profissionais dessas e outras são organizados em
equipes interdisciplinares para desenvolvimento de estudos socioambientais,
e de diversas formas e instrumentos de planejamento, ordenamento e gerenciamento ambiental. Nesse processo, a cartografia temática, a cartografia de
síntese e, sobretudo a cartografia ambiental são partes integrantes e insubstituíveis. Ainda assim, Martinelli (2005) afirma que ocorre uma série de trabalhos
realizados com cartografia de síntese, mas que de fato apenas agrega uma série
de informações em um mapa, tornando-o confuso, e até visualmente poluído.
De acordo com Genovez et al. (2007) apud Gomes et al. (2009), o mapa
de síntese constitui um produto final destinado ao diagnóstico de variáveis
determinantes, podendo resultar em contribuições importantes na identificação de desigualdades territoriais.
A geografia é uma ciência onde as pesquisas e as novas metodologias têm
sido desenvolvidas para alcançar tal propósito. Há certa variedade de termos
e conceitos e métodos criados nos últimos anos, principalmente em virtude
dos avanços da cartografia digital. Entre alguns métodos que fazem a tentativa de agrupar elementos espaciais, naturais e sociais, podem ser encontrados denominações como unidades geoambientais, unidades ambientais,
unidades ecológicas e unidades de paisagem, sendo este último um dos
métodos mais difusos para o estudo sintético na geografia.
Como já mencionamos um método de síntese que reúne, agrupa e delimita unidades especificas em um determinado recorte espacial, que parte da
análise de temas de ordem natural e
social, podem servir de base ao planejamento ambiental territorial.
Convém destacar que não será estudado o detalhamento para a elaboração de unidades de paisagem neste material. Para que você tenha um
exemplo, observe o mapa ao lado,
que ilustra um mapa síntese elaborado a partir da metodologia das
unidades de paisagem, em um trecho do município de Paranaguá/PR.

Aula 13 – Cartografia de síntese

Figura 13.2: Mapa de Unidades de Paisagem em Paranaguá
Fonte: DALBEM, et al. 2005.
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Resumo
Se você tem interesse em aprofundar
seu conhecimento sobre unidades
de paisagem, acesse o link:
http://www.geografia.fflch.usp.br/
publicacoes/RDG/RDG_14/RDG14_
Martinelli.pdfne.
Você verá um texto de Martinelli
& Pedrotti sobre a aplicação desse
método.

A quase totalidade dos mapas que você observou até agora, foram confeccionados a partir de informações previamente coletadas e tratadas, obtidas
à distância. Aprendeu que a cartografia de síntese reúne, agrupa e delimita
fenômenos específicos em um determinado recorte espacial, a partir da análise de temas de qualquer ordem, que podem servir de base ao planejamento
ambiental.

Atividades de aprendizagem
• Vamos aplicar o conceito de mapas de fluxo e também o de mapas síntese. Para isso utilize a tabela a seguir:

País A

País B

Petróleo – vende para B

Petróleo – compra de A

Minério de Ferro - compra de B

Minério de Ferro - vende para A

Tecnologia de ponta- vende para B

Tecnologia de ponta - compra de A

Utilize a figura 13.3 e a partir dos dados da tabela, coloque flechas indicando o fluxo de produtos. Pinte de verde o país que segundo os produtos da
tabela vende mais do que compra, e de vermelho o país que mais compra do
que vende. Não esqueça de criar a legenda.

Petróleo

PAÍS "A"

Minério de Ferro
Tecnologia de Ponta

Petróleo

PAÍS "B"

Minério de Ferro
Tecnologia de Ponta

Figura 13.3: Representação Cartográfica de Síntese e fluxo
Fonte: Elaborada pelo autor
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Aula 14 – Introdução ao sensoriamento
remoto
O objetivo da aula é que você conheça e entenda o funcionamento e os elementos essenciais do sensoriamento remoto na
Cartografia.
O conhecimento do espaço – onde o ser humano vive e desenvolve suas
atividades – constitui a base para o aproveitamento dos recursos naturais e
para o desenvolvimento da sociedade. Assim, desde o início dos tempos, o
homem explora seu habitat na busca de recursos (água e/ou alimento), além
de identificar os perigos e ameaças nele presentes. O espaço físico ocupado
pelo ser humano cresce constantemente, motivo pelo qual novas técnicas
e ferramentas que possibilitem o estudo e mapeamento são uma necessidade constante. Com o desenvolvimento das civilizações, o horizonte do
indivíduo expandiu-se e olhar desde torres ou montanhas não era suficiente.
Novas tecnologias trouxeram a possibilidade de ampliar a capacidade do ser
humano de enxergar o meio ambiente. Entre as mais significativas técnicas
neste campo, encontram-se a fotografia e o desenvolvimento de aviões e
posteriormente satélites. E foi neste contexto que surgiu o sensoriamento
remoto. (CENTENO, 2004, p.1)
Inicialmente o termo sensoriamento remoto pode parecer estranho, mas
você vai perceber que se trata de algo bastante comum. Cientificamente, o
sensoriamento remoto pode, entre outras definições similares, ser determinado como a ciência e arte. Obtêm-se informações a respeito de um objeto,
área ou fenômeno pela análise de dados adquiridos por um sistema que não
se encontra em contato com o objeto, área ou fenômeno sob investigação
(LILLESAND& KIEFER, 1994 apud CENTENO, 2004). O sensoriamento remoto,
além de ciência, é uma tecnologia científica que pode ser usada para medir e
monitorar importantes características biofísicas e atividades humanas (JENSEN,
2000 apud CENTENO, 2004). Já Florenzano (2002) define o sensoriamento
remoto de forma prática, afirmando que é a tecnologia que permite obter
imagens e outros tipos de dados, da superfície terrestre, através da captação e
do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. Segundo a autora,
o termo sensoriamento refere-se à obtenção dos dados, e remoto significa
distante. Assim, a coleta dos dados é feita totalmente sem contato físico entre
o sensor e a superfície. Os sensores são usados para capturar imagens. Eles
podem ser fixos ou transportados a bordo de satélites ou aviões. Exemplos de
sensores: máquinas fotográficas, scanners de satélites e radares.
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Fitz (2004) estudou o ambiente terrestre pelo registro e análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias presentes na superfície terrestre. E, segundo as imagens obtidas elas podem revelar muitos
elementos da superfície terrestre (Ex.: florestas, áreas de cultivo, áreas de
cidades) e da atmosfera (Ex.: nuvens de fumaça ou incêndios).
Na figura a seguir, vemos que a radiação emitida pelo sol é refletida pela
superfície, captada e registrada pelo sensor satélite, e transmitida para uma
estação de recepção.
fonte de energia
satélite/ sensor

energia
incidente

energia
refletida
energia emitida
pela superfície

estação de
recepção

energia absorvida

Figura 14.1: Funcionamento dos satélites
Fonte: FLORENZANO, 2002, p. 9.

O desenvolvimento do sensoriamento remoto está intimamente ligado ao
desenvolvimento de tecnologias militares para observação da superfície terrestre. Tais recursos militares hoje são aplicados na vida dos civis.
Aproximadamente em 1860, Gaspar Turnachon (conhecido como Nadar), a
bordo de um balão, se aventurou com as primeiras tentativas de levantamentos aerofotogramétricos para coletar informações sobre o terreno. Esta tática
militar não foi tão bem sucedida, pois chamaria muito a atenção dos inimigos.
Além do balão, outras tentativas de investigação territorial foram realizadas.
Por exemplo, foram implantadas câmaras em pombos, que também não teve
muito sucesso, pois esses animais faziam trajetos inconstantes. A partir de
1909, iniciou-se a tomada de fotografias por aviões, desenvolvidas especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Daí provém grandes inovações
cartográficas, como a fotointerpretação e câmaras apropriadas.
Da década de 1950 e 1960, especialmente no período da Guerra Fria, aviões
estadunidenses (U2) ficaram famosos como instrumentos de guerra, por atingirem grandes altitudes e serem equipados com câmaras aéreas de tecnologia
e alta definição, essenciais na averiguação do território inimigo, na descoberta
dos mísseis soviéticos implantados em uma base em Cuba. A Rússia, potência
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socialista no mundo, também fazia experimentações, lançou o primeiro satélite, chamado Sputnik, em 1957, que tirava imagens do espaço sideral.
Na década de 1970, foram desenvolvidos sensores embutidos nos satélites
espiões daquela época. O primeiro satélite foi lançado pelos norte americanos em 1972, o LandSat. Nos anos 80, o envolvimento de grandes corporações americanas desencadeou o desenvolvimento de outros instrumentos,
cada vez mais sofisticados, coroando os EUA como líder do setor.
Veja, na sequência, exemplos de coleta de fotografias e imagens aéreas.

Figura 14.2: Balão usado nos primeiros
voos

Figura 14.3: Pombos com câmaras
acopladas

Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br

Fonte: www.esteio.com.br

Figura 14.4: Avião e foto aérea de guerra

Figura 14.5: Satélite orbital imageador

Fonte: Domínio público

Fonte: http://maumau2911.webs.com

Você viu que sensoriamento remoto é estudar um objeto sem contato direto
com o mesmo, especificamente por meio do uso de imagens, e que existem
diferentes instrumentos de captura de imagens, chamados de sensores. Fitz
(2004, p.168) classifica e define os sensores em ativos e passivos. Veja:
Os sensores ativos são os que possuem fonte de energia própria, ou
seja, eles mesmos emitem energia na direção dos alvos e captam a sua
reflexão. O radar é um exemplo deste tipo de sensor. Uma câmara de vídeo com spot de luz acoplado, ou uma máquina fotográfica que use flash
também podem ser classificados como sensores ativos.

Aula 14 – Introdução ao sensoriamento remoto
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Os sensores passivos, por sua vez, não possuem fonte própria de energia, necessitando fontes externas para a captação da energia dos alvos. A
filmadora e a câmara fotográfica quando desprovidos da fonte própria de
energia, spot ou flash, enquadram-se nesta categoria. Igualmente, nesta
condição, situam-se outros imageadores, que conseguem captar a imagem de um alvo com alta resolução espectral.

Fotogrametria
(derivada do grego: luz,
descrição e medidas) é definida
como uma ciência aplicada à
técnica e a arte de extrair de
fotografias métricas, a forma,
as dimensões e a posição dos
objetos nelas contidos.

Obter informações confiáveis, por meio de imagens adquiridas por sensores,
é a base de uma tecnologia e ciência chamada fotogrametria.
O esquema ilustrado e explicado na figura a seguir, demonstra como essas
informações são obtidas e transformadas em produtos cartográficos.Veja.
REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA FOTOGRAMETRIA
Sensoriamento Remoto
Fotogrametria
Avião

Aerofoto

Satélite

Imagem

Mapa

Modelo digital
de terreno

Produtos
temáticos

Visão atual de fotogrametria (imagens advindas de diversos sensores, em meio analógico ou digital, gerando produtos que representem o espaço-objeto). O sensoriamento
remoto é mais abrangente, considerando a geração de outros tipos de produto, como
mapas temáticos, imagens classificadas etc.
Figura 14.6: Esquema representativo da fotogrametria
Fonte: Coelho & Brito, 2007.
http://farm4.static.flickr.com
http://download.ultradownloads.com.br

As imagens mais utilizadas em estudos ambientais, até a década de 1990,
eram as capturadas por meio de câmaras de alta definição instaladas em
aviões. Essas imagens são chamadas de fotografias aéreas ou aerofotos,
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que não são fotografias convencionais como as que estamos acostumados a
tirar. Essa categoria de sensoriamento remoto feito com imagens obtidas no
ar é denominada aerofotogrametria.
Segundo Fitz (2004), as fotografias aéreas são distintas em virtude de algumas características especiais quanto às especificações técnicas:
1.
2.
3.
4.
5.

Formato do negativo: 23cm x 23cm.
Registro da altura de voo e/ou escala da foto.
Registro da data e hora da tomada.
Registro do número da foto e da faixa de voo.
Registro das marcas fiduciais ou de fé (sinais gravados nas bordas das
fotos no instante de tomada e servem para materializar o sistema de
coordenadas da foto).

Para que as aerofotos possam ser utilizadas em trabalhos cartográficos é
necessário que tenham sido obtidas com alinhamento vertical em relação ao
solo, que permitem cálculos e representações fidedignas (FITZ, 2004).
Ainda que o processo de tomada de fotografias aéreas seja bastante rigoroso, que exija planejamento e rigor na execução do voo, assim como toda
representação da superfície, as fotografias aéreas também apresentam distorções, as quais podem ser corrigidas com cálculos e manipulações fotográficas. Quando elas são corrigidas, retificadas, chegando muito próximo da
representação do real, são chamadas de ortofotos.

Sobre as fotografias aéreas
A escala de uma foto aérea,
assim como a área fotografada,
é definida pela distância focal da
câmara e a altura da aeronave.
Quanto mais alto for o voo e
mais curta a distância focal,
menor é a escala. Até hoje a
maioria dos mapas topográficos
é produzida por intermédio
da aerofotogrametria. Novos
avanços no sensoriamento
remoto, entretanto, advieram do
uso de satélites e computadores.
Enquanto o avião sobrevoa
linhas paralelas, chamadas
linhas de voo, previamente
estabelecidas, a uma velocidade
constante, a câmera fotográfica
acoplada em sua “barriga” vai
tirando, na vertical, fotografias
do terreno. Essas fotos aéreas
são parcialmente sobrepostas
para facilitar a restituição. A
sobreposição é da ordem de
15% a 40% (lateralmente) e
de 55% a 65% (adiante/atrás).
Quanto mais acidentado o
terreno, maior a sobreposição.

Observe a imagem a seguir que explica resumidamente como são obtidas as
fotografias aéreas e a questão da escala para elas.
Obtenção de Fotografias aéreas

Linh

a de

voo

Primeira
Foto
Superposição de
fotos adjacentes
Segunda
Foto

Figura 14.7: Fotometria digital
Fonte: Original adaptado de: BRITO, J.; COELHO, L. Fotogrametria digital. Rio de Janeiro: IME, 2002
p.1-10 Disponível em: <http://e-foto.sourceforge.net/cap1.pdf. Acesso em: 3 out. 2003.
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Resumo
Nessa aula, você aprendeu sobre o sensoriamento remoto, tanto feito com
fotografias aéreas ou imagens de satélite. O sensoriamento remoto é um dos
instrumentos mais úteis ao planejamento regional e ambiental em diversas
escalas. Na próxima aula, você vai aprender a utilizar esse instrumento.

Atividades de aprendizagem
• Procure seu endereço no site Google Mapas. Escolha a opção satélite.
Você vai observar seu lar a partir do sensoriamento remoto, descreva o
que consegue observar na imagem ou reproduza no espaço a seguir.
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Aula 15 – Imagens digitais
Cada vez mais as imagens de satélite têm sido utilizadas na cartografia
profissional, e mesmo no sistema de localização gratuito oferecidos nos
meios eletrônicos aos cidadãos, e isso tem feito essa mídia bastante popular. Nesta aula, você vai entender como utilizar as imagens digitais; quais
os principais sensores imaginadores e o que significa resolução espacial.

Figura 15.1: Imagem digital via satélite
Fonte: http://calpandolfe.files.wordpress.com

As imagens de satélite são originadas a partir de sistemas sensores
acoplados a satélites artificiais, veículos espaciais que ficam em órbita
paralela a órbita terrestre. Como eles ficam em órbita a muitos quilômetros da superfície, e por um longo período de tempo, os satélites
permitem a obtenção de imagens de grandes extensões da superfície
terrestre de forma repetitiva.
Fonte: http://www.epamig.br/geosolos/MN_GEO/Satelite.pdf

O primeiro satélite de observação a Terra foi lançado pelos Estados Unidos,
era o primeiro da série LandSat no início dos anos 1970. Outros satélites
de imageamento terrestre são o francês SPOT, o europeu ERS, o satélite
sino-brasileiro CYBERS, e os americanos IKONOS e QUICKBIRD, o de maior
resolução espacial.
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As imagens de satélite são digitais, compostas por dados digitais não sendo
necessária a impressão em papel ou filme para sua geração, utilização e armazenamento; ao contrário das imagens analógicas que se utilizam dessas
estruturas.
As imagens digitais são cenas focalizadas por sensores, que transformam a
radiação eletromagnética refletida pelos diferentes objetos e a transforma
em sinal numérico. Assim, uma imagem digital é composta por linhas e colunas com valores numéricos, em estrutura de matriz, que são traduzidos
em cor e vão compor a imagem propriamente dita, o encontro de uma linha
com uma coluna, constitui uma célula, chamada pixel, que é a menor unidade da imagem.

Figura 15.2: Estrutura de imagens digitais
Fonte: COELHO & BRITO, 2007.

A resolução espacial indica o tamanho do menor objeto que é possível representar na imagem digital. Mede a menor separação angular ou linear entre
dois objetos. E é diferente para cada sensor.
Segundo Florenzano, a resolução se refere à capacidade de um sensor em
enxergar ou distinguir objetos na superfície terrestre. No caso do satélite LandSat, com o sensor ETM+, cuja resolução espacial é de 30 metros, tem a capacidade de diagnosticar objetos com 30 metros ou mais no terreno, assim cada
pixel cobre uma área de 900m². Há satélites que fornecem imagens com resolução de menos de um metro, resultando em imagens visualmente parecidas
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com fotografias aéreas. Seguindo o mesmo padrão da escala, a resolução espacial também é uma grandeza inversamente proporcional; quanto menor for
o valor do pixel, maior será a resolução da imagem. Assim uma imagem com
resolução de 30 metros tem resolução menor do que a imagem com resolução
de um metro. A resolução temporal da imagem de satélites tem relação com
a periodicidade que o satélite passa sobre um mesmo ponto. Quando as fotografias aéreas impressas são digitalizadas com scanner, elas passam a adquirir
a mesma estrutura em pixels. Sabendo a escala da foto, e utilizando softwares
apropriados, é possível calcular esse valor.

Você pode observar na imagem
IKONOS, com resolução de 80
centímetros, uma das melhores
resoluções disponíveis no
mercado. Aqui ela está reduzida,
mas você pode visualizar a
original na internet, no endereço
a seguir:
http://www.satmidia.com.br/
biblioteca/biblioteca.htm

Figura 15.3: Imagem IKONOS, visão
de parte de Roma na Itália
Fonte: http://news.satimagingcorp.com

Antigamente os satélites não forneciam resoluções tão altas, isto é, com
muitos detalhes. As fotografias aéreas eram mais utilizadas no planejamento
regional. Hoje com esse avanço, elas já servem para esse fim. Ainda assim
as fotografias aéreas são largamente utilizadas, tanto para fins públicos ou
privados, já que também podem ser digitais e o custo financeiro para pequenas áreas é menor.

Resumo

Um dos programas que utiliza
imagem de satélite e fotos
aéreas na internet é o Google
Earth. Este programa pode ser
baixado gratuitamente, é de fácil
instalação e manipulação. Você
pode visualizar todo o planeta
com imagens em diferentes
resoluções, a ferramenta zoom
vai mudar a escala das imagens.
Então, que tal divertir-se
realizando um passeio virtual?

Nessa aula você aprendeu como utilizar, quais os principais sensores imaginadores, como são compostas e como reconhecer a resolução espacial de
uma imagem de satélite.

Aula 15 – Imagens digitais
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Atividades de aprendizagem
• Observe as imagens e indique qual delas tem maior resolução.

Figura 15.4: Imagem ETM+ Landsat7 – Junho de 2002 –
Caçapava – SP
Fonte: FLORENZANO, 2002, p. 85.

Figura 15.5: Imagem Google Earth s/d – Caçapava – SP
Fonte: http://maps.google.com.br
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Aula 16 – Fundamentos de fotointerpretação
e interpretação de imagens
Nessa aula você vai aprender a identificar os principais elementos da paisagem e sua configuração nas imagens de satélite e fotografias aéreas de
modo que possa realizar sua interpretação.
A fotointerpretação é a técnica que realiza o estudo de imagens fotográficas
visando à identificação, à interpretação e à obtenção de informações dos
fenômenos e objetos nelas contidos.
Nessa mesma linha, Florenzano (2002) afirma que a interpretação seja de
fotografias ou imagens, é identificar objetos nelas representados e dar um
significado a eles. Quanto maior a resolução e mais adequada a escala, mas
direta e fácil é a fotointerpretação. Os resultados da fotointerpretação geralmente são apresentados em mapas, mas frequentemente é possível ver o
uso da imagem como mapa, na qual são assinalados os objetos como rios,
construções, estradas e limites.
Para que a interpretação de fotografias aéreas ou imagens seja realizada,
é necessário atentar para alguns elementos e aspectos fundamentais, bem
como para as fases de planejamento e execução da interpretação.
Loch (1993) afirma que a fotointerpretação depende de fatores como: o
intérprete (pessoa que faz a interpretação); o objetivo da interpretação; a
qualidade das fotografias ou imagens disponíveis; a disponibilidade de instrumentos de análise; as exigências do trabalho em questão, e do conhecimento prévio da área, adquirido em fontes bibliográficas, ou trabalho de
campo. Quanto maior for o conhecimento prévio da área fotointerpretada,
mais rica ela poderá ser.
Nesse momento, vamos detalhar a fotointerpretação analógica convencional. Para esse processo, a sequência das fases de interpretação de fotografias
é descrita por Loch (1993) como: detecção, reconhecimento e identificação,
análise e delineação, dedução, classificação e idealização.
A detecção consiste em observar o objeto, compreender seu significado e
agrupá-lo em uma classe, definida de acordo com a necessidade do trabalho, é dependente da acuidade visual do interprete.
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Na fase do reconhecimento e identificação deve-se confirmar a identificação dos objetos detectados na fase anterior, pode ser assistida por equipamentos auxiliares como o estereoscópio, que propicia a visualização da
imagem em três dimensões, de lentes de aumento e outros. Para realizar o
reconhecimento e identificação devem ser analisados aspectos básicos como:
forma, sombra, tamanho, tonalidade/cor, textura, padrão e localização.
Na análise ou delineamento é feita a delimitação prévia, que será confirmada na sequência, isto é, na fase da dedução. A dedução tem o objetivo
de separar diferentes grupos de objetos ou elementos. É nessa fase que o
bom conhecimento da área de estudo traz mais exatidão na interpretação.
Segundo Loch (2003), a classificação estabelece o agrupamento com a
identidade dos objetos, elementos ou superfícies identificadas nas fases
concluídas.
E, por fim, na idealização, que é uma etapa comum e obrigatória em todos
os trabalhos de mapeamento cartográfico, é definida a maneira ideal de
representar o objeto interpretado na fotografia, para que o usuário do mapa
o entenda mais facilmente.

O termo “estereoscopia”
engloba todas as técnicas
que utilizam o mecanismo
visual binocular do ser
humano, para criarem uma
sensação de profundidade
em duas ou mais imagens
bidimensionais do mesmo
objeto representado através
de diferentes perspectivas. A
palavra “estereoscopia” deriva
do grego “stereos” e “skopein”,
que significam, respectivamente,
“sólido”, “relevo” e “olhar”,
“ver”, quer dizer, visão em
relevo. A frequente interpretação
de “estéreo” no sentido de
“dois” é resultante do fato de
necessitarmos de dois olhos
e dois ouvidos para vermos e
ouvirmos espacialmente.
Fonte: www.estereomagia.com.
br/port/estco.html

Para a interpretação de fotografias aéreas/aerofotos, Fitz (2004) assegura
que um dos aspectos mais importantes é a estereoscopia, que propicia
a visão tridimensional, através do aparelho denominado estereoscópio. Segundo Florenzano (2002), com este instrumento é possível perceber que
cada objeto tem altura, comprimento, largura, e proporciona a sensação de
profundidade.
Para isso precisamos de um par de estereoscópio de fotografias. Pelo fato
delas terem uma faixa de recobrimento, compõem a visão da área de estudo. Observe a figura 16.1 que mostra o objeto citado.

Figura 16.1: Estereoscopia
Fonte: www.fing.edu.uy

e-Tec Brasil

96

Cartografia Ambiental

No quadro organizado a seguir, você conhecerá os elementos básicos para
interpretação de imagens.
1. Tonalidade e/ou cor - a tonalidade cinza é um elemento usado para
interpretar fotografias ou imagens em preto e branco. Nesse caso os
tons variam do branco ao preto, quanto mais luz ou energia o objeto
refletir, mais vai tender ao branco e quanto menor for essa reflexão,
mais vai tender ao preto. A cor é um elemento usado nas fotografias
ou imagens coloridas, nas quais as variações da cena são representadas por diferentes cores. As cores podem ser verdadeiras, a própria
cor do objeto, ou falsa-cor, quando ocorre uso de filmes específicos
ou composições de bandas de satélites que possam com uma cor mais
chamativa determinar o reconhecimento de objetos específicos.
2. Textura – refere-se ao aspecto liso (e uniforme) ou rugoso dos objetos
em uma imagem. É um elemento importante na identificação de unidades do relevo, e da cobertura vegetal.
3. Tamanho – é um elemento importante na identificação dos objetos.
Com base nesse elemento é possível diferenciar uma casa de uma indústria, áreas residenciais e industriais, grandes avenidas e ruas de tráfego local, processos erosivos, agricultura de subsistência ou comercial
entre outros.
4. Forma – é um elemento de interpretação tão importante que alguns
objetos, feições ou superfícies são identificados apenas com base nesse
elemento. As estradas e rios são facilmente identificados pela sua forma linear; as construções residenciais costumam ter formas regulares
bem definidas, em geral de quadrados ou retângulos; áreas de cultivo
são caracterizadas pela forma geométrica, geralmente retangular ou
em faixas; os furacões e redemoinhos apresentam forma espiral. De
modo geral, as formas irregulares são indicadoras de objetos naturais,
enquanto as formas regulares indicam objetos artificiais ou culturais.
5. Sombra – a partir da sombra outros elementos como forma e tamanho podem ser inferidos. No entanto, a sombra em uma imagem pode
ajudar na identificação de alguns objetos como pontes, chaminés,
postes, árvores, feições do relevo, mas também pode ocultar a visualização dos objetos encobertos por ela.

Aula 16 – Fundamentos de fotointerpretação e interpretação de imagens
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6. Padrão – ajuda na identificação de objetos, já que se refere ao arranjo espacial ou à organização dos objetos em uma superfície. Em
fotografias aéreas e imagens de alta resolução espacial podemos associar um padrão de linhas sucessivas, as culturas plantadas em fileiras.
Os padrões espaciais das unidades habitacionais e do arruamento de
uma cidade podem ser indicadores de nível socioeconômico. Assim,
áreas residenciais de alto padrão caracterizam-se por unidades habitacionais grandes, baixa densidade, e muitas áreas verdes; enquanto
áreas ocupadas com favelas caracterizam-se pelo tamanho mínimo das
unidades habitacionais, sem espaçamento entre si, nem organização
espacial, sem estrutura viária.
7. Localização geográfica – esse elemento pode ajudar na identificação
de objetos, como no caso das áreas urbanas que geralmente são identificadas pela proximidade a rodovia, rios e litoral. O conhecimento
prévio sobre clima, geologia, relevo, vegetação e tipo de ocupação de
uma região é utilizado no processo de interpretação de uma imagem.
Esse conhecimento evita confundir, por exemplo, a vegetação do cerrado, no planalto central brasileiro com a vegetação da caatinga, típica
do semiárido nordestino.
8. Trabalho de campo – é praticamente indispensável ao estudo e mapeamento do meio ambiente por meio de imagens e sensoriamento
remoto; faz parte do processo de interpretação de imagens. Por meio
dele, o resultado da interpretação torna-se mais confiável.
Mais uma vez vale a pena reforçar: quanto maior o conhecimento sobre a
área de estudo, maior é a quantidade de informações que podemos obter,
a partir da interpretação de fotografias ou imagens desta área.
Fonte: (FLORENZANO, 2002, p. 41-51)

A imagem que você vê é um recorte obtida no Google Earth. Verifique como
os elementos básicos de fotointerpretação o ajudam a interpretar o que se
pede na imagem. Cabe-nos ressaltar que a fotointerpretação deve ser criteriosa, e que pode contar com ajuda de aparelhos e técnicas que vão torná-la
mais exata e profissional. Todavia, com a tecnologia hoje disponível e um
nível básico de conhecimento, o técnico ambiental pode realizar e colaborar com fotointerpretações em nível elementar; quanto mais execução, mais
prática; mais fácil torna-se a tarefa.
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Figura 16.2: Foto Aérea – Imagem do município de Colombo, região metropolitana de Curitiba
Fonte: Google Earth

Resumo
Nessa aula você aprendeu a realizar a interpretação de fotografias aéreas
ou imagens de satélite com base nos elementos: tonalidade e cor, textura,
tamanho, forma, sombra, padrão, localização e trabalho de campo.

Atividades de aprendizagem
• Volte a figura 16.2. Perceba que nos polígonos traçados por linhas coloridas sobre a imagem de trecho do município de Colombo, você vê
alguns tipos de uso do solo. Com base nos elementos básicos de interpretação descritos no quadro, e nos polígonos coloridos assinalados na
imagem, faça a detecção e identificação do que está delimitado pelos
polígonos em amarelo, enumerados de 1 a 8.

Aula 16 – Fundamentos de fotointerpretação e interpretação de imagens
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Aula 17 – Cartografia digital, sistema de
informações geográficas (sig) e
georreferenciamento
Na aula anterior você adquiriu conhecimentos sobre a fotointerpretação, que é um instrumento importante na investigação e
na atribuição de fenômenos e significados aos objetos contidos
em determinada área, e, em especial para os estudos ambientais. É uma das etapas iniciais da cartografia para construção
de temas em áreas que não se tem matéria oficial disponível na
escala desejada, ou então para elaboração de temas não confeccionados ou não divulgados por órgãos oficiais.
Para que uma fotointerpretação e os resultados obtidos a partir dela, como
delimitação de áreas urbanas, áreas rurais, rede de drenagem, rede viária,
uso do solo, cobertura vegetal, ou qualquer outro tema mapeado estejam
de acordo com um sistema de projeção, ou seja, possuam um endereço, segundo um sistema de coordenadas e, principalmente para que as fotografias
aéreas tenham sua distorção corrigida, é preciso realizar o georreferenciamento.
Mas afinal, o que é georreferenciar?
Georreferenciar refere-se a posicionar a informação em um lugar definido no espaço, com um
sistema de projeção específico. Esta tarefa compreende o registro ou a retificação buscando
corrigir a distorção, atribuindo valores corretos às
distâncias e áreas, e propiciar seu uso em softwares cartográficos.

Figura 17.1: Georreferenciar
Fonte: http://3.bp.blogspot.com

De fato, para que a confecção de um mapa seja na forma tradicional analógica, ou nos atuais formatos digitais, é necessário compilar os dados espaciais obtidos. Esses dados podem ser provenientes de fotografia aérea,
levantamentos topográficos, ou mesmo de bases cartográficas prontas, isto
é, mapas preexistentes.
Toda imagem, visto que é plana, possui coordenadas no eixo x e y. Quando
digitais, ou transformadas em formato digital, essas coordenadas são de-
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terminadas pelos valores do pixel, no cruzamento linha-coluna existente na
imagem, essas coordenadas são chamadas de coordenadas planas. A vinculação da imagem, de suas coordenadas planas com coordenadas geográficas
ou coordenadas UTM, permite a análise espacial de dados qualitativos e
quantitativos. É aqui que está a importância do georreferenciamento. Existem procedimentos que ajudam a corrigir imagens em formato analógico,
e exige do profissional que tenha conhecimento de matemática aplicada à
cartografia e procedimentos específicos.
Vamos abordar o georreferenciamento mais praticado atualmente, e que
por ser diretamente vinculado à cartografia digital e ao Sistema de Informações Geográficas (SIG), facilitam muito esse procedimento.
Assim como em outras ciências, a informática tem sido cada vez mais incorporada a cartografia, trazendo vantagens como maior rapidez e múltiplos
recursos visuais. Hoje é praticamente impossível conceber a cartografia sem
a cartografia digital. Antes de chegarmos ao detalhamento dos procedimentos do georreferenciamento, vale esclarecer que SIG - Sistema de Informações Geográficas é uma tecnologia informática que possui três funções
básicas, de armazenamento de dados; de um conjunto de ferramentas
para tratamento dos dados; e de um organizador de informações espaciais,
que permite a geração de mapas.
Moreira & Sene afirmam que os SIGs são o resultado da utilização de mapas
digitais e bancos de dados informatizados. Tais sistemas comportam coletar,
armazenar, processar, recuperar, correlacionar e analisar diversas informações sobre o espaço geográfico, produzindo grande variedade de mapas,
gráficos e diagramas para necessidades específicas. É um utensílio importante para o planejamento urbano e rural, facilitando também a solução de
problemas espaciais complexos.
Nesse sentido, os autores citam algumas das principais funções dos SIGs
tanto por empresas como por órgãos públicos de gerenciamento territorial:
–– Planejar a distribuição e calcular custos de serviços prestados pelo
município.
–– Facilitar o levantamento de imóveis para cálculo e controle da arrecadação de taxas e impostos como o Imposto Territorial Rural (ITR)
e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
–– Planejar investimentos e impactos ambientais de obras públicas.
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–– Melhorar a qualidade dos serviços municipais, especialmente dos
sistemas de transporte coletivos e do tráfego urbano.
–– Cadastrar propriedades, empresas e moradores, com grande número de informações, tornando mais rápidos e eficientes os programas de atendimento (como no caso do censo do IBGE).
E ainda podemos destacar as atividades das empresas privadas, principalmente das empresas de consultoria ambiental, como:
–– Fazer monitoramento de áreas urbanas residenciais, industriais e
rurais.
–– Controlar área de produção e rentabilidade em imóveis agrícolas.
–– Verificar áreas rurais e urbanas em conformidade com a legislação
municipal, estadual e federal vigentes.
–– Elaborar estudos preliminares do meio ambiente, avaliação de estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA-RIMA) para a implantação de empreendimentos imobiliários ou
industriais, como construção de hotéis, condomínios residenciais,
indústrias, mineradoras, entre outras.
–– Avaliar a qualidade ambiental em áreas urbanas e rurais.

Entre os softwares de SIG populares no mercado brasileiro são: ArcGis e
sua linha de ferramentas, especialmente o ArcView; Mapinfo; Microstation;
Idrisi; AutoCAD Map; GRASS; e softwares de classificação de imagens, como
o Envi e Erdas. Entre os softwares de SIG livre, gratuitos, TerraView; Kosmo;
Quantum GIS; Jump; Thuban. Merece destaque o software brasileiro desenvolvido pelo INPE (Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais), o Spring.
Para que o georreferenciamento seja realizado, é necessário ter valores confiáveis de acordo com algum sistema de coordenadas, os mais comuns são
as coordenadas geográficas e coordenadas UTM (Universal Transversa de
Mercator). Veja a seguir como proceder para obtê-las.
Você já sabe que as cartas topográficas oficiais sempre trazem a grade de
coordenadas, indicadas em coordenadas geográficas e UTM. Sabe também
que essas coordenadas são muito confiáveis, e podem servir como referência, podendo ser associadas às imagens de satélite, aerofotos e mapas temáticos.

Aula 17 – Cartografia digital, sistema de informações geográficas (sig) e
georreferenciamento
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Um recurso bastante acessível, e que também fornece coordenadas geográficas com precisão menor que das cartas topográficas, mas que ainda assim
são muito admissíveis e bem próximas do real, geralmente com baixa taxa
de erro, e adquiridas de forma gratuita, são as imagens previamente georreferenciadas do software Google Earth. Nele você pode observar as coordenadas e suas variações com o movimentar do mouse sobre a superfície, bem
como escolher o sistema de projeções desejado.
E, por fim, temos outro recurso considerado também uma ferramenta cada
vez mais popular, inicialmente entre os navegadores, na aviação, montanhismo, pelo serviço de topografia e consultoria ambiental. Agora já conhecido
entre os motoristas, e até mesmo em aparelhos celulares, o GPS. Ele fornece
coordenadas, que podem ser vinculadas a imagens, e obtidas em campo.

O segmento controle é composto
por uma estação de controle
mestre, localizada na base
da Força Aérea Americana,
no Colorado, e quatro outras
estações de monitoramento,
localizadas em torno da Terra
(Havaí, Nova Zelândia, Índia
e no meio do Atlântico). Estas
estações monitoram e controlam
os sistemas dos satélites GPS,
acompanhando suas rotas,
velocidades e localizações. As
estações transmitem dados
para os satélites em órbita, que,
por sua vez, os retransmitem
de volta a Terra para uso nos
receptores GPS.
E no segmento usuário, qualquer
receptor que esteja ligado recebe
as informações que os satélites
transmitem continuamente,
informando a identificação do
satélite que está mandando
a informação, sua posição e
exatamente qual é o tempo. O
receptor GPS utiliza estes dados
e calcula a posição dos satélites
e consequentemente sua própria
posição. Para a determinação de
uma posição (latitude, longitude
e altitude) são necessários dados
de no mínimo quatro satélites
simultaneamente.
Fonte: www.agronline.
com.br/artigos/artigo.
php?id=223&pg=2&n=2
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17.1 O sistema GPS (Global Position System)
GPS é o sistema de posicionamento global que permite
a qualquer pessoa que possua um aparelho receptor
do sinal a rádio GPS, possa se localizar em qualquer
parte do planeta, com um
bom grau de precisão nunca
imaginado pelos estudiosos
Figura 17.2: GPS
Fonte: http://paulinhocurva.com.br
gregos ou pelos navegantes.
Essa tecnologia foi concebida pelo Departamento de Defesa dos EUA, num
projeto chamado NAVSTAR (Navigations Satellite with Time and Ranging/
Global Position System). O GPS é produto do período da Guerra Fria e foi
elaborado na década de 1970. Entrou em atividade em janeiro de 1980.
Inicialmente utilizado apenas por militares americanos. Somente em meados
da década de 1990, o sinal foi liberado gratuitamente para usuários civis.
Afirmam Moreira & Sene (2006) que o sistema é composto por 24 satélites
que giram em torno da Terra, em seis órbitas distintas a 20.200km de altitude. As órbitas são organizadas para que cada satélite reproduza a mesma
trajetória a cada 24 horas, e atrelado aos sistemas de coordenadas permite a
localização por um aparelho receptor em qualquer local na superfície terrestre, por meio dos sistemas de coordenadas.
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Cada vez mais o sistema tem sido aprimorado, permitindo a localização muito precisa. Os erros variam de 1 a 100m, isto é, podem oscilar nesses valores
em todas as direções, mas no Brasil o que se observa nos GPS de navegação
é que as taxas de erro ficam entre 1 e 15 metros. Fatores como nebulosidade, cobertura seja por árvores, rochas, telhados ou superfícies rígidas influenciam na qualidade de recepção do sinal, podendo, portanto, aumentar
a taxa de erro. Os GPS geodésicos, utilizados para levantamentos topográficos, podem chegar a centímetros de precisão! Mas, temos de convir, que
para os usuários civis, especialmente para quem usa o GPS para localização
e aferição de medidas no campo ou na cidade, o erro na casa dos metros é
quase irrelevante.
O GPS pode ser muito útil em estudos e trabalhos de ordem ambiental, especialmente para a aferição das coordenadas geográficas, distâncias, obtenção
de medidas em geral e até mesmo do cálculo de áreas. É possível, por exemplo, estar numa área rural, marcar os pontos de caminhos que não constam
como estradas principais ou secundárias; delimitar limites de propriedades,
uso do solo ou qualquer manifestação espacial. Todas essas informações
podem ser medidas e calculadas no aparelho e, posteriormente, transferidas
para o computador e softwares específicos, inclusive SIGs.
Você sabe como fazer o georreferenciamento de uma imagem?
Quando há a seleção de uma imagem (entenda por imagem a representação visual de qualquer área, seja fotografia aérea, imagem do Google, carta
topográfica, ou qualquer outro mapa, impresso ou digital. A imagem agrega
dados chamados raster; ou seja, os dados estão contidos na imagem com
estrutura matricial (como aquela que você viu na figura16.2), organizada
em linhas e colunas composta por pixels.
A estrutura de uma imagem possui as coordenadas planas e que para serem
utilizados em cartografia analisados espacialmente, necessitam estar georreferenciados. Você vai compreender agora os procedimentos para o georreferenciamento da imagem. Esse roteiro não será executado em aula, mas
exprime a lógica do processo. Caso você venha trabalhar com cartografia
digital vai precisar de um software específico, ou mesmo mais de um programa, mas os passos são basicamente os descritos a seguir:

Aula 17 – Cartografia digital, sistema de informações geográficas (sig) e
georreferenciamento
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1. Primeiramente a imagem impressa precisa ser digitalizada - isto é,
transformada do formato analógico para digital, por meio de aparelhos
chamados scanners, que podem ser os de mesa, como esses que possuímos em casa, ou scanner de rolo, em formato bastante maior (comportam folhas até tamanho A0). Recomenda-se que a imagem deve ser
digitalizada com uma resolução mínima de 300 dpi (dots per inch). Você
escolhe a resolução no programa que acompanha o scanner. No caso da
imagem já estar em formato digital essa etapa é desnecessária.
2. Ajustar o realce da imagem – ajustes no brilho, cor, contraste e outros aspectos que melhorem a visualização da imagem.
3. Escolher a resolução/escala da imagem – estabeleça o quanto um
pixel mede no terreno real, para tal você precisa saber alguns dados,
descobrir outros, utilizando o conceito de GSD (Ground Sample Distance), dado pela seguinte fórmula: GSG = N/R
Sendo que:
–– GSD é a distância correspondente no terreno representado por um
pixel.
–– N é o denominador da escala da carta ou imagem digitalizada (se a
escala da carta, por exemplo, for 1: 25.00, N = 25.000)
–– R = resolução da imagem em dpi.
No caso de você não ter definida a escala da imagem digitalizada previamente como nas cartas e mapas, você terá que calcular, a partir de uma medida
gráfica na imagem, que corresponda a uma distância conhecida no terreno
real, como fizemos na aula sobre escalas. Para isso, escolha linhas fáceis de
identificar, como uma rua em linha reta, em um trecho bem delimitado, ou
de um campo de futebol, ou qualquer outro elemento identificável; descubra
a medida real desse trecho escolhido e delimitado. Isso pode ser feito indo a
campo e aferindo as medidas, ou pode ser feio por sensoriamento remoto,
com a ferramenta oferecida pelo software Google Earth. Siga os passos:
1. Determinar o sistema de projeção
2. Escolher no mínimo dois pontos de coordenadas conhecidas. Dependendo do software utilizado, mais pontos podem ser exigidos. Os pontos conhecidos são chamados de pontos de controle; é a partir deles
que o software fará a retificação da imagem, enquadrando-a no sistema de projeção.
3. Seguir os passos determinados pelos programas e salvar a imagem.
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A partir do georreferenciamento, a imagem pode servir de base para a criação de temas específicos, e os dados produzidos nos SIGs em formato de
pontos, linhas ou polígonos configuram dados vetoriais, que podem ser
combinados a outros temas, e podem ainda gerar novos temas propiciando
a análise espacial. Quando se trabalha com imagens de diferentes datas, é
possível fazer a análise espaço-temporal.

Resumo
Georreferenciar é fundamental para que qualquer mapeamento tenha fidelidade cartográfica, represente as áreas nas proporções e na localização
correta. Pontos de controle de fácil identificação devem ser associados a coordenadas obtidas em cartas topográficas ou sistema GPS, softwares atuais
tornaram o processo bastante facilitado.

Atividades de aprendizagem
• Para você fazer em casa, na escola ou em uma lan house. Abra o software
Google Earth no campo localizar Maracanã-Rio de Janeiro/RJ.
a) Aproxime a imagem até o nível de detalhamento desejado escolha um
ponto; posicione o cursor no meio d o campo no estádio; sem mover o
mouse, observe no canto esquerdo da janela do programa as coordenadas
desse ponto e anote; mova o mouse observe a variação das coordenadas.
b) Em seguida, clique no menu ferramentas; clique na opção régua; ao abrir
a janela com a opção linha selecionada, escolha a unidade de comprimento como metros; mova o mouse para imagem novamente; clique
sobre uma das bordas do estádio; você pode observar que o ponto ficou
fixo, arraste o mouse cruzando o campo até a outra extremidade do estádio e clique novamente; agora a linha ficou fixa. Observe na janelinha
da ferramenta régua, a distância que o estádio tem de um lado a outro.
Gostou? Faça mais experimentos escolhendo outras áreas!

Aula 17 – Cartografia digital, sistema de informações geográficas (sig) e
georreferenciamento
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Aula 18 – Cartografia ambiental: aplicações
em ambiente rural e urbano
Nesta aula, você vai associar as noções de cartografia que já
aprendeu até agora, com exigências legais de proteção ao meio
ambiente e suas aplicações ao mapeamento em áreas rurais. É
fundamental compreender o processo de construção da apresentação cartográfica dessas informações.
Os temas ambientais compõem base fundamental da gestão territorial.
Basicamente todos os problemas de ordem espacial geridas por entidades públicas ou privadas têm como um instrumento de análise e
solução os SIGs, constituem uma área da cartografia chamada Geoprocessamento, busca a realização de levantamentos, análises e
cruzamentos de informações georreferenciadas visando a realização
do planejamento, manejo e gerenciamento de um espaço específico,
apoia-se na cartografia digital para realização da manipulação de dados. (FITZ, 2004).

Pode-se dizer que um sistema de geoprocessamento está ligado a questões
espaciais de ordem ambiental, e ocorre a configuração de um sistema de
informação geoambiental. Para iniciar as aplicações da cartografia em casos
específicos de áreas rurais e urbanas, vamos nos concentrar em dois tipos de
estudos específicos, haja vista a infinidade de trabalhos que podem envolver o geoprocessamento. Enfatizaremos estudos que envolvem a cartografia
ambiental, que no caso do ambiente rural estão relacionados à legalização
de imóveis rurais e o cumprimento das exigências do código florestal brasileiro; e, para as áreas urbanas, trabalharemos com indicadores de qualidade
ambiental urbana que podem ser associados a várias questões, como planejamento, saúde pública, transportes e tantos outros.

18.1 Cartografia ambiental em áreas rurais
Como você já aprendeu, o sensoriamento remoto permite o monitoramento
de áreas diversas, inclusive áreas rurais, sua expansão, produtividade, e delimitação do uso do solo como ilustra a figura a seguir.
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Redução de fotografia aérea infravermelha colorida, original em escala
1:20.000, do município de Tapera-RS, que representa diferentes tipos de
cobertura vegetal e uso da terra. Nesta fotografia, é possível observar o
solo exposto, em verde, que se diferencia pela cor das áreas com cultivos
de trigo, em vermelho, enquanto as áreas de mata e reflorestamento,
ambas em vermelho, diferenciam-se das demais classes, principalmente
pela textura, a da mata é mais rugosa que a do reflorestamento que, por
sua vez, é mais rugosa que a das culturas de trigo, a) no primeiro plano
solo exposto e ao fundo, reflorestamento de eucalipto; b) cultura de trigo.
Cortesia: Maurício A. Moreira.

Figura 18.1: Fotografia infravermelha
Fonte: FLORENZANO, 2002, p. 45

A partir de imagens como essa é possível fazer uma série de estudos do ambiente rural. Quando falamos em exigências legais em áreas rurais, uma das
principais é a necessidade da legalização de propriedades rurais de acordo
com a Lei n. 6.015/75, com redação dada pela Lei n.10.267/01, artigo 127
e art. 176, § 3º; a qual estabelece que em
casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de
imóveis rurais, a identificação do imóvel rural deve obrigatoriamente
conter a descrição do imóvel rural que será obtida a partir de memorial
descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada
pelo INCRA.

Isso quer dizer que, para trâmites legais, o imóvel rural deve estar georreferenciado, possuir memorial descritivo e mapa. Do mesmo modo, os órgãos
ambientais de competência estadual, exigem para os imóveis rurais o cumprimento das exigências em legislação federal, estadual por vezes municipal.
Segundo Moura & Nucci (2006), de acordo com vários itens citados no Código Florestal Brasileiro, a vegetação deve ser preservada, de acordo com as
suas variadas funções. Segundo a Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965,
o código florestal foi instituído. Nele apresentam artigos referentes à natureza e vegetação como os que caracterizam as áreas de proteção permanente.
Leia a seguir um trecho da lei.
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[...]
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts.
2º e 3º da 4.771, de 15 de setembro de 1965, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos,
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas. (Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.)
Algumas áreas delimitadas como áreas de preservação permanente (APP):
Art. 1º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas
de vegetação, reconhecidas de utilidade - as terras que revestem, são bens
de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
Art. 2º. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
Lei, as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios
ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal
cuja largura mínima seja:
1 – de 30m (trinta metros) para cursos d’água de menos de 10m (dez
metros) de largura;
2 – de 50m (cinquenta metros) para cursos d’água que tenham de 10
(dez) a 50m (cinquenta metros) de largura;
3 – de 100m (cem metros) para cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) de largura;
4 – de 200m (duzentos metros) para cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600m (seiscentos metros) de largura;
5 - de 200m (duzentos metros) para cursos d’água que tenham largura
superior a 600m (seiscentos metros);

Aula 18 – Cartografia ambiental: aplicações em ambiente rural e urbano
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a) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
b) nas nascentes ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”,
qualquer que seja sua situação topográfica, num raio mínimo de 50m
(cinquenta metros) de largura;
c) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
d) nas encostas ou partes destas com declividade superior a45º, equivalente a 100% na linha de maior declive;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetação.
(Redação dada pela Lei n. 7.803, de 18.7.1989)
BRASIL, 1965. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm

Outra exigência importante, porém em discussão política no momento, mas
ainda em vigor é a manutenção das áreas de reserva legal que se caracterizam por:
III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos,
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.)
Ainda na Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de2001, é restabelecido o percentual mínimo de áreas de reserva legal, dado no artigo
16, resumindo-se como:
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I – 80% da propriedade rural localizada na Amazônia Legal;
II – 35% da propriedade rural localizada no bioma cerrado dentro dos estados que compõem a Amazônia Legal (sendo no mínimo vinte por cento na
propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área,
desde que esteja localizada na mesma microbacia);
III – 20% nas propriedades rurais localizadas nas demais regiões do país.
As leis deveriam ser cumpridas efetivamente, para salvaguardar um meio
ambiente equilibrado, tanto no meio rural quanto no urbano.
Com base nessas exigências, vamos exemplificar uma legalização de imóvel
rural realizada no estado do Paraná, respeitando os 20% de área de reserva
legal, e as APPs de margem de rios. Observe a imagem a seguir:

Figura 18.2: Mapa de Reserva Legal e APPs em pequena propriedade rural.

Aula 18 – Cartografia ambiental: aplicações em ambiente rural e urbano
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Veja quão importante é a escala. Sabendo a localização do rio, e acompanhado da escala de representação do mapa, fica bastante fácil estipular a
APP, nesse caso 30 metros para cada margem, já que o rio não atinge 10
m de largura.
O mapa mostrado acima foi construído com base em uma carta topográfica, (imagem do Google Earth) e utilizando um SIG, no caso de pequenas
propriedades rurais (propriedade com menos de 30 hectares). Há Estados
no Brasil em que os órgãos ambientais permitem a confecção de mapas ou
croquis sem a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), isto é, o próprio
proprietário da pequena propriedade rural pode elaborar um croqui como
o mapa acima. Logicamente a precisão cartográfica e o resultado visual não
serão os mesmos, mas, basta ser uma representação condizente com a realidade, que respeite a legislação vigente, e indique marcos como ruas, estradas no croqui da propriedade ou croqui de localização acompanhado por
texto com roteiro de localização.

Resumo
A utilização de apresentação cartográfica é fundamental para o estudo físico
e econômico de áreas rurais e urbanas, a legislação brasileira faz exigências
que devem ser cumpridas com o intuito de salvaguardar a natureza, e os
mapas tornam-se além de um instrumento de apresentação, também um
sistema de fiscalização a esse respeito.

Atividades de aprendizagem
• Com base na escala, determine as APPs com 50 metros ao redor das
nascentes e 30 metros ao longo dos rios. Na carta, a seguir, o rosado
representa “áreas urbanizadas” e o verde “áreas com vegetação”. Onde
houver área de conflito ambiental, isto é, onde a área delimitada como
devida APP for urbanizada, complete com hachuras. Essas áreas apresentam incongruência com a legislação ambiental.
Use lápis de cor de tons semelhantes e construa a legenda, incluindo a
nova classe “conflito ambiental”.
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* Mapa ilustrativo. Não representa a escala real.

Figura 18.3: Recorte de carta de vegetação

Anotações

Aula 18 – Cartografia ambiental: aplicações em ambiente rural e urbano
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Aula 19 – Cartografia ambiental em
áreas urbanas
Nesta aula, você irá associar as noções de cartografia que já
aprendeu até agora, com as exigências legais de proteção ao
meio ambiente e suas aplicações ao mapeamento em áreas
urbanas.
Como já vimos, a cartografia pode ser um instrumento extremamente útil
no planejamento urbano. Ela é deveras indispensável, especialmente para
espacialização, discussão e resolução de problemas espaciais.
De modo geral, as áreas urbanas costumam envolver sistemas de organização
complexos, bairros, distritos, regionais, uma diversidade de nomenclaturas
atribuídas às suas unidades administrativas. Além desses limites políticos instituídos pelos órgãos governamentais de planejamento, não podemos deixar
de lembrar que as cidades são também um complexo ambiental, por mais
que muitas vezes isso seja esquecido ou despercebido em meio ao cinza do
concreto, de muitas paredes, calçadas e asfalto. Debaixo dessa película cinza
de um sistema artificial construído pelo homem da sociedade moderna, há
um sistema natural que possui dinâmica e características próprias. Há um
embasamento geológico, de resistências e características particulares; por
consequência resulta na formação dos solos que podem ser mais arenosos
ou argilosos, secos ou úmidos, resistentes ou suscetíveis ao intemperismo.
Tudo isso associado aos fatores internos e externos de formação do relevo,
que vai ditar o padrão de drenagem, que é um dos principais elementos de
formação e modificação das paisagens.
As áreas ocupadas pelo homem que ignora os potenciais e limites na natureza, sejam urbanas ou rurais, costumam ser intensamente desmatadas,
mantendo poucos fragmentos significantes de vegetação nativa. Segundo
Nucci (2008), a cartografia ambiental tem papel fundamental na regulação
do fluxo superficial das águas, na filtragem da poluição urbana, no controle
da temperatura e umidade do ar, na função estética, recreativa e de lazer,
e ainda ecológicas. Até mesmo os rios parecem sumir nas grandes cidades,
ou por estarem canalizados, perdendo seu leito natural, e encobertos, sufocados embaixo de avenidas, ou muitos deles quando correm a céu aberto,
já nem são mais reconhecidos como rios, mas sim como canais de esgoto.
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Nos locais onde há grande concentração de edifícios nem mesmo o ar pode
circular, com cada vez mais veículos movidos a combustíveis fósseis ou eliminadores de carbono, bem como as concentrações indústrias que colaboram no
aumento da eliminação de poluentes, fica cada vez mais difícil respirar ar limpo.
Não que os problemas ambientais causados em áreas rurais, principalmente
aquelas de uso extensivo, como a erosão do solo promovida ou acelerada
pela remoção de cobertura vegetal natural juntamente com o emprego de
técnicas de cultivo ambientalmente inadequadas; com a casual contaminação do solo e água por agrotóxicos; ou outros manejos impróprios que levam
ao empobrecimento do solo, como as queimadas, que ainda afetam as condições de qualidade do ar sejam menos importantes. Não, não é isso. Mas
a concentração dos problemas ambientais urbanos é muito mais evidente.
O que agrava ainda mais a representatividade e repercussão dos problemas
ambientais urbanos é justamente o fato de estar nas áreas urbanas, onde há
maior concentração de pessoas. Assim, o homem que causa os problemas
ambientais, acaba sendo vítima dos mesmos.
Os problemas atmosféricos de poluição associados à falta de vegetação podem
contribuir com o aumento dos casos de doenças respiratórias; o verde urbano
que permite lazer de qualidade não costuma ser suficiente; os rios assoreados
e canalizados nas épocas de chuvas e cheia tendem a ocupar seu leito natural,
e que agora são ocupados por pessoas, casas, empresas, indústrias, e mesmo
os rios não canalizados nem sempre têm suas margens protegidas.
As áreas de declividade elevada que são naturalmente mais suscetíveis à erosão, sofrem processos naturais de deslizamento, por isso são enquadradas
como APP, também estão ocupadas, ora pelas favelas ora por habitações de
luxo. Enfim, problemas ambientais não podem ser desvinculados de problemas sociais, principalmente no meio urbano. Comumente as cidades são planejadas para determinada quantidade de habitantes, com demandas avaliadas para estruturas e serviços. A partir da década de 1970, quando a taxa de
urbanização superou a taxa de habitantes rurais no Brasil, Almeida & Rigolin
(2005) verificaram que o planejamento urbano começou a ficar defasado em
algumas cidades. Elas atraíram, por questões socioeconômicas, uma multidão
de pessoas, mesmo com a evolução técnica, a evolução do planejamento não
acompanhou a velocidade do crescimento demográfico urbano.
Uma das principais características do espaço urbano é a verticalização das
construções. Referindo-se a esse aspecto, Acyoli e Davidson (1999) apud Moura &Nucci (2009) afirmam que assentamentos densos tendem à verticalização.
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Nesses casos, a alta densidade resulta em um uso intensivo de terra disponível, colocando sobrecarga na estrutura urbana instalada nas redes de energia,
abastecimento de água, drenagem, esgoto, transporte e estacionamento.
Do mesmo modo que a verticalização representa a concentração de pessoas
nos centros urbanos, e vai agregando valor capital a essas áreas e seu entorno,
assim a população menos favorecida financeiramente vai ocupando áreas cada
vez mais distantes, de custo menor, promovendo uma expansão também horizontal. Portanto, a expansão urbana é um processo que se dá em quase todas as
áreas livres da cidade polo e, por consequência, dos municípios vizinhos.
Não estamos aqui colocando a urbanização como algo negativo. A vida em
centros urbanos tem inúmeros pontos favoráveis, e é o modelo de nossa sociedade. Na realidade, buscamos enfatizar que o monitoramento da expansão urbana, e os indicadores de qualidade ambiental e de vida podem ser
ajudados e facilitados pelo geoprocessamento, tanto para averiguação de
áreas ocupadas, como para armazenamento de dados, e é um instrumento
valioso para tomadas de decisões técnicas e políticas no planejamento urbano tanto em aspectos ambientais quanto sociais.
A imagem a seguir mostra como o uso de sensoriamento remoto pode facilitar análises espaço-temporais no meio urbano.
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Área central do munícipio de Embu/SP
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Jardim Santo Eduardo/Embu/SP

1994

Figura 19.1: Imagens aéreas em Embu
Fonte: MORATO & LUCHIARI, 2009. (Material didático da disciplina de Sensoriamento Remoto, no curso de
Geografia da USP)
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Em imagens como essas, fica evidente como o sensoriamento remoto por
meio da cartografia ambiental pode ser um auxiliador às prefeituras e órgãos
responsáveis no planejamento e na resolução. A cartografia ambiental pode
ser um auxiliador na resolução de diversos problemas urbanos.
Há muitas possibilidades de estudos que podem ser desenvolvido no meio
urbano tendo o SIG como instrumento. Entre eles podemos citar as pesquisas acerca do tema qualidade ambientais urbana; com metodologia bem
definida, permitindo a comparação de índices de qualidade ambiental em
uma única localidade ou em localidades distintas, iniciados na década de
1990 por Nucci (1996). Utilizando parâmetros simples, como quantidade
de espaços livres disponíveis ao uso público, cobertura vegetal, a influência
de pontos potencialmente emissores de poluição, a densidade demográfica
e áreas de suscetibilidade às enchentes, que estão sendo implantados em
algumas cidades.
O autor ainda indica que para esses estudos, o ideal é usar escalas maiores
que 1:25.000, reforçando a possibilidade que os SIGs oferecem uma organização eficiente de dados espacializados, que também podem propiciar
comparações, monitoramentos e diagnósticos socioambientais.
Tomando como exemplo um caso da aplicação do método de avaliação da
qualidade ambiental urbana, observe a seguir como os pontos potencialmente poluidores, podem afetar as áreas urbanas. Nesse caso são selecionados alguns tipos de uso comercial que pode oferecer vários tipos de poluição: do solo, atmosférica, sonora ou visual.
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Figura 19.2: Pontos Potencialmente Poluidores e Áreas Suscetíveis
à Poluição num raio de 30 metros no Bairro Santa Cecília/SP.
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Resumo
Nas áreas urbanas, o interesse privado pode se valer de estudos cartográficos
para a instalação de diversos empreendimentos, bem como o poder público,
sobretudo para controlar a expansão da cidade, dos usos e da ocupação do
solo urbano, o que pode permitir o monitoramento de diversas variáveis.

Atividades de aprendizagem
• Observe as duas imagens a seguir, que corresponde à mesma área, em
datas diferentes, 2002 e 2008 respectivamente. Delimite com caneta ou
lápis coloridos, pelo menos duas áreas com mudanças de uso perceptíveis de uma imagem para outra. Descreva o que mudou. O ponto vermelho indica o ponto principal, que dá as coordenadas da localidade: 666
436L e 7 188 603S.

Figura 19.3: Recorte de Área em Curitiba

Figura 19.4: Recorte de Área em Curitiba

Fonte: IPPUC, 2002. Fotografia aérea colorida, original em
escala 1:8000.

Fonte: Google Earth, 2008.
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Aula 20 – Construção de uma
cartografia ambiental
Nessa aula, você vai praticar cartografia, com a missão de elaborar um diagnóstico ambiental simples.
Você já aprendeu os fundamentos básicos da cartografia, em especial
da cartografia temática. Agora chegou a hora de aplicar todos esses conhecimentos. Você vai utilizar como embasamento para essa prática o
conteúdo visto nas aulas de representação qualitativa e ordenativa, e da
fotointerpretação.
Um dos métodos mais clássicos de interpretação cartográfica é o overlay.
Foi a partir dele que os SIGs foram elaborados com a opção de trabalhar
com layers, isto é, camadas. Cada tema é organizado em camada, as quais
podem ser sobrepostas, gerando um mapa final, que agrega todos os atributos; ou então os layers podem ser combinados de acordo com a necessidade
do cartógrafo, a interpretação das informações contidas nos layers podem
ainda propiciar a construção de um mapa síntese.
Utilizando cartas, imagens de satélite, radar ou fotografias, o overlay
favorece a interpretação e a transformação de dados em informação cartográfica, que colabora efetivamente para a geração de mapas. Obviamente hoje esse processo é quase que totalmente feito via cartografia
digital e SIG, ficando o uso do papel bastante reduzido. Com esse método tradicional, a cartografia ambiental pode ser produzida sem auxílio
de componentes eletrônicos, portanto, sendo de fácil aplicação, especialmente em localidades que não dispõem de recursos físicos e operacionais
de geoprocessamento.
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Veja na figura a seguir, como é elaborado o overlay.

Exemplo de interpretação de imagem impressa em papel
fotográfico. Observe que o papel transparente foi preso (com
uma fita adesiva) nas pontas somente na parte superior da
imagem, o que permite levantar o papel e ter uma visão
melhor da imagem. No exemplo, o intérprete traça os rios
em azul, as estradas em vermelho e delimita a área urbana
e as áreas de vegetação com lápis preto. Em seguida, essas
áreas são pintadas de rosa (urbano), verde escuro (cerrado,
mata ciliar) e verde claro (soja), de acordo com a legenda
por ele definida.

Figura 20.1: Overlay.
Fonte: FLORENZANO, 2002, p. 42

Para elaborar um overlay, você precisa de alguns materiais específicos, tais
como:
• imagem de referência – pode ser fotografia aérea, imagem de satélite ou
radar impressa, carta topográfica ou outra representação de interesse;
• papel transparente ou plástico transparente tipo acetato;
• lápis de cor ou canetas coloridas para retroprojetor;
• fita adesiva.
O acetato ou papel deve ser fixado sobre a imagem, colado somente nas
pontas superiores, o intérprete deve delimitar sobre o plástico os objetos
identificados na imagem, entre eles podemos citar:
• hidrografia (sempre representada em azul)
• vegetação natural e vegetação plantada/agricultura (geralmente representada em tons de verde ou amarelo)
• estradas (normalmente representadas em vermelho)
• urbanização (geralmente representado em tons de vermelho e rosado)
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• limites da área
• usos urbano-industriais
• altimetria (curvas de nível)
• declividade (elaborado com base nas curvas de nível)
E, temas mais específicos podem ser também traçados, com base na imagem referência ou em dados de pesquisa.

20.1 A
 construção de uma
cartografia ambiental
As figuras a seguir trarão uma série de dados espaciais sobre o bairro Santa
Felicidade, em Curitiba. Observe que a carta base ilustra as informações
mais básicas da área, como limite, arruamento e hidrografia. As demais
cartas são cartas temáticas, as quais você deve utilizar para o exercício que
se pede a seguir.
Imagine que a partir desses elementos naturais ou artificiais, representados
nas cartas temáticas, você deve estabelecer setores com homogeneidade
interna, que poderiam ser utilizados para um possível zoneamento ambiental do bairro. Caracterize essas zonas, dando o máximo de informações que
conseguir captar, considere as características predominantes. Não há necessidade nesse trabalho de ser extremamente restritivo e detalhado, primeiramente porque não é isso que se busca, e depois em virtude do tamanho
reduzido das cartas temáticas, você deve fazer generalizações cartográficas.
Caso queira pode recomendar o que deve ser ou não permitido naquelas
zonas. Para realizar essa tarefa você utilizará o método overlay, sobreponha-o às cartas, interprete as cartas, utilize de seus conhecimentos sobre meio
ambiente, delimite as zonas ambientais sobre o overlay e transcreva-as na
carta síntese a ser completada na página seguinte.
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Figura 20.2: Cartas Temáticas do Bairro Santa Felicidade em Curitiba/PR
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Resumo
Over significa “sobre”, layer significa “camada” logo overlay = sobre camada. No caso de nosso estudo é alguma imagem que vai ficar por cima da
outra. Na fotointerpretação é simplesmente desenhar sobre uma imagem
qualquer, a fim de destacar os principais pontos desta foto.

Atividades de aprendizagem
• Seguindo as orientações encontradas no início da aula sobre como realizar um overlay, você vai elaborar um novo exemplo e reproduzi-lo no
espaço a seguir.
Carta síntese da:

Legenda:

Fonte dos dados:
Autor(es):
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Fonte: Adaptado do original: FERREIRA, G. M. L. Atlas Geográfico. Espaço mundial, 1998. Extraído de Martinelli, 2007, p.
78.
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Figura 12.2: Variação relativa da população brasileira
Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1993. Extraído de Martinelli, 2007, p.82.
Figura 12.3: Mapa de fluxo de veículos
Fonte: Fonte: Martinelli,2007. p.87
Figura 12.4: Fluxo de trabalhadores
Fonte: Loch, 2006, p.37
Figura 13.1: Esquema de construção e aplicação da cartografia de síntese
Fonte: Adaptado de Zacharias,2006 e Zacharias et al 2009
Figura 13.2: Mapa de Unidades de Paisagem em Paranaguá
Fonte: Dalbem et al. 2005.
Figura 13.3: Representação Cartográfica de Síntese e fluxo
Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 14.1: Funcionamento dos satélites
Fonte: Florenzano, 2002, p. 9
Figura 14.2: Balão usado nos primeiros voos
Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2011/geografia/lote2/2brigada_balao.jpg
Figura 14.3: Pombos com câmaras acopladas
Fonte: http://www.esteio.com.br/blog/blogs/media/geral/2010/Junho/camara-pombo.jpg
Figura 14.4: Avião e foto aérea de guerra
Fonte: Domínio público
Figura 14.5: Satélite orbital imageador
Fonte: http://maumau2911.webs.com/satelite.gif
Figura 14.6: Esquema representativo da fotogrametria
Fonte: Coelho & Brito, 2007.
http://farm4.static.flickr.com/3545/3358562840_d99dd93560.jpg
http://download.ultradownloads.com.br/wallpaper/105595_Papel-de-Parede-Europa--105595_800x600.jpg
Figura 14.7: Fotometria digital
Fonte: Original adaptado de: BRITO, J.; COELHO, L. Fotogrametria digital. Rio de Janeiro: IME, 2002 p.1-10 Disponível em:
<http://e-foto.sourceforge.net/cap1.pdf. Acesso em: 3 de outubro de 2003.
Figura 15.1: Imagem digital via satélite
Fonte: http://calpandolfe.files.wordpress.com/2008/10/geoeye-1_first_image_kutztown_univ_pa1.jpg
Figura 15.2: Estrutura de imagens digitais
Fonte: Coelho & Brito, 2007 .
Figura 15.3: Imagem IKONOS, visão de parte de Roma na Itália
Fonte: http://news.satimagingcorp.com/wp-content/uploads/2007/07/italy_colosseum_7wonders_ikonos.jpg
Figura 15.4: Imagem ETM+ Landsat7 – Junho de 2002 – Caçapava – SP
Fonte: FLORENZANO, 2002, p. 85.
Figura 15.5: Imagem Google Earth s/d – Caçapava – SP
Fonte: http://maps.google.com.br/maps?um=1&hl=pt-BR&biw=1440&bih=799&q=Ca%C3%A7apava%20vista%20
a%C3%A9rea%20google%20earth&ie=UTF-8&sa=N&tab=il
Figura 16.1: Estereoscopia
Fonte: http://www.fing.edu.uy/ia/deptogeom/libro/capitulo6/images/cap6-6.jpg
Figura 16.2: Foto Aérea - Imagem do município de Colombo, região metropolitana de Curitiba
Fonte: Google Earth
Figura 17.1: Georreferenciar
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_e8ln3SNwAMo/SlQ-TVQXvEI/AAAAAAAAAlc/bNdajvx33AI/s400/georreferenciar+planos.jpg
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Figura 17.2: GPS
Fonte: http://paulinhocurva.com.br/motociclismo/equipamentos/img/gps1.jpg
Figura 18.2: Fotografia infravermelha
Fonte: Florenzano, 2002, p. 45
Figura 18.1: Fotografia infravermelha
Fonte: Florenzano, 2002, p. 45
Figura 18.2: Mapa de Reserva Legal e APPs em pequena propriedade rural.
Figura 19.1: Imagens aéreas em Embu
Fonte: Morato & Luchiari, 2009. (Material didático da disciplina de Sensoriamento Remoto, no curso de Geografia da USP)
Figura 19.2: Pontos Potencialmente Poluidores e Áreas Suscetíveis à Poluição num raio de 30 metros no Bairro Santa
Cecília/SP
Figura 19.3: Recorte de Área em Curitiba
Fonte: IPPUC, 2002. Fotografia aérea colorida, original em escala 1:8000.
Figura 19.4: Recorte de Área em Curitiba
Fonte: Fonte: Google Earth, 2008.
Figura 20.1: Overlay
Fonte: Florenzano, 2002, p. 42
Figura 20.2: Cartas Temáticas do Bairro Santa Felicidade em Curitiba/PR
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Atividades autoinstrutivas
1. A respeito da cartografia é CORRETO afirmar:
a) A cartografia não utiliza sistemas computacionais para a produção de mapas.
b) A cartografia é um saber exclusivamente da sociedade moderna.
c) A cartografia é um saber antigo, com mais de 2000 anos, e que chega a
preceder a escrita.
d) A cartografia foi criada pelos romanos no período clássico.
e) Todas estão corretas.
2. Analise as proposições e depois assinale a alternativa CORRETA.
I – A representação da Terra sempre foi feita em forma de globo.
II – Durante a Idade Média, a cartografia não sofreu nenhuma modificação
em decorrência do poder e interesses da Igreja Católica.
III – As cartas de navegação marítimas foram produzidas no final da Idade Média, caracterizando o início do Renascimento. Foram importantes
para o período da expansão marítima e dos descobrimentos.
IV – Com a evolução tecnológica atual, a representação da Terra atingiu
quase a perfeição.
a) (I) (II) estão corretas
b) (III) (IV) estão corretas
c) (II) (IV) estão corretas
d) (I) (II) (II) estão corretas
e) (I) (III) estão corretas
3. O formato original da Terra e o formato de representação cartográfica da Terra são respectivamente:
a) esférico e elipsoidal.
b) circular e geoide.
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c) elipsoidal e esférico.
d) geoide e elipsoidal
e) circular e elipsoidal.
4. Analise as proposições quanto às coordenadas geográficas, e depois assinale a alternativa CORRETA.
I – é um sistema de linhas perpendiculares e imaginárias que facilitam a localização espacial do homem e objetos sobre a superfície terrestre.
II – são linhas traçadas a partir de divisas físicas reais sobre a superfície.
III – é um sistema composto por paralelos e meridianos, sendo que os paralelos correspondem às latitudes, e os meridianos às longitudes.
IV – paralelos indicam a variação das distâncias no sentido leste-oeste, e
medianos indicam a variação das distâncias no sentido norte-sul.
a) todas estão corretas.
b) (I) (III) estão corretas.
c) (II) (III) estão corretas.
d) (II) (IV) estão corretas.
e) (III) (IV) estão corretas.
5. A partir do mapa abaixo indiquem os valores das coordenadas dos
pontos assinalados

a) Pontos: A = 40 N e 40 E, B= 40 N e 60 E, C= 60 N e 140 L
b) Pontos: A = 40 N e 60, B= 40 S e 60 L, C= 60 N e 180 O
c) Pontos: A = 40 S e 60 O, B= 40 N e 60 L, C = 60 N e 140 L
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d) Pontos: A = 40 N e 60 L, B = 40 N e 40 E, C = 60 N e 140 O
e) Pontos: A = 40 S e 60 L, B= 40 N e 40 E, C = 60N e 140 O
6. Com relação às projeções geográficas, marque a alternativa CORRETA:
I – As projeções Cilíndrica, Cônica e Plana não apresentam nenhum tipo de
distorção na real forma da Terra.
II - Numa projeção equivalente, as áreas são conservadas.
III - Mapas temáticos, políticos, cartas militares e aeronáuticas são usualmente representadas através da projeção cônica de Lambert.
a) (I) está correta.
b) (I) (II) estão corretas.
c) (II) (III) estão corretas.
d) (III) está correta.
e) (I) e (III) estão corretas.
7. Com relação ao Sistema UTM, marque a alternativa CORRETA:
I - Cada fuso apresenta um único sistema plano de coordenadas, com valores que se repetem em todos os fusos.
II - Atribui-se a letra N para coordenadas norte-sul, e a letra E, para as coordenadas leste-oeste.
III - O sistema é constituído por 60 fusos de 6º de longitude, numerados a
partir da linha do Equador.
a) (I) está correta.
b) (I)(II) estão corretas.
c) (II)(III) estão corretas.
d) (III) está correta
e) Todas estão corretas
8. Relacione as representações cartográficas citadas abaixo com uma
de suas características e escolha a alternativa correspondente a
ordem correta do preenchimento das lacunas
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1- Carta;
2 - Planta;
3- Mapa;
( ) Se destina para fins culturais, ilustrativos e para análises qualitativas
ou quantitativas genéricas;
( ) Representação concebida em escala de grande detalhe (1:25.000 e
maiores);
( ) A curvatura da Terra pode ser desconsiderada, pois representa construções em escala de grande detalhe;
a) 1, 2, 3
b) 3, 2, 1
c) 2, 1, 3
d) 3, 1, 2
e) 2, 3, 1
9. Com relação à representação gráfica chamada croqui, marque a
alternativa CORRETA.
a) É definido como um esboço, porém obedece a uma rotina técnica para
a sua elaboração.
b) Contém informações precisas sobre uma pequena área.
c) Pode ser considerada uma representação precisa, pela riqueza de detalhes.
d) É um esboço feito a mão livre, sem riqueza de detalhes e com pouca exatidão.
e) É um esboço feito por instrumentos precisos.
10. Um simples, antigo e útil método de localização se dá a partir do
movimento aparente do sol, da direção do nascente e do poente,
respectivamente essas direções estão de acordo com os pontos
cardeais:
a) norte e sul
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b) leste e oeste
c) norte e leste
d) oeste e sul
e) sul e leste
11. Para que serve a legenda em um mapa?
a) explica o que as cores, formas, pontos ou linhas estão representando no
mapa, sejam de ordem natural ou artificial.
b) resume o que o mapa está representando.
c) Pode ser em representação numérica ou equivalente, e preferencialmente incluindo também a escala gráfica.
d) Para saber quanto o mapa foi reduzido
e) Para saber quanto o mapa foi ampliado
12. De acordo com as representações em cartas topográficas, marque
VERDADEIRO ou FALSO.
( ) comumente tons de verde representam formações vegetacionais, os de
vermelho representam áreas urbanas e estradas e, em tons de azul são
representadas as águas
( ) as cartas topográficas não representam áreas urbanas ou rurais, apenas
o relevo
( ) órgãos federais responsáveis produzem uma as cartas topográficas exclusiva para cada município do Brasil
( ) as cartas topográficas oficiais nunca apresentam, indicação de coordenadas.
a) V, F, V, F
b) V, V, F, F
c) V, F, V, V
d) F, F, V, V
e) F, F, F, V
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13. Quanto à representação do relevo em cartas topográficas, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As cartas topográficas representam o relevo por meio do traçado das
curvas de nível.
b) As curvas de nível representam a altitude e forma do relevo.
c) As curvas de nível apresentam a altitude, mas não indicam nada sobre as
formas de relevo.
d) Curvas de nível são linhas imaginárias projetadas para unir os pontos de
igual latitude.
e) Em geral as curvas de nível são representadas em equidistância.
14. Analise as proposições apresentadas, e depois assinale a alternativa
CORRETA.
I - Quanto mais próximas as curvas de nível estiverem uma das outras, elas
indicam maior declividade
II - Quanto mais próximas as curvas de nível estiverem uma das outras, elas
indicam menor declividade
III - Rios e canais de drenagem são paralelos as curvas de nível
IV- As curvas de nível formam um "M" acima das confluências fluviais.
a) (I) (II) estão corretas.
b) (II) (III) estão corretas.
c) (I) (IV) estão corretas.
d) (III) (IV) estão corretas
e) Nenhuma está correta
15. Observe a figura 1. De acordo com os perfis topográficos, assinale
a alternativa CORRETA que identifica o relevo representado pelas
curvas de nível.
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1

2

3

a) O perfil ilustrado pela figura 2 está de acordo com as curvas de nível da figura 1
b) O perfil ilustrado pela figura 3 está de acordo com as curvas de nível da figura 1
c) O perfil ilustrado pela figura 3 é a representação de uma careta topográfica
d) A maior elevação está na poção da carta representada com curvas mais
afastadas
e) A figura 2 é a ilustração de uma carta topográfica
16. Sobre o relevo e as bacias hidrográficas, assinale a alternativa
CORRETA que NÃO condiz com a realidade.
a) As curvas de nível representam a elevação do terreno incluindo os topos de
morro, essas porções são os delineadores dos chamados divisores de água.
b) Os divisores de água determinam a direção do fluxo das águas superficiais, formando os cursos de água.
c) Uma área delimitada pelos divisores de água, composta por dois ou mais
vales, drenada por um rio principal e seus afluentes é definida como bacia hidrográfica.
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d) São áreas mal drenadas onde há acúmulo de água em que a ocorrência
de enchentes é frequente.
e) São áreas somente com drenagem artificial criada.
17. Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o comprimento gráfico para representar 5 km de terreno em uma escala
numérica de 1/250 000.
a) 2,5 cm
b) 5 cm
c) 2 cm
d) 1,25 cm
e) 1,50 cm
18. Assinale a alternativa CORRETA que identifica a escala numérica
necessária para representar 3,5 km em 2 cm gráficos.
a) 1: 175.000
b) 1: 35.000
c) 1: 70.000
d) 1: 20.000
e) 1: 150.000
19. Coloque (V) se a frase for verdadeira, e (F) se for falsa. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
( ) Quanto maior a escala, mais detalhe apresenta o mapa, e menor é o
denominador da fração.
( ) Quanto maior a escala, mais detalhe apresenta o mapa, e maior é o
denominador da fração
( ) Quanto menor a escala, menos detalhe apresenta o mapa, e maior é o
denominador da fração.
( ) A escala 1: 20.000 é maior que a escala 1: 10.000.Assim, o mapa representado na escala 1: 20.000 apresentam mais detalhes.
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( ) As plantas cadastrais utilizam escalas grandes, maiores que 1: 10 000.
a) (F) (F) (V) (V) (F)
b) (F) (V) (V) (F) (F)
c) (V) (F) (V) (F) (V)
d) (V) (V) (F) (V) (F)
e) (V) (F) (F) (F) (V)
20. Sabe-se que os mapas são formas de comunicação. Eles buscam
espacializar certos fenômenos, trazem informações respondendo
perguntas básicas, como: Onde? (Qual ou o quê?) Quanto? Em
que ordem? Com base nessa informação, assinale a alternativa
CORRETA que completa a lacunas das seguintes frases:
As questões de aspecto qualitativo são caracterizadas pelas relações de diversidade entre os conteúdos. As apresentações são trabalhadas a partir da
abordagem _____________________ .
As questões de aspecto quantitativo são caracterizadas pelas relações de
proporcionalidade entre os conteúdos e conjuntos espaciais. As apresentações se dão a partir da abordagem ___________________ .
Correspondendo à ordem dos objetos, caracterizando relações de ordem entre os conteúdos, as apresentações se dão a partir da abordagem
_____________________.
a) quantitativa – qualitativa – ordenativa
b) ordenativa – quantitativa ordenativa
c) qualitativa – ordenativa – quantitativa
d) qualitativa – quantitativa – ordenativa
e) nenhuma está correta.
21. Observe os símbolos a seguir, e especifique em que tipo de representação cartográfica eles se encaixam.
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a) quantitativa, qualitativa, ordenativa
b) ordenativa, qualitativa, quantitativa
c) qualitativa, ordenativa, quantitativa
d) quantitativa, ordenativa, qualitativa
e) quantitativa, ordenativa, ordenativa.
22. Imagine que no mapa do Brasil você deve destacar locais em que
ocorre atividade mineradora, e especificar qual o principal minério
dessa região. Que tipo de abordagem você utilizaria para essa representação? Qual dos mapas ilustrados poderia expressar melhor
essa informação? Assinale a alternativa que responde as questões
apresentadas.

a) qualitativa – mapa 2
b) ordenativa – mapa 2
c) qualitativa – mapa 1
d) quantitativa – mapa 1
e) ordenativa – mapa 1
23. Fenômenos espaciais específicos requerem representações específicas para serem representados. Assim, associe os fenômenos com
as manifestações cartográficas listadas abaixo. Depois assinale a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
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1. estradas

( ) manifestações zonais

2. áreas urbanas ou rurais

( ) manifestações pontuais

3. localizações, específicas (escola, igreja etc.) ( ) manifestações lineares
4. hidrografias

( ) manifestações lineares

a) (3) (4) (2) (1)
b) (2) (3) (4) (1)
c) (4) (3) (2) (1)
d) (2) (3) (1) (4)
e) (1) (2) (3) (4)
24. Imagine que você deve representar um mapa das regiões brasileiras, enfatizando a extensão delas, estabelecendo uma ordem, de
maior para menor. Entre as opções abaixo, assinale a mais adequada para essa representação.
a) uso de pontos com formas diferentes.
b) uso de linhas de espessura igual e sentidos diferentes.
c) uso de cores bem destoantes.
d) uso de cores próximas em dégradé.
e) uso de pontos com formas iguais.
25. Suponha que você deve produzir um mapa que estabeleça uma
ordem entre as regiões com maior participação no PIB (Produto
Interno Bruto) do Brasil. Sabendo que a ordem de maior para menor participação no PIB é: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e
Norte. Qual seria a melhor representação em um mapa colorido e
com legendas do tipo:
a) uma única cor
b) símbolos diferentes para cada região
c) cores claras nas regiões de maior produção
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d) cores quentes
e) dégradé de cores indicando maior produção com tons mais fortes e menor produção com tons mais fracos
26. Sabendo que você deve representar os trajetos das principais
estradas brasileiras, classificando-as em: federais pavimentadas;
federais não pavimentadas; estaduais pavimentadas e em estaduais
não pavimentadas. Com base nesta informação, assinale a alternativa
CORRETA que identifica o tipo de representação que deve ser adotado.
a) Variação do comprimento do traço.
b) Variação da espessura do traço.
c) Variação da forma ou cor do traço.
d) Variação de linha para ponto.
e) Variação de linha para cor do ponto.
27. Um mapa hipsométrico, ou mapa climático, que representam as
altitudes do relevo e as temperaturas respectivamente, são construídos a partir de _______________________, linhas que unem pontos
de mesmo valor.Normalmente as linhas são acompanhadas de
valores, podem ainda ser transcritas por cores, estabelecidas por
intervalos de valores, proporcionando coloração que indica as
altitudes e temperaturas mais baixas e mais altas em determinadas zonas; portanto, mapas como esses são uma representação
______________________. Assinale a alternativa CORRETA que preenche as
lacunas da frase.
a) curvas de nível – ordenativas
b) isolinhas – quantitativas
c) curvas de nível – qualitativas
d) pontos – qualitativas
e) pontos - ordenativas
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28. Em uma representação que tem por objetivo demonstrar as quantidades e proporcionalidades, podem ser utilizadas formas geométricas para evidenciar essa variação numérica. Assim, para que
tal representação seja eficiente, ela deve sofrer algumas mudanças. Com base na informação dada, assinale a alternativa que indica o item que deve sofrer variação.
a) a forma geométrica.
b) a cor da forma geométrica.
c) o tamanho da forma geométrica.
d) textura da forma geométrica.
e) nenhuma das alternativas.
29. A representação quantitativa pode ser feita de diferentes maneiras. A que propicia resposta visual mais rápida e eficiente é a por
meio do uso de cores. No entanto, existem casos específicos em
que as cores podem prejudicar a visualização de certas informações, portanto devem ser usadas com parcimônia em manifestações como as:
a) pontuais de tamanho considerável
b) pontuais pequenas e linhas finas
c) zonais
d) lineares consideráveis
e) nenhuma das alternativas
30. Mapas que representam mudanças de um determinado fenômeno
ao longo do tempo, trazendo informações agregadas sobre um
tema num intervalo de tempo, e que fazem uma síntese do desenvolvimento daquele fenômeno, hoje são conhecidos como:
a) Mapas temáticos
b) Mapas estáticos
c) Mapas de fluxo
d) Mapas dinâmicos
e) Nenhuma das alternativas.
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31. Os mapas de fluxo têm como principal objetivo representar:
a) As posições sucessivas do fenômeno em seu deslocamento, materializando sua intensidade, direção e sentido.
b) As migrações.
c) As mudanças físicas realizadas pelo homem no espaço geográfico.
d) Os fluxos comerciais.
e) Os fluxos marítimos.
32. O planejamento ambiental usa a cartografia como um dos instrumentos que subsidia a organização espacial e a tomada de decisões.
A combinação de dados físicos naturais, com dados socioculturais
artificiais, e a interação resultante de seus elementos são representadas por meio de um ramo da cartografia, conhecido como:
a) Cartografia temática
b) Cartografia de síntese
c) Cartografia de base
d) Cartografia digital
e) Nenhuma das alternativas.
33. Em relação à cartografia de síntese, coloque (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
( ) É a área mais desenvolvida da cartografia.
( ) A interpretação e a organização cartográfica são seus elementos fundamentais.
( ) Os mapas representam elementos isolados.
( ) A cartografia de síntese está intimamente associada à cartografia ambiental.
( ) Não deve ser uma simples sobreposição de temas.
( ) Permite a criação de um produto, e colabora com o diagnóstico de variáveis determinantes para o planejamento.
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a) (F) (V) (V) (F) (V) (V)
b) (F) (V) (F) (V) (V) (V)
c) (V) (V) (F) (V) (V) (V)
d) (F) (V) (F) (V) (F) (V)
e) (F) (F) (V) (V) (F) (V)
34. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a definição de sensoriamento remoto.
a) Estudo do meio ambiente com tecnologia digital
b) Tratamento de imagens digitais
c) Estudo da superfície terrestre e seus elementos sem contato direto com
ela por meio do uso de imagens
d) Produção de mapas a partir de dados públicos.
e) Nenhuma está correta.
35. Sobre o sensoriamento remoto e imagens digitais, leia as afirmações e assinale as afirmativas CORRETAS e indique a única alternativa correspondente:
I – O sensoriamento remoto é feito exclusivamente a partir de imagens de
satélite.
II – As fotografias aéreas foram a base mais utilizadas para realização do
sensoriamento remoto até a década de 1990, permitindo geração de
informações confiáveis, são ainda hoje muito utilizadas.
III – F otografias aéreas são mais vantajosas do que imagens de satélite, pois
não apresentam distorções.
IV – ‑Sensoriamento remoto teve desenvolvimento representativo a partir do
período da Guerra Fria
a) II, IV
b) II, III, IV

Atividades autoinstrutivas

151

e-Tec Brasil

c) I, III
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
36. (FUVEST) Considere os exemplos das figuras e analise as frases
abaixo, relativas às imagens de satélite e às fotografias aéreas.

I. Um dos usos das imagens de satélites refere-se à confecção de mapas
temáticos de escala pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de
base à confecção de cartas topográficas de escala grande.
II. Embora os produtos de sensoriamento remoto estejam, hoje, disseminados pelo mundo, nem todos eles são disponibilizados para uso civil.
III. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo,
dentre outras características, as imagens de satélite constituem-se em
ferramentas de monitoramento ambiental e instrumental geopolítico valioso.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) Todas estão corretas.
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37. Sobre os satélites e imagens digitais, assinale a alternativa CORRETA.
a) São obtidas por sensores ativos ou passivos que transformam a radiação refletida pela superfície terrestre em códigos numéricos, que geram imagens.
b) Precisam ser impressas em papel ou gravadas em filme sempre.
c) Resolução espacial das imagens de satélite é sempre menor que das fotografias aéreas.
d) O Brasil possui um satélite próprio e exclusivo do governo federal.
e) Imagens de satélite não representam vegetação.
38. Quanto à resolução espacial, assinale a alternativa CORRETA.
a) É o mesmo que escala
b) Refere-se à capacidade de um sensor de distinguir objetos de acordo com
suas dimensões
c) É uma grandeza diretamente proporcional
d) A resolução 30 metros é maior que a resolução 1 metro
e) Nenhuma das alternativas
39. Relacione as colunas sobre as fases da fotointerpretação. Depois
assinale a alternativa CORRETA.

1. Detecção.

( ) Estabelece o agrupamento dos objetos
de acordo com a Classificação.

2. Reconhecimento e Identificação.

( ) Separa os diferentes grupos de objetos
ou elementos

3. Análise ou delineamento.

( ) Observar e reconhecer o objeto

4. Classificação.

( ) Define a forma de representação dos
elementos fotointerpretados.

5. Idealização

( ) confirmar a identificação dos objetos
detectados
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a) (3) (2) (4) (1) (5)
b) (4) (1) (3) (2) (5)
c) (5) (2) (1) (4) (3)
d) (3) (4) (1) (5) (2)
e) (2) (1) (4) (3) (5)
40. O objetivo da estereoscopia é
a) Ressaltar as cores das imagens
b) Propiciar aumento de escala
c) Propiciar visualização da imagem em três dimensões
d) Propiciar diminuição da distorção
e) Nenhuma está correta.
41. Supondo que você deve fazer classificação da cobertura vegetal
de uma área por meio de fotografias aéreas ou imagens, assinale
a alternativa CORRETA que indica (qual seriam) os principais elementos que o ajudariam nessa tarefa:
a) tamanho, forma, sombra
b) cor, textura, sombra
c) cor, textura, forma
d) tamanho, localização e padrão
e) nenhuma das alternativas
42. O georreferenciamento é um dos processos mais importantes no geoprocessamento. Em relação a esse processo é INCORRETO afirmar
a) É o posicionamento de informações espaciais de acordo com um sistema
de coordenadas.
b) Permite a correção de distorções de imagens.
c) Só é adequado às coordenadas UTM
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d) A forma mais comum de sua realização é por meio de SIG
e) Nenhuma das alternativas
43. A tecnologia dos SIGs é essencial à produção cartográfica atual.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta as principais funções e características.
a) armazenamento e organização de dados espaciais
b) ferramentas para tratamento de dados
c) ferramentas para confecção de mapas
d) produz resultados visuais que colaboram para decisões de planejamento
do meio físico
e) todas as alternativas estão corretas.
44. Entre as possibilidades de obtenção de coordenadas geográficas,
a alternativa CORRETA é a:
a) Cartas topográficas, GPS, plantas e croquis.
b) Cartas topográficas, GPS, imagens georreferenciadas.
c) Mapas, imagens de satélite, endereços exatos.
d) SIGs e fotografias aéreas.
e) Nenhuma das alternativas.
45. Analise as proposições que abordam o sistema GPS. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
I - Tecnologia que permite a localização espacial em qualquer lugar do planeta por meio da recepção de coordenadas emitidas por satélites orbitais
II - Criado para uso civil
III - Sinal preciso e liberado gratuitamente, e não permite erro nenhum na
localização
IV - Aparelhos que trabalham com o sinal GPS permitem o cálculo de distâncias, áreas, velocidade de deslocamento e altitude.
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a) Todas estão corretas são verdadeiras
b) (I) (II) e (III)
c) II e IV
d) (I) (IV)
e) (I) (III)
46.A respeito da aplicação da cartografia ambiental no ambiente rural,
pode se dizer que a legalização de imóveis rurais é condicionada
a aplicação de conhecimentos mínimos de cartografia e legislação
ambiental. Além disso, há outras possibilidades de aplicação de tecnologias cartográficas no meio rural. Indique a alternativa que demonstra essas possibilidades de acordo com as afirmativas abaixo.
I - controle de áreas cultivadas e produção para o proprietário
II - monitoramento da expansão de áreas agrícolas para os governos
III - previsão de impactos ambientais
IV - controle de focos de incêndio e pragas
a) Todas as afirmativas estão corretas
b) (I) (II) (III)
c) (II) (IV)
d) (I) (II)
e) (III) (IV)
47. As representações abaixo indicam a comparação para fins de monitoramento da dinâmica espacial de um município. Como se os
“mapas” tivessem sido produzidos por meio de cartografia digital,
você pode observar as mudanças de área nos usos do solo divididos em três categorias: área urbanizada, floresta nativa e área
agrícola. Assinale o que os mapas permitem afirmar.
MUNICÍPIO “X”
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a) A área urbana aumentou suprimindo área de floresta nativa.
b) Os mapas permitem afirmar que habitantes da zona rural do município
migraram para área urbanizada.
c) Mudanças irrelevantes para a escala.
d) A área de floresta diminuiu em virtude de processos naturais.
e) Nenhuma das alternativas corresponde a representação.
48.Entre as principais aplicações da cartografia ambiental nomeio urbano apresentadas, podemos citar:
I - controle de áreas construídas
II - previsão para cálculo de impostos territoriais
III - monitoramento de indicadores ambientais
IV - controle de áreas de enchente
V - levantar índices de desemprego
a) I, III, e IV
b) III e IV
c) I, II, III, IV
d) I e IV
e) Todas estão corretas.
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49.Um dos principais métodos de construção cartográfica sem auxílio
de cartografia digital é o:
a) Método overlay
b) Método corocromático
c) Método dos fluxos
d) Método isarítmico
e) Nenhuma das alternativas.
50.Observe atentamente a área urbanizada representada na figura
abaixo. Depois assinale a alternativa CORRETA que resume o ilustrado na imagem.

a) urbanização intensa, mas mantendo boas reservas de cobertura vegetal
b) urbanização moderada
c) urbanização intensa com pouca reserva de cobertura vegetal
d) urbanização não respeitando os limites das APPs
e) área rural.
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