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Caros (as) cursistas, 

Sejam bem-vindos (as) à disciplina de Sistema de Informação Geográfica, 

oferecida pelo curso FIC Auxiliar em Geoprocessamento, ofertado pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão! 

Nossa disciplina de Sistema de Informação Geográfica tem carga horária de 

20 horas e tem seus conteúdos divididos em duas unidades. Assim, nosso 

principal objetivo é que vocês conheçam alguns Sistemas de Informação 

Geográfica, seus fundamentos e opções de uso para aquisição, tratamento e 

análise de dados georreferenciados.  

O presente fascículo está dividido em duas unidades:  

Na primeira unidade, estudaremos sobre: sistemas de informação geográfica 

(SIG) e seus conceitos fundamentais, informação geográfica, a estrutura dos 

SIG, principais características, funções dos sistemas de informação 

geográfica e benefícios de utilização de sistemas de informação geográfica. 

Na segunda unidade, estudaremos sobre: a construção de projetos em um 

sistema de informação geográfica, acesso a dados geoespaciais, 

representação de dados espaciais e introdução ao georreferenciamento. 

Bom aprendizado a todos (as) e que essa disciplina contribua para o seu 

desenvolvimento! 

Profª Willinielsen J. S. Lago 

Então, vamos começar?  
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1. Atenção (chama a atenção para aspectos que merecem maior 

atenção para a compreensão do conteúdo). 

 

 

2. Você sabia? (traz uma contextualização entre o conteúdo estudado 

e a prática profissional); 

 

3. Saiba mais (traz referências complementares para aprofundamento 

de estudos (livros, sites, artigos, links, etc.); 

 

4. Sistematizando o conteúdo (traz uma atividade para que o aluno 

realize e avalie o seu nível de compreensão do conteúdo). 
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OS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA  

 

Aqui começaremos a falar sobre os Sistemas de Informação Geográfica. Você já 

ouviu falar sobre isso? 

Apesar de, na atualidade, termos um maior acesso à informação, muitos ainda 

desconhecem os sistemas que são capazes de oferecer informação à população sobre 

inúmeras atividades. 

Conheceremos um pouco o que são os Sistemas de Informação Geográfica, suas 

características, funções e como os projetos de aquisição de informações são construídos 

dentro desses sistemas. 

 

1.1 Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e seus Conceitos Fundamentais 

 

Nessa unidade nossos objetivos são:  

 

● Conhecer os princípios gerais dos Sistemas de Informações Geográfica; 

● Saber do histórico dos Sistemas de Informações Geográficas; 

● Conhecer os Sistemas de Informação Geográfica e seus conceitos fundamentais; 

● Identificar uma Informação Geográfica; 

● Identificar as principais características dos Sistemas de Informação Geográfica;  

● Conhecer as funções dos Sistemas de Informação Geográfica; 

● Conhecer os benefícios de utilização de Sistemas de Informação Geográfica. 

 

Para começo de conversa... 
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Fonte: Toda Mafalda. Quino. Martins Fontes, 1999. 

  

 Onde estamos? Ainda é uma pergunta recorrente no nosso tempo, desejamos 

poder responder essa e tantas outras perguntas sobre o lugar em que vivemos como: o que 

está acontecendo? Por que está acontecendo? Onde está acontecendo? E tantos outros 

questionamentos. Os Sistemas de Informação Geográfica foram idealizados para nos 

ajudar a responder essas e tantas outras perguntas, oferecendo informações sobre locais 

específicos. 

 Então, vamos conhecer esse sistema um pouco melhor? 

A literatura sobre o tema afirma que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

tornaram-se, ao longo de sua história, uma ferramenta imprescindível para estudos em 

diversas áreas.  

Nas últimas décadas, evidenciou-se uma expansão notável no desenvolvimento 

desses sistemas, assim como em sua utilização por indivíduos, universidades e, ainda, 

pela esfera pública e a privada, para os mais diversos fins; pois suas aplicações são vastas 

e geram avanços fundamentais no entendimento das relações do homem com o meio em 

que vive. 

A utilização dos Sistemas de Informação Geográfica trouxe avanços para o 

entendimento de fenômenos naturais e sociais. E sua capacidade de ofertar grande volume 

de informações que facilitam a tomada de decisão é algo muito significativo, pois as 

informações sobre estudos e atividades humanas, antes dos computadores, só eram 

armazenadas em papel e estes em bibliotecas. 

Antes de conhecer o conceito de Sistema de Informação Geográfica precisamos 

falar, inicialmente, sobre outras definições necessárias: 
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1.2. Sistemas e Sistema de Informação  

 

Como podemos observar na figura 01 os sistemas dão origem a grupos baseados 

na informação: os sistemas de informação e os sistemas de informação geográfica. Esses 

sistemas são desenvolvidos para que as mais variadas informações tornem-se úteis para 

o planejamento de ações e tomada de decisão. 

Figura 01: Relação entre sistema, sistema de informação e sistema de informação geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: A autora (2020). 

Na figura 02, conheceremos alguns conceitos sobre a diferenciação entre Sistemas 

e Sistemas de Informação. Tais definições são necessárias para entendermos como essas 

expressões são distintas. 

  

 

 

Sistemas 

Sistema de 

Informação 

Sistema de 

Informação 

Geográfica 
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Figura 02: Definições de sistemas e sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Agora, que já podemos diferenciar Sistemas e Sistemas de Informação, 

precisamos conhecer a definição de um Sistema de Informação Geográfica para que 

possamos entender seu uso social. Então, veremos a seguir algumas definições 

encontradas na literatura para esse tema. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sistemas 

Sistema de 

Informação 

Trata sobre as relações entre o 

todo e suas partes, quando este 

conjunto tem um objetivo comum 

(BERTALANFFY, 2010). 

Conjunto ou arranjo de elementos 

relacionados de tal maneira a 

formar uma unidade ou um todo 

organizado (NAKANO; 

CEOLIN, 2006). 
  

Conjunto de processos, 

executados sobre dados brutos, 

para produzir informações que 

podem ser uteis durante a tomada 

de decisão (SOUZA et al, 2009). 

Sistemas que lidam com 

informações sobre um 

determinado assunto (VOLPI, 

2001). 
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Figura 03: Definições de sistemas e sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

 

Sistema de 

Informação 

Geográfica 

Sistemas voltados à aquisição, 

analise, armazenamento, 

manipulação e apresentação de 

informações referenciadas 

espacialmente (MARBLE, 1984). 

Um sistema de informações 

baseado em computador, que 

permite a captura, modelagem, 

manipulação, recuperação, 

análise e apresentação de dados 

georeferenciados (WORBOYS, 

1995). 

São sistemas computacionais, 

usados para o entendimento dos 

fatos e fenômenos que ocorrem 

no espaço geográfico (PINA; 

SANTOS, 2000). 

Um sistema que realiza o 

tratamento computacional de 

dados geográficos, que além de 

dados de características 

alfanuméricas, também através da 

localização geográfica oferece ao 

gestor a possibilidade de inter-

relacionar as mais variadas 

informações associadas a uma 

localização geográfica 

(MARCELINO, 2003). 

São as ferramentas 

computacionais que permitem 

realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes 

e ao criar bancos de dados 

georeferenciados (CÂMARA; 

DAVIS, 2004). 

Sistemas de informação que podem 

monitorar não apenas os eventos, 

atividades e outros tipos de informações, 

mas também a localização das 

ocorrências. Melhoram a eficiência e a 

efetividade do tratamento da informação 

de aspectos e eventos geográficos 

(LONGLEY et al., 2013). 

São sistemas automatizados 

usados para armazenar, analisar e 

manipular dados geográficos 

(DAVIS, 2014). 
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Como podemos ver, existem vários conceitos de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), esses conceitos estão descritos conforme a visão dos estudiosos sobre 

o tema e levaram em consideração suas funções. Assim, ao longo da história dos Sistemas 

de Informação Geográfica podemos encontrar diversos outros conceitos de SIG. 

Já que estamos falando da história dos SIG, essa linha do tempo pode ser dividida 

em:  

● Histórico dos Sistemas de Informação Geográfica no mundo e 

● Histórico dos Sistemas de Informação Geográfica no Brasil. 

Alguns pesquisadores também dividem o histórico dos Sistemas de Informação 

Geográfica em três etapas: 

● 1ª Geração; 

● 2ª Geração e 

● 3ª Geração. 

Abaixo, podemos ver uma cronologia básica da evolução dos Sistemas de 

Informação Geográfica. Na figura 03, abaixo, podemos visualizar na mesma imagem 

essas duas perspectivas do histórico dos SIG. 

 

Figura 04: Cronologia da evolução dos Sistemas de Informação Geográfica. 

 

Fonte: Adaptado de Foresman, T. W. (1998) e Matias (2001). 
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O primeiro SIG de que se tem notícias foi criado no Canadá, nos primeiros anos 

da década de 1960, e se chamava Canadian Geografic Information System – CGIS. Esse 

primeiro sistema de informação geográfica foi desenvolvido com o objetivo de 

inventariar terras do país e avaliar o estado dos principais recursos em grande parte do 

Canadá. 

Na década de 1970, os Estados Unidos começaram a utilizar os sistemas de 

informação geográfica para uso militar. A Europa veio logo após os Estados Unidos da 

América. 

Na década de 1990, aconteceu um crescimento vertiginoso do uso dos sistemas de 

informação geográfica, nessa época foram lançados vários programas que apresentavam 

uma interface mais amigável ao público, além de apresentarem tempo de respostas mais 

rápidos. 

No cenário brasileiro, o uso do SIG acontece, inicialmente, em meados da década 

de 1970, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Nas décadas seguintes, 

surgiram grupos de pesquisa em universidades e programas nacionais, difundindo assim 

o Geoprocessamento e a utilização de Sistemas de Informação Geográfica no Brasil. 

 

 

1.3. Informação Geográfica (IG) 

 

 Para falarmos dos Sistemas de Informação Geográfica devemos entender também 

o conceito de Informação Geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

Atenção! 

 

Vale lembrar que os Sistemas de Informação Geográfica podem apresentar as 

siglas SIG ou GIS, sigla da denominação em inglês, Geographic Information 

Systems. 
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Figura 05: Informação Geográfica 

 

 

Fonte: https://br.freepik.com/icones-gratis/mapa-com-espaco-reservado_736615.htm 

 

 De acordo com Ferreira (2006), esse conceito está ligado a pelo menos três 

características: 

  Informação sobre locais na superfície da Terra; 

  Conhecimento sobre onde alguma coisa está;  

  Conhecimento sobre o que está em uma dada localização.  

 A Informação Geográfica é um tipo de informação que não se limita ao âmbito 

cartográfico, ela deve ser entendida como aquela que é capaz de ser georreferenciada, ou 

seja, localizada no espaço geográfico (FURTADO, 2006). Pois, através da localização 

geográfica, qualquer fenômeno pode ser georreferenciado e introduzido no SIG, onde 

toda a informação pode ser organizada por diversas camadas e sobrepostas para análise. 

 Teixeira et al. (1992) consideram como informação geográfica o conjunto de 

dados cujo significado contém associações ou relações de natureza espacial, dados esses 

que podem ser apresentados em forma gráfica (pontos, linhas e polígonos), numérica e 

alfanumérica. Nas figuras abaixo, podemos ver representações de pontos, linhas e 

polígonos, além de representações alfanuméricas. 
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Figura 06: Representações gráficas de ponto, linha e polígono. 

Fonte: A autora (2020). 

 

PONTOS DE 

AMOSTRAGEM 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

W S 

1 46° 37” 13,0’ 25° 58” 48,7’ 

2 46° 37” 13,5’ 25° 58” 48,1’ 

3 46° 37” 12,8’ 25° 58” 40,8’ 

4 46° 37” 13,2’ 25° 58” 49,0’ 

 

Figura 07: Representação alfanumérica. 

Fonte: A autora (2020). 

 

 

Você sabia?? 

 

As Informações Alfanuméricas são também chamadas não-

gráficas ou não-espaciais, descrevem os atributos temáticos (qualitativos e 

quantitativos), armazenam características das entidades mapeadas. Podemos 

citar como exemplos: largura de rios, nomes de ruas, nomes de bairros, etc.  
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As informações geográficas desempenham um papel muito importante na 

construção de bases de dados e estão diretamente relacionadas à qualidade do produto 

final dos Sistemas de Informação Geográfica. 

 

1.4 Estrutura dos Sistemas de Informação Geográfica 

Para que possamos compreender um pouco mais o funcionamento dos Sistemas 

de Informação Geográfica, temos de saber que esses sistemas possuem elementos 

indispensáveis para a realização de suas funções, os quais Rosa (2013) denomina de 

componentes: o hardware e o software. O hardware é o componente físico (a máquina), 

o elo de comunicação entre os usuários e o software (o programa). 

De acordo com Druck et al. (2004), para que estes softwares específicos para 

geoprocessamento funcionem adequadamente, devem apresentar as estruturas abaixo: 

● Interface com usuário; 

● Entrada e integração de dados; 

● Funções de processamento gráfico e de imagens; 

● Visualização e plotagem; 

● Armazenamento e recuperação de dados (organizados sob a forma de um banco 

de dados geográficos). 

Na figura 08, podemos visualizar a inter-relação entre as estruturas que compõem os 

SIG. 

Cada sistema, em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes 

componentes de forma distinta, mas todos estão usualmente presentes num SIG 

(CÂMARA et. al., 1996). 
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Figura 08: Estrutura dos SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, adaptado de Davis; Câmara (1999). 

 

1.5. Principais Características dos Sistemas de Informação Geográfica  

  

 Tais sistemas tornaram-se, desde sua criação, em instrumentos indispensáveis 

para diversos estudos por apresentarem características peculiares. 

 O termo Sistema de Informação Geográfica é aplicado para sistemas que realizam 

o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações com base em 

suas características alfanuméricas e sua localização espacial (INPE, 2002). 

 Seu uso se justifica não só pelas suas capacidades gráficas, mas, sobretudo, pelas 

suas potencialidades analíticas, (...) ferramenta ideal para isolar, descrever relações 

espaciais e elaborar modelos estatisticamente testáveis (WALKER, 1990; HASLETT, 

1990). 

 Assim, podemos citar como as principais características dos Sistemas de 

Informação Geográfica: 

   Utilização de diferentes informações geográficas em uma única base de dados; 

 Reunir diversas informações geográficas, manipulá-las e gerar uma nova informação; 

 Visualização, consultas, recuperação e saídas de informações contidas no banco de 

dados. 
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 De maneira simplificada, as características dos SIG podem ser agrupadas em três 

grandes blocos: aquisição de dados, processamento de dados e visualização de dados. 

 

Figura 09: SIG na perspectiva da aquisição de dados, do seu processamento, visualização e 

geração de alternativas a decisões. 

 

 

Fonte: A autora, adaptado de Bahr e Vögtle (1999). 

 

 Uma característica básica e geral num SIG é sua capacidade de tratar as relações 

espaciais entre os objetos geográficos. Essa estrutura é chamada Topologia e esses 

relacionamentos espaciais podem ser por vizinhança, proximidade e pertinência 

(CÂMARA, 1996). 

 

 

 

Voce sabia?? 

 

A Topologia é um procedimento matemático para definir 

relações espaciais (pontos, linhas e polígonos).  

Vantagens das relações topológicas: 

• Armazenar dados vetoriais, de forma mais eficiente; 

• Processar um maior número de dados; 

• Permitir a conexão de linhas em rede, combinar polígonos 

adjacentes e sobrepor feições geográficas. 
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1.6. Funções dos Sistemas de Informação Geográfica  

Os sistemas de informações geográficas foram idealizados e desenvolvidos como 

uma tecnologia voltada à gestão da informação. 

 As funções dos Sistemas de Informação Geográfica dependem dos tipos de dados 

envolvidos. A análise geográfica engloba funções como: superposição, ponderação, 

medidas de área e perímetro, mapas de distância, tabulação cruzada, dentre outras. Essas 

funções operam sobre dados em uma área de trabalho definida pelo usuário (CÂMARA, 

et al., 1996). 

 A lista de funções que um SIG apresenta, está intimamente ligada à sua finalidade, 

pois é a partir dela que suas funções serão definidas.  Existe ainda a afinidade do usuário 

com o sistema, em que ele pode achar mais conveniente usar uma ferramenta em um 

sistema que em outro. 

 Existe, atualmente, uma enorme variedade de funções de manipulação e análises 

de dados disponíveis nos Sistemas de Informação Geográfica. Além disso, novas funções 

estão sempre sendo adicionadas ao conjunto das já existentes (LISBOA FILHO; 

IOCHPE, 1996). 

 Segundo Aronoff (1989), as funções dos SIG podem ser agrupadas em quatro 

classes principais: 

● Manutenção e análise de dados espaciais; 

● Manutenção e análise de atributos descritivos; 

● Análise integrada de dados espaciais e descritivos; 

● Formatação e saída. 

Figura 10: As funções dos SIG. 

 

 

Fonte: Adaptado de Aronoff (1989). 

 

   
Manutenção e 

análise  de dados 
espaciais 

 

Manutenção e 
análise  de 
atributos 

descritivos 

 

Análise 
integrada de 

dados espaciais e 
descritivos 

 
Formatação e 

saída 
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Na tabela 1, podemos verificar mais detalhadamente as funções listadas por 

Aronoff. 

 

Tabela 1: Classificação das Funções de Análises dos SIG 

 

 

Manutenção e análise de 

dados espaciais 

▪ Transformação de formato; 

▪ Transformação geométricas; 

▪ Transformação entre projeções; 

▪ Casamento de bordas; 

▪ Edição de elementos gráficos. 

 

Manutenção e análise de 

atributos descritivos 

 

▪ Edição de atributos descritivos; 

▪ Consulta a atributos descritivos. 

 

Análise integrada de dados 

espaciais e descritivos 

▪ Recuperação, classificação e medidas; 

▪ Sobreposição; 

▪ Vizinhança; 

▪ Conectividade. 

 

Formatação e saída 

▪ Anotações em mapas; 

▪ Posicionamento de rótulos; 

▪ Padrões de texto e estilos de linhas; 

▪ Símbolos gráficos. 

Fonte: Aronoff (1989). 

 

A tabela 1 nos mostra uma lista considerável de funções genéricas dos SIGs, 

contudo, essa lista não engloba todas as funções disponíveis na atualidade, pois os 

Sistemas de Informação Geográfica continuam sendo aperfeiçoados, buscando solucionar 

as demandas de seus usuários. 

  

1.7. Por que usar um Sistema de Informação Geográfica? 

Já conhecemos um pouco dos SIG e suas vantagens de uso, entendemos que esses 

sistemas específicos se apresentam como ferramentas de grande valia para a sociedade, 

trazendo inúmeros benefícios. Abaixo, listamos algumas das utilidades desses sistemas: 

●  É capaz de integrar dados coletados de fontes heterogêneas; 

● Tem uma ampla gama de aplicações; 
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● Oferece mecanismos para recuperar, manipular e visualizar dados; 

● Proporciona o armazenamento, a manipulação e a análise de um grande 

volume de informações; 

● Facilita o trabalho dos gestores e tomadores de decisão; 

● É capaz de fazer buscas e seleções de dados de tabelas e visualização 

gráfica e espacial dos mesmos; 

● Auxiliam na compressão de eventos, através de modelos de simulação; 

● Otimizam tempo de execução e pesquisas e consequentemente de 

respostas ao usuário; 

● Proporcionam estudos de baixo custo; 

● Fazem a ligação entre a base de dados gráfica e alfanumérica; 

● Visão abrangente do espaço geográfico para o planejamento e intervenção 

sobre o mesmo; 

● Comunicação dos dados, por mapas, tabelas, gráficos relatórios; 

● Sistematização, sobreposição e cruzamento da informação territorial 

● Utilizam dados em formato digital;  

● Apresentam grande velocidade de processamento e resposta para o 

usuário; 

● Proporcionam rapidez na análise de alternativas. 

 

 

  

 

Atenção! 

Nesta unidade falamos sobre: 

Diferença entre sistemas, sistemas de informação e sistemas de 

informação geográfica; 

Os Sistemas de Informação Geográfica - algumas das definições 

encontradas na literatura, suas principais características, funções, 

estruturas e benefícios, além de seu histórico no mundo e no Brasil; 

A informação geográfica, seu conceito e suas principais 

características. 
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE 1 
 

1. Agora que aprenderam um pouco mais sobre os aspectos gerais dos 

Sistemas de Informação Geográfica, cite duas de suas principais 

características: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________ 

2. Sobre as informações geográficas é correto afirmar: 

a) Este tipo de informação não está limitada ao âmbito cartográfico. 

b) Engloba somente informações do tipo não espacial. 

c) Conjunto de dados com significado exclusivamente numérico. 

d) Os dados relacionados a elas não podem ser representados de forma gráfica. 
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CONSTRUÇÃO DE 

PROJETOS EM SIG  

 

Nessa unidade nossos objetivos são:  

 

● Exemplificar as necessidades básicas para a construção de projetos em um 

Sistema de Informação Geográfica; 

● Reconhecer as principais fontes oficiais de obtenção de dados geoespaciais; 

● Conhecer os tipos de representação de dados espaciais; 

● Conhecer as principais características do georreferenciamento. 

 

2.1. A Construção de Projetos em um Sistema de Informação Geográfica  

 

Para começo de conversa... 

[...] 

Subiu a construção como se fosse sólido 

Ergueu no patamar quatro paredes mágicas 

Tijolo com tijolo num desenho lógico 

Seus olhos embotados de cimento e tráfego 

 

Sentou pra descansar como se fosse um príncipe 

Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo 

Bebeu e soluçou como se fosse máquina 

Dançou e gargalhou como se fosse o próximo 

[...] 

(Música do escritor e compositor Chico Buarque,1971)  
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 Assim como no processo da construção civil, a arquitetação de projetos em 

Sistemas de Informação Geográfica envolve etapas e planejamento, e sobre esses passos 

que iremos falar agora. Então vamos começar? 

 Atualmente, existem vários Sistemas de Informação Geográfica disponíveis no 

mercado, sendo cada um com diversas aplicações. De acordo com Francisco; Oliveira 

(2007), não é uma tarefa fácil a escolha de um sistema de informação geográfica. Para 

isso, sugere observar pelo menos três pré-requisitos:  

 • o custo de aquisição;  

• a facilidade operacional (o idioma, a terminologia, a interatividade e a interface 

gráfica); 

 • as operações no sistema (potencialidades e aplicabilidades). 

 

Então, é necessário conhecer alguns SIGs. Abaixo, temos uma figura com alguns dos 

programas mais utilizados na atualidade. 

Figura 11: Softwares mais usados no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2020). 
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Uma das dúvidas mais frequentes dos iniciantes em SIG é como escolher o 

software mais adequado para realizar um trabalho específico. 

 A dúvida aumenta quando o usuário se depara com a grande lista de programas 

disponíveis no mercado.  E surgem ainda mais perguntas... 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Um software proprietário é melhor que um software livre? 

Um software que tem muitas funções é melhor que aquele que tem poucas? 

As funções são as mesmas para todos os softwares? 

Um software importado é melhor que um software nacional? 

 

 

Você sabia? 

 

Existem dois tipos de softwares: os proprietários e os livres. 

Softwares Proprietários ou Comerciais – têm proteção contra cópia e 

distribuição e seu uso é condicionado ao pagamento realizado pelo usuário.  

Softwares Livres ou de Código Aberto – baixados gratuitamente, são de 

livre consulta, examinação ou modificação. 

. 
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 Diante dessas e tantas outras dúvidas, devemos ser sensatos na escolha.  Não 

existe uma resposta pronta para todas as questões, e assim devemos entender aqui que o 

melhor software depende daquilo que você, o usuário, deseja realizar. 

 Antes de passar horas pensando qual software utilizar devemos inicialmente 

saber: 

 

O que queremos fazer?  

 Onde queremos fazer? 

 Como queremos fazer? 

 Qual o nosso orçamento? 

 O que já existe de informação para a área? 

 

Assim, teremos um indicativo sobre nossos objetivos a serem alcançados e 

poderemos, diante dos programas de GIS disponíveis, escolher o que nos oferta as 

funcionalidades que nos ajudarão a concluir nossos objetivos. 

Câmara e Davis (2001), relatam  que em um SIG, existem duas grandes formas de 

organização de um ambiente de trabalho: 

 

1. Organização baseada num banco de dados geográficos; 

2. Organização baseada em projetos. 

 

Na organização baseada em banco de dados geográficos o usuário define, 

inicialmente, o esquema conceitual associado às entidades do banco de dados 

geográficos, indicando para cada tipo de dados seus atributos não-espaciais e as 

representações geométricas associadas. 

Quando o usuário decide usar a organização baseada em projetos, ele define 

inicialmente um referencial geográfico (que delimita uma região de trabalho) e em 

seguida, define as entidades geográficas que compõem o projeto. 

Os autores ainda frisam que: 

Um banco de dados geográficos pode ser dividido em projetos, e as definições do 

banco de dados valem para todos os projetos criados. 
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Um projeto é usualmente composto por um conjunto de níveis, camadas ou planos 

de informação (PI), que variam em número, tipos de formatos e de temas, conforme as 

necessidades de cada tarefa ou estudo. 

 

 

2.2. Acesso a Dados Geoespaciais  

 

Os mapas em papel ou digitais são ferramentas essenciais quando se pensa em 

planejamento do uso e ocupação de um determinado território. Mas de onde vem e como 

são adquiridos os dados que são utilizados para a produção desses mapas? 

A obtenção de dados pode ser realizada de duas maneiras: 

● Indireta - quando são obtidos a partir de sensores remotos; 

Os dados de sensores remotos são gerados de forma controlada, sendo possível 

determinar aspectos da variação da temperatura, altitude, sedimento, biomassa, 

crescimento do uso e ocupação, etc. Esses dados podem ser utilizados em modelagens 

das variáveis geofísicas e biológicas como dos recursos naturais, desertificação, 

desflorestamento, queimadas, poluição e etc. Os exemplos desses dados são: Imagens de 

satélites, fotografias aéreas, imagens de radar, imagens climáticas, entre outros. 

● Direta - quando vamos a campo coletar as informações. 

A coleta de dados em campo pode ser feita com o auxílio de dispositivos de GPS, 

aplicativos de smartphones, entrevistas, pesquisas a acervos de dados impressos como 

mapas, planilhas, etc. 

Com o aumento da disponibilidade de dados online e gratuitos, a coleta de dados 

ficou mais fácil. Existem inúmeros repositórios on-line que permitem ao usuário acesso 

a dados como catálogos de metadados, imagens de satélite, planilhas com séries históricas 

de clima, mapas ambientais e socioeconômicos, etc. Esses dados estão em diversos 

formatos e modelagens, pois existem diversos softwares de processamento de dados 

geográficos. 

Mas você deve estar se perguntando: onde conseguir dados oficiais?  

Os principais geradores de informações e dados oficiais do Brasil são o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Diretoria de Serviço Geográfico do 

Exército Brasileiro – DSG, o Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o 
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Serviço Geológico do Brasil – CPRM, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, a Agência Nacional de Águas – ANA e a Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais - INDE.  

 

Na tabela 2, estão os endereços dos principais repositórios de informações 

geográficas no Brasil: 

Tabela 2: Repositórios de Informações Geográficas  

ANA https://dadosabertos.ana.gov.br/ 

ANA – 

HIDROWEB 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas 

BDGEX/DSG https://bdgex.eb.mil.br/mediador/ 

CEMADEN http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/ 

CPRM http://www.cprm.gov.br/ 

DATASUS http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02 

DNIT http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/ 

EMBRAPA http://geoinfo.cnpm.embrapa.br/ 

EMBRAPA – 

RELEVO 

https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/download/index.htm 

FUNAI http://www.funai.gov.br/index.php/2013-11-06-16-17-07 

IBAMA http://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset 

IBGE https://www.ibge.gov.br/ 

IBGE-MAPAS https://portaldemapas.ibge.gov.br 

INCRA http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php 

INPE http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ 

INPE - 

QUEIMADAS 

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/ 

INPE - 

TOPODATA 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php 

MMA https://www.gov.br/mma/pt-br 

ZEE-MA http://www.zee.ma.gov.br/Portal/basededados 
Fonte: A autora (2020). 

 

 

2.3. Representação de Dados Espaciais  

Para entendermos como representar o mundo real em um sistema computacional 

é necessário saber como os objetos e fenômenos podem ser inseridos nessa representação. 

A associação correta de objetos e fenômenos dentro do espaço geográfico é realizada 

baseando-se na espacialização de dados geográficos e essa espacialização é feita em 

Sistemas de Informação Geográfica. 

https://www.embrapa.br/
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Dessa forma, Câmara (1996) descreve o dado espacial como qualquer tipo de dado 

que descreve fenômenos associados a alguma dimensão espacial. 

O autor ainda expõe um conceito bem mais específico: o de dado geográfico ou 

georreferenciado, que são dados espaciais em que a dimensão espacial está associada à 

sua localização na superfície da terra, num determinado instante ou período de tempo. 

A representação do mundo real nos sistemas de informação geográfica é feita 

utilizando dados vetoriais e matriciais.  

 

Figura 12: Representações com dados vetoriais e matriciais. 

 

Fonte: A autora (2020). 
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Vamos conhecer melhor cada uma delas? 

● Representação de Dados Vetoriais 

Aqui, os objetos ou fenômenos do mundo real são reproduzidos dentro do SIG e 

esses objetos possuem sua localização e aparência representados por pares de 

coordenadas. 

Essas representações podem ser visualizadas através de três elementos gráficos:  

 

 - Ponto 

 - Linha 

 - Polígono 

 

Figura 13: Representação de Dados Espaciais. 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Os Pontos 

 São representados por um par de coordenadas (x,y). Representam feições como 

postes de iluminação, árvores, locais de coleta, etc. 

 

As Linhas 

São representadas por um conjunto de pontos conectados que podem ou não conter 

informações das feições mapeadas. Podem representar rios, linhas de transmissão de 

energia, arruamentos, rede de telefonia, etc. 

 

 

 

 Representação de Dados Espaciais  

 Vetor 

 Pontos 

 Linhas 

 Polígonos 

 Raster 
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Os Polígonos 

Correspondem a uma sequência de linhas conectadas em que o ponto inicial 

coincide com o ponto final. Os polígonos representam o mapeamento de áreas como tipo 

de solo, vegetação, geologia, urbanização, agricultura, etc.  

 

Figura 14: Representação de Dados Espaciais. 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

● Representação Matricial 

 O formato matricial também é chamado de formato raster e é caraterizado por uma 

malha quadricular. Essa malha é representada por uma matriz de células de i colunas e j 

linhas, onde cada célula formada possui um valor correspondente ao atributo estudado e 

uma coordenada (x, y). 

 

Figura 15: Representação de Dados Espaciais – Raster. 
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Fonte: A autora (2020); Imagem Landsat 8 (2018). 

 

 

2.4. Introdução ao Georreferenciamento 

 Aqui falaremos um pouco sobre o georreferenciamento de imagens, uma das 

funções que podem ser encontradas nos SIG.  

Então, vamos começar! 

Figura 16: Georreferenciamento de Imagens 

 

Fonte: www.canva.com 

 

2.4.1. O que é Georreferenciar? 

Georreferenciar é tornar as coordenadas de uma determinada imagem (imagem de 

satélite, foto área, carta) conhecidas, utilizando um sistema de referência pré-

existente, aquele SR de que tanto ouvimos falar.  

 

Muitos pesquisadores afirmam que o processo de georreferenciamento utilizando 

sistemas de informações geográficas é o passo mais importante do geoprocessamento, 

pois é onde tudo começa. 

 

Atenção!  

Georreferenciar uma imagem é atribuir uma variável  

espacial a ela. 
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Figura 17: Erro no georreferenciamento. 

 

Fonte: A autora (2020), adaptado de www.pinterest.de/pin/50876670768821361/ 

 

O georreferenciamento é um processo e esse processo, de forma simplificada, 

necessita de pelo menos duas coisas:  

● Da imagem a ser georreferenciada e 

● De coordenadas conhecidas para aquele mesmo espaço geográfico. 

Devemos lembrar que, ao falarmos de coordenadas geográficas, estão implícitos 

os conceitos de precisão e acurácia.  

 

Figura 18: Diferença entre Acurácia e Precisão. 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Atenção!   

Um erro no georreferenciamento põe a perder todo 

um projeto. 
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A acurácia é a proximidade de um resultado obtido experimentalmente com o 

valor real (valores de referências conhecidos). Podemos dizer que quanto maior 

a acurácia, mais próximo da realidade. Já a precisão, corresponde a regularidade das 

medidas obtidas. É a proximidade entre os valores obtidos pelas repetições das 

medições. 

 

Então, muito cuidado ao georreferenciar uma imagem. É muito importante ter 

paciência, tempo disponível e coordenação motora. 

 

2.4.2. Princípios do Georreferenciamento 

Um bom georreferenciamento se torna essencial para a confiabilidade desses 

dados a serem produzidos, já que está muito próximo do mundo real. 

Antes de iniciar o processo do georreferenciamento devemos saber algumas 

coisas: 

● A imagem a ser georreferenciada não se apresentará no sentido norte-sul; 

● O intervalo de amostragem por toda uma imagem não é uniforme; 

● As distorções apresentadas podem ser corrigidas; 

● Devemos atribuir à imagem uma projeção e um sistema de coordenadas; 

● Precisamos ter pontos de controle com coordenadas conhecidas. 

 

Os pontos de controle são locais com coordenadas conhecidas e que oferecem uma 

feição física perfeitamente identificável, como por exemplo:  

✔ As intersecções de estradas e de rios; 

✔ Pistas de aeroportos; 

 

Atenção! 

 

Em um georreferenciamento, mesmo que as medidas de distâncias e 

áreas de uma imagem ou mapa estejam corretas, pode haver deslocamento 

da imagem em relação ao mundo real. Daí a grande importância de se ter 

precisão e acurácia no georreferenciamento de imagens. 
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✔ Edifícios proeminentes; 

✔ Topos de montanha, dentre outros.  

Figura 19: Pontos de controle. 

 

Fonte: A autora (2020); Google Earth (2020). 

Pontos de controle também podem ser obtidos em campo, a partir de 

levantamentos topográficos com GPS.  Esses pontos de controle devem ser 

homogeneamente distribuídos na imagem a ser georreferenciada. 

Figura 19: Pontos de controle homogeneamente distribuídos.

 

Fonte: A autora (2020), (Lagoa da Jansen) Google Earth, 2020. 

Outro aspecto importante é a correção geométrica. Essa correção envolve a 

aplicação de uma grade (grid) corrigida com um sistema de coordenadas sobre a 
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imagem distorcida, reposicionando-a por reamostragem, pixel a pixel de acordo com 

essa grade de referência, armazenando as novas informações de posicionamento 

geográfico. 

Figura 20: Correção geométrica de imagem. 

 

Fonte: A autora (2020), Google Earth, 2020. 

A correção geométrica elimina distorções causadas no processo de formação da 

imagem, pelo sistema sensor e por imprecisão dos dados de posicionamento da 

plataforma (aeronave ou satélite).  Esse procedimento relaciona as coordenadas da 

imagem, suas linhas e colunas com as coordenadas geográficas, as latitudes e as 

longitudes de um mapa. 

  

  

 

 

 

 

Atenção! 

 

É importante fazer o georreferenciamento das imagens para 

possibilitar a integração de uma imagem, com mapas e a outros dados 

já georreferenciados. 
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Atenção! 

Nesta unidade falamos sobre: 

A Construção de Projetos em um Sistema de Informação 

Geográfica e como escolher um software adequado ao seu 

objetivo; 

Como obter dados geoespaciais e onde conseguir dados 

oficiais, com endereços dos principais repositórios de 

informações geográficas no Brasil; 

Conhecemos os tipos de representação de dados 

espaciais:  os Dados Vetoriais e os matriciais; 

Conhecemos os princípios gerais do geoprocessamento. 
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM DA 

UNIDADE 2 

1.Marque a opção que preenche corretamente as lacunas. 

(I)   __________uma imagem ou mapa é tornar suas coordenadas conhecidas 

num dado sistema de referência. 

(II)  __________ são locais da superfície que oferecem uma feição física 

perfeitamente identificável. 

(III) __________ elimina distorções causadas no processo de formação da 

imagem. 

a) Georreferenciar, Correção Geométrica, Pontos de Controle 

b) Pontos de Controle, Correção Geométrica, Georreferenciar 

c) Correção Geométrica, Pontos de Controle, Georreferenciar 

d) Georreferenciar, Pontos de Controle, Correção Geométrica 

 

2. O processo de georreferenciamento consiste em: 

a)  Inserir uma imagem em um Sistema de Informação Geográfica. 

b) Identificar pontos semelhantes na imagem deslocada e na imagem base e 

atribuir coordenadas a eles. 

c) Utilizar uma imagem como base para a vetorização de dados. 

d) Analisar a qualidade da resolução e detecção dos alvos. 

 

3. Dados com erros podem surgir nos SIG, mas precisam ser identificados e 

tratados. Os erros podem ser introduzidos no banco de dados de diversas formas: 

serem decorrentes de erros nas fontes originais, serem adicionados durante os 

processos de obtenção e armazenamento, serem gerados durante a exibição ou 

impressão dos dados ou surgirem a partir de resultados equivocados em 

operações de análise dos dados (BURROUGH, 1986).  No 

georreferenciamento de imagens, que conceitos devem estar presentes para 

a obtenção do melhor resultado? 

a) Acurácia e Precisão   b) Acurácia e Predição 

c) Precisão e Audácia   d) Predição e Audácia 
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Muito bem caros (as) alunos (as), aqui encerramos nossa jornada sobre os Sistemas 

de Informação Geográfica! Parabenizo a cada um(a) pela caminhada e desejo que estes 

sejam os passos iniciais rumo a um aprofundamento no Geoprocessamento e suas 

ferramentas, pois os Sistemas de Informação Geográfica abrem novas perspectivas em 

investigação e facilitam a vida em geral. 

Espero que a disciplina de Sistema de Informação Geográfica tenha proporcionado 

conhecimento, sendo capaz de ampliar sua visão sobre as possibilidades para a ciência e 

para o cotidiano humano, além de lhes trazerem inspiração para mais buscas em seu 

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. 

Lembrem-se que a geração de informações confiáveis e a gestão eficiente do 

conhecimento são muito importantes para a tomada de decisões! 

Pratique sempre que possível e para superação das possíveis dificuldades troque 

experiências com outros usuários. 

Desejo a vocês que o futuro seja uma jornada desafiadora e agradável de conquistas 

e realizações! 
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE 1  

Questão 1: 

- Utilização de diferentes informações geográficas em uma única base de dados; 

- Reunir diversas informações geográficas, manipulá-las e gerar uma nova informação; 

 - Visualização, consultas, recuperação e saídas de informações contidas no banco de 

dados. 

Questão 2:  

a) Este tipo de informação não está limitada ao âmbito cartográfico. 

 

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE 2 

Questão 1:  

d) Georreferenciar, Pontos de Controle, Correção Geométrica 

Questão 2:  

b) Identificar pontos semelhantes na imagem deslocada e na imagem base e atribuir 

coordenadas a eles. 

Questão 3:  

a) Acurácia e Precisão 

 


