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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da geografia abrange, hoje, grande complexidade de aspectos. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação, o crescimento demográfico, descoberta de 

novos meios de explorar a superfície terrestre, a evolução da técnica em geral, e a entrada 

do capitalismo trará profundas transformações na geografia, no plano da realidade e no 

plano do saber. 

A geografia começa a ser observada a partir do momento em que se necessita 

orientação com a ajuda da ciência às expedições que abrirão as portas das civilizações. A 

articulação entre cientistas e exploradores compõe a espinha dorsal dos trabalhos. 

Há uma intensa controvérsia sobre a matéria tratada pela geografia, sendo atribuídos 

múltiplos estudos, como por exemplo o estudo da superfície terrestre, da paisagem, da 

individualidade dos lugares, da diferenciação de áreas, das relações entre o homem e a 

natureza, e do espaço. 

Como ciência social a geografia tem como objeto de estudo a sociedade que, no 

entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau de 

parentesco, pois todos referem à ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, 

região, espaço, lugar e território. 

A Geografia nasceu colada, de um lado, às lutas democráticas que se desenrolam nas 

cidades gregas e atravessam praticamente toda a sua história. A Geografia que irá 

desenvolver será a que veremos servindo ao Estado, concebida com relatos e mapas, e 

assim passará para a história como a Geografia. 

A geografia vem evoluindo, nas últimas décadas, tanto pela introdução e 

aprofundamento de metodologias e tecnologias de representação do espaço 

(geoprocessamento, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), etc.), no acervo teórico e 

metodológico em nível de pesquisa básica (campos novos como ecologia, teoria das redes 

geográficas, geografia cultural, geografia econômica, recursos naturais, etc.), quanto em 

nível de pesquisas aplicadas (planejamento e gestão urbana e rural). 
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Apresentarei neste artigo a evolução da geografia chegando ao mundo das tecnologias 

avançadas interagindo com cartografia digital auxiliando a produção do saber geográfico, 

através do geoprocessamento, tecnologia composta por instrumental físicos e lógicos, que 

permitem a geração de novas informações e análises de projeções, onde foi desenvolvido 

um SIG em plataforma Arcview, mapeando áreas urbanas com obras de 

contenção/estabilização de morros. Adotamos o município do Cabo de Santo Agostinho, 

localizado na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, como modelo. Essas obras 

são coordenadas pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco-

CONDEPE/FIDEM, no âmbito do Programa “Viva o Morro”. 

Do ponto de vista dos planejadores urbanos e rurais e muitos outros usuários de SIG, 

tais sistemas são ferramentas para inventariar os dados geográficos, fundir dados de muitas 

fontes, monitorar, avaliar, modelar ou predizer as condições de nosso ambiente e 

conseqüências das alterações humanas. 

2. A GEOGRAFIA E SUA EVOLUÇÃO 

A geografia oficial, foi “desde os seus começos” mais uma ideologia que uma filosofia, e 

isso não se deu apenas na Alemanha mas um pouco pelo mundo inteiro. Segundo Dresch 

“desde suas origens, ela responde a uma ideologia necessariamente orientada”. 

A ideologia engendrada pelo capitalismo quando da sua implantação tinha que ser 

adequada às necessidades de expansão nos países centrais e na periferia. 

A Geografia Tradicional definia a Geografia como uma ciência em contato com a 

natureza e a humanidade, sendo o homem, essa concepção, integrante da paisagem, 

constituindo-se num dado a mais do lugar, como fenômeno da natureza. 

A relação feudalista/capitalista surge como questão do espaço, temas como domínio e 

organização do espaço, apropriação do território, variação regional, entre outro, estarão na 

ordem do dia na prática da sociedade alemã, e as primeiras colocações no sentido de uma 

geografia sistematizada vão ser de Humboldt e Ritter, que criam uma linha de continuidade 

no pensamento geográfico. 

2.1 GEOGRAFIA POLÍTICO-ESTATÍSTICA X GEOGRAFIA PURA 

Elas surgiram de discussões influenciadas pela escola alemã; A “Geografia político-

estatística” define o papel da Geografia como sendo uma montagem do painel mais amplo e 

sistemático possível de uma dada conjuntura. Já a “Geografia pura” que assenta a tônica na 

unidade da base regional, sendo para ela critério os limites naturais do terreno. A Geografia 

não podia continuar sendo um quadro descritivo de uma dada situação conjuntural. O 

capitalismo alemão carecia de soluções práticas. 
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O Kantismo foi decisivo nesta etapa, para Kant o conhecimento deve ser empírico 

havendo um “sentido interno” que revela o homem (Antropologia pragmática) e um “sentido 

externo”, que revela a natureza (Geografia física). A Geografia é a localização do fenômeno 

no espaço. 

Outros importantes teóricos foram Humboldt e Ritter, sendo os precursores da Geografia 

moderna, eles vêem a Geografia como sendo a totalidade das coisas naturais e humanas, 

na qual os homens vivem e sobrevivem. Com Ratzel que o comprometimento da Geografia 

com os desígnios imperialistas da burguesia alemã mostrar-se-á com maior transparência, e 

dirá que o homem é que determina o seu meio natural (Determinismo). 

Humboldt possui conteúdos normativos explícitos, justificando a explicitação de seus 

próprios procedimentos de análise. O objeto geográfico é a contemplação da universalidade 

das coisas, de tudo que coexiste no espaço concernente a substâncias e forças, da 

simultaneidade dos seres materiais que coexistem na terra. O estudo reconhece a unidade 

na imensa variedade dos fenômenos, descobrindo pelo livre exercício dos pensamentos e 

combinando as observações a constância dos fenômenos em meio as suas variações 

aparentes. O seu método era o empirismo raciocinado (intuição a partir da observação). 

A obra de Ritter é metodológica, define o conceito de sistema natural como a área 

delimitada dotada de uma individualidade. A geografia deveria estudar esses arranjos 

individuais e compará-los. O homem seria o principal elemento, ele fazia um estudo dos 

lugares. Sua análise era empírica, como ele dizia era necessário caminhar de “observação 

em observação”. Procurava chegar a uma harmonia entre a ação humana e os desígnios 

divinos, manifestos na variável natureza dos meios. Possuía uma proposta antropocêntrica 

(homem é o sujeito da natureza) e regional (estudo da individualidade), valorizando a 

relação homem-natureza. 

A importância maior da proposta de Ratzel reside no fato de haver trazido, para o debate 

geográfico, os temas políticos e econômicos, colocando o homem no centro das análises. 

Mesmo que numa visão naturalizante, e para legitimar interesses contrários ao humanismo. 

Da crítica a Ratzel sairá o elemento-chave que é a teoria do possibilismo. 

2.2 GEOGRAFIA INFORMATIVA E DESCRITIVA 

Esta Geografia informativa e descritiva, ensinada nas universidades como disciplina 

auxiliar do ensino da história, tendo também uma feição informe e utilitária foi proposta pelos 

franceses. 

Um de seus expoentes foi La Blache que personificará a escola por espelhar em suas 

idéias melhor que qualquer de seus companheiros as aspirações do Estado Francês. A 

escola apoiar-se-á no funcionalismo por via do qual absorve o positivismo. 
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La Blache discute a relação homem-natureza, não abordando as relações entre os 

homens. É por esta razão que a carga naturalista é mantida, apesar do apelo à História, 

contida em sua proposta. 

A geografia divide-se em Geografia Física (Humboldt) e em Geografia Humana (Ritter). 

Haverá a separação entre Geografia Geral (Humboldt) e Geografia Regional (Ritter). Há 

uma reciprocidade de influências entre o homem e o meio, no interior da qual a vontade 

humana dota o homem de ampla possibilidade de dominar seu meio. 

2.5  “GEOGRAFIA QUANTITATIVA E TEORÉTICA” 

Proposta apresentada pela “escola anglo-saxônia”, e o substrato que lhe dá substância é 

a mundialização do capital; possui base neopositivista (positivismo lógico). Seu caráter 

revolucionário aplica o salto para a fase explicativa. Falhando, pois era mais conhecido o 

“terreno” pessoalmente que computadorizado. 

Nós a aprendemos e percebemos por força do próprio cotidiano, fazemos parte do 

espaço geográfico. A Geografia é um saber vivido e apreendido pela própria vivência. Mas 

nem sempre a aparência é o real. A realidade esconde-se por trás da aparência, “a ciência 

seria desnecessária se toda essência coincidisse com a sua aparência”. Pode sim, haver 

semelhanças formais, da aparência fazem parte os aspectos visuais e a essência não é só o 

empírico, mas também a realidade causal. 

 A geografia quantitativa seria apenas uma metodologia ou um processo empregado 

para a realização do paradigma com o apoio de uma ou de várias abordagens teóricas. 

A expressão “geografia quantitativa” utilizada para exprimir a existência de uma 

geografia nova, introduziu um certo mal-estar e confusão. A expressão “geografia 

matemática” ou “quantitativa” pode, na realidade, aplicar-se a qualquer dos paradigmas da 

geografia, novos ou antigos, mesmos aos que hoje não são mais válidos para nenhuma 

escola. A quantificação representa apenas um instrumento ou, no máximo, o instrumento. 

A procura de uma linguagem matemática em geografia era o resultado de uma procura 

de cientificismo que a geografia já havia tentado, sob outras roupagens e em outros 

momentos. Os métodos matemáticos são considerados como os mais precisos, os mais 

gerais e os mais dotados de um valor de previsão. 

Na geografia “teórica” ou ”teorética” é atribuído um novo paradigma, o estudo 

“locacional” e se envaidece de utilizar novas abordagens teóricas como a análise se 

sistemas e seu correspondente, a elaboração de modelos; mas também as preocupações 

de prospecção e previsão, fruto de seu engajamento com a planificação. 
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Essa “Nova Geografia” dá resposta a duas angústias que assolam a Geografia (ou 

melhor, os geógrafos): a do reconhecimento externo como ciência (como cientistas) e a da 

relevância e aplicabilidade do saber geográfico, por muitos considerados como saber inútil. 

A “Nova Geografia” tinha muito a aproveitar de seu acoplamento à matriz científico-

planejadora. Falando a mesma linguagem dos demais integrantes dessa matriz, mas 

focalizando temáticas que eram pouco consideradas por eles (o território, a região, a cidade, 

etc.), a geografia poderia lhes oferecer os insumos empíricos que demandavam. Também 

se habilitava a receber auxílio das demais ciências, e a ajuda de que necessitava traduzia-

se em teorias e modelos que, embora desenvolvidos em outros contextos, poderiam muito 

bem ser apropriados e retrabalhados pelos geógrafos, em suas tentativas de construção de 

teorias eminentemente geográficas. 

O maior pecado, entretanto, da intitulada geografia quantitativa é que ela desconhece 

totalmente a existência do tempo e suas qualidades essenciais. A aplicação corrente das 

matemáticas à geografia permite trabalhar com estágios sucessivos da evolução espacial 

mas é incapaz de dizer alguma coisa sobre o que se encontra entre um estágio e outro. 

Trabalha-se com resultados, mas os processos são omitidos, o que equivale a dizer que os 

resultados podem ser objeto não propriamente de interpretações, mas de mistificação. 

2.5 GEOGRAFIA CRÍTICA 

Os procedimentos metodológicos excessivamente descritivos utilizados pela geografia 

tradicional e o tecnicismo quantitativo utilizados pela geografia teorética foram criticados por 

uma nova corrente da geografia denominada radical. Esse movimento contestatório surgiu 

nos estados Unidos, em meio à turbulência social detonada com a Guerra do Vietnã. Alguns 

setores da geografia começaram a radicalizar, como o movimento liderado por David Harvey 

nos Estados Unidos. Desde então a análise geográfica sofreu um processo de marxificação 

e o materialismo histórico tornou-se o eixo de ligação das formas espaciais ao processo 

social (SOJA, 1993). Ao longo da década de setenta o desenvolvimento da geografia crítica 

prosseguiu, sem que se soubesse ao certo o que era marxismo e o que era Geografia. 

Exigindo priorização dos temas sociais na explicação dos processos de produção do 

espaço geográfico; a Geografia Crítica, inspirando-se no materialismo histórico-dialético, 

incorporou à ciência geográfica conceitos até então pouco usuais, como modo-de-produção, 

relações-de-produção, produção diferenciada do espaço, espaço dividido, entre outros. O 

objeto de estudo da geografia passou a ser o espaço relacional, que no dizer de SANTOS 

(1988, p.226) “é aquele percebido como conteúdo e representando no interior de si mesmo 

outros tipos de relações que existem entre os objetos”. O espaço passou a ser considerado 

como a totalidade formada por objetos geográficos naturais e artificiais somados à sua 

essência ou seja, a sociedade (SANTOS,1985). 
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A análise crítica do espaço exigiu a criação de categorias representadas pela forma, 

função, estrutura e processo. Corresponde à forma o aspecto visível do real, como as 

formas espaciais de uma rede urbana. A função diz respeito ao desempenho de alguma 

atividade pelo objeto criado, como um distrito industrial ou uma zona de segurança. 

Além das categorias mencionadas, o espaço constitui-se por um elenco de elementos 

representados pelo homem, as firmas, as infra-estruturas, as instituições e o meio ecológico 

(SANTOS,1985). 

È nessa dinâmica espacial que os centros urbanos mais antigos outrora abandonados 

são restaurados, enquanto áreas periféricas inundadas por charcos e mangues são 

transformadas em shoppings centers, para o atendimento das necessidades de consumo 

das classes sociais mais favorecidas. O espaço, portanto, visto como mercadoria, “é 

produzido num processo de redefinição de funções já existentes ou incorporando novas 

funções no processo produtivo” (GOMES,1991,P.115). 

2.5 A GEOGRAFIA E O MUNDO ATUAL 

Como podemos observar, as escolas surgidas no contexto de formação do pensamento 

geográfico estavam realizando uma análise do espaço geográfico de forma “acritica”. Os 

movimentos de renovação da geografia e a própria geografia crítica, conforme o próprio 

nome já diz, vieram com o intuito de remodelar, revitalizar a forma de se fazer geografia e de 

se analisar o pensamento geográfico como um todo. Este trabalho ocorreu por meio de 

importantes geógrafos com Milton Santos e Hartshorne que fizeram pesadas críticas ao 

sistema decadente, mas não se limitaram apenas a criticar como também trouxeram novas 

teorias e formas de se trabalhar a geografia. 

A geografia finalmente estava voltando a ver o mundo de forma atualizada e crítica como 

deveria ser. Iniciava-se uma nova forma de pensar. 

No mundo globalizado as informações chegam como as tempestades repentinas que 

despencam em vales profundos. E aqueles que não estiverem preparados e protegidos, 

sofrerão as maiores catástrofes. 

A Geografia atual busca novos caminhos e novas formas de interpretar o mundo e, se 

posiciona de uma forma crítica, direcionando sua contribuição para resgatar a importância 

do espaço no mundo atual. Anteriormente esse papel era o de fonte de recursos, de 

fornecedor de condições que facilitassem o processo de desenvolvimento. Atualmente 

busca-se o papel ativo do espaço na sociedade, como uma das instancias sociais e não 

como uns panos de fundo onde as relações sociais ocorreriam. (SANTOS, 1978). 
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A partir de então surge a necessidade de se apontar os infratores, denunciar as 

Injustiças sociais, e ver afinal, o que se escondia atrás da paisagem visível da Geografia 

Tradicional, sem, entretanto fazê-lo com o auxílio dos óculos da Geografia Neopositivista, já 

que estes distorciam o objeto observado ao tentar explicá-lo a partir de um referencial que, 

ou negava o conflito, ou o reduzia a mero estado de desequilíbrio do sistema. 

Surge assim uma “Geografia de Denúncia”, uma geografia que, embora não rompendo 

com os procedimentos de análise da geografia tradicional ou da Geografia Neopositivista, 

alterou substancialmente o seu conteúdo (Moraes, 1980). 

A partir de 1980 a temática metropolitana passa a ter maior destaque pois enfocam o 

processo de crescimento celerado das periferias urbanas onde, segundo esta perspectiva, o 

crescimento rápido da metrópoles- e os problemas dele decorrentes- seriam explicados, de 

um lado, por fatores estruturais (como por exemplo, a necessidade de polarização espacial 

que é inerente ao capitalismo e que se expressa na concentração das atividades produtivas 

em apenas porções do território, que se tornam, assim, focos de atração populacional) e, 

outro, por fatores ligados diretamente à apropriação da renda da terra urbana, seja por 

agentes privados ou pelo Estado. Nesse sentido, o crescimento acelerado de um cinturão de 

pobreza na periferia das grandes cidades estaria associado ao elevado preço que o solo 

urbano(que faz com que as cidades cresçam em função dos interesses de maximização de 

lucro dos agentes privados, e não a partir do interesse coletivo); a natureza regressiva da 

aplicação, pelo Estado, dos recursos obtidos através do sistema tributário(que se direcionam 

preferencialmente às áreas mais centrais,reforçando assim o padrão centro-periferia já 

existente e, conseqüentemente, a marginalização social das camadas mais pobres), etc. 

 O papel do Estado passa a fazer parte do objeto de discussões, já que ele exerce o 

papel de estruturador interno das cidades. 

No ambiente urbano, os agentes bastante distintos interagem, cada qual percebendo os 

elementos da paisagem urbana de maneira diferente e em variados graus de detalhamento. 

As aplicações são igualmente variadas, abordando atividades como tributação, 

licenciamento de atividades, parcelamento, uso e ocupação do solo, planejamento urbano, 

educação, saúde, transportes e trânsito, infra-estrutura urbana (redes de energia elétrica, 

telecomunicações, abastecimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário), 

localização de atividades econômicas, marketing, policiamento, e muitas outras. 

Através da introdução e do aprofundamento de metodologias de representação do 

espaço (geoprocessamento, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), etc.), e pelo 

acervo teórico e metodológico em pesquisas aplicadas (planejamento e gestão urbana e 

rural), a geografia vem adequando-se ao mundo globalizado, com sua tecnologia avançada 

capaz de facilitar bastante a maneira de interpretação do espaço geográfico. 
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Todas as atividades que resultam ou contribuem para a elaboração de um mapa 

geográfico ou celeste de uma determinada região, a partir de uma época histórica, vem 

sendo enfeixada no conceito de cartografia. Muito longe de se pensar no emprego desse 

vocábulo, as atividades cartográficas ou afins, ou que pudessem ser consideradas como tal, 

eram realizadas por diferentes pessoas, de diferentes áreas, por exemplo: poetas como 

Homero, com seu catálogo de navios e lugares (uma parte do poema Ilíada); filósofos como 

Tales de Mileto (século VI a.C.) com suas viagens plenas de enriquecimento geográfico; 

sábios como Pitágoras, admitindo a forma esférica da terra; geógrafos, matemáticos, 

astrônomos, religiosos, exploradores e muitos outros realizadores que tivessem aptidão para 

essas tarefas. 

O termo Geografia que, no latim é geographia, vem do grego gewgrafia, que é o 

somatório de gh – Terra e grafia – grafia, ou seja, a grafia, representação da Terra. Vem 

também dos gregos o pensamento geográfico sistematizado, objetivando a localização dos 

lugares, ainda muito ligada à matemática e à geometria. Já o sufixo “processamento”, de 

Geoprocessamento, vem de processo, que é do latim processus, que significa “andar 

avante”, “progresso”. Os vocábulos latinos processus e progressus têm o mesmo 

significado, que é “andar avante”, “avançar”. 

Assim, pode-se acreditar que o termo Geoprocessamento, surgido do sentido de 

processamento de dados georeferenciados, significa implantar um processo que traga 

um progresso, um andar avante, na grafia ou na representação da Terra. Não somente 

representar, mas é associar a esse ato um novo olhar sobre o espaço, um ganho de 

conhecimento, que é a informação. 

3. TECNOLOGIA DE GEOPROCESSAMENTO 

O geoprocessamento, segundo a maioria dos autores da área, engloba processamento 

digital de imagens, cartografia digital e os sistemas informativos geográficos, ou sistemas de 

informação geográfica, ou mesmo sistema geográfico de informação. 

A cartografia digital, segundo Rosa e Brito (1996, p.7) refere-se à automação de 

projetos, captação, organização e desenho de mapas; enquanto o sistema geográfico de 

informação refere-se à aquisição, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de 

dados georeferenciados, ou seja, um sistema de processamento de informação espacial. 

Vê-se, aqui, associação do sentido espacial às informações. 

O Geoprocessamento é composto por vários aplicativos, onde temos a possibilidade de 

gerar, através de um Sistema de Informações Geográficas - SIG, dentre outras funções do 

mesmo, informações dinâmicas e precisas sobre diversas áreas. 
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Do ponto de vista dos planejadores urbanos e rurais, cientistas ambientais e muitos 

outros usuários do SIG, tais sistemas são ferramentas para realizar o inventário de dados 

geográficos, fundir dados de muitas fontes, monitorar e avaliar a condição de nosso 

ambiente e modelar ou predizer as conseqüências das alterações humanas no ambiente. 

A seguir temos os principais componentes de um SIG e seus usuários: 

 

FIGURA 1: COMPONENTES CENTRAIS DE UM SIG – O ANEL DAS APLICAÇÕES E 
USUÁRIOS TÍPICOS. 

Estes existem para tornar possível e facilitar um número de funções ou atividades que 

podem ser chamadas componentes do núcleo central do SIG: 

• Aquisição e armazenamento de dados - definindo os tipos de dados 

necessários 

para satisfazer as exigências do usuário e adquirindo estes dados em forma digital, a partir 

de uma variedade de fontes. Comumente os dados são extraídos de bancos de dados 

digitais existentes, por digitalização de mapas, conversão analógico-digital com uso de 

"scanner", aquisição direta por levantamento de campo ou observações científicas. Estes 

dados devem ser armazenados em dispositivos, tais como: fitas magnéticas, discos rígidos 

e flexíveis ou CD-ROM. 
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• Estruturação de dados - trazendo os dados digitais obtidos de várias fontes 

num 

sistema de coordenadas geográficas comum, em seguida transformando estes dados numa 

estrutura padrão de dados cartográficos requerida pelo SIG. Fontes de materiais usados na 

aquisição de dados digitais invariavelmente estão em escalas diferentes, projeções 

cartográficas diferentes ou são adquiridas em anos ou épocas diferentes. Estes diversos 

conjuntos de dados devem ser transformados num mesmo sistema de coordenadas 

geográficas, como latitude e longitude, ou coordenadas UTM. Estes dados também devem, 

se possível, ser ajustados ao mesmo nível de generalização e para o mesmo período de 

tempo, uma vez que um formato geográfico padrão seja alcançado, os dados devem ser 

transformados em "objetos cartográficos" digitais, como pontos, linhas e limites de polígono. 

A transformação deve ser feita para preservar as relações topológicas, como adjacência e 

conectividade. Nós veremos a seguir que isto é feito definindo pontos, como nós, e linhas, 

como cadeias que inerentemente permitem que sejam formados polígonos fechados, como 

classes de uso da terra, e redes vinculadas de linhas, como a hidrografia. 

• Manipulação e análise de dados - medindo, comparando e modelando 

matematicamente ou estatisticamente os diferentes temas dos dados, de forma que seja 

gerada a informação geográfica útil que prediga a condição de um ou mais aspectos do 

ambiente. A maioria dos SIG’s inclui funções cartométricas básicas, como obter 

comprimento de linha, área da superfície e cálculo de declividade. Técnicas de análise de 

mapas, como a habilidade para sobrepor digitalmente vários conjuntos de dados e extrair 

áreas que compartilham características comuns, como uso da terra, solo e declividade, são 

conjuntos de partes igualmente essenciais de qualquer SIG. Outras funções de análise 

importantes incluem a habilidade para determinar qual combinação de feições ambientais 

recaem dentro de uma determinada distância a partir de um ponto ou linha ou dentro de 

uma área irregular. 

• Geração de informação - colocando os resultados das manipulações dos 

dados e 

análises em formato cartográfico, tabular ou em um formato de arquivo legível pelo 

computador. Devem ser concebidos e produzidos mapas que descrevam os resultados de 

análises de SIG e devem ser exibidos, seja temporariamente em monitores CRT de alta 

resolução ou permanentemente copiada usando uma variedade de hardware, que varia dos 

plotters de caneta às impressoras a laser. Relatórios tabulares de dados analisados são um 

produto de informação e alguns SIG’s estenderam seu software de geração de relatório 

tabular para incluir a criação de gráficos e diagramas estatísticos. Além da produção gráfica, 
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mapas digitais e dados tabulares, que são os resultados de manipulações e análises por 

usuários, podem ser copiados para arquivos digitais e serem lidos no futuro. 

• Gerenciamento de SIG - instalando hardware, software e bancos de dados; 

coordenando os usuários dos sistemas; assegurando acesso apropriado e segurança do 

sistema. Um SIG não pode existir sem uma ou mais pessoas responsáveis pela instalação 

ou atualização de hardware, software e bancos de dados. Esta responsabilidade se estende 

à avaliação da qualidade e usabilidade de novas aquisições. 

4. GEOPROCESSAMENTO VISANDO O PLANEJAMENTO URBANO EM ÁREAS 
COM 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE 
ENCOSTAS 

4.2 A NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS NAS ÁREAS DE 
ENCOSTAS 

Quando, na década de cinqüenta, estava apenas começando a ocupação 

contemporânea dos morros - já que a edificação colonial de Olinda se fez também em 

ambiente de outeiros - o economista Louis Joseph Lebret, lançou um apelo ao espírito 

inovador dos urbanistas pernambucanos, com os quais interagia na concepção do 

planejamento, para enfrentar um desafio que já estava se avolumando: 

"O Recife tem um grande número de bairros populares cuja população não podemos 

estimar, mas é enorme a sua concentração sobre os morros do Noroeste da cidade. É um 

terreno magnífico para fazer uma cidade popular modelo, mas é preciso dar-lhe um 

tratamento diferente e acreditamos com Gilberto Freyre que é preciso não pensar na sua 

transformação em habitat de tipo europeu e, sim, no melhoramento do habitat nativo, sob o 

aspecto da higiene e num tipo de urbanização original. Parece-nos que há, sob esse 

aspecto, algo de esplêndido a fazer. O sítio é magnífico, mas os trabalhos são 

consideráveis. Entretanto temos certeza que bons urbanistas dariam um tratamento 

adequado a esse grande bairro que, de uma maneira muito interessante, viria permitir uma 

vida sadia a essa população subproletarizada ou em rápida via de subproletarização" 

(LEBRET, Louis Joseph, 1955). 

Cerca de cinqüenta anos passaram e esse espírito inovador, capaz de dar "um 

tratamento diferente", de promover "um tipo de urbanização original" e de mobilizar a 

sociedade para realizar "trabalhos consideráveis", não predominou. 
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A ocupação em áreas de morros foi a forma que a população excluída da possibilidade 

de ocupação dos terrenos de maior valor imobiliário encontrou para resolver os problemas 

de moradia. Com falta de recursos técnicos e materiais, modificaram os espaços então 

estáveis em seu estado natural, transformando-os em situações de risco eminente de 

desabamento. 

A prevenção e a redução de acidentes naturais, passa pelo conhecimento dos níveis de 

risco aos quais está submetida a área. Para isso, é preciso identificar a suscetibilidade, que 

expressa as características predisponentes do meio físico, ou seja, a fragilidade desse meio, 

frente aos processos geológicos e a vulnerabilidade, que expressa o grau das perdas, 

refletindo a fragilidade dos sistemas implantados na área considerada. 

As características tipicamente induzidas dos escorregamentos em áreas urbanas, 

incluindo a participação de materiais como lixo e esgoto, de características mecânicas e 

hidráulicas pouco conhecidas, bem como a sua extrema freqüência em locais já afetados no 

passado e em áreas recém ocupadas, exigem que os instrumentos técnicos preparados 

para sua prevenção trabalhem com uma realidade bem árdua: definir de maneira muito 

rápida e sempre atualizada o que é mais crítico dentro de um contexto em geral 

extremamente problemático. 

A prevenção e a redução de acidentes naturais, passa pelo conhecimento dos níveis de 

risco aos quais está submetida a área. Para isso, é preciso identificar a suscetibilidade, que 

expressa as características predisponentes do meio físico, ou seja, a fragilidade desse meio, 

frente aos processos geológicos e a vulnerabilidade, que expressa o grau das perdas, 

refletindo a fragilidade dos sistemas implantados na área considerada. 

A gestão do risco compreende um sistema que inclui a percepção do perigo de 

acidentes, a 

análise do risco, a disseminação das informações e o suporte gerencial, como instrumento 

operativo que implementa todas as decisões do sistema. O grau de insegurança e de 

percepção da população é o elemento que normalmente desencadeia o processo e que 

demandará a realização de estudos dos fenômenos e das suas conseqüências, com vistas 

ao zoneamento (análise de risco). Por sua vez, esses resultados subsidiam o diálogo social 

para a decisão gerencial sobre intervir ou não, em cada caso. 

O poder público, desempenhando seu papel dentro de suas responsabilidades 

constitucionais, é pressionado pela grande demanda de ações necessárias diante de parcos 

recursos. O problema é de origem habitacional. Agravados pela velocidade em que surgem, 

estes problemas extrapolam as fronteiras dos morros, e afetam a cidade como um todo. 
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As intervenções indicam a forma de desenvolver ações de controle de risco geológico, a 

partir de uma abordagem integrada, descartando ações tópicas. O objetivo é no decorrer da 

implantação das ações, envolver no processo, através de atividades práticas, educativas e 

integradas, o principal 

agente modificador do meio: O morador. 

Neste artigo, selecionamos o município do Cabo de Santo Agostinho para ser o modelo 

de desenvolvimento do SIG. Nesse município relacionamos a seguir as técnicas adotadas 

para as intervenções nas encostas. 

TRATAMENTO DE TALUDES: 

RIP-RAP – Muro de Arrimo por gravidade em solo-cimento ensacado em sacos de 

polipropileno. Altura máxima de 6,0 m por patamar, com a possibilidade de utilização do solo 

da própria encosta desde que dentro das especificações. Deve ser associado ao sistema de 

microdrenagem, sendo imprescindível a colocação de barbacãs com tubos de PVC de 75 

mm a cada metro quadrado. Trata-se de uma técnica extremamente viável em sistemas de 

mutirão. 

RIP-RAP COM TELA ARGAMASSADA – Muro de Arrimo por gravidade em solo-

cimento ensacado em sacos de polipropileno. Altura máxima de 6,0 m por patamar, com a 

possibilidade de utilização do solo da própria encosta desde que dentro das especificações. 

Deve ser associado a sistema de microdrenagem, sendo imprescindível a colocação de 

barbacãs com tubos de PVC de 75 mm a cada metro quadrado e tela de arame galvanizado, 

malha de 2", fio 18, aplicada sobre talude regularizado, fixada com grampos de ferro de 3/8", 

CA-50, e revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3,0 cm de 

espessura, inclusive barbacãs em tubo PVC de 40 mm. 

RIP-RAP COM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS E CONCRETO ARMADO – 

Muro de Arrimo por gravidade em solo-cimento ensacado em sacos de polipropileno. Altura 

máxima de 6,0 m por patamar, com a possibilidade de utilização do solo da própria encosta 

desde que dentro das especificações. Deve ser associado a sistema de microdrenagem, 

sendo imprescindível a colocação de barbacãs com tubos de PVC de 75 mm a cada metro 

quadrado e alvenaria de tijolos cerâmicos de uma vez, amarrados em pilares de concreto 

armado e cintamento. Altura máxima de 2,50 m por patamar. Deve ser associado a sistema 

de microdrenagem, devendo haver a regularização do talude. 

ALVENARIA: 

REVESTIMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS E CONCRETO 
ARMADO - Revestimento para taludes instáveis em alvenaria de tijolos cerâmicos de uma 
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vez, amarrados em pilares de concreto armado e cintamento. Altura máxima de 2,50 m por 

patamar. Deve ser associado a sistema de microdrenagem, devendo haver a regularização 

do talude. Tecnologia de fácil aprendizado e rápida execução. 

ALVENARIA COM TELA ARGAMASSADA – Revestimento para taludes instáveis em 

alvenaria de tijolos cerâmicos de uma vez, amarrados em pilares de concreto armado e 

cintamento. Altura máxima de 2,50 m por patamar. Deve ser associado a sistema de 

microdrenagem, devendo haver a regularização do talude e Tela de arame galvanizado, 

malha de 2", fio 18, aplicada sobre talude regularizado, fixada com grampos de ferro de 3/8", 

CA-50, e revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3,0 cm de 

espessura, inclusive barbacãs em tubo PVC de 40 mm. 

TELA ARGAMASSADA: 

REVESTIMENTO EM TELA ARGAMASSADA - Tela de arame galvanizado, malha de 

2", fio 18, aplicada sobre talude regularizado, fixada com grampos de ferro de 3/8", CA-50, e 

revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3,0 cm de espessura, 

inclusive barbacãs em tubo PVC de 40 mm. Não requer grandes movimento de terra, 

bastando regularização do talude. Elimina a necessidade de formas, escoramento, 

armaduras e concretagem. Deve ser associado a obras de drenagem e estrutura de base 

(obras existentes ou associadas). Ideal para a proteção de áreas de taludes que ainda não 

foram comprometidos pelo processo erosivo. 

4.2 MAPEAMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS AÇÕES 
PREVENTIVAS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS 

4.2.1  CAMPOS DE INFORMAÇÕES ADOTADOS 

Nesse projeto temos as seguintes TABELAS associadas a TEMAS no formato <.dbf>: 

Tabela 1 – Descrição de Informações contidas no SIG 

CAMPO DE INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Nº. OBRA Número que identifica a obra estrutural 

ENDEREÇO Endereço onde se localiza a obra estrutural

COD Código que identifica o tipo de intervenção 

TIPO DE INTERVENÇÃO 
Tipo de solução técnica adotada para área 

em estudo 

Nº. DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS 
Número de famílias beneficiadas pela 

intervenção estrutural 

VALOR DA OBRA Valor em real (R$) que custou a obra 

estrutural 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (2003) 

4.2.2  MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO UTILIZADO 

A cartografia utilizada para locação das obras de infraestrutura de contenção e 

estabilização de morros no Cabo de Santo Agostinho foi a elaborada pela empresa, 

COLMÉIA Arquitetura e Engenharia. Esses mapas foram utilizados visando auxiliar as 

atividades de campo e apresentar de forma espacializada as obras de infraestrutura de 

contenção de morros executadas. 

Nesses mapas foram contemplados os níveis de: Casa, Edificação, Lote, Frente de Lote, 

Obra de infraestrutura de morros, Sistema viário. 

Na base cartográfica, a Prefeitura do Cabo, inseriu a localização das obras de 

intervenção estrutural através de sua representação pontual na base cartográfica citada, 

conjuntamente com a descrição da obra executada. 

Os Layers utilizados foram os seguintes: 

Tabela 2 – Descrição dos Layers de Informações do Mapeamento 

LAYERS DESCRIÇÃO DO LAYERS 
Casa Delimitação da área ocupada da casa 

Edifica Delimitação de edificações 

Lote Delimitação de Lotes 

Lote_frente Delimitação da Frente do Lote 

Obra_estrut Localização da obra estrutural 

Sist_viário Sistema Viário 

txt_casa Texto de identificação da Casa 

txt_edifica Texto de identificação da Edificação 

txt_obra_estrut Texto de Identificação da obra estrutural 

txt_sist_viário Texto de Identificação do sistema Viário 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (2003) 

4.3 PROJETO ARCVIEW APLICADO AS OBRAS DE CONTENÇÃO DE 
ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Para elaboração do Sistema de Informações Geográficas (SIG) das áreas de morros, foi 

utilizado como base cartográfica o mapa básico do município do Cabo de Santo Agostinho, 

em formato DXF, e posteriormente convertido para o formato SHAPEFILE (<.shp>); e o 

banco de dados informacional georeferenciado por endereçamento das obras de 

infraestrutura de proteção de encostas executadas pela Prefeitura do município, em formato 

dBase (<.dbf>). 
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O aplicativo de SIG utilizado no projeto foi o Arcview para PC, que é de fácil utilização e 

gera MAPAS, TABELAS e GRÁFICOS. O Arcview tem ferramentas para executar 

operações de pesquisa e análise, representando essas operações na forma de mapas. O 

Arcview apresenta, graficamente e espacialmente, informações que não trazem muita 

representatividade na forma de banco de dados ou arquivo texto. 

 

Figura 1 - Tela de abertura do Arcview 

FONTE: ARCVIEW. 

No Arcview todas as atividades são desenvolvidas como um projeto. O projeto Arcview é 

uma coleção de documentos associados que são trabalhados numa mesma sessão de 

Arcview. Os projetos podem conter 5 tipos de documentos: VISTAS, TABELAS, 
GRÁFICOS, LAYOUTS e SCRIPTS. As informações do projeto são armazenadas em 

arquivo chamado de projeto. O arquivo está em formato ASC II com extensão <.apr>. 

Nesse projeto de SIG do Cabo de Santo Agostinho foram utilizados os seguintes 

documentos do Arcview: VISTA e TABELA. 

O ArcView articula as configurações de FEIÇÕES e ATRIBUTOS em TEMAS, e 

administram o TEMA numa VISTA. O TEMA de ArcView representa a configuração dos 

objetos no mundo real, como FEIÇÕES de mapa e seus ATRIBUTOS. Cada TEMA tem um 
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nome, e um ou mais símbolo são usados para mostrar FEIÇÕES. Numa mesma VISTA 

podemos mostrar muitos TEMAS referentes a uma mesma área geográfica. 

A janela da VISTA tem duas partes, a TABELA DE CONTEÚDO e a apresentação do 

mapa: 

• TABELA DE CONTEÚDO lista os TEMAS e mostra suas legendas. 

• Apresentação do mapa mostra as FEIÇÕES de cada TEMA. 

 

Figura 1 - Tela da Tabela de Conteúdo do Projeto ArcView com os Temas 
inseridos e 

o Tema Obras de infraestrutura ativado 

A TABELA contém informações descritivas sobre as FEIÇÕES dos mapas. Cada linha, 

ou registro define um membro do grupo representado. Cada coluna, ou campo define uma 

simples FEIÇÃO de todos os membros. 

Numa TABELA podemos trabalhar com dados tabulares de várias fontes de dados. 

Podemos elaborar pesquisas, análises e montar uma VISTA a partir das informações 

dessas TABELAS. Se na TABELA existem coordenadas geográficas ou endereços de 

informações existentes, então podemos ver nossos dados espacialmente distribuídos. 
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As TABELAS do TEMA contêm informações descritivas sobre as FEIÇÕES geográficas 

do TEMA. Podemos acessar os ATRIBUTOS do TEMA diretamente da VISTA. O ArcView 

gerencia automaticamente as relações entre os TEMAS e suas TABELAS DE ATRIBUTOS. 

 

Figura 3 - Tabela do Tema Obras de infraestrutura 

FONTE: ARCVIEW. 

As FEIÇÕES de TEMA são baseadas em fonte de dados espacial (Arcview 

SHAPEFILE, ArcInfo COVERAGE, desenhos de CAD). Uma fonte de dados espacial é 

informação de localização armazenada em formato de coordenadas X e Y. 

A VISTA de nosso trabalho denominamos de MORRO CABO, cujos temas relacionamos 

neste artigo na Tabela 2. Os TEMAS acrescentados a VISTA deste projeto foram arquivos 

no formato DXF e convertidos para SHAPEFILE (<.shp>). 

As TABELAS do Arcview são VISTAS gráficas de dados tabulares. Dados tabulares 

podem vir das mais variadas fontes de dados, e podem também ser criados dentro do 

próprio ArcView. Podemos atualizar esses dados tabulares com as ferramentas de edição 

do software. Múltiplas TABELAS são facilmente juntadas e interligadas tão logo possamos 

recuperar informações delas ou apresentarmos os seus valores no mapa. 

A fonte de dados para as TABELAS de Arcview podem ser arquivos dBASE, TABELAS 
INFO, arquivo texto, ou informações restauradas do banco de dados SQL. 
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Na tabela desse projeto, as de obras estruturais, acrescentam um campo de informação 

que é de FOTOGRAFIA, o qual incluímos as fotografias de cada obra mapeada, e através 

da ferramenta de HOT LINK fizemos ligação (link) da fotografia com o mapa em uso. 

 

Figura 4 - Tela de ligação do tema de obras estruturais com a fotografia da obra 

FONTE: ARCVIEW. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as formas de análise cartográfica, assim como os produtos resultantes, registram 

as representações espaciais do objeto geográfico. 

A geografia é o estudo científico da superfície da terra com o objetivo de descrever e 

analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na 

superfície do globo terrestre, mas também que a Geografia se propõe a algo mais que 

descrever paisagens, que ela tem sua importância para a sociedade, seja no processo 

social ou no jogo de poder. Sendo a articulação dessa ciência até hoje importante objeto de 

discussão. 

A geografia deve propor-se a investigar, principalmente, o modo pelo qual a sociedade 

produz o espaço geográfico.O espaço geográfico não se revela apenas na aparência das 

coisas, mas, sobretudo na investigação das razões que determinam essa aparência. 

Podemos compreender que o espaço geográfico inclui a Natureza e o homem. 
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O positivismo foi de fundamental importância para a Geografia, pois sua sistematização 

ocorreu de acordo com os princípios positivistas, como o empirismo que deixou fortes 

influências na Geografia. Os principais autores foram Humboldt que usou o método do 

raciocínio através do empirismo e da observação; e Ritter que mostrou ao mundo o princípio 

da relação entre a superfície da terra e a natureza e dos seres humanos, era defensor 

constante do uso de todas as ciências para o estudo da geografia. 

“A geografia serve antes de mais para fazer a guerra”. Esta frase de Yves Lacoste 

aparentemente simples resume perfeitamente este trabalho. A guerra aqui tratada, não é 

apenas uma guerra de armas e de dominação, mas principalmente, uma guerra de idéias, 

de teorias, de ciência. 

A Geografia em sua busca de novos caminhos e de novas interpretações do mundo se 

posiciona de uma forma crítica, direcionando sua contribuição para resgatar a importância 

do espaço no mundo atual. Anteriormente esse papel era o de fonte de recursos, de 

fornecedor de condições que facilitassem o processo de desenvolvimento. Atualmente 

busca-se o papel ativo do espaço na sociedade, como uma das instancias sociais e não 

como um pano de fundo onde as relações sociais ocorreriam. (SANTOS, 1978). 

A ciência avança, e este avanço se dá pela superação do conhecimento anterior. A 

geografia, é uma ciência nova no decorrer de sua evolução introduziu e aprofundou 

metodologias de representação do espaço (geoprocessamento, Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), etc.), e através de seu acervo teórico e metodológico realizou pesquisas 

aplicadas (planejamento e gestão urbana). 

O mapeamento cartográfico descrevendo as áreas de morros, e mostrando seus riscos 

de escorregamento e suscetibilidade é um componente de fundamental importância para um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) urbano, pelo fato de no mesmo gerenciar uma 

grande diversidade temática, no caso dos morros, os desastres e os escorregamentos, 

controlando os procedimentos de campo e de uma certa homogeneização de critérios, entre 

outras funções de um SIG. 

No ambiente urbano, os agentes bastante distintos interagem, cada qual percebendo os 

elementos da paisagem urbana de maneira diferente e em variados graus de detalhamento. 

As aplicações são igualmente variadas, abordando atividades como tributação, 

licenciamento de atividades, parcelamento, uso e ocupação do solo, planejamento urbano, 

educação, saúde, transportes e trânsito, infraestrutura urbana (redes de energia elétrica, 

telecomunicações, abastecimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário), 

localização de atividades econômicas, marketing, policiamento, e muitas outras. 
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A multiplicidade de usos dentro da Prefeitura e o excelente potencial para intercâmbio de 

informações de outras esferas ajudam a justificar os investimentos nessa tecnologia. É 

possível conceber, dentro de alguns anos, um ambiente multinstitucional, em que as 

informações mais atuais de cada um dos diversos agentes públicos que trabalham 

diretamente em rede, com os devidos controles de segurança implementados, evitando a 

necessidade de codificação, transferência e decodificação de arquivos de intercâmbio. Esse 

é um desafio tecnológico que parece simples, em comparação com o desafio organizacional 

de viabilizar a cooperação efetiva e incondicional entre agentes públicos. 
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temos que fazer o melhor que podemos, sempre. 

A cooperação inestimável da Agência CONDEPE/FIDEM, através de sua Diretora 
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desse artigo.que contribuiu diretamente para a conclusão deste trabalho. 
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