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Resumo 

O trabalho objetiva apresentar novas formas de trabalhar temas sobre o espaço geográfico através de 

ferramentas interativo. Destaca-se que conhecer o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, 

nunca foi uma tarefa fácil. Uma das principais preocupações da Geografia é a ideia de espaço geográfico, 

sua construção, estrutura e organização. Atualmente, a ciência geográfica conta com uma série de novas 

tecnologias para exploração e disponibilização de informações espaciais, as quais podem ser 

exemplificadas principalmente pelas geotecnologias. A necessidade de se conhecer o espaço geográfico 

através da exploração de mapas interativos representa avanços significativos em termos de 

possibilidades de aplicação da Geografia. O uso de novas tecnologias advindas dos Sistemas de 

Informação Geográfica – SIG e do Sensoriamento Remoto através da internet tem favorecido 

significativamente o conhecimento sobre a superfície terrestre.  Diante do exposto, o objetivo principal 

deste projeto foi desenvolver uma aplicação SIG-Web contendo informações que possibilitem responder a 

questões de localização relacionadas ao ensino da geografia. O projeto foi subdividido em três etapas: 

levantamento de dados espaciais e alfanuméricos; modelagem do SIG; e customização da Interface SIG-

Web: Mapas temáticos para compreensão do espaço geográfico. Os resultados deste projeto auxiliará 

professores no ensino-aprendizado de seus alunos, no qual facilita o entendimento sobre temas 

socioambientais, mapas, localização, coordenadas, neste contexto o uso de novas tecnologias através de 

ambiente interativo e multimídia possibilita uma melhor compreensão e aquisição de conhecimento 

geográficos pelos alunos e também proporciona aulas mais produtivas e dinâmicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das novas tecnologias, a geografia esta cada vez mais globalizada, se 

observando remotamente a forma e posição dos lugares através de sistemas de localização 

(ruas, lojas, rotas) disponíveis na internet. 

O uso de novas tecnologias advindas dos Sistemas de Informação Geográfica – SIG e do 

Sensoriamento Remoto através da internet tem favorecido significativamente o conhecimento 

sobre a superfície terrestre. São exemplos de ferramentas para o estudo de temas abordados 

pela geografia o Google Maps, Google Earth, IBGE, software como o spring, o quantum Gis, o 

Kosmo Gis, dentre outros. A necessidade de se conhecer o espaço geográfico em sua totalidade 

através da exploração de mapas interativos representa avanços significativos em termos de 

possibilidades de aplicação da Geografia.  Destaca-se que os parâmetros curriculares 

estabelecem o uso de novas tecnologias para a educação. 

Com o avanço das novas tecnologias e a inclusão digital nas escolas, o desenvolvimento de 

uma aplicação SIG-Web por uma nova geografia, aproxima professores a alunos na aquisição de 

conhecimento teórico-prático sobre a analise do espaço geográfico de forma dinâmica e 

interativa. Atualmente o ensino dos elementos da cartografia (escala, coordenada) e da 

geografia (território, paisagem, transformações sociais) dá-se por meio de pinturas de mapas 

temáticos, construção de maquetes, leitura da simbologia em mapas analógicos, etc.  

Nesse contexto o objetivo geral desse projeto foi o desenvolvimento de um aplicativo SIG-

Web utilizando programas livres, com enfoque na disponibilização de temas voltados para o 

Ensino da Geografia. 

 

2. GEOGRAFIA TECNOLÓGICA 

 

Pode-se definir o termo “espaço geográfico” como uma coleção de localizações na 

superfície da Terra, sobre a qual ocorrem os fenômenos geográficos. Para DOLFUS (1991) o 

espaço geográfico é definido e cartografado em função de suas coordenadas, sua altitude e sua 

posição relativa. 

SANTOS (2008) discorre sobre o espaço geográfico que: 

 

 “... deve ser considerado como um conjunto indissociável, de que participam, de um 

lado, certos arranjos de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 

outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. O 

conteúdo (da sociedade) não é independente da forma (os objetos geográficos), e cada 



 

 

forma encerra uma fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto 

de formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois, 

têm um papel na realização social.” (SANTOS, 1988, p.10) 

 

Segundo FITZ (1999), o estudo do espaço geográfico requer uma série de conhecimentos e 

informações que podem ser trabalhadas de maneira mais ágil e simplificadas com as novas 

tecnologias. 

Com o avanço tecnológico, o uso de ferramentas computacionais de Geoprocessamento, os 

SIG-Web, produzem novos campos de atuação para a Geografia, abrindo espaço para o ensino 

da geografia física de forma interativa, com a disponibilização de mapas e dados na internet.  

A ideia de “glocalidade” denomida por Benko (1990, apud Santos, 1996, pag. 252) traduz o 

atual estágio da disseminação da informação geográfica, onde um local tornasse virtualmente 

mundial para sociedade. Miranda (2010) destaca o status de mídia geográfica, onde os sistemas 

de informações geográficas – SIGs se comunicam através de mapas digitais pela rede de 

aspectos do mundo real à diversos usuários, promovendo a aproximação entre a sociedade e o 

SIG. 

Esse avanço tecnológico reflete na produção e reprodução dos conhecimentos associados 

às práticas pedagógicas atuando como fonte de pesquisa sobre o estudo do espaço geográfico 

na interpretação e análise em estudos ambientais e socioeconômicos. De acordo com Almeida e 

Passini (1989), o mapeamento das representações do mundo real, não encerra uma análise 

geográfica. Ao contrário, é a partir da localização e/ou mapeamento que se inicia o processo de 

construção do conhecimento acerca do espaço.  

 

2.1 A Geografia nas Diretrizes Curriculares  

 

Os parâmetros curriculares do Ensino Fundamental e Médio apresentam a possibilidade de 

utilização de diferentes ferramentas e recursos tecnológicos como fonte de pesquisa para a 

construção e aquisição de conhecimento na análise e interpretação do espaço, destacando-se 

os mapas temáticos. 

Os Parâmetros Nacionais Curriculares - PCN’s afirmam que: 

 

A cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela possibilita 

ter em mãos representações dos diferentes recortes desse espaço e na escala que 

interessa para o ensino e pesquisa. A Geografia, além das informações e análises que 

se podem obter por meio dos textos em que se usa a linguagem verbal, escrita ou oral, 



 

 

torna-se necessário, também, que essas informações se apresentem espacializadas 

com localizações e extensões precisas e que possam ser feitas por meio da linguagem 

gráfica/cartográfica. (PCN’s 1998, pag. 33). 

 

Outra importante ferramenta é a internet aliada à geotecnologia, que preenche a lacuna 

existente nos materiais didáticos, universalizando o uso da geografia nas escolas. Os PCN’s 

destacam a inclusão dos recursos tecnológicos como alternativa possível para a realização de 

determinadas atividades.  

 

2.2 Sistema de Informação Geográfica 

 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) correspondem às ferramentas computacionais 

de Geoprocessamento, que permitem a realização de “análises complexas, ao integrar dados de 

diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados” (CÂMARA et al, 2005). Entende-

se por SIGs um sistema computacional que trabalha com um grande número de informações de 

cunho geográfico.  

De acordo com BURROUGH E MCDONNELL (1998), SIG é um poderoso conjunto de 

ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, transformação e visualização de dados 

espaciais do mundo real para o conjunto de propósitos específicos.   

Há definições de SIG como sistemas de visualização de mapas, que focaliza os aspectos 

cartográficos (McHarg (1969 citado por Chrisman, 1977). 

Os SIGs auxiliam nas mais diversas áreas do conhecimento que objetivam estudar e 

analisar os aspectos do mundo real e suas transformações. 

FITZ (2008) relaciona algumas das inúmeras potencialidades dos SIGs, como análise de 

processos geográficos: mapeamento e zoneamento de regiões; monitoramento de florestas; 

monitoramento de bacias hidrográficas, monitoramento de áreas de risco e preservação 

ambiental. 

Os SIGs possibilitam analisar e estudar as causas de diversos fenômenos da realidade 

social, através da localização e representação de do espaço físico em mapas.  

 

2.3 SIG e Internet 

 

A disseminação de dados geográficos via Internet começou a partir da disponibilização de 

mapas estáticos, que eram cópias digitalizadas de produtos cartográficos originais transformados 



 

 

em imagens digitais por meio da exportação em formado pdf, tif, jpeg. Estes mapas no formato 

matricial, só permitiam a visualização das informações, e devido ao seu tamanho, tinham sua 

transmissão pela Web dificultada. A configuração de links utilizando recursos de HTML 

possibilitava o acesso a outras páginas relacionadas ao tema apresentado no mapa. 

Atualmente ferramentas de mapeamento com funcionalidades dinâmicas de navegação e 

ampliação estão cada vez mais disponíveis na web, tais como os localizadores geográficos. O 

Google maps é um exemplo de localizador que permite a visualização de imagens de satélite em 

três dimensões e possibilita a interatividade entre usuário, sendo possível a criação de mapas, 

inclusão de escala e símbolos gráficos. 

Diante da evolução tecnológica e das potencialidades dos sistemas de informações 

geográficas, faz-se necessária a implementação de um SIG-Web como recurso didático para o 

ensino da geografia com o objetivo de auxiliar na formação do conhecimento e interpretação da 

realidade social, contribuindo para formação de pessoas críticas e a democratização das 

informações sobre o espaço geográfico. 

 

3. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos dividem-se em duas etapas. Em um primeiro momento 

será apresentado o processo de customização da aplicação SIG-Web. Posteriormente será 

apresentado o sistema como ferramenta de ensino na Geografia, abordando as ferramentas 

interativas através de simulações. 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram os dados referentes à base cartográfica 

adquirida gratuitamente no formato shapefile com sistema de coordenadas geográficas e Datum 

SIRGAS 2000, através de download do site do IJSN e do IBGE. 

Os dados vetoriais no formato shapefile disponíveis no site do IJSN <www.ijsn.gov.br> 

continham as informações alfanuméricas dos municípios, como área, microrregião, mesorregião, 

dentre outras. 

Para manipulação e edição dos dados vetoriais utilizou-se o Quantum GIS (QGIS), 

programa livre, licenciado sob a GNU - General Public License QGIS, projeto oficial da Open 

Source Geospatial Foundation(OSGeo). sem custo de aquisição e com interface gráfica 

amigável. Para este estudo foi utilizada a versão QGIS 1.7.4, disponibilizado no site 

<http://www.qgis.org/. 



 

 

 

Figura 1 - Área de trabalho do QGIS 

 

O resultado desta etapa compreende uma base de dados atualizável e geocodificada com 

funções de edição e integração dos dados geográficos e alfanuméricos, no formato shapefile. 

Para customização da aplicação foi utilizado o software livre, Alov Map, cuja finalidade é a 

publicação de mapas na internet.  

O processo de desenvolvimento e configuração da aplicação SIQ-Web desenvolvida 

apresentou sequência:  

• Criação do Arquivo HTML; 

• Construção do Arquivo de Layout; 

• Definição do Arquivo de Configuração do Projeto. 

A criação do primeiro documento teve como objetivo apresentar o SIG-WEB aos usuários 

por meio da descrição das funcionalidades e exposição dos temas que explorem a Geografia. 

O layout é um arquivo estruturado na linguagem computacional XML que permite customizar 

versões modificadas do applet através da definição de imagens, cores, quadro de botões, quadro 

de legendas, escala, fonte dos textos.  

Nesta pesquisa a definição do layout teve como objetivo customizar os componentes da 

interface da ferramenta, com a definição de novos botões e novos componentes como: o quadro 

de escala interativa, quadro de mapa de localização, a definição de cores do painel e botões 

para cálculo de distância. 

A Figura 2 apresenta o trecho do código mostrando os parâmetros do ícone para cálculo de 

distância interativa: 



 

 

Figura 2 - Parâmetros para definição da ferramenta para cálculo de distância. 

 

O arquivo de configuração XML do projeto descreve todas as informações sobre os mapas a 

serem mostradas na Web. Nesta etapa de construção foram definidos os níveis de hierarquia: 

identificação, domínios, mapas temáticos e planos de informação ou layers. 

O trecho do código apresentado na Figura 3, mostra a definição dos atributos do mapa 

temático Micro Regiões do Espírito Santo. 

Figura 3 - Trecho do Código XML que define o mapa Micro Regiões do Espírito Santo 

 

4. RESULTADOS 

 

Seguindo os procedimentos metodológicos descritos, obteve-se resultados satisfatórios, 

uma vez que a aplicação Web desenvolvida democratiza a informação geográfica em meio web, 

se mostrando como uma ferramenta interativa de comunicação e contribuição para o 

conhecimento de diversos usuários. Para mostrar a potencialidade da ferramenta desenvolvida, 

serão apresentadas análises e simulações através de alguns possíveis exemplos de consultas 

executáveis na aplicação. A figura 4 apresenta a página apresentação.html, que tem como 

objetivo apresentar ao publico o SIG-Web desenvolvido. Está página é importante para que se 

possa ter um conhecimento prévio da aplicação. 



 

 

 

Figura 4 - Tela da página principal desenvolvida 

 

A página Mapa2.html (figura 5) apresenta o aplicativo SIG-Web desenvolvido, o principal objetivo 

desta página é permitir ao público o acesso a mapas com informações georreferenciadas para 

as temáticas de cunho geográfico, sendo permitido ao usuário final o acesso a diferentes níveis 

de informações, de forma rápida e atualizada de acordo com a necessidade e 



 

 

interesse.

 

Figura 5 - Interface do Mapa Interativo 

 

A ferramenta de busca por atributos exibe uma tabela com informações alfanuméricas, 

na qual é possível escolher e visualizar no mapa o objeto procurado. 

Para o ensino de geografia, tomamos como exemplo a figura 6, na qual podemos observar um 

exemplo de consulta por atributo que apresenta a consulta ao plano de informação Município 

que tem por nome identificador “Vitória”. Observa-se na figura que o objeto escolhido na tabela 

de atributo encontra-se destacado. 

 

Figura 6 - Resultado de Pesquisa para Município de Valor “Vitória 



 

 

A ferramenta de busca por seleção exibe uma lista de camadas geográficas, na qual é 

possível escolher e visualizar a tabela de atributos do elemento geográfico selecionado. Para 

efetuar este tipo de consulta deve-se clicar na camada desejada e escolher a camada para qual 

será exibida a tabela de atributos (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Exemplo de consulta por seleção. 

 

 

Figura 8 - Exemplo de consulta por seleção. 

 



 

 

A ferramenta de distância possibilita que os alunos realizem medições interativamente sobre 

o mapa. A Figura 19 exemplifica o resultado obtido pelo uso desta ferramenta para o traçado de 

percursos em alguns municípios da macro região do Espírito Santo. 

 

Figura 9 - Exemplo de utilização da ferramenta de distância. 

 

A utilização da do SIG-Web no ensino da geografia permite aos alunos responder questões 

sobre: Qual o município que apresenta menor renda no ES?; Quais os grandes biomas 

brasileiros?;Diferentes biomas em diferentes regiões?;Populações por município; entre outras. 

Para exemplificar o conjunto de informações disponíveis na aplicação SIG-Web são 

apresentados alguns exemplos de mapas temáticos disponíveis para consulta, análise que 

podem ser utilizada como recurso didático no ensino-aprendizado por professores, estudantes, 

pesquisadores, etc. 

Na Figura 10 abaixo podemos observa os diferentes tipos de bioma existentes no Brasil. 



 

 

Figura 10 - Mapa Temático Biomas do Brasil 

 

Nas figuras seguintes (11,12 e13) são mostrados os mapas temáticos Macro Região do 

Espirito Santo, Micro Região do Espirito Santo e renda mensal por pessoa de acordo como o 

ultimo censo do IBGE. 

Figura 11 - Mapa Temático Macro Região do Espirito Santo 



 

 

Figura 12 - Mapa Temático Micro Região do Espirito Santo 

Figura 13 - Distribuição da renda mensal por pessoa no Espirito Santo 

 

Desta forma, o professor poderá através dos recursos oferecidos pela ferramenta, dialogar e 

discutir com os alunos, diversos temas de cunho geográfico, como: escala, mapas, detalhes, 

dados censitários, sistemas de coordenadas, analise geográfica do espaço, etc. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou novas formas de trabalhar temas relativos ao espaço geográfico 

por meio de ferramentas interativas para consulta, visualização e aprimoramento do ensino-

aprendizado, através da customização de um ambiente gráfico interativo com programas 

gratuitos, em especial, o aplicativo ALOV Map na sua versão applet, tendo como área de 

atuação temas sobre geologia, o clima no Brasil, os tipos de bioma, as macro e micro regiões do 

Espirito Santo e a distribuição da renda por pessoa. 



 

 

Este aplicativo auxiliará professores no ensino-aprendizado de seus alunos, no qual facilita 

o entendimento sobre temas socioambientais, mapas, localização e coordenadas. Neste 

contexto o uso de novas tecnologias através de ambiente interativo e multimídia possibilitará 

uma melhor compreensão e aquisição de conhecimento geográficos pelos alunos, 

proporcionando também aulas mais produtivas e dinâmicas. 
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