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Resumo 

 
As técnicas que envolvem as geotecnologias têm evoluído rapidamente e 
alcançado importantes avanços. Em particular, as técnicas de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto têm se apresentado como ótimas 
ferramentas para projetos participativos. Isso porque o uso dessas ferramentas 
facilita a percepção do objeto de estudo por meio da visualização da 
espacialização do objeto no mapa. É nesse sentido que a pesquisa aqui 
apresentada tem como objetivo utilizar ortofotos de alta resolução para 
estimular agricultores a reconhecer, identificar e delimitar a sua própria 
propriedade. Essa delimitação foi feita manualmente sobre a própria ortofoto e 
posteriormente foram digitalizadas, transformando em mapas que serão 
utilizados como material de apoio para o planejamento do uso e aptidão das 
terras. Esse trabalho faz parte de um projeto financiando pelo CNPq e 
executado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (EPAGRI). O projeto tem como meta realizar e divulgar o 
levantamento e mapeamento de solos e aptidão de uso das terras participativo 
e por demanda, bem como buscar opções de uso e manejo das terras que 
propicie geração de renda aos agricultores familiares com a utilização 
sustentável dos recursos naturais. A primeira etapa do projeto foi o 
mapeamento participativo das propriedades envolvidas. A metodologia foi 
aplicada em seis municípios, mas nesse trabalho serão apresentados os 
resultados obtidos com os agricultores vizinhos do Parque Estadual Fritz 
Plaumann, localizado no município de Concórdia, no estado de Santa Catarina, 
Brasil.  
 
Palavras – Chave: Geoprocessamento, Delimitação, Agricultores, Uso da 
Terra, Ortofoto. 
 



Introdução 

 O mapa sempre foi considerado uma ótima ferramenta de comunicação 

e muito utilizado para planejar estratégias. No mapeamento tradicional, é 

necessária apenas a base de dados que será colocada no mapa e o 

profissional produtor dos mapas. Nesse tipo de mapeamento, o usuário final 

apenas recebe o produto, mas não há uma interação entre o desenvolvedor, o 

meio de comunicação (mapa) e o usuário. Entretanto, o modo de mapear, e as 

tecnologias relacionadas ao tema desenvolveram-se rapidamente. Nos últimos 

anos tem surgido uma nova “tendência” de mapeamento, conhecido como 

“mapeamento participativo”, onde o usuário do mapa contribui ativamente na 

elaboração do mesmo.  

De acordo com Dagnino (2006), essa proposta de mapeamento remete 

à relevância de utilizar cientificamente, via análise qualitativa, a percepção e o 

conhecimento da população envolvida com a área de estudo. A valorização 

desse tipo de informação, entretanto, não deve necessariamente ocupar o 

espaço da pesquisa científica tradicional. 

Nascimento (2012) acrescenta que o mapeamento participativo contribui 

para transmitir o objeto mapeado, com fidelidade da visão e linguagem 

abordada pelos usuários. Portanto, é importante valorizar o conhecimento 

espacial da população beneficiada com a cartografia participativa e a sua 

interação no mapeamento, garantindo à comunidade autonomia e propriedade 

para interpretação das informações contidas no produto cartográfico, 

aproximando-se, assim, a sabedoria local e o saber técnico-acadêmico. 

 De acordo com o Fondo Internacional de Desarollo Agrícola (FIDA) 

(2009, p. 4), a cartografia participativa é definida como: A criação de mapas por 

comunidades locais, muitas vezes com a participação de organizações que 

lhes prestam apoio, dentre elas, autoridades públicas, de diferentes níveis, 

ONGs, universidades e outros agentes que se dedicam a desenvolver o 

planejamento territoriais.  

Para Andrade e Carneiro (2009, p. 413), os mapas e suas informações 

geográficas podem aperfeiçoar a administração pública e privada, pois os 

mesmos contribuem para: identificar questões estratégicas que interessam à 



comunidade e indicar caminhos úteis para se atingir seus objetivos; transformar 

planos em ações e organizar os membros da comunidade.  

O mapeamento participativo desenvolve-se em diferentes lugares do 

mundo. Na Indonésia, por exemplo, as comunidades locais, nos últimos 10 

anos, tiveram 1,5 milhão de hectares mapeados por meio da cartografia 

participativa (FIDA, 2009, p. 24). Esses mapas foram desenvolvidos para 

ajudar a resolver conflitos relacionados à distribuição de terra, comunicar 

informações espaciais importantes às autoridades públicas, delimitar áreas de 

conservação e ajudar a mitigar os efeitos das iniciativas empresariais de 

plantações, minérios e silvicultura (FIDA, 2009, p.24). Em Moçambique, a 

cartografia participativa tem normatizações regulamentadas para determinar e 

delimitar as terras comunitárias, que são concedidas para uso privado, isso 

mediante consulta e autorização da comunidade (FIDA, 2009, p. 21). Esse tipo 

de mapeamento tem facilitado o processo de gerenciamento do território de 

maneira decisiva e recebido firme apoio do governo de Moçambique (FIDA, 

2009, p. 21). Portanto, a cartografia participativa exerce, na 

contemporaneidade, papel fundamental no desenvolvimento de comunidades, 

no sentido de obterem autonomia sobre territórios tradicionais, sobretudo para 

a preservação de recursos naturais, identidade local e resoluções de conflitos 

relacionados à terra. 

Para Rambaldi ET AL (2006), existem alguns pontos que devem ser 

observados e analisados no processo da construção de documentos 

cartográficos no mapeamento participativo, são eles: 

 

 Propósito: qual propósito? É propósito de quem? 

 Mostrar consideração pelo tempo dos outros; 

 Concentrar-se nos conhecimentos geográficos locais; 

 Priorizar o uso da toponímia local; 

 A cartografia e os mapas constituem um meio e não o fim; 

 Observar os processos; 

 Certificar-se de que os produtos do projeto de cartografia sejam 

compreendidos por todos os interessados; 

 Reexaminar e corrigir os mapas 



 

No Brasil, as experiências relacionadas à Cartografia Participativa estão 

começando aparecer, mas ainda de maneira tímida. Os primeiros exemplos 

foram as experiências vinculadas às áreas de extração da borracha na região 

da Amazônia. 

A área onde foi desenvolvido esse trabalho sofreu grandes 

transformações ao longo dos últimos 15 anos. Os agricultores familiares que 

residem nesse local tiveram que se adaptar às mudanças advindas da 

instalação da Usina Hidrelétrica de Itá. Para a instalação da usina, foi 

necessário desviar o curso do Rio Uruguai e alagar parte da margem do rio. 

Essa transformação da paisagem trouxe uma nova dinâmica para esse 

território, pois, como medida de compensação ambiental pela instalação da 

usina, foi criado, em 2003, o Parque Estadual Fritz Plaumann. A criação deste 

parque teve como objetivo preservar remanescentes das florestas que 

recobriam originalmente o Alto rio Uruguai no Estado de Santa Catarina. O 

parque foi classificado como uma Unidade de Conservação de proteção 

integral, destinada à proteção da natureza, à pesquisa científica, à educação 

ambiental e ao turismo ecológico. Sua área é de aproximadamente 741 

hectares, localizado às margens do lago formado pela barragem da Usina 

Hidrelétrica Itá, no rio Uruguai, no município de Concórdia. A figura 01 ilustra a 

localização do parque, sendo que o limite em verde representa a área do 

parque e o limite em preto a área de amortecimento onde estão localizadas as 

propriedades envolvidas nesse trabalho. 



 
    Figura 01: Mapa de localização  

 

Depois da criação do parque, várias instituições locais, regionais e 

estaduais reuniram esforços para dar apoio aos agricultores vizinhos do 

parque. Pois, além do impacto ambiental, ocorreu o impacto social: vários 

agricultores preferiram vender suas terras e ir para cidade ou para outra região. 

A realidade dos agricultores que resolveram ficar foi modificada, pois eles 

tiveram que lidar com novas questões, como a restrição do uso da terra, por se 

tratar de uma área de amortecimento do parque e a invasão de animais 

silvestres nas suas propriedades. 

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) junto com o 

apoio da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina) e a ECOPEF (Equipe Co-gestora do parque Estadual Fritz 

Plaumann) desenvolveram o “Projeto Filó”, cujo principal objetivo é propor um 

ordenamento territorial sustentável para a área de entorno do parque. A 

primeira ação do projeto executada pela equipe técnica da EPAGRI foi 

conhecer e delimitar as propriedades pelo método de mapeamento 

participativo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Metodologia 
 

Materiais e Método 

 

O material utilizado para delimitação das propriedades foram as 

ortofotos obtidas pelo levantamento aerofotogramétrico realizado em todo 

estado de Santa Catarina entre 2010 e 2011. As ortofotos são multiespectrais 

(RGB) com 39 cm de resolução espacial e escala de visualização que chega 

até 1:1000. Essas características facilitaram a visualização de pontos 

importantes, como as edificações, as nascentes e as divisas de cada 

propriedade (Figura 02). Nessa metodologia não foi realizado um levantamento 

topográfico, confiando-se apenas na correção geométrica das ortofotos. 

 
Figura 02: Escala de visualização 1:1000   
 

Como a área total é extensa e a ortofoto impressa precisava estar numa 

escala onde fosse possível visualizar os detalhes, foi preciso subdividir a 

ortofoto em várias partes.  Realizou-se um fotoíndice para facilitar na 

organização (Figura 03). As subdivisões foram numeradas de ortofoto 1 a 

ortofoto 7. As ortofotos ficaram com a escala de 1:3.000 e foram impressas em 

folha A0. 



 
Figura 03: Fotoindice 
 

A reunião com os agricultores para delimitação das propriedades 

aconteceu na sede da comunidade nos dias 22 a 25 de maio de 2012 (Figuras 

04 e 05). 

 
Figura 04: Agricultores identificando as suas propriedades na ortofoto. 
 



 
Figura 05: Agricultores identificando as suas propriedades na ortofoto. 
 
 
 

 

Segundo Florenzano (2002), independentemente da resolução e da 

escala, as imagens e fotografias aéreas apresentam outros elementos básicos 

de análise e interpretação, a partir dos quais se extraem com facilidade 

informações de objetos, áreas ou fenômenos. Esses elementos são: 

tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização. A 

percepção desses elementos fez com que a maioria dos agricultores 

encontrasse com facilidade as suas respectivas propriedades. 

Após a identificação, o segundo passo foi delimitar com caneta hidrocor 

os limites da propriedade e as atividades existentes na mesma (Figura 06). 

 



 
          Figura 06: Exemplo de uma propriedade delimitada. 

 

 Para facilitar a identificação dos usos foi elaborada uma legenda usando 

as letras do alfabeto como símbolos de representação de cada uso. Assim, 

durante o processo de delimitação, anotou-se em uma tabela o nome do 

agricultor, o uso com sua respectiva legenda e o tempo de existência daquela 

atividade, como mostra a tabela 01. 

 

01 Arimor Lenke Tempo 

A Propriedade  

B Pastagem (gado corte) 50 anos 

C Erva Mate 20 anos 

D Mato 50 anos 

E Erva Mate 1 ano 

 
 

02 João Gueno Tempo 

A Lavoura Milho 35 anos 

B Capoeirão 50 anos 

C Reflorestamento (uva japão) 15 anos  

D Erva mate 25 anos 

E Propriedade  

F Potreiro  

Tabela 01: Contendo a informação dos agricultores. Sendo que o número representa a 

identificação das propriedades, e as letras a legenda no mapa. 



Ao todo foram mapeadas 176 propriedades (Figura 07). O segundo 

momento do trabalho foi realizado no escritório da EPAGRI-CIRAM em 

Florianópolis, SC, e consistiu-se na compilação e digitalização dos dados 

obtidos na reunião.  O software utilizado foi o Arcgis versão 10. 

 
              Figura 07: Representação das 176 propriedades delimitadas 

 

Nesta etapa foi feita a vetorização de todas as áreas e a criação de 

tabelas de atributos, informando o tamanho das áreas em hectares e 

porcentagem. A tabela de atributos permitiu que esses dados fossem 

visualizados no  mapa, como mostra a figura 08.  



 
    Figura 08: Quantificação das áreas em hectares e em porcentagem. 
 

Depois da digitalização, os mapas voltaram para os agricultores para 

verificação e correção dos limites. Para isso, a delimitação e as divisas 

precisaram ser impressas na maior escala de detalhe possível (1: 1500). Após 

a devolução dos mapas já com suas devidas correções, confeccionou-se os 

mapas finais, como mostra a figura 09. 

 

 
Figura 09: Exemplo de mapa final da propriedade 

 

 



Resultados e Conclusões 

 

A colaboração trazida pelo SIG e pela fotografia aérea foi de 

fundamental importância, tanto na aceleração do trabalho, quanto na 

elaboração do mapa. A fotografia aérea despertou um fascínio nos agricultores 

pelo fato de poderem enxergar a sua propriedade de um ângulo diferente. O 

trabalho também contribuiu para que eles reconhecessem a sua localização 

territorial e sentirem-se agentes ativos na modificação da paisagem. 

Outro ponto relevante da pesquisa foi a quantificação do uso da terra. 

Houve a predominância das classes de lavoura, pastagem e floresta. Esses 

dados são extremamente importantes para o ordenamento ambiental das 

propriedades e da região como um todo, e serve para possíveis projetos de 

Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA).  

O trabalho ainda encontra-se em andamento, pois o objetivo final é 

apresentar um ordenamento territorial de acordo com a aptidão do solo e da 

demanda dos agricultores. Mas, essa primeira etapa do mapeamento já trouxe 

resultados positivos, pois os agricultores se sentiram mais motivados por 

estarem participando ativamente do trabalho.  

Ao final, concluiu-se que o método participativo utilizado permitiu a 

divulgação de geotecnologias.  Considerou-se que o mapeamento participativo 

de propriedades representa um avanço para a quantificação dos serviços 

ambientais e do monitoramento do uso da terra. 
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