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Resumo: 

O espaço geográfico é a categoria essencial para a compreensão dos conflitos por território e 

dos problemas ambientais, formado pelo nosso cotidiano.  Entender os acontecimentos na ótica 

espacial permite a compreensão da realidade. O objetivo geral do trabalho é descrever e avaliar a 

contribuição técnico-científica cartográfica no desenvolvimento de um mapeamento participativo 

dos conflitos territoriais e injustiças ambientais na Baixada de Jacarepaguá. Visa discutir a 

aplicação das técnicas de mapeamento e a interlocução entre o conhecimento do espaço socialmente 

construído por parte da comunidade que o habita e o espaço cartesiano oficial. A pesquisa mostra a 

importância da relação entre o saber técnico-científico e o saber nativo nas experiências em 

cartografia participativa, procurando de certa forma aproximá-los e demonstrar de forma cabal o 

ganho decorrente de se levar em conta no mapeamento participativo alguns conceitos fundamentais 

que amparam a ciência cartográfica. Desse modo, o estudo resgata o processo de ocupação da 

região administrativa de Jacarepaguá, bem como a geoespacialização dos seus conflitos territoriais 

ao longo do tempo, desde a década de sessenta até a os dias de hoje, a partir das narrativas dos 

atores proativos do território. Ao todo foram mapeados cento e treze conflitos divididos em dez 

categorias distintas. Foram produzidos seis mapas temáticos divididos por décadas desde mil 

novecentos e sessenta até dois mil e dez contendo os pontos dos conflitos diferenciados por cores e 

formas de acordo com o tipo de evento ocorrido. O desenvolvimento do presente trabalho mostrou 

uma nova prática de geração de informação geográfica, onde todo o processo se dá de forma 

participativa. Considerar a importância da troca de saberes durante o processo para a geração de 

informações e metodologia, onde os profissionais envolvidos atuam a fim de atender as 

necessidades da comunidade. E a mesma deixa de ser objeto e se torna sujeito do processo. 

Proporcionou enxergar como cada vez mais é abrangente e versátil o uso do mapa como ferramenta 

de comunicação. E que com as novas formas de se geração de um mapa, a cartografia quanto 

ciência não pode se distanciar desse novo cenário. Sendo primordial para o processo do 

mapeamento participativo o uso dos conceitos cartográficos como norteadores nas tomadas de 

decisões e construções dos produtos, permitindo realizar a proposta da comunicação cartográfica, 

onde o mapa atende os objetivos do projeto proposto e as necessidades dos usuários.  
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Introdução 

 

A temática deste trabalho visa discutir a aplicação das técnicas de mapeamento e a 

interlocução entre o conhecimento do espaço socialmente construído por parte da comunidade que o 

habita e o espaço cartesiano oficial. A pesquisa mostrará a importância da relação entre o saber 

técnico-científico e o saber nativo nas experiências em cartografia participativa, procurando de certa 

forma aproximá-los e demonstrar de forma cabal o ganho decorrente de se levar em conta no 

mapeamento participativo alguns conceitos fundamentais que amparam a ciência cartográfica.  

O presente estudo está inserido no âmbito do projeto Cartografia Participativa dos Conflitos e 

Injustiças Ambientais na Região de Jacarepaguá que teve como proposta a aplicação de 

mapeamento participativo e construção de uma tecnologia social e educação territorial de acordo 

com as singularidades identificadas na área de estudo.  

A cartografia vem evoluindo de maneira significativa juntamente com o desenvolvimento das 

tecnologias computacionais aplicadas na execução do processo de mapeamento e construção de 

mapas. Esse progresso vem transformando a utilização do mapa e facilitando a sua disseminação. 

Um exemplo claro é o crescimento do uso de ferramentas de localização, como dispositivos móveis 

com acesso ao Google e rastreadores GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

O estreitamento do usuário com as ferramentas de visualização, edição e construção de 

mapas, assim como a maior facilidade do acesso aos produtos, tem feito com que cada vez mais  

indivíduos reconheçam a importância da visualização geoespacial de elementos presentes no 

território, significativos tanto na sua dinâmica diária quanto agente do mesmo. 

Isso vem criando um novo papel para o mapa que não limita o seu uso apenas ao mapeamento 

de referência ou espacial, mas reforça o seu viés temático, principalmente como instrumento de 

representação social e até mesmo cultural onde estejam inseridos objetos, fatos e delimitações que 

descrevam o que tem de “valor” no espaço descrito. Ao mapear seu território, o indivíduo tornar-se 

um agente proativo na construção de um instrumento de defesa do seu espaço e seus direitos, além 

de proteger seus patrimônios socioeconômicos e culturais e reivindicar melhorias na qualidade de 

vida. 

Segundo Acselrad (2008, p. 14), desde 1990 diversas iniciativas de mapeamento que se 

propõem a incluir populações locais nos processos de produção de mapas vem sendo disseminadas 

mundialmente. 

O mapeamento participativo pode ser considerado qualquer método utilizado para obter e 

registrar dados espaciais em conjunto com os atores sociais. O mapeamento participativo pressupõe, 

portanto, a existência de uma significativa contribuição por parte dos moradores das comunidades 

participantes da pesquisa. GOLDSTEIN (2013, p.46) 

Surge como uma forma de aproximação entre o produtor e o usuário dos mapas, considerando 

o conhecimento de um dado grupo sobre o território, indo além da representação dos mapas 

sistematizados. Segundo Goldstein (2013, p.47), a flexibilidade é uma das características 

importantes do mapeamento participativo, fazendo com que ele se adapte a diferentes contextos e 

finalidades. 

O objetivo geral desse trabalho é descrever e avaliar a contribuição técnico-científica 

cartográfica no mapeamento dos conflitos territoriais e injustiças ambientais na Baixada de 

Jacarepaguá. 

Desse modo, o estudo resgata o processo de ocupação da região administrativa de 

Jacarepaguá, bem como a geoespacialização dos seus conflitos territoriais ao longo do tempo, desde 

a década de 60 até a os dias de hoje, a partir das narrativas dos atores proativos do território. 

 

 

 

 

 

 



2. Recorte territorial 

 

O processo de crescimento e estruturação das cidades, geralmente impulsionado por objetivos 

econômico, provoca grandes impactos na vida de seus habitantes e no meio ambiente. De forma 

concomitante a este crescimento vem à valorização da terra, que é um fator importante, agente 

causador do movimento de interiorização e expansão da cidade. (CARVALHO, 2013) É uma região 

onde nas últimas décadas, por influência de interesses do capital imobiliário, intensificaram-se os 

conflitos por ocupação e conflitos ambientais que causam um grande impacto nas relações que 

compõe o território. 

A área de estudo se define pelos limites da Baixada de Jacarepaguá, delimitada fisicamente 

pelos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, a planície e o mar, apresentada na Figura 1.  
 

 
Figura1: Localização da área de estudo. 

 

Formada por 19 bairros:Taquara, Curicica, Vila Valqueire, Praça Seca, Tanque, Freguesia, 

Pechincha, Gardênia Azul, Anil, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Camorim, Grumari, Itanhangá, Joá, 

Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Cidade de Deus. 

 

 
Figura 2: Bairros de Baixada de Jacarepaguá 



 

3. Entendimento do território 

 

O espaço é a categoria essencial para a compreensão dos conflitos por território e dos 

problemas ambientais, formado pelo nosso cotidiano. Entender os acontecimentos na ótica espacial 

permite a compreensão da realidade. Geograficamente o espaço é fruto de uma construção social e 

histórica das ações humanas. Conhecer a história de um lugar é fundamental para compreender sua 

geografia, uma vez que o espaço geográfico é uma materialização do processo de existência dos 

indivíduos e a sociedade que o compõe. (NAGEM, 2013, p. 48) 

Podemos perceber dois tipos de espaços, o que contém as variáveis geográficas e pode ser 

interpretado e representado por padrões cientificamente definidos, conhecido como “espaço 

contenedor”. E o espaço onde acontecem as inter-relações humanas, o espaço habitado, interpretado 

através de uma visão qualitativa e subjetiva, compreendido por quem o habita chamado de “espaço 

socialmente produzido”. (NAGEM, 2013, p. 48 apud LOBATÓN, 2009) Olhando para o território 

da Baixada de Jacarepaguá e sua história é perceptível o reflexo as relações humanas nele 

desenvolvidas, as desigualdades entre as classes que se relacionam dentro desse espaço. Com isso, é 

possível entender as mudanças antrópicas produzidas no espaço, uma vez que cada classe social 

exerce seu poder ou territorialidade, criando diferentes tipos de lugares. 

O lugar, segundo SANTOS (1996, p.109) é o território horizontalmente definido pela ação 

humana. Pensando na proposta de estudo, o território de Jacarepaguá, formado por grandes 

condomínios e grandes áreas de empreendimentos milionários, concorre com estruturas de 

comunidades consideradas periféricas. 

Até a década de 1960 a Baixada de Jacarepaguá era ocupada apenas por residências 

irregulares e de baixa renda, como, Vila Autódromo, na margem da Lagoa de Jacarepaguá e Cidade 

de Deus, nas Margens do Rio Arroio Fundo. Era uma região onde predominavam brejos e moravam 

muitos pescadores e produtores rurais, onde os pequenos aglomerados se estendiam ao longo da 

faixa litorânea da região. 

A partir da década de 1960, o poder público passou a incentivar a ocupação urbana para a 

zona oeste, lançando projetos de urbanização para a Baixada de Jacarepaguá. Porém, muitos desses 

projetos não foram respeitados, ocorrendo sobrecarga na infraestrutura urbana local, gerando 

conflitos sobre as formas de ocupação e uso da terra e, principalmente, impactos negativos sobre a 

fauna, flora e hidrografia da região. 

Até a década de 1990 a região da Baixada de Jacarepaguá já possuía 106 favelas, que 

cresceram principalmente nas áreas de beira de rios, lagoa e encostas do maciço (CARVALHO, 

2013). Nessa mesma década, o governo passa a atrair o capital estrangeiro para a cidade. Com a 

construção da Linha Amarela em 1997, intensificou-se a especulação imobiliária e a transformação 

do território. Nessa época, começa o surgimento de diversos condomínios residenciais de luxo. 

Segundo dados do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), a população do bairro 

quase triplicou entre 1980 e 2000. 

A localização privilegiada de proximidade com o mar e por conter as últimas áreas propícias à 

expansão, a região continuou crescendo, sendo a área de planejamento com o maior crescimento 

municipal, segundo o IPP (2013). 

Em 2011, se inicia uma nova fase de incentivo a investimentos na região tendo em vista a 

candidatura da cidade como sede de eventos internacionais como a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016. 

Destacam-se também a construção de três grandes corredores de circulação: Transolimpica, 

Transoeste e Transcarioca. Essas intervenções no território têm impactado muito na qualidade do 

ambiente, uma vez que a infraestrutura de esgotamento sanitário vem causando a poluição das 

lagoas e o desmatamento de grandes áreas. 

No aspecto social esses grandes empreendimentos são responsáveis pelas remoções que 

ocorrem até as épocas atuais de comunidades estruturadas em áreas de interesse. 

 



4. Fundamentos cartográficos 

 

O mapa é uma forma de comunicação, um instrumento de visualização de dados. Permite a 

comunicação gráfica e visual entre o produtor e o usuário. Porém, para que a comunicação ocorra 

de forma efetiva e o mapa seja entendido pelo usuário, é necessário que mesmo tenha um 

conhecimento mínimo cartográfico. 

As tecnologias de mapeamento têm sido cada vez mais utilizadas em processos de tomada de 

decisão e como ferramenta de ação social, no entanto, estão ainda, de um modo geral, fora do 

alcance dos cidadãos comuns, tanto no sentido material como no sentido do acesso do 

conhecimento cartográfico. 

A multiplicação de projetos que envolvem a participação das comunidades e seu 

conhecimento sobre o espaço na elaboração de documentos cartográficos criam novas necessidades 

para as metodologias do processo cartográfico. 

O mapeamento participativo constrói mapas que localizam condições humanas dos cidadãos 

que formam o território onde a posição não é determinada, ele surge a partir dos relacionamentos 

percebidos pelos responsáveis pelo mapeamento. Consiste, assim como em um mapeamento 

sistemático, um conjunto de métodos que tem enfatizado o mapa como um instrumento para a 

compreensão sobre como as comunidades utilizam o espaço, e para o empoderamento de 

comunidades para resolver conflitos de gerenciamento territorial. 

Segundo, Andrade (2008, p.7), na execução de um projeto como esse é importante que quem 

detenha o conhecimento técnico das tecnologias da geoinformação também tenha conhecimento 

sobre as comunidades e o potencial benefício do seu trabalho para a sociedade, para que o produto 

atenda de fato aos objetivos sociais. 

Porém, se a comunidade não possuir o conhecimento técnico e científico que tangem a 

cartografia e o processo de construção de mapas, por mais que as ferramentas sejam acessíveis a sua 

prática efetiva se torna inviável. 

O fato de estarem disponíveis as tecnologias de distribuição de dados e documentos 

cartográficos pela internet não significa o seu uso efetivo por não especialistas com pouco ou 

nenhum treinamento prévio na área. 

Disponibilizar o SIG na internet, portanto, não constitui, por si só, uma solução satisfatória 

para a decisão participativa. (ANDRADE, 2008, p.11) Dentro desse contexto alguns conceitos são 

importantes para o desenvolvimento de um projeto cartográfico. 

Contemporaneamente com o emprego do SIG na produção e visualização dos produtos 

cartográficos as representações cartográficas seus limites e possibilidades vêm se modificando, 

onde muitas dessas classificações se tornam meramente arbitrárias. Sendo assim, para o usuário 

muitas vezes o conceito de unidade de área tem mais significado. 

A unidade de área é a parte do espaço onde se pretende trabalhar de acordo com o objetivo do 

estudo, ele é definido diretamente de acordo com o que se deseja visualizar e representar, 

diretamente ligado com a escala do trabalho. A partir da unidade de área o usuário pode elencar e 

relacionar as componentes espaciais necessárias para o estudo. (CÂMARA, MONTEIRO e 

MEDEIROS, 2003) 

O mapeamento participativo faz uso da cartografia temática para suas representações 

utilizando-se símbolos qualitativos e/ou quantitativos, fenômenos localizáveis de qualquer natureza 

sobre uma base de referência, geralmente um mapa topográfico, em quaisquer escala, sobre um 

fundo geográfico básico.  

É cada vez mais comum a integração de dados de diferentes naturezas para a composição de 

um documento cartográfico, além da integração de variáveis de diferentes unidades de coleta. A 

escolha da informação deve ser feita de acordo com o tema abordado e avaliada com referência ao 

objetivo que se deseja alcançar. 

Alguns aspectos são importantes quando falamos de qualidade dos dados espaciais, e devem 

ser considerados, pois uma vez conhecendo as limitações de um determinado dado, sabem-se os 

cuidados que se deve ter ao utilizá-lo. Um grande exemplo é no mapeamento temático onde a 



precisão espacial na maioria das vezes não é a propriedade mais importante para a finalidade do 

documento e sim a qualidade dos atributos que compõe o mapa. 

A qualidade torna os dados cartográficos aptos para o uso. Essas informações possibilitam 

avaliar o grau com que um conjunto de dados satisfaz as necessidades de uma determinada 

aplicação, gerando uma economia de tempo e recursos. A existência de medidas de qualidade de 

dados é fundamental para avaliar a confiabilidade de resultados a partir de aplicações efetuadas com 

esses dados. 

Outro aspecto importante no mapeamento participativo é a simbologia a ser utilizada que deve 

descrever o fenômeno de forma a facilitar o entendimento sem que polua a apresentação do mapa. 

 

 

5. Metodologia 

 

A primeira etapa foi conhecer a proposta do projeto onde este estudo se inseriu bem como as 

atividades desenvolvidas até o momento pelo grupo de pesquisa. Isso foi fundamental para o 

entendimento do trabalho que iria ser executado a partir do ponto em questão em diante. Realizou-

se reuniões/oficinas onde foram discutidas quais informações seriam levantadas e de que maneira 

seriam representadas/mapeadas uma vez que o grupo não possuía o conhecimento técnico 

específico da área de estudo, porém tinham um conhecimento vivencial bastante importante. 

Conhecer o objetivo do mapeamento, o que pretendeu ser visualizado e o público que iria usar 

foi fundamental na escolha do tipo de representação cartográfica, escala, legenda, tamanho e 

informações que compuseram o produto final. Esse reconhecimento também ajudou a elencar as 

necessidades e as limitações para a execução do mapeamento. 

Contribuiu também para o conhecimento sobre o território cartografado e identificação do que 

os participantes consideravam sobre conflitos e injustiças ambientais, bem como de que maneira 

isso poderia ser apresentado no produto final e qual seria o perfil dos usuários finais dos mapas. 

Todos os processos foram feitos de forma conjunta, permitindo a troca de conhecimentos entre o 

desenvolvedor e usuário do mapa, registrando o conhecimento do grupo sobre o território e o 

conhecimento técnico dos princípios e signos cartográficos. 

As informações a serem representadas cartograficamente estavam contidas em entrevistas 

feitas aos morados com base em um questionário montado por todos os participantes. Os 

participantes foram separados em grupos e criaram perguntas importantes de acordo com a temática 

do projeto. Depois foram selecionadas 15 perguntas para compor o questionário das entrevistas. 

Essas entrevistas foram transcritas e eram as únicas fontes de informação sistematizada. Foi o 

primeiro mecanismo que possibilitou reconhecer os conflitos e as injustiças ambientas que eles 

queriam representar nos mapas. 

As informações coletadas foram tabuladas em software Excel 2010, para a criação da base 

informacional. A tabela foi gerada com referência nas entrevistas e oficinas de cartografia 

agregando dados como os tipos de conflitos, período do conflito, os nomes de locais de ocorrência e 

coordenadas. 

Foi utilizada a base cartográfica vetorial referente às malhas dos bairros, hidrografia, 

logradouros e favelas foram obtidos na plataforma de Mapas Digitais do Rio de Janeiro para 

extração de base de dados espaciais BaseGeo web na página do Instituto Pereira Passos (IPP) da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. As bases foram produzidas no sistema geodésico SAD-69 e 

projeção UTM no fuso 23 e convertidas para o atual sistema geodésico oficial brasileiro Sirgas 

2000 mantendo a projeção planimétrica. 

Outra base cartográfica vetorial usada foi à representação as grandes áreas verdes da cidade a 

fim de representar os maciços que delimitam a área de estudos e os eventos próximos às regiões de 

vegetação mais densa. Essa base foi obtida pelos ICMBIO através do Núcleo de Geoprocessamento 

ICICT/FIOCRUZ, no mesmo sistema de informação geográfica e projeção dos demais. 

O georreferenciamento dos conflitos, adequação das bases e construção dos mapas foram 

realizados no software Arcgis 10, sob a licença cedida pelo Núcleo de Geoprocessamento 



ICICT/FIOCRUZ. Outra ferramenta usada para localização de alguns conflitos foi o software 

Google Earth e Wikimapia. 

 

5.1. Reconhecimento dos eventos mapeados 

 

Os mapas elaborados foram classificados de acordo com as categorias dos conflitos: início da 

ocupação, ocupação, reocupação, tentativa de remoção, remoção parcial, remoção completa, grande 

empreendimento, ambiente, saúde, saúde e ambiente. Outra característica importante foi à 

necessidade de definir não apenas o onde ocorreu cada um dos conflitos, mas também o período. 

As categorias para a classificação dos conflitos foram retiradas da análise das entrevistas com 

os participantes realizadas anteriormente ao processo de cartografia. Assim como o reconhecimento 

que nessas narrativas os participantes tentaram construir um pensamento de evolução do que 

ocorreu no território ao longo dos anos. 

Criou-se o que chamamos de “anos chaves de acontecimento” para o agrupamento 

cronológico, onde começou ocorrer às verdadeiras interferências de ocupação e demais conflitos na 

região, consequência do aumento da população e início de grandes construções como dito 

anteriormente. Devido ao limite numérico de produtos finais e a diferença entre as datas narradas 

pelos participantes, foi acordado em agrupar os conflitos dentro de décadas, sendo assim, década de 

1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. 

5.2. Oficina de cartografia  

As atividades tiveram como objetivo viabilizar a construção de um mapeamento participativo 

das áreas onde há a ocorrência conflitos territoriais e injustiças ambientais. Os dois dias de oficinas, 

possibilitaram aos moradores locais que participaram das atividades a oportunidade de troca de 

conhecimento e familiarização de como foram gerados informações espaciais. 

Parte desse processo foi realizado utilizando um computador onde se mostrava o que eram as 

bases vetoriais e as informações que elas continham. Com esse recurso, também foram levantadas 

algumas comunidades reconhecidas pelos colaborados e de importância para o projeto não 

constavam na base vetorial de favelas. 

Foi realizado também um exercício de reconhecimento do espaço, por limitações do projeto 

não podia ir a campo, utilizou-se o Google Earth em um projetor. Neste exercício os participantes 

localizaram dentro da Baixada de Jacarepaguá, locais apontados por eles nas narrativas e que não 

estavam representados na base que lhes foi apresentado. 

Um ponto importante foi a necessidade considerar que era um tipo de representação e 

visualização do mapa ou da base cartográfica que aqueles atores não estavam familiarizados. Tendo 

assim a preocupação de sempre aproximá-los mais do processo de geoespacialização, para também 

facilitar próprio entendimento do espaço por parte desta pesquisadora, eles teriam que executar de 

fato a materialização dos pontos a serem representados. 

Dessa forma, foi proposta também uma oficina onde utilizou-se um mapa base impresso em 

A1 e uma cartolina contendo uma tabela onde cada linha representava a década e cada coluna o 

tema ou conflito tratado. 

Os participes da oficina preencheram o quadro definindo os conflitos e questões que achavam 

relevantes e também que foram levantados com a análise das entrevistas. Para cada conflito foi 

escolhido uma cor de representação e em década os participantes elencaram os acontecimentos e os 

locais de ocorrências. Depois numeraram cada acontecimento e os representaram com a cor 

referente no mapa impresso. 

 

5.3.  Codificação das informações e criação do banco 

Assim como a coleta de informações, a organização é uma parte muito importante do processo 

cartográfico. Como visto durante o processo da oficina de cartográfica foi possível separar os 



conflitos levantados em grupos por tipo de conflito ocorrido. Essa etapa do trabalho teve como 

preocupação a seleção das informações necessárias e geração de atributos para as informações. 

A componente informacional, tempo, representada pelo campo DÉCADA foi à categoria 

escolhida de separação para as informações. Por sua vez, essas informações foram categorizadas em 

10 tipos de conflitos diferentes, que representam o tema, qualificando a informação. Construiu-se 

uma tabela com a década que ocorreu o conflito, representando o atributo de tempo do dado, nome 

do local de ocorrência, as coordenadas dos locais, os conflitos indicados com as categorias 

correspondentes e um campo de observação detalhando a singularidade relevante de sobre o evento. 

 

5.4. Georreferenciamento e espacialização das informações 

 

A determinação das coordenadas espaciais dos eventos foi executada remotamente usando a 

base do IPP, do Wikimapia e do Google Earth. Por se tratar de um trabalho onde a qualidade do 

atributo informacional é mais importante do que até mesmo a precisão espacial do dado e tendo em 

vista que trabalhou- se com informações na escala de bairro, não foi preciso ter um cuidado maior 

no posicionamento dos eventos. 

A base de polígonos de “favelas” do IPP foi transformada em pontos, usando a função 

Polygon to Point do Toolbox do Arcgis 10. Depois dos pontos gerados, criaram- se dois campos na 

tabela de atributos para Latitude e Longitude e com a função Calculate Geometry foram obtidas as 

coordenadas dos pontos de favelas. 

 

5.5. Geração de simbologia 

 

As informações escolhidas para serem apresentadas nos mapas foram representadas por 

pontos. Sendo assim, os participantes puderam pensar a forma e cor a ser convencionada para cada 

categoria do atributo conflito. 

Por não haver uma representação de gráfica específica para os eventos os formatos escolhidos 

para as representações foram formas geométricas convencionais como, triângulos, hexágonos, 

círculos etc. Para cada símbolo foi escolhida uma cor.  

 
5.6. Construção dos mapas 

Para a construção final dos mapas e a concepção do layout, foi usado o programa Arcgis 

10. Assim como as outras etapas a escolha da apresentação final do mapa foi feita através da 

opinião de todos os participantes. 

Nessa etapa aconteceram algumas discussões quanto à quantidade de elementos a ser 

representados e o uso de imagem como plano de fundo. A desconstrução de que o mapa tem que 

conter tudo que tem no mundo real e sim apenas conter a informação que se deseja interpretar e os 

elementos que a contextualiza. 

Alguns layouts bases foram criados até se obter o modelo final, que procurou atender as 

expectativas não só quanto ao conteúdo, mas a estética que se desejava buscando a consonância 

com os princípios de representação cartográficos e simbologia. 

 
6. Resultados 

Um dos produtos finais da pesquisa desenvolvida foi um banco de dados com os eventos 

mapeados que possibilita a continuação do projeto e o uso desses dados como fonte geradora de 

informação para outros projetos. Ao todo foram mapeados 113 conflitos divididos nas 10 categorias 

distintas. 

Foram gerados 6 mapas temáticos divididos por décadas desde 1960 até 2010 contendo os 

pontos dos conflitos diferenciados por cores e formas de acordo com o tipo de evento ocorrido. 



Nos mapas, os conflitos por território foram representados pelas tentativas de remoção e as 

remoções ocorridas em algumas regiões. Construções de grandes empreendimentos também 

representam cenários de conflitos por território sendo as grandes causas das remoções. 

Já as injustiças ambientais são representadas pelos impactos negativos causados pela 

construção desses grandes empreendimentos. Para a construção de muitos deles foram feitos aterros 

e áreas foram desmatadas, e os locais mais acometidos são as comunidades mais pobres da região. 

Também foram reconhecidos como injustiças ambientais alguns pontos chamados de 

ambientais, que representam lugares de impactos no meio ambiente, como lixões e estação de 

tratamento de esgoto desativada. 

Entre os conflitos, aparecem também uma questão além dos conflitos por território, mas que 

impacta diretamente na vida das pessoas que residem nas comunidades, que é a falta de acesso e 

estrutura dos serviços de saúde. 

Os mapas gerados farão parte de um material educativo e de divulgação do projeto motivador 

do presente pesquisa. 

 

 
Mapa 1: Conflitos mapeados para década de 1960 

 



 
Mapa 2: Conflitos mapeados para década de 1970. 

 
 

 
Mapa 3 Conflitos mapeados para década de 1980. 

 



 
Mapa 4: Conflitos mapeados para década de 1990. 
 

 

 
Mapa 5: Conflitos mapeados para década de 2000. 

 



 
Mapa 6: Conflitos mapeados para década de 2010. 

 

7. Discussão e análise 

 

O desenvolvimento do trabalho mostrou uma nova prática de geração de informação 

geográfica, onde todo o processo se dá de forma participativa. Um trabalho onde os profissionais 

envolvidos atuam para de atender as necessidades da comunidade envolvida. 

A comunidade deixa de ser objeto e se torna sujeito do processo. Aqueles que sempre foram 

observados e mapeados em detrimento diferentes interesses particulares tornam-se protagonistas. 

Essa parte do trabalho tem como propósito fazer a análise da contribuição e uso dos conceitos 

e conhecimentos técnicos cartográficos para o desenvolvimento do trabalho. Considerar a 

importância da troca de saberes durante o processo para a geração de informações e metodologia. 

A pesquisa teve a participação multidisciplinar de profissionais além da contribuição dos 

conhecimentos do território por quem o habita. Foi necessário o conhecimento social, histórico, 

filosófico, cartográfico e humano para chegar ao objetivo final. 

É um tipo de mapeamento onde quem faz o mapa não conseguiria realizar o trabalho sem o 

apoio do conhecimento das demais áreas. Mas também, cabe observar, que apenas o levantamento 

das informações não garantiriam a sua materialização e geração de um mapa como fonte de geração 

de entendimento sobre a região considerando o tema abordado. 

O trabalho procurou mostrar todo o processo como ele ocorreu, e assim abriu o horizonte para 

a importância da aproximação da cartografia do mapeamento participativo, tanto para o produtor de 

mapa, quanto para quem sente a necessidade de representar um determinado evento através do 

documento cartográfico. 

Procurou-se elaborar cada etapa desta pesquisa com o sentido de privilegiar a seguinte 

estrutura: o conhecimento do projeto e o entendimento do território; a necessidade de explicar os 

métodos usados e as técnicas e, consequentemente, adaptar as diferentes visões objetivando a 

sinergia entre os saberes. 

Durante a troca de conhecimentos muitos perceberam que existem complexidades nos 

exercícios profissionais ainda mais no uso de uma ferramenta técnica. E que o ambiente de troca foi 

enriquecedor para os envolvidos na pesquisa. 



Como muitos autores abordam, foi necessário um processo de educação cartográfica e de 

como a informação nesse campo é trabalhada. Um dos pontos importantes foi a organização dos 

dados em um banco, a geração de atributos e como elas se transformavam em elementos de um 

mapa. 

Segundo os profissionais e participantes que contribuíram com o projeto é nítida a diferença 

entre o antes e depois durante a realização do trabalho sem e com o apoio cartográfico. E que essa 

diferença está representada nos mapas gerados, que atenderam as expectativas e necessidades dos 

usuários. 

 

8. Conclusão 

 

Teve como intenção principal descrever a experiência vivida sob o olhar técnico - 

cartográfico. Experiência essa que proporcionou enxergar como cada vez mais é abrangente e 

versátil o uso do mapa como ferramenta de comunicação. E que com as novas formas de se geração 

de um mapa, a cartografia quanto ciência não pode se distanciar desse novo cenário. 

Foi primordial para o processo do mapeamento participativo o uso dos conceitos cartográficos 

como norteadores nas tomadas de decisões e construções dos produtos, permitindo realizar a 

proposta da comunicação cartográfica, onde o mapa atende os objetivos do projeto proposto e as 

necessidades dos usuários. 

O desenvolvimento do trabalho e a posterior análise teórica mostrou a diferença na 

estruturação do processo de cartografia antes e depois do apoio técnico-científico. 

Por fim, a constatação de que por mais que o acesso e o uso das informações espaciais e suas 

ferramentas de construção estejam cada vez mais acessíveis não significa que seu uso seja efetivo 

por parte de não especialistas com pouco ou nenhum treinamento ou conhecimento da área. 
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Temática: Cartografía y tecnologías de la información geográfica. 

 

Uma das primeiras etapas sobre uma determinada área de estudo é buscar informações de diversos 

aspectos para um conhecimento preliminar da área a ser analisada. Isto contempla referências 

bibliográficas, visitas ao local, pesquisas em loco ou obtidas de outras fontes secundárias. 

É sabido que a maior parte das informações disponíveis no mundo apresenta de alguma forma uma 

componente espacial, sendo assim possível a sua representação georreferenciada. O uso de 

geotecnologias permite a integração, bem como a interoperabilidade de dados adquiridos de 

diversas fontes. Uma dessas geotecnologias são os sistemas de informação geográfica que de forma 

simplificada permitem armazenar, manipular, consultar e analisar dados com componentes e 

representações espaciais. Através destes sistemas de informações é possível criar um banco de 

dados georreferenciados das diversas informações necessárias para a área de estudo, e ainda permite 

análises simples e/ou complexas das mesmas. 

No entanto, construir uma base de dados georreferenciada de um determinado projeto ou área é 

um processo que demanda bastante tempo e conhecimento básicos em cartografia. Os problemas 

encontrados com certa freqüência são: nem todas os dados espaciais encontrados estão com as 

projeções cartográficas agregadas ao dados, ou a inexistência desta informação; Ausência de 

metadados; dados espaciais oriundos de diversas formatos, por exemplo, shapes (.shp), AutoCad 

(.dwg/.dxf), Microstation (.dgn), dentre outros e a necessidade de colocar todas estas informações 

em um único formato, neste caso em shape para poder agregar dados alfanuméricos; dificuldade 

de encontrar os dados, mesmo aqueles disponíveis em sites e nos próprios portais das instituições 

produtoras das informações, bem como dificuldade de obter informações públicas em órgãos 

públicos, onde algumas pessoas ainda possuem o sentimento de “posse “ da informação; a 

aquisição de diversas informações em diferentes escalas, algumas pouco propícias para o estudo a 

ser realizado; etc... 

Os produtos finais gerados serão os mapas temáticos que representam de forma didática 

informações da área de estudo analisadas. Estes mapas temáticos podem ser estáticos ou dinâmicos, 

estes últimos onde qualquer pessoa poderia acessar tais informações através de um computador com 

acesso a internet. Atualmente diversas instituições já divulgam seus dados informações espaciais 

em ambiente chamado de SigWeb. 
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Introdução 

 

O uso de geotecnologias está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e de instituições 

público e privadas. Indivíduos com aplicativos de seus próprios celulares podem fornecer 

informação geográfica, a utilização de software livres (como o Google maps, Google earth, Bing, 

etc) possibilitam que qualquer pessoa encontre um determinado endereço, por exemplo.  Já nível 

institucional existe a necessidade de compreensão do território para uma melhor gestão e 

gerenciamento dos diversos serviços prestados a população, dentre outros usos, como a nível 

acadêmico auxiliando na execução de alguns projetos de pesquisa que utilizem o espaço geográfico 

como sua área de estudo.  

No entanto, tais informações devem ser validadas baseadas em alguns parâmetros importantes e 

básicos da cartografia. Caso contrário, dados incorretos poderão ser divulgados inviabilizando todo 

o trabalho.  

De forma a organizar os mais variados dados e informações utiliza-se um banco de dados onde 

todas as informações são armazenadas e um sistema de gerenciamento de banco de dados que 

possibilite a consulta, manipulação, interoperabilidade e gerenciamento desses dados. 

Posteriormente, a medida que houver necessidade pode-se fazer consultas ao banco de dados e gerar 

mapas temáticos estáticos ou dinâmicos para as mais diversas finalidades. 

Nesse sentido, ao decorrer deste artigo serão descritos o que é necessário, minimamente, para a 

estruturação e padronização de dados espaciais e a sua alocação em um banco de dados e propostas 

de disponibilização destas informações, as problemáticas encontradas na obtenção desses dados, 

tomando como exemplo a aquisição de dados espaciais e alfanuméricos para análise e compreensão 

para a realização do estudo das práticas agropecuárias em relação à conservação do uso do solo e da 

água na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 

Estruturação, padronização e disponibilização de dados espaciais 

 

Desde os tempos remotos até a atualidade, as informações e dados espaciais têm sido apresentados 

de forma gráfica pelos antigos cartógrafos e utilizados por navegadores e demais profissionais. A 

coleta de informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, propriedades rurais e 

urbanas, animais e plantas sempre foi uma parte importante das atividades das sociedades 

organizadas. A obtenção de informações sobre a distribuição geográfica dos recursos naturais 

alavancou o desenvolvimento de inúmeros países, permitindo a ocupação territorial. (Rosa, 2011)  

O levantamento de dados para a criação de bases cartográficas é um passo muito importante e 

dentre os procedimentos necessários, o mais demorado para dar prosseguimento na elaboração de 

mapas temáticos. Deve-se ser realizado com seriedade, ou ainda obtido através de fontes confiáveis, 

para que haja maior precisão das informações a serem espacialidades (Carvalho e Leite, 2009).  

Ao iniciar um estudo de uma determinada área são pesquisadas e coletadas diversas fontes de dados 

de origem primária (coletadas em campo) e/ou secundárias (obtidas de instituições oficiais 

produtora de informação) e através da analise destes dados serem geradas informações que auxiliem 

no conhecimento das problemáticas da área de estudo e possibilitar a elaboração de estratégias para 

os impactos positivos ou negativos encontrados. 

Tendo em vista, que inicialmente o foco deste estudo são as práticas agropecuárias em relação à 

conservação do uso do solo e da água na Bacia do Rio Paraíba do Sul, quase a totalidade dos dados 

serão obtidos de forma secundária, como por exemplo: os dados necessários são a delimitação da 

Bacia Hidrográfica deste Rio, dados sobre produtos, estabelecimentos ligados a agricultura e/ou 

pecuária, uso e cobertura do solo, diversas informações sobre os municípios pertencentes de forma 

integral ou não a esta bacia, dentre outros dados. A obtenção dos dados referentes a delimitação da 

Bacia e a hidrografia é possível encontrar no site da Agencia Nacional de Águas – ANA; os dados 

de demografia, área rural, produtos plantados/colhidos, estabelecimentos rurais e outras 

informações ligados a agropecuárias sobre os municípios foi no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, onde os dois primeiros são do censo demográfico 2010 e os demais 



do censo agropecuário 2006. No entanto, há informações mais atualizadas sobre a agricultura e 

pecuária que podem ser obtidas na Secretaria Estaduais, sendo que na maioria dos casos pode não 

se obter o êxito esperado. Todas essas informações e as demais coletadas encontravam-se em dados 

espaciais (formato shape) e alfanuméricos separadamente. 

A representação espacial facilita a identificação de áreas com características que se mantêm em uma 

determinada extensão ou as suas heterogeneidades. Sabendo-se que, aproximadamente 80% da 

informação disponível no mundo possua uma componente espacial, o uso de geotecnologias 

permite a aquisição, visualização, interpretação de dados e a análise espacial georreferenciada, 

possibilitando uma maior capacidade de avaliar, planejar e gerenciar as diversas alterações na 

dinâmica espacial. As geotecnologias são descritas como tecnologias que envolvem a informática 

na manipulação de informações espaciais, ou seja, que possuem uma posição definida no espaço, 

com coordenadas geográficas. (Favrin,2009). 

Dentre os diversos tipos de geotecnologias, segundo Camara (2005), os sistemas de informação 

geográficas (SIG, ou a sigla em inglês GIS) são um sistema de informação baseado em computador 

que permite coletar, organizar, modelar, manipular, gerenciar, recuperar, consultar, analisar, 

visualizar, e apresentar dados geograficamente georeferenciados Os SIGs tem a capacidade de 

armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados 

geográficos.  

Algumas de suas características são: Inserir e integrar, numa única base de dados, informações 

espaciais provenientes de diversas fontes; oferecer mecanismos para combinar as várias 

informações, através de algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar e 

visualizar o conteúdo da base de dados geográficos. (Camara, 2005) 

Contudo, tais dados precisam ser validados e padronizados apresentando as mesmas informações 

cartográficas para a análise precisa e resultados corretos. De acordo com a norma ISO 19.113 

(2000) estabelecem alguns elementos na avaliação da qualidade de dados geográficos, conforme 

descrito na Figura 1: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1: Elementos e sub-elementos de qualidade de dados geográficos  

                                    (Adaptado da ISO 19.113). 

 

Um dos primeiros problemas verificados sobre os dados espaciais coletados era que os mesmos 

possuíam diversas Data. Estes ainda estavam com o Datum horizontal SAD 69 ou em Córrego 

Alegre e poucos em SIRGAS 2000. Nesse sentido foi necessário converter todas as informações 

para o Datum Horizontal SIRGAS 2000.  

 



A maior parte das informações cartográficas existentes no país foi produzida no Datum denominado 

SAD 69 (South American Datum 1969). De acordo com o IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatistica), enquanto a definição/orientação do SAD69 é topocêntrica, ou seja, o ponto de origem 

e orientação está na superfície terrestre, a definição/orientação do SIRGAS2000 é geocêntrica. Isso 

significa que esse sistema adota um referencial que é um ponto calculado computacionalmente no 

centro da terra (geóide). De acordo com o Projeto de Mudança do Referencial Geodésico, houve um 

período de transição, onde de 2005 até 2014 as informações geográficas deveriam ser todas 

convertidas bem como e as novas informações produzidas devem ser em SIRGAS 2000.  

Com o objetivo de se compatibilizar os sistemas geodésicos utilizados pelos países da América do 

Sul, o projeto SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as AméricaS) foi criado com vistas 

a promover a definição e estabelecimento de um referencial único compatível em termos de 

precisão com a tecnologia atual (entenda-se GPS). O projeto SIRGAS foi criado na Conferência 

Internacional para Definição de um Referencial Geocêntrico para América do Sul, realizada em 

1993 em Assunção, Paraguai. Os primeiros resultados do SIRGAS foram divulgados na reunião 

científica da IAG, realizada no Rio de Janeiro em 1997. Estes resultados se traduzem em uma das 

redes de referência continentais mais precisas do mundo. Composta por 58 estações distribuídas 

pelo continente, com coordenadas determinadas por GPS e referidas ao sistema de referência 

internacional mais preciso de então, o ITRF94 - época 1995.4, estabelecendo, desta forma, o 

Sistema SIRGAS. Das 58 estações, 11 se situam no território brasileiro, das quais 9 coincidem com 

estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS (RBMC), a rede 

geodésica ativa implantada pelo IBGE no Brasil. A densificação da rede SIRGAS é naturalmente 

conduzida a partir da conexão das redes geodésicas dos países da América do Sul. (Pereira, et al 

2004). 

Outra questão a ser relatada é sobre as informações criadas e futuramente disponibilizadas dos 

produtos cartográficos de tal dissertação seguirem as normas básicas da Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais – INDE. Instituída pelo Decreto Nº 6.666 de 27/11/2008 é definida como o 

conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e 

monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, 

o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais. Tem como principais 

objetivos: promover o adequado ordenamento na geração, armazenamento, acesso, 

compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais; promover a utilização, na produção 

dos dados geoespaciais pelos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos 

padrões e normas homologados pela Comissão Nacional de Cartografia – CONCAR; e evitar a 

duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais, por meio da 

divulgação da documentação (metadados) dos dados disponíveis nas entidades e nos órgãos 

públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

A INDE nasce com o propósito de catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais existentes 

nas instituições do governo brasileiro, produtoras e mantenedoras desse tipo de dado, de maneira 

que possam ser facilmente localizados, explorados e acessados para os mais diversos usos, por 

qualquer cliente que tenha acesso à Internet. Os dados geoespaciais serão catalogados através dos 

seus respectivos metadados, publicados pelos produtores/mantenedores desses dados.  

Vale ressaltar, que nos dados coletados para a análise da área de estudo não foi encontrado as 

informações de metadados, e assim gerando dúvidas por falta de informações complementares 

destes dados. 

Após a padronização mínima necessária, todas essas informações são inseridas em um banco de 

dados espacial. Podendo ser físico ou virtual, as informações nele contidas possuem dado espacial 

(que se refere à localização e à representação real do objeto geográfico, considerando sua geometria 

e sistema de coordenadas) agregada a informação alfanumérica. Tais informações são dividas em 

camadas ou planos de informação e todas devem estar georreferenciadas. Para poder organizar, 

armazenar, criar, consultar, controle, bem como permitir a interoperabilidade entre os diversos 

programas nos quais tais dados podem ser trabalhados, é necessário um sistema de gerenciamento 

de banco de dados (SGBD). Algumas vantagens de usar um SGBD é a rapidez na manipulação e no 



acesso a informação; redução da redundância e de inconsistência da informação, redução dos 

problemas de integridade; compartilhamento de dados; aplicação automática de restrições de 

segurança e controle integrado das informações.  

Após essas etapas é possível fazer diversas análises com todos os dados obtidos, gerando novas 

informações intermediárias ou conclusivas a respeito de determinada área de estudo. Possibilitando 

a geração de mapas temáticos dos diversos assuntos que sejam pertinentes para embasamento do 

diagnóstico e as problemáticas encontradas.  

De acordo com IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na elaboração de um mapa 

temático são estabelecidos limites a partir dos dados que lhe são pertinentes, não importando a 

forma pelas quais foram obtidos, nem como foram consagrados os elementos que são concernentes 

à ciência ou técnica específica do tema em estudo. É pertinente à Cartografia Temática, quais as 

características dos dados a serem representados, se são físicos e/ou estatísticos e a forma como estes 

devem ser graficamente representados e relacionados com a superfície da Terra. O objetivo da 

Cartografia Temática é como melhor proceder para que o mapa expresse os fatos e fenômenos, 

objeto do estudo relacionado ao tema. A ciência pertinente a um determinado tema visa o 

conhecimento da verdade desses fatos e fenômenos e à Cartografia Temática cabe demonstrá-lo 

graficamente.  

De acordo com Oliveira (2004), um mapa é uma forma de comunicação. Ele conjuga as 

propriedades da linguagem visual, expressa na imagem formada pelo arranjo de tonalidades, cores, 

formas e texturas, com a linguagem sonora (escrita), presente no título, na legenda, na toponímia 

(os nomes dos lugares ou objetos) e em outras partes do mapa.  

Entretanto, alguns parâmetros na “construção” dos mapas não devem faltar, tais como: título – tema 

que está representado no mapa de forma clara e objetiva; legenda - simbologia que será expressa no 

mapa e sua correspondente significação; orientação – representada pela rosa-dos-ventos indicando, 

mais frequentemente, os pontos cardeais e colaterais, grade de coordenadas – principal referencial 

de localização em mapas. oriundos de um cruzamento de um paralelo e um meridiano, tendo como 

referências (para início da contagem dos valores) a linha do equador (paralelo zero) e a linha de 

Greenwich  (meridiano zero), informações cartográficas – descrever as informação de datum do 

mapa e o seu sistema de projeção, escala - relação entre as medidas lineares em um mapa e suas 

correspondentes verdadeiras na superfície real. 

Além de mapas estáticos gerados também pode-se criar mapas dinâmicos, onde qualquer pessoa 

poderia acessar tais informações através de um computador com acesso a internet. 

Atualmente, com a facilidade e ampla popularização da internet, diversas instituições e empresas já 

possibilitam a divulgação de seus dados e informações  espaciais em ambiente chamado de SigWeb.    

Schimiguel et al (2004) define o SigWeb, ou WebGis, da seguinte forma: como um sistema que 

pode permitir a visualização e consulta a dados geográficos através da Web. É um sistema de 

software (comercial ou acadêmico) que permite a criação de aplicações SIG Web. Uma aplicação 

SIG Web tem por característica permitir disponibilizar visualizações de informação geográfica, 

podendo possibilitar alguns tipos de interação com mapas, como zoom, pan, ou consultas diversas. 

Do ponto de vista de implementação, provê acesso para bancos de dados espaciais e permite a 

usuários visualizar, consultar, recuperar e modificar mapas on-line.  

Já Cosme (2012), informa que os SigWeb são: soluções que permitem o acesso aos dados espaciais 

e alguma análise espacial simples. Possuem interfaces muito intuitivas que facilitam a sua utilização 

e ferramenta de produção rápida e direta de mapas. O acesso é feito remotamente a servidores que 

possuem a informação. Alguns destes servem objetivos muito simples, como a apresentação de 

espaços e seus pontos notáveis, fundamentais para o quotidiano dos seus habitantes.  

 

Conclusão 

 

A etapa inicial da obtenção dos dados é de fundamental importância para a pesquisa e/ou estudo de 

uma determinada área, pois será através destes dados que após analisados demonstrarão 



informações pertinentes e que podem ajudar a corroborar ou não das premissas existentes e ainda 

auxiliar na elaboração de diversas medidas de melhorias desta área.  

Com o avanço da informática, os sistemas de informação geográfica permitem organizar, 

manipular, gerenciar, consultar, analisar diversos dados de forma rápida e assim reduzindo o tempo 

para a disponibilização das informações geradas de uma determinada área de estudo.  

Normalmente, tais informações são ofertadas em forma de mapas temáticos possibilitando melhor 

visualização da situação existente na área. No entanto, com a popularização da internet e o seu fácil 

acesso, muitas instituições estão possibilitando o acesso à visualização e consulta dessas 

informações através de mapas dinâmicos, chamados de SigWeb. 

No entanto, construir uma base de dados georreferenciada de um determinado projeto ou área é um 

processo que demanda bastante tempo e conhecimento básicos em cartografia. Os problemas 

encontrados com certa freqüência são: nem todas os dados espaciais encontrados estão com as 

projeções cartográficas agregadas ao dados, ou a inexistência desta informação; Ausência de 

metadados; dados espaciais oriundos de diversas formatos, por exemplo, shapes (.shp), AutoCad 

(.dwg/.dxf), Microstation (.dgn), dentre outros e a necessidade de colocar todas estas informações 

em um único formato, neste caso em shape para poder agregar dados alfanuméricos; dificuldade de 

encontrar os dados, mesmo aqueles disponíveis em sites e nos próprios portais das instituições 

produtoras das informações, bem como dificuldade de obter informações públicas em órgãos 

públicos, onde algumas pessoas ainda possuem o sentimento de “posse “ da informação; a aquisição 

de diversas informações em diferentes escalas, algumas pouco propícias para o estudo a ser 

realizado.  
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