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RESUMO 

 

A inserção do SIG (Sistemas de Informação Geográfica) na rede mundial de 

computadores tornou-se importante para a disseminação de projetos de pesquisas 

científicas que envolvem a representação espacial. Os baixos custos de acesso 

associados a sua universalidade promoveram o nascimento e desenvolvimento de uma 

nova classe nos sistemas de informação, e estendeu-se aos dados geográficos. Hoje, os 

dados geográficos podem ser manipulados com alto nível de precisão, eficiência e 

rapidez, porém deve-se considerar a dificuldade no seu processo de disseminação 

eficiente. A ferramenta de WebMapping fornece aos SIG essa possibilidade, 

proporcionando uma maior dinâmica na divulgação e integração entre as pesquisas 

científicas. A disponibilidade de um mapa na web promove dessa forma o acesso a 

informações geográficas de modo dinâmico e interativo com a possibilidade de serem 

constantemente atualizados. O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é 

promover a disseminação de informações geográficas através da manipulação de dados 

via world wide web criando um ponto único de acesso à informação, onde todos os 

recursos disponíveis são agrupados e disponibilizados de forma integrada e homogênea, 

auxiliando o usuário na sua busca de soluções e garantindo maior sucesso na 

fundamentação científica à tomada de decisões. Para tal, são facultados dois ambientes 

distintos, mas complementares, de pesquisa: o acesso via web forms a Bases de Dados 

on line e o acesso via webmapping ao SIG on line, utilizando, neste caso, dados do 

mapeamento temático da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi – Florianópolis – SC. O 

processo consiste em: organizar e sistematizar os dados gráficos e alfanuméricos em 

softwares livres como Mapserver; planejar as telas na internet, gerar a base de dados, 

planejar e divulgar os mapas temáticos; por fim, definir a mobilidade e a forma com que 

os dados serão apresentados na interface gráfica do projeto, determinando quais dados 

serão representados de forma estática e quais serão representados de forma dinâmica, ou 

seja disponibilizados de forma interativa para o usuário. 

 

 

Palavras-chave: Sistemas de Informações Geográfico, Webmapping, Mapas Temáticos 
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Capítulo 01 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Os diversos meios de comunicação, que se dispõem atualmente, estão em 

constante evolução. A rede mundial de computadores é uma das grandes responsáveis 

pelo processo de globalização e disseminação das informações, quer sejam geográfica 

ou não.  

Hoje é possível acessar informações de qualquer lugar do globo através da 

internet. Desta forma, a Internet pode ser definida como o conjunto de documentos (e 

informações) entrelaçados através do conceito chamado hipertexto (Weinman e 

Weinman, 2002), e por extensão caracterizada como multimídia, pois disponibiliza 

através da World Wide Web os diversos tipos de mídia disponíveis, com a possibilidade 

de interação entre ela e o seu público alvo (Marisco, 2004).  

A inserção dos Sistemas de Informações Geográficas na rede tornou-se importante 

para a disseminação de projetos de pesquisa científica que envolvem a variável espacial. 

E também para popularizar a utilização do SIG, visto que o uso dele se restringe a uma 

pequena parcela da população, em geral vinculada ao meio acadêmico. A 

disponibilidade de um mapa na Web promove o acesso de informações geográficas de 

um modo dinâmico e interativo com a possibilidade de serem constantemente 

atualizados. Porém, o custo para adquirir softwares comerciais para elaborar uma 

aplicação de Webmapping é um agravante no desenvolvimento desta ferramenta. Frente 

a este problema, softwares livres foram desenvolvidos dentro de universidades e órgãos 

governamentais do mundo inteiro. 

Uma vez disponibilizada as informações no sistema da grande rede de 

computadores, a ferramenta WebMapping então passa a ter um papel muito importante 

no fornecimento de informações geográficas precisas de uma determinada área de 

estudo. Promovendo assim, maior integração dos dados cartográficos da área de estudo 

e servindo como fonte de planejamento e divulgação da informação para o poder 



 2 

público onde, o usuário poderá consultar dados georreferenciados de confiabilidade e de 

seu interesse. 

Diante do apresentado, elabora-se este Trabalho de Conclusão de Curso em 

Geografia que aponta o uso de ferramentas de Webmapping para os dados cartográficos 

da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi – Florianópolis. 

 
 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 

A espacialização das características naturais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Itacorubi e da ocupação humana que ela comporta e que está em vias de receber com o 

crescimento econômico torna-se fundamental na busca de um manejo mais sustentável 

dos recursos naturais e do uso e ocupação do território. A possibilidade de acessar 

informações referentes aos usos dos solos atuais em relação às características de cada 

unidade de paisagem favorece a um melhor conhecimento da realidade ambiental e 

social da região, além de fornecer informações para o embasamento das decisões dos 

gestores quanto à utilização otimizada do espaço. 

A razão principal da relação interdisciplinar forte entre Cartografia e 

Geoprocessamento é o espaço geográfico. Cartografia preocupa-se em apresentar um 

modelo de representação de dados para os processos que ocorrem no espaço geográfico. 

Geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais, fornecidas pelos sistemas de Informação Geográfica 

(SIG), para tratar os processos que ocorrem no espaço geográfico. Isto estabelece de 

forma clara a relação interdisciplinar entre Cartografia e Geoprocessamento. 

A visualização é um fator que dificulta o acesso a essas informações. Em sua 

maioria é preciso possuir softwares (programas computacionais) específicos de custo 

elevadíssimo para poder se trabalhar com estes dados. 

Outro entrave que ocorre paralelamente aos custos com programas de SIG é a 

utilização da cartografia temática digital como fonte de socialização dos dados dos 

municípios. Não há a integração dos dados e os que existem são protegidos por em 

muitos casos pó direitos autorais. Estes dados são protegidos pelo fato de empresas 

privadas serem as geradoras desse material limitando assim o acesso e o uso comum de 

informações extraídas de nosso próprio município. 
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Trazendo ao uso comum materiais específicos do geoprocessamento como dados 

matriciais (imagens de satélite de alta resolução, aerofotografias) e dados vetoriais 

(hidrografia, ocupação, vegetação, etc) atrelados a um banco de dados geográfico. 

Com isso serão feitas análises dos resultados obtidos, ou seja, análises dos 

mapas temáticos de modo a orientar o estudante/usuário no entendimento das 

tecnologias e dos conceitos cartográficos e geográficos, bem como das ações de 

planejamento. Por fim, somada as leis de ocupação do município, leis ambientais do 

código florestal e do ministério do meio ambiente. 

Acredita-se que o ferramental geotecnológico trás recursos de caracterização, 

gestão e monitoramento do meio que subsidiam a tomada de decisão e portanto, através 

de simulações determinam (considerando parâmetros pré-definidos) a melhor interação 

(combinação) homem/sociedade/natureza.  

 De acordo com o conceito de combinações geográficas formulado por Cholley 

(1964), as combinações podem ser dividas em três grandes categorias: as de ordem 

física, as de ordem biológica e as de ordem humana, mas as mais interessantes são 

aquelas que resultam da combinação das três, e cabe ao geógrafo identificar qual é o 

peso das mesmas naquela determinada massa de tempo, naquele determinado espaço. 

Cholley lembra, que o peso dos elementos que compõem uma combinação somente 

podem ser estudados naquela combinação, ou seja, não há possibilidade analisar seu 

valor e importância fora da mesma, visto que um elemento pode assumir importâncias 

diferentes em combinações diferentes. Desta forma, o planejamento se torna 

fundamental para se estabelecer diretrizes de trabalho sustentáveis à área de foco do 

projeto. 

A partir do apresentado criou-se um ponto único de acesso às informações 

geográficas e cartográficas públicas representadas em uma série de mapas temáticos 

dinâmicos da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi. Pois entende-se que não há como 

dissociar o aprendizado geográfico sem a apresentação da espacialização das feições, e 

eventos (relação homem/espaço).  

Para isso, o foco deste projeto de TCC centra-se em construir um SIG interativo 

que sirva de fonte de planejamento e divulgação da informação para o poder público. 
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1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO  
 

 
1.2.1 Objetivo Geral  
 

Promover através da manipulação de dados via WWW (World Wide Web) e mapas 

temáticos interativos a disseminação de informações geográficas, que subsidie a tomada 

de decisão nas questões de planejamento territorial 

 
1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Criar um ponto de acesso único à informação, onde todos os recursos de dados 

disponíveis são agrupados e disponibilizados de forma integrada e homogênea, 

auxiliando o usuário na sua busca de soluções e garantindo maior percentagem 

de sucesso em encontrar fundamentação científica à tomada de decisão; 

 

• Disseminar a cartografia como fonte de planejamento e divulgação da 

informação para o poder público no contexto das necessidades municipais para 

divulgação dos dados territoriais urbanos; 

 

• Oportunizar aos usuários de internet, consultar e interagir com os resultados das 

pesquisas desenvolvidas na Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi. Essa integração 

se dará através da divulgação de Mapas Temáticos, vinculados ao banco de 

dados geográfico; 

 

• Propagar  informações geográficas em escala distintas, relacionadas ao Estado 

de Santa Catarina, ilha de Santa Catarina, e principalmente sobre a Bacia 

Hidrográfica do Rio Itacorubi – Florianópolis – SC; 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No capitulo 1 é apresentada a introdução, bem como são definidos os objetivos e 

de forma descritiva caracteriza-se a justificativa e o grau de importância do projeto de 

pesquisa. 

O capítulo 2 se reporta aos conceitos teóricos presentes sobre os temas envolvidos 

no projeto, os quais se definem no ambiente científico como o estado da arte, 

especialmente na referência teórica sobre Sistemas de Informações Geográficas e 

Webmapping . 

Já no capítulo 3 é apresentado o método aplicado para o desenvolvimento da 

aplicação webmapping, desde a estruturação dos dados geográficos, sua aquisição até a 

construção e adaptação de rotinas de programação.  

O capítulo 4 desenvolve-se com a apresentação dos resultados obtidos, e 

principalmente das análises geográficas que poderão ser realizadas ao consultar o portal 

interativo. 

Enfim no capítulo 5 são proferidas as conclusões do trabalho de conclusão de 

curso bem como a contribuição científica que este projeto traz para a Universidade do 

Estado de Santa Catarina e principalmente para o curso de Geografia.   
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Capítulo 02 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
 

 
 

2.1 SITEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
 
2.2.1 Definição 

 

Os Sistemas de informações têm como objetivo armazenar, tratar e fornecer 

informações de tal modo a apoiar as funções ou processos de uma aplicação, seja ela 

qual for. Os sistemas geográficos possuem como particularidade o armazenamento de 

informações geográficas, sendo estas descritivas (bancos de dados) e integradas com 

informações gráficas (mapas e imagens).  

O uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) associados às técnicas de 

geoprocessamento vem contribuindo de maneira grandiosa nas práticas de 

planejamento, seja através de análises, simulações ou pela possibilidade da geração de 

um amplo banco de dados. 

Segundo Câmara (1996), SIG’s são sistemas automatizados usados para 

armazenar, analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam 

objetos e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente à 

informação indispensável para analisá-la. Já para (BURROUGH & Mc DONNELL, 

1998) um SIG pode ser definido como um poderoso conjunto de ferramentas para 

coleta, armazenamento, simulação, transformação e visualização de dados espaciais do 

mundo real para alguma finalidade particular. 

Para a Federal Interangency Coordinating Committee – FICC (1998 apud SILVA, 

2003), o SIG é “um sistema combinado de computadores (equipamentos e aplicativos) e 

procedimentos, configurados para capturar, gerenciar, manipular, analisar, modelar e 

exibir dados espacialmente referenciados, para resolver problemas complexos de 

planejamento e gerenciamento”. 
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Assim, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) constituem-se na principal 

ferramenta para manipulação e customização de dados georreferenciados. Torna-se uma 

poderosa ferramenta para analisar dados espaciais, fornecendo alternativas para o 

entendimento da ocupação e utilização do meio físico.  

Dentro dos objetivos do presente trabalho, o SIG é, portanto, uma tecnologia útil, 

sendo fundamental tanto nas análises que serão efetuadas como na modelagem dos 

dados a serem usados e integrados a ferramenta de Webmapping. 

 

2.2.2 Dados trabalhados no SIG 

 

Os dados gráficos nos SIG’s apresentam-se de duas formas: rasters e vetores. 

Sendo que os dados rasters são representados por matrizes, que apresentam na sua 

menor unidade uma localização estruturada (posição) e um atributo, já os vetoriais são 

representados por figuras geométricas: pontos, linhas e polígonos. 

 

2.2.3 Vetor 

 

A representação vetorial constitui-se num conjunto georreferenciado de 

coordenadas que descreve a localização do objeto no espaço geográfico (Figura 1). Ou 

seja, um elemento único e distinto pode ser representado por um conjunto de dados 

geométricos em um mapa (coordenadas e informação topológica) e pelos seus atributos 

descritivos, os quais são informações referentes às propriedades não espaciais. Esta 

representação vetorial consiste então em uma coleção de segmentos de linhas que 

identificam os limites de pontos, linhas e áreas. 

Ponto é a forma mais simples de representação dos dados vetoriais. Eles podem 

ser representados por um par de coordenadas (X, Y) em um mapa bidimensional ou 

tridimensional com a inserção da coordenada Z. Geralmente são utilizados para 

representar, pontos cotados, capitais, cidades, restaurantes, aeroportos, entre outros. Na 

realidade o ponto é mais utilizado em mapas com escalas de baixo nível de 

detalhamento, ao aumentar-se a escala aconselha representar esses dados por polígonos. 

As linhas são o segundo tipo de representação vetorial. No mínimo dois pontos 

são requeridos para formação de uma linha. Cada ponto é chamado de endpoint ou 

vertex. Linhas podem possuir vários vertex conforme seja necessário. O número de 

pontos pode ser classificado ou generalizado dependendo do nível de detalhe requerido. 
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Linhas geralmente são utilizadas para representar rodovias e rios, mas também pode 

auxiliar na visualização de rotas, ou direções entre dois ou mais endereços bem como 

linhas de vôo. 

A última forma de representação é o polígono. Define-se um polígono através de 

diversas linhas que formam vários ângulos. Uma maneira de diferenciar linhas de 

polígonos é que as linhas são formas geométricas abertas e os polígonos são figuras 

geométricas fechadas. 

 
Figura 1 – Ponto Linha e Polígono, representações vetoriais 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 
 

2.2.4  Raster 

 

Raster é o arquivo que armazena em suas características células organizadas em 

linhas e colunas. As células representam os pixels do arquivo raster. PIXEL (Picture 

Element) e é definido como sendo o menor elemento de uma imagem na tela do 

computador (quanto maior for o número de pixels na horizontal e na vertical, maior será 

a resolução visual da imagem).  

A informação espacial é traduzida por um arranjo matricial bidimensional,onde 

cada célula corresponde a uma unidade elementar do espaço geográfico, recebendo um 

rótulo ou valor. As células possuem uma dimensão específica e cada uma representa 

uma localização singular. Conjuntos de células de igual valor ou atributo representam a 

expressão no plano cartográfico de feições pontuais, lineares ou de áreas.  
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Um arquivo raster (Figura 2) pode ser represetnado, por exemplo, através de 

imagens de satélites ortorretificadas, mosaicos de aerofotografias e modelos 

tridimensionais de terreno. 

 

 

Figura 2: Imagem do satélite QuickBIRD 2003, exemplo de representação raster. 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

2.2.5 Evolução do SIG 

 

Os primeiros Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgiram no século XX, 

na década de 60, no Canadá como parte de um esforço governamental para criar um 

inventário de recursos naturais. O acesso às informações era difícil devido aos elevados 

custos dos computadores que não dispunham de boa capacidade de armazenamento e 

velocidade de processamento. As imagens da época não apresentavam a mesma 

qualidade geométrica, espectral, radiométrica e temporal que as de hoje, além disso, o 

recurso humano ligado a essa área do conhecimento não possuía mão-de-obra 

especializada e experiência qualificada. Acrescenta-se ainda a não existência de 

sistemas comerciais compatíveis e que apresentavam concorrências entre si. 

A partir da década de 70 foram desenvolvidos novos e mais acessíveis recursos de 

hardware, tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais como, por 

exemplo, o Computer Aided Design - CAD que aprimoraram as condições para a 

produção de desenhos e plantas para engenharia, e serviram de base para os primeiros 
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sistemas de cartografia automatizada. Mas, o custo ainda era muito alto e os sistemas 

necessitavam de computadores de grande porte, fato que restringia o uso apenas pelas 

grandes organizações que tinham acesso a essa tecnologia. 

Na década de 80 com a popularização e maior facilidade na aquisição das estações 

de trabalhos gráficos, além do surgimento dos Personal Computers (PC) e dos sistemas 

de bancos de dados relacionais, ocorreu uma grande difusão no uso do SIG. Assim, 

tornou-se comum às empresas e agências governamentais, bem como aos diversos 

profissionais da área a utilização de ferramentas de SIG. A incorporação de muitas 

funções de análise espacial proporcionou um grande crescimento na aplicação do SIG 

como ferramenta de trabalho em várias áreas de conhecimento. 

Nos anos 90, com a tecnologia computacional em franca expansão, computadores 

de alto desempenho associados ao surgimento da WWW, atingiram de forma arrasadora 

o mercado mundial. O SIG difundiu-se aumentando seu potencial, facilitando o 

compartilhamento de dados espaciais entre as pessoas das mais diversas partes do 

mundo. Assim, o uso de sistemas de informação geográfica parece ter alcançado seu 

auge com o desenvolvimento de aplicativos que permitem a publicação de mapas na 

WWW – World Wilde Web 

 

   2.3 WEBMAPPING 
 
Atualmente os dados geográficos podem ser manipulados com precisão e rapidez, 

porém um dos grandes entraves ainda encontra-se na dificuldade da disseminação dos 

mesmos. A ferramenta webmapping fornece aos SIG’s essa possibilidade, 

proporcionando uma maior propagação, visualização e integração das pesquisas 

realizadas. O webmapping nada mais é do que a conseqüência natural do avanço do 

SIG, no qual é capaz de organizar e sistematizar um elevado número de informações. 

A simplicidade com que os dados são apresentados e estruturados em uma 

aplicação webmapping permite a todos os usuários, não somente aos conhecedores de 

softwares SIG, realizarem consultas e utilizarem desta ferramenta como meio de 

pesquisas e análises sobre o ambiente biótico e abiótico. Para isto necessita-se apenas 

ter acesso a Internet ou a uma rede local já que, as informações ficam centralizadas em 

um servidor de dados. Webmapping, de acordo com Cabral & Alves (2004 apud 

FACUNDES, 2005, p.19), é um recurso computacional que permite disponibilizar 

mapas na internet a partir da requisição feita pelo usuário através de um navegador web. 
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 Deve-se ressaltar, entretanto, que um sistema de webmapping vai muito além de 

recursos comuns a sistemas de visualização de mapas, no qual se concentram 

ferramentas que permitem visualizar mapas com aproximação (zoom), ligar e desligar 

planos de informação (layers) ou disponibilizar um mapa sem critério estatístico e 

cartográfico de divisão de legendas.  

É válido lembrar que uma aplicação na linha de visualização cartográfica na web, 

não é um SIG, e nunca será. Elas podem se utilizar de tecnologia SIG com um objetivo 

predefinido. O foco principal de uma aplicação webmapping está não apenas na análise 

e nos mapas em si, mas também na narrativa que pode ser entendida como o conjunto 

do banco de dados, as escalas de informações, os temas abordados e a arquitetura 

utilizada para unir todos esses componentes de uma aplicação webmapping.  

Uma aplicação webmapping permite que o encadeamento dos temas não 

obedeçam necessariamente uma seqüência predefinida, possuindo um grande potencial 

de transmissão de informações. Segundo Wolgram (apud Russo, 1999, p.10) “as 

pessoas lembram-se apenas de 15% do que escutam 25% do que vêem, porém mais de 

60% do que com elas interage. 

O grande diferencial, principalmente para a área geográfica, está na capacidade de 

integração do banco de dados, bem como na análise da informação gerada em tempo 

hábil para se preparar um mapa processado via web e disponibilizá-lo como cópia em 

formato requerido por quem o acessar. E que possa subsidiar tomadas de decisão 

ligadas ao planejamento territorial. 

 

2.3.1 Sistema Webmapping   
 
O objetivo de um sistema Webmapping é dinamizar a visualização e manipulação 

de informação geográfica on-line através da integração de dados produzidos em 

ambiente SIG. 

Um sistema Webmapping é composto de três componentes (Figura 3): um 

servidor de mapas, um webserver, e um editor de texto. Os mais utilizados são o 

Mapserver, servidor Open-Source, o Apache, webserver livre e o software de edição de 

textos Scite também gratuito. 
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Figura 3 – Dinâmica do sistema Webmapping. 

Fonte: Nestval 2007 (Encontro de Geógrafos de New England, USA) 

 

Primeiramente utiliza-se do editor de texto para a elaboração dos arquivos de 

inicialização, layout e para o arquivo .map, o mapfile. Nele serão inseridos todas as 

informações em forma de linguagem de programação conforme será apresentado nos 

sub-itens: Arquivo de Inicialização,Layout e Mapfile.  

Com os arquivos terminados o acesso as informações apresenta-se na seguinte 

forma: Arquivo de inicialização -> Layout -> Mapserver -> Webserver -> Usuário. O 

mapserver gera um mapa imagem a partir do que foi requisitado e transmite esta 

informação ao webserver, que retorna ao usuário requisitante da grande rede. 

 

2.4 GEOTECNOLOGIAS LIVRES  
 
As geotecnologias livres têm como conceito base o mesmo de softwares livre. 

Portanto pode-se definir Software Livres, ou Free Software, conforme a definição  

criada pela Free Software Foundation, é o software que pode ser usado, copiado, 

estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual de um software ser 

distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre e com a 

disponibilização do seu código-fonte sem custo nenhum ao usuário. 

De acordo com CAMPOS (2006) Software Livre se refere à existência simultânea 

de quatro tipos de liberdade para os usuários do software, definidas pela Free Software 

Foundation (FSF). Uma explicação sobre as 4 liberdades, baseada no texto em 

português da Definição de Software Livre publicada pela FSF: 
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As 4 liberdades básicas associadas ao software livre são: 

• A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 

nº 0)  

• A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as 

suas necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito 

para esta liberdade.  

• A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 

próximo (liberdade nº 2).  

• A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade nº 3). 

Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.  

 
2.4.1 Mapserver 

 
O Mapserver é um servidor de mapas OpenSource, ou seja, de forma simplificada 

um software livre desenvolvido pela University of Minnesota (UMN) para apoiar a 

geração de aplicações geográficas na Internet. Segundo Miranda & Souza (2003 apud 

FACUNDES, 2005, p.19) MapServer é uma aplicação do tipo servidor de mapas para 

disponibilizar mapas e imagens de satélite na web, executada a partir de um Servidor 

HTTP.  

O software faz parte de um sistema webmapping que será melhor discutido nos 

métodos deste artigo e necessita de um webserver e um editor de texto. Os mais 

utilizados são o Apache, webserver livre e o software de edição de textos Scite também 

gratuito. Dentre suas funções podem ser citadas: o suporte aos principais formatos de 

arquivos vetoriais e matriciais, o suporte a fontes TrueType, geração de legendas e barra 

de escala automática. Outra funcionalidade é a geração de mapas temáticos usando 

expressões lógicas baseadas em classes, e o gerenciamento dinâmico de projeções 

cartográficas, entre outras. Além disso, o Mapserver pode ser programado com 

linguagens PHP, JAVA, PYTHON e CGI. 
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 2.4.2 Webserver Apache 
 

Um webserver é qualquer serviço que está disponível sobre a internet que utiliza 

um sistema padronizado de mensagens XML e não está necessariamente vinculado a um 

determinado sistema de operação e linguagem de programação.  

Segundo Mitchell (2005): 

O termo web service tipicamente representa um protocolo de 
comunicação entre aplicações via internet. Web services são construídos 
através de protocolos padrões web HTTP usados em um navegador. HTTP é a 
transferência de protocolo junto a uma comunicação  XML Estas específicas 
comunicações permitem  a internet interagir com uma rede de comunicação 
entre aplicações – não somente como um compartilhador de páginas . 

Ou seja, o termo webserver refere-se a um sistema de comunicação entre 

aplicações da internet. Webserver é importante porque é função dele oferecer a 

interoperabilidade de aplicações desenvolvidas de forma independente tornando-se 

comunicáveis. Ele fornece um método padronizado de comunicação entre aplicações 

web e são especialmente importantes para aplicações webmapping que utilizam a 

internet para compartilhar dados.  

Uma das grandes vantagens ao se utilizar um webserver, para quem não possui 

formação adequada em sistemas de informação ou áreas a fim, é que este software não 

requer um entendimento de todas as suas funções para poder ser colocado em operação. 

Para relacionar os produtos cartográficos com o webserver é somente necessário saber 

como direcionar sua aplicação para os dados na internet. 

Em conformidade com CAT (Coordenação de Atividades Técnicas) atualmente o 

servidor apache é o mais utilizado na internet, aproximadamente 55%, entre os tópicos 

responsáveis por sua popularidade podemos destacar: a sua instalação e configuração é 

muito simples, suporte a SSL, suporte a cgi’s, suporte a banco de dados, grande suporte 

técnicos em listas de discussão, estabilidade, segurança quando bem configurado, 

suportada por diversas plataformas (Linux, *BSD, Solaris, IRIX, Digital UNIX, AIX, 

IBM OS/2, SCO, HPUX, Windows NT e outros). 

O apache é escrito em C ANSI, é um software open source livremente distribuído 

no site www.apache.org pela “The Apache Software Foundation” onde diversos 

voluntários contribuem com melhoramentos para o “projeto apache”.  

2.4.3 SCITE  
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SciTE é um editor de códigos fonte gratuito baseado no SCIntilla, um componente 

open-source para edição de códigos. Vem com código fonte completo e uma licença que 

permite o uso em todo o projeto livre ou produto comercial. 

Construído originalmente para demonstrar o Scintilla, o Scite veio a ser um editor 

muito útil por possuir facilidades para a construção de programas. Para baixar o 

programa basta acessar o link: http://scintilla.sourceforge.net/SciTEDownload.html. 

 

2.5 VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 
 
A visualização é um processo de apreensão de conhecimento. A visualização 

cartográfica é uma nova forma de conhecer a cartografia digital. Para Ramos (2005) 

visualização cartográfica difere-se de cartografia digital e dos sistemas de informação 

geográfica porque os últimos, embora empreguem computadores, visam à elaboração 

final do mapa estático, seja para impressão seja para consulta em tela. Na visualização 

cartográfica, interatividade e exploração são conceitos chaves. Assim, a cartografia 

digital e os sistemas de informação geográfica podem ser utilizados para a elaboração 

de uma aplicação na linha da visualização cartográfica, mas um mapa em formato 

digital não é necessariamente um mapa concebido dentro do conceito da visualização 

cartográfica. 

A visualização cartográfica não se refere somente à concepção do mapa ou à 

tecnologia empregada em sua elaboração, mas principalmente ao seu uso pelo usuário. 

Dessa forma, o processo de visualização cartográfica pode compreender o uso de 

cartografia digital e também de sistemas de informação geográfica como subsídio para a 

elaboração de mapas estruturados para consultas em ambientes digitais interativos, ou 

seja, elaborados para serem instrumentos de análise exploratória. 

 
 

  2.6 CARTOGRAFIA APLICADA AO WEBMAPPING 
 
Segundo o Dicionário de Cartografia do IBGE (1993), a cartografia é um vocábulo 

criado pelo historiador português Visconde de Santarém, em carta de 8 de dezembro de 

1983, escrita em Paris, e dirigida ao historiador brasileiro Adolfo de Varnhagen. Antes 

da divulgação e consagração do termo, o vocábulo usado tradicionalmente era 

cosmografia. Pode ser entendida também como o conjunto de estudos e operações 

científicas, artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de 

análise de documentação, visando à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras 
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formas de expressão, bem como a sua utilização (ACI) Associação Cartográfica 

Internacional. 

 
De acordo com a CONCAR (2007), 
 

Ocorre no Brasil esforços pulverizados e redundantes no desenvolvimento de 
informações geoespaciais, em projetos específicos e próprios de diversos ministérios, com 
duplicidade de esforços, resultando em ineficácia na alocação de recursos e nos resultados 
obtidos, desconsiderando-se a premissa de se elaborar bases cartográficas (da mesma região 
e escala) uma única vez para múltiplos usos. Essas ações institucionais individualizadas, em 
muitos casos com aplicação de conceituações inadequadas, acarretam dificuldades para o 
intercâmbio de dados e de experiências. 

 
Oliveira (2007), 
 

O Brasil, de forma geral, é um país pouco cartografado, se comparado aos países 
mais desenvolvidos, mesmo apresentando mapas por toda sua extensão territorial. Torna-se 
importante ressaltar que a cartografia nacional realizada através do mapeamento sistemático 
nacional, datado de meados da década de 1970, teve como base as escalas 1:50.000 e 
1:100.000. 

 

A estruturação dos dados cartográficos requer um trabalho minucioso e 

qualificado para que se obtenham bons resultados. A padronização é um importante 

item a ser debatido nesta temática, visto que a cartografia atual brasileira não dispõe de 

diretrizes básicas e normas técnicas quanto à padronização de cadastros urbano e rural. 

Junto a isto soma-se ainda na atual conjuntura da cartografia brasileira a dificuldade de 

constituição adequada de uma Infra-estrutura nacional de dados espaciais.  

A forma de apresentação das informações contidas num mapa constitui um 

elemento fundamental para a Cartografia, uma vez que a comunicação cartográfica tem 

um papel preponderante na interpretação de mapas temáticos. Freqüentemente 

encontram-se erros  decorrentes de uma má estruturação das informações contidas no 

mapa, ou mesmo decorrentes do desconhecimento por parte do projetista. Tais erros 

podem advir de uma escolha inadequada das variáveis visuais, tais como cores e 

símbolos, elaboração do layout, ou até mesmo relacionados através de uma inadequação 

da escala adotada, comprometendo assim, a leitura e interpretação das informações 

contidas no mapa. 

Para disponibilizar e manipular mapas na WEB precisa-se tomar algumas 

precauções, pois estes dados cartográficos estarão disponíveis a todos os usuários da 

Internet que necessariamente não são especialistas na área. As normas de representação 

cartográfica precisam essencialmente ser empregadas para que não ocorra a 
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densificação de informação em um mapa temático, fazendo dele menos atrativo ao 

usuário.  

Sabemos que para atrair maior atenção e facilitar o entendimento dos mapas 

temáticos para o grande público estes não podem conter muitas informações sobrepostas 

e precisam emitir uma mensagem assim que visualizados. Isto porque como o meio 

difusor deste trabalho será a internet os diversos usuários inseridos na grande rede em 

meio a uma quantidade imensurável de informações precisam sentir-se atraídos por 

estes mapas e para isso técnicas de cartografia foram utilizadas para que se alcance este 

objetivo. 

 
2.7 SIG INTEGRADO EM SANTA CATARINA  

 
O estado de Santa Catarina representa aproximadamente 1% da área total do 

território brasileiro (IBGE 1991).  Por ser um estado relativamente pequeno poderia se 

pensar que Santa Catarina possui um acervo cartográfico rico e de qualidade. 

Entretanto, o processo de mapeamento e de construção de um Sistema de Informações 

Geográficas é recente no estado e não integrado, ou seja, diversos órgãos municipais e 

estaduais trabalham de forma isolada prejudicando a construção de um Sistema de 

Informações rico e integrado.  

Em meio à evolução digital ocorreram algumas tentativas em meados dos anos 

2000 través da CIASC (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa 

Catarina) com a criação de um portal interativo com informações diversas sobre o 

estado. Nesse projeto a CIASC organizou uma série de informações cartográficas 

criando um Mapa Interativo do Estado de Santa Catarina (endereço web). Este conjunto 

de informações possui outro viés não privilegiando as informações geográficas como 

um todo. É um mapa que não possui características que favorecem uma análise 

elaborada de seu usuário, também porque este não era o objetivo do centro. Todavia 

vale ressaltar o esforço e o pioneirismo do CIASC neste projeto.  

Direcionando os esforços para uma escala de maior detalhe, alguma prefeituras 

iniciaram projetos deste ramo nos últimos anos. Entre o final de 2007 e início de 2008 o 

IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) em parceria com a Viageo, 

empresa do ramo de geoprocessamento, lançou o Geoprocessamento Corporativo de 

Florianópolis. Este portal corporativo apresenta informações mais refinadas tanto no 

aspecto geográfico quanto cartográfico. No entanto o foco central deste trabalho foi para 
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fins de arrecadação fiscal e por isso a maioria de suas ferramentas se encontra restrita 

para os órgãos gestores do município. 

 

2.7 PLANEJAMENTO E A SOCIALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA PELA 
INTERNET 
 
 
2.7.1 Documentos Cartográficos em Meio Digital 

 
 

Na atualidade, a informática faz parte do dia-a-dia das pessoas, sendo comum 

encontrar computadores na maior parte das atividades cotidianas. Em bancos, 

supermercados, farmácias, escolas, universidades e muitos outros lugares, o computador 

já deixou de ser novidade há alguns anos. 

O desenvolvimento recente da informática e o conseqüente barateamento que 

acompanha esse processo permitiram ao usuário a aquisição de microcomputadores 

pessoais. Nesse contexto em que o uso dos computadores torna-se cada vez mais 

comum, a internet surgiu como uma poderosa ferramenta de difusão de informações. 

Há pouco tempo atrás os mapas eram desenhados e coloridos a mão. Analisar 

dados e encontrar resultados nestes mapas necessitavam de muito tempo. Com o 

surgimento dos mapas digitais diminuíram este tempo na elaboração e aperfeiçoaram a 

análise e os resultados obtidos. 

Quando contrastamos os métodos convencionais e digitais de elaborar mapas, o 

poder dos mapas digitais torna-se mais evidente. O processo convencional de 

mapeamento a mão é inconveniente, pois, se alguma feição muda ao longo do tempo 

este mapa precisa ser refeito completamente.  

Estes problemas são reduzidos com mapas digitais. Nesses mapas as feições são 

armazenadas em níveis de informação distintas em arquivo de computador, onde podem 

ser modificados sem alterar o arquivo no todo.  

Uma vez que a característica de um mapa digital é alterada, o banco de dados a 

altera automaticamente gerando um novo produto cartográfico instantaneamente. Sendo 

assim a utilização de mapas digitais hoje, passa a ser essencial para o dinamismo na 

geração de produtos cartográficos favorecendo uma maior eficiência nas análises 

geográficas. A capacidade que os mapas digitais possuem são fundamentais para 

aplicações como ordenamento territorial e estudos de impacto ambiental, caso em que a 

informação final deve ser deduzida e compilada a partir de levantamentos básicos. 
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Também é muito relevante em estudos sócio-econômicos, quando desejamos 

estabelecer indicadores que permitam uma visão quantitativa da informação espacial.  

 

2.7.2 Disseminação da Cartografia  
 

 
É notório que o uso da Cartografia esteve restrito por muitos anos às questões de 

segurança e integração nacional. A partir do reconhecimento da necessidade da 

componente geográfica, há uma demanda crescente de informações precisas e 

articuladas acerca dos diferentes territórios que compõem o espaço geográfico 

brasileiro, de modo que se tenha um diagnóstico permanente de suas necessidades e 

potencialidades. Esse conhecimento aprofundado acerca do território nacional é 

fundamental para nortear a atuação governamental. Revela-se aí, portanto, a 

importância da Cartografia como instrumento de planejamento e gestão pública 

(CONCAR 2008). 

As cidades que se enquadram de acordo com a Lei 10.257 promulgada em 2001 

do Estatuto das Cidades necessitam de Planos Diretores. A geração de um plano possui 

na cartografia a fonte para a representação do meio ambiente por meio de mapas sendo 

ela a ferramenta mais apropriada para servir de base para a geração deste produto. 

Cidades que utilizam a cartografia como plataforma para o planejamento urbano 

são beneficiadas de diversos modos. Um bom exemplo do uso da cartografia para o 

planejamento é a cidade de Curitiba. Em função de todos os investimentos que a cidade 

fez e mantêm-se a fazer nesta área, é permitido a ela através do poder público, agir com 

soluções pioneiras e inteligentes no que diz respeito às áreas de ocupação irregular. A 

cidade de Curitiba de acordo com GIL (2008) destaca-se nacionalmente em matéria de 

planejamento urbano sendo referencia como uma das capitais brasileiras que oferecem 

melhores condições de infra-estrutura à moradia.  

Em suma, para o poder público, a utilização dos estudos de cartografia auxiliam a 

tomada de decisão. Seja através de um controle do uso e ocupação do solo onde áreas de 

preservação são constantemente monitoradas, ou em ações de parcelamento. Até mesmo 

na gerência  de um sistema de trânsito, entre outros.  

A realidade do Brasil não é a mesma para os grandes centros urbanos, dando-nos 

condições de constatar a importância da cartografia no planejamento urbano, através das 

atividades de aerofotogrametria, levantamentos cadastrais, planos diretores, projetos de 

malhas viárias, uso e ocupação do solo, geoprocessamento. 
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No Brasil há uma característica peculiar sobre os dados de uma forma geral, e não 

diferente a essa peculiaridade encontram-se os dados cartográficos e descritivos 

cadastrais. Assim, os dados referentes às parcelas encontram-se fragmentados nos 

órgãos e entidades, quer sejam públicos e/ou privados – ou ainda inexistem na condição 

de cadastro atualizado e confiável. Neste contexto, é facilmente identificado o caráter 

antiprodutivo e demasiadamente caro de obtenção da informação adequada e com 

qualidade para desenvolver pesquisas e trabalhos de planejamento e gestão territorial. 

Exemplificando a situação trabalhosa de aquisição de dados, no estado de Santa 

Catarina, para se obter os dados cartográficos referentes aos limites políticos, uso do 

solo, curvas de nível, hidrografia, é preciso acessar diversos portais governamentais 

como o IPUF, EPAGRI, IBGE, EMBRAPA, INPE. Porém, deve-se considerar que 

alguns departamentos já evoluíram e atualmente possuem portais que possibilitam 

automaticamente o download dos arquivos de interesse via internet.  

No Brasil os órgãos públicos e privados, estão começando a desenvolver 

aplicações de mapas interativos em seus portais, como já pode ser visto no site do IBGE 

e no site da EMBRAPA. Porém o pesquisador muitas vezes não consegue sanar suas 

dúvidas apenas com a visualização pré-estabelecida das aplicações nos sites de mapas 

interativos, necessitando dos arquivos base para gerar subprodutos de seu interesse, ou 

seja após a manipulação dos dados primários são gerados mapas temáticos de interesse 

aos projetos e aos pesquisadores.  

Neste contexto obviamente o nível de detalhes varia de site para site e de órgão 

para órgão, caracterizando sobremaneira a segurança, integridade e sigilo dos dados. 

Especial cuidado deve ser dado à questão fiscal dos dados, pois no Brasil não se 

apresenta deliberadamente essa fonte de dado na internet, enquanto que nos EUA alguns 

dos dados fiscais são disponibilizados na internet sem restrição.   

No estado norte americano de Massachusetts, não ocorre esse desgaste inicial, ou 

seja a procura de dados cadastrais em diversas fontes, uma vez que existe um portal 

único de acesso as informações georreferenciadas do estado, intitulado (MassGIS). No 

website do governo do estado é possível encontrar todos os dados cartográficos 

produzidos pelos departamentos responsáveis pela elaboração da cartografia norte-

americana (SSUSGO, TIGER, NATGEO, WIZ).  

Assim, pode ser realizado download de ortofototografias, imagens de satélites, 

bem como de outros dados rasters e vetoriais em diversas escalas e ainda em seqüência 

histórica cronológica.  
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O acesso as informações é gratuito e o usuário somente precisa ter facilidade de 

comunicação com a internet, bem como velocidade de rede para descarregar os 

arquivos, caso não haja o interesse em baixá-los é possível visualizá-los através de 

ferramentas de webmapping desenvolvidas para facilitar o entendimento comum das 

informações geográficas cadastrais. 

O nível de detalhamento no site de Bridgewater.org, town localizada ao sul de 

Boston pode ser observado nas Figuras, 4, 5, 6 – as quais enfatizam a localização e 

descrição do imóvel e dos equipamentos urbanos disponibilizados para a parcela 

localizada na Rua Maple, número 109 – Cidade de Bridgewater – Estado de 

Massachusetts.  

 

 

Figura 4 - Vista geral das parcelas na aplicação webmapping. 
Fonte: Bridgewaterma.org 
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Figura 5 – Informações gerais da parcela 
Fonte: Bridgewaterma.org 

 

  

Figura 6 – Planta baixa e informações específicas da propriedade. 
Fonte: Bridgewaterma.org 
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2.7.3 Principio do Planejamento Territorial Urbano 
 
Com o aumento populacional a demanda pela terra apresenta-se cada dia maior e 

sua oferta menor. Este fato faz com que os gestores públicos e privados, bem como 

pesquisadores se preocuparem com a otimização da produtividade e do uso e ocupação 

dos espaços, sejam eles urbanos ou rurais. 

Numa situação mais grave encontra-se o espaço urbano, pois para se implantar 

uma nova área de loteamento ou ocupação físico espacial qualquer; deve-se tomar 

cuidado com a preservação ambiental, uma vez que a harmonia, entre homem e meio 

físico deve ser respeitada. Assim, há grandes dificuldades de um gestor administrar o 

espaço físico, especialmente o urbano. Na situação da Ilha de Santa Catarina 

(Florianópolis – SC), apresenta-se agregado um valor de preservação ambiental muito 

elevado por ser uma cidade eminentemente turística. Portanto a gestão urbana torna-se 

mais delicada, dessa forma há a necessidade de dados pormenorizados de impactos 

ambientais, de uso e ocupação do solo de forma regular, ordenada e sistemática que 

auxilie no planejamento e também subsidie a tomada de decisão. 

Há diversas formas de se definir planejamento, porém desde que tratem dos 

mesmos princípios. Segundo ANGELI (1999) uma das definições que sintetizam 

melhor o conceito provém de Munoz Amato. Para ele, planejamento é a formulação 

sistemática de um conjunto de decisões, devidamente integrado, que expressa os 

propósitos de uma empresa e condiciona os meios de alcançá-los. Assim, o 

planejamento consiste na definição dos objetivos, na ordenação dos recursos materiais e 

humanos, na determinação dos métodos e formas de organização, no estabelecimento 

das medidas de tempo, quantidade e qualidade, na localização espacial das atividades e 

outras especificações necessárias para canalizar a conduta de uma pessoa ou grupo. Em 

outras palavras, o planejamento urbano é a forma de organizar ações, metas e objetivos 

para ordenar o território urbano.  

O conhecimento do espaço urbano é fundamentalmente baseado em análises 

espaciais das suas características físico-territoriais, socioeconômicas e urbanísticas. 

Portanto, a principal fonte de análise são mapas temáticos, acompanhados de textos 

analíticos que complementam as informações sobre o município. A sobreposição das 

informações temáticas e o estudo das inter-relações espaciais possibilita a definição das 

distribuições e concentrações, e potencialidades das diferentes regiões da cidade. Este 
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conhecimento permite o estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento do 

município, ou seja para o planejamento.  

 
 

2.7.4 Necessidade Municipal Para Divulgação dos Dados Territoriais Urbanos 
 
 
A população em sua maioria carece de informações municipais ou então 

desconhece a forma de obtê-las. Para informações relacionadas a cartografia e 

geoprocessamento, esta situação é ainda pior. Da mesma forma que a administração 

pública possui em sua política arrecadação fiscal sobre imóveis e mercadorias. A 

sociedade necessita em contra partida a divulgação de onde esses valores arrecadados 

estão sendo investidos.  

Atualmente o Estado disponibiliza do Sistema Integrado de Controle de Obras 

Públicas - SICOP,  software desenvolvido pelo Governo de Santa Catarina para 

gerenciar as informações das obras executadas em todos os Órgãos da esfera Estadual. 

O "Mapa Vivo das Obras" é uma poderosa ferramenta de consulta dos 

investimentos realizados pelo Governo nas mais diversas regiões do Estado. Através da 

combinação das opções de filtro disponíveis, o Internauta consegue obter informações 

gerais ou específicas sobre as obras SICOP (2008). 

Para a esfera municipal a criação de um portal municipal informativo sustentado 

através da tecnologia webmapping faz com que os setores administrativos municipais 

implantem maior transparência política. Para isso busca-se o aperfeiçoamento dos 

métodos e sistemas de controle da transparência na gestão da administração pública 

municipal. 
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Capítulo 03 
 

MÉTODO 
 
 
 
 
 
 
3.1 APRESENTAÇÃO DO MÉTODO  

 

Todas as etapas desenvolvidas neste TCC foram realizados no GeoLab 

(Laboratório de Geoprocessamento da UDESC). O laboratório, referência em 

geoprocessamento no Estado de Santa Catarina, ofereceu a estrutura necessária para a 

manipulação e estruturação dos dados cartográficos em ambiente SIG, bem como, 

computadores de alta performance e licenças dos softwares ARCGIS 9.2 e ERDAS 

IMAGINE 8.5. A utilização de softwares comerciais nesta etapa deu-se de forma a 

agilizar a estrutura e a padronização do banco de dados para dados vetoriais. Os dados 

matriciais foram manipulados por meio dos softwares que permitem o processamento 

digital de imagem. 

É válido ressaltar que todos os processos realizados com estes softwares 

comerciais podem ser realizados em softwares gratuitos, como o SPRING, por exemplo. 

O SPRING foi desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e 

para adquiri-lo basta acessar o site www.inpe.br e baixar a versão mais recente.  

O fato de não utilizar o SPRING nesta etapa foi puramente funcional, pois é de 

conhecimento comum que este software possui algumas carências referentes à interface 

com o usuário, caracterizando uma morosidade nos procedimentos para executar 

algumas funções simples que nos outros softwares são solucionadas rapidamente.  

Sendo o objetivo principal deste projeto viabilizar um Sistema de Informação 

Geográfica na internet utilizando geotecnologias livres, o fato de ter-se utilizado 

softwares comerciais na primeira etapa ou seja, na estruturação dos dados, não interfere 

de forma alguma na contribuição científica metodológica deste trabalho. 

Os procedimentos realizados para a elaboração deste TCC são apresentados 

conforme figura 7. 
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Figura 7 – Fluxograma do método empregado 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 

A primeira atividade desenvolvida no projeto de pesquisa se balizou na definição 

da área de estudo e coleta dos dados conforme definido na Etapa 1 do fluxograma; 

Na Etapa 2 o banco de dados geográfico tomou-se forma através da integração das 

informações coletadas. Nesta etapa também foram realizadas edições nos dados 

cartográficos de modo a padronizá-los e prepará-los para consulta do usuário final; 

A terceira Etapa sustentou-se na definição e modelagem dos dados cartográficos 

nos softwares de programação em webmapping. Esta etapa foi a mais trabalhosa do 

E2 

E1 

E3 

E7 
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projeto, pois foi preciso compreender e elaborar diversos testes em linguagens de 

programação desconhecidas até o momento; 

A Etapa 4 após toda a programação através de rotinas em HTML, PHP, 

JAVASCRIPT, C++ foi preciso desenvolver um layout de fácil interpretação para 

visualização. Nesta etapa preocupou-se muito com o contexto geográfico da aplicação 

dispondo todos os elementos cartográficos de um mapa temático regido sob normas 

técnicas e bom senso; 

A quinta Etapa baseia-se na apresentação dos resultados obtidos. A apresentação 

de cada mapa temático gerado individualmente e que tipo de informações eles nos 

transmitem. Chama-se atenção para a valorização de pequenos detalhes já no início do 

portal informativo como a orientação NORTE e a representação da área de estudo 

vinculada a uma localização geográfica maior, neste caso representado pelo mapa da 

ilha de Santa Catarina. Ainda tomou-se cuidado com a representação cartográfica das 

feições que compõem o desenho, ou seja, cores, discretas, não agressivas e que 

apresentam uma harmonia e ponderação entre a vegetação, sistema viário e 

hidrográfico; 

Na Etapa 6 pretendeu-se expor, que todo o trabalho desenvolvido na geração de 

mapas temáticos interativos é instrumento para uma análise geográfica. E assim através 

de conceitos da Geoinformação e da Geografia estrutura-se uma discussão onde ressalta 

o valor da interpretação e análise nos dados cartográficos. 

A Etapa 7 do fluxograma, já no Capítulo 5 traz as conclusões alcançadas com a 

implantação deste projeto.  

 

 
3.2 ENTRADA DE DADOS 
 
3.2.1 Área de Estudo 
 

Tomou-se como área de estudo a Bacia Hidrográfica do Itacorubi. Pois, além da 

UDESC estar inserida nela, esta região vem adquirindo cada vez mais notoriedade no 

cenário político-administrativo da cidade em meio a questões ambientais e de 

planejamento urbano que vem ocorrendo ultimamente. 

 

3.2.2 Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi  
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A microbacia do Rio Itacorubi localiza-se em Florianópolis, no centro da Ilha de 

Santa Catarina, e encontra-se em processo de urbanização. Sua população aproxima-se 

de 45.000 habitantes (Figura 8), engloba os bairros: Jardim Santa Mônica, Córrego 

Grande, Parque São Jorge, Itacorubi e Trindade que reúne centros decisórios, 

comerciais, serviços administrativos, atraindo cada vez mais população.  

A bacia é constituída por duas unidades geomorfológicas: o complexo cristalino 

do proterozóico superior ao e o paleozóico e por depósitos sedimentares do Quaternário. 

O sistema cristalino está representado principalmente por granitos e granodioritos, 

enquanto que a planície sedimentar está constituída por sedimentos argílico-sóltico-

arenosos típicos de mangues, areno-sílticos-argilosos de baías e lagunas e colúvio-

alúvio-eluvionares indiferenciados (Caruso Jr, 1993).  

 

 

Figura 8 – Mapa de localização da área de estudo. 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

O clima da região de acordo com a classificação de Kopën, encontra-se no limite 

sul da zona sub-tropical, enquadrando-se no grupo mesotérmico úmido com chuvas 
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distribuídas uniformemente durante o ano. De maneira geral, a temperatura está na 

dependência da maritimidade, desempenhando um papel regulador ao contraste térmico. 

A cobertura vegetal ocupa aproximadamente 15km
2 

da área da bacia, 

predominando vegetação secundária. São encontrados também remanescentes da 

floresta primária, ombrófila densa, em pequenas quantidades nas zonas mais elevadas 

na porção nordeste da bacia. Porém está na planície sedimentar a formação mais 

característica da área representada por espécies típicas de mangue, sobre 

aproximadamente 1,42km
2
, constituindo o manguezal do Itacorubi, (Soriano-Sierra 

1993). 

A microbacia do Rio Itacorubi está subdividida em doze parcelas, em uma área de 

drenagem na ordem de 23 km², sobre típico relevo litorâneo. As áreas de cabeceira 

possuem declives acentuados e a jusante segue-se à planície costeira, cuja declividade é 

muito baixa, em cotas próximas do mar. (Nea, 2003) 

Na microbacia localizam-se bairros residenciais e mistos, além de 

instituições/empresas como a UFSC, a UDESC, a ELETROSUL, BRASIL TELECOM, 

CELESC, EPAGRI, CIASC, Secretaria Municipal de Saúde, CIDASC, FIESC, 

CREA/SC, inúmeras empresas, além de escolas que compõem a rede educacional de 

ensino e também um cemitério. 

Devido a essas características, estima-se que haja outras 45 mil pessoas circulando 

diariamente pela região, o que eleva o número de usuários para 90 mil pessoas/dia. 

Estes aspectos atestam a relevância socioeconômica da Bacia do Itacorubi para o 

município de Florianópolis. A figura 9 apresenta a evolução histórica através de 

fotografias aéreas da região central da área de estudo. 
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Figura 9 – Evolução histórica  da região da Av. Madre Benvenuta, Bacia do Itacorubi. 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

O homem através da ocupação insere um fator de desequilíbrio na região. Este 

desequilíbrio pode ser atribuído aos seguintes fatores: impermeabilização sobre o solo, 

retirada da vegetação, ou ainda com obras que alteram a morfologia fluvial. A chuva é 

um importante estágio do ciclo hidrológico que, em condições naturais, ao se precipitar 

sobre o solo, acaba retida pela vegetação, infiltra ou escoa sobre o terreno. A água da 

chuva tem, portanto seus caminhos próprios. As cidades ao serem construídas 

necessitam respeitar estes caminhos das águas, constituindo a melhor solução 

econômica e ambiental para prevenção. Caso contrário é preciso complexas obras como 

canalização e demais componentes de drenagem artificial que com o tempo precisam ser 

renovadas por não suportarem mais o adensamento populacional. 

Atualmente, toda a rede hidrográfica da microbacia do Rio Itacorubi está bastante 

alterada. Os afluentes estão assoreados e poluídos, e muitos esgotos domésticos têm 

como destino final o rio. Basicamente, o problema pode ser qualificado como resultado 

de uma ocupação habitacional com pouca ou nenhuma preocupação ambiental. O bairro 

não possui rede de esgoto, mas ainda são utilizadas fossas sépticas na maioria das 

residências. 
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A malha viária, é hoje um dos maiores problemas decorrentes na região da bacia do 

Itacorubi pois ela é incapaz de atender com eficiência o fluxo  de automóveis atual, gerando 

uma série de agravantes que dificultam ainda mais o fluxo na região. 

Acredita-se que a problemática dos transportes na Bacia do Itacorubi segundo 

COLLARES et all (2004) está relacionada ao seu desenvolvimento histórico, visto que 

a malha viária atual é resultado do processo de desmembramentos dos grandes lotes 

fundiários do período colonial, ou seja, o deslocamento de pessoas e mercadorias nessa 

região, sustentava-se em vias gerais, que ligavam a frente dos lotes entre si. Com o 

processo de desmembramentos (divisão) desses lotes, venda e permuta de terras 

hereditárias, iniciou o surgimento de servidões que não se comunicavam entre si, tendo-

se nas vias gerais, hoje conhecidas como vias principais, o único meio de comunicação 

entre essas áreas.  

Outra questão que assume papel importantíssimo para que ocorra um equilíbrio 

entre desenvolvimento urbano e meio ambiente, é o manguezal do Itacorubi (Figura 10). 

O manguezal do Itacorubi, assim como todo mangue, é um ecossistema delicado, 

localizado-se no sopé de vários morros, constitui-se no destino das águas que nascem e 

correm pelas encostas, posteriormente desaguando no mar. Com sua importância para a 

sustentabilidade ecológica dessa região, o maguezal não pode ser mais agredido pela ação 

antrópica, senão será mais freqüente a ocorrência de cheias e inundações bem como 

impactos referentes a mortalidade da fauna e flora desse ecossistema característico da Bacia 

do Rio Itacorubi. 

 

 

Figura 10 – Manguezal do Itacorubi 
Fonte: http://mapserver.faed.udesc.br 
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  3.2.3 Definição dos Dados a Serem Coletados 

 
No processo de elaboração de uma aplicação webmapping é preciso 

primeiramente definir quais dados virão a ser manipulados em softwares SIG (Figura 

11) de forma a padronizar as informações geográficas. Neste projeto os dados a serem 

manipulados são provenientes de outra pesquisa vinculada ao GeoLab. O projeto de 

pesquisa intitulado: Análise Físico-Ambiental Urbana da Microbacia do Rio Itacorubi, 

Florianópolis – SC, o qual foi desenvolvido durante os anos de 2004 e 2005.  

Deste projeto foram aproveitados os dados vetoriais de ocupação e uso do solo, 

vegetação, malha rodoviária, hidrografia, legislação ambiental, cadastro dos 

estabelecimentos urbanos e setor censitário.  

 

  

 

Figura 11 – Dados vetoriais trabalhados em ambiente SIG 
Fonte: Adaptado pelo do autor 

  

Além dos dados bases da pesquisa também foram gerados novos produtos 

cartográficos ao longo do desenvolvimento desta aplicação como, por exemplo: 

modelos tridimensionais de terreno, mosaicos de aerofotografias, recorte e equalização 

de imagens de satélite e também a algumas atualizações na base cartográfica gerada em 

2005. Esta atualização é necessária, pois sabemos que após um intervalo curto de tempo 

em uma região que está em constate alteração devido ao seu crescimento tanto 

econômico como populacional os dados precisam ser recentes, sobressaindo-se a 



 33 

dinâmica e fornecendo ao usuário do sistema qualidade, confiabilidade e segurança 

possível para que diminua-se a margem de erro da resposta que o sistema passa 

disponibilizar. 

 

3.3 EDIÇÃO / ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS 

3.3.1 Geração do Banco de Dados  

 

A integração é um termo que parece não estar presente de forma eficaz entre os 

setores e nos órgãos gestores do município de Florianópolis. Para gerar um banco de 

dados rico e confiável é necessário que diversas informações de diversas fontes sejam 

integradas a fim de se elaborar um produto de qualidade que o usuário final sinta-se 

seguro ao tomar suas decisões.  A figura 12 exemplifica os fluxos de informações 

coletadas para a geração de um banco de dados integrado para a aplicação webmapping. 

 

 

Figura 12 – Formação de um bando de dados integrado 
Fonte: Adaptado pelo autor 
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3.3.2 Edição dos dados 
 
 
O trabalho se estrutura fortemente na característica da representação cartográfica, 

portanto no meio digital e considerando as variadas escalas de visualização do usuário 

no sistema, houve a necessidade de se utilizar os recursos de generalização cartográfica 

de algumas feições. Entretanto, deve-se destacar que o princípio maior da generalização 

cartográfica não foi aplicado na sua totalidade, isso significa que houve um tratamento 

dos dados e que estes foram em algum momento eliminados para que houvesse uma 

melhor representação do conjunto de dados. Assim, em diferentes escalas visualizam-se 

as feições de interesse de modo não densificado e com distinção de feição para feição, 

caracterizando uma fácil interpretação para o usuário do sistema. Neste contexto alguns 

cuidados foram tomados para melhor organizar e representar as feições gráficas de 

interesse ao projeto, sendo elas: pontos, linhas e polígonos. Por exemplo, junto às 

curvas de nível (Figura 13) que possuíam eqüidistâncias de 10 metros gerou-se um 

produto final com curvas de nível eqüidistantes de 50 metros, ou seja, permaneceram 

apenas as curvas mestras. Isto porque para uma visualização de qualidade e “limpa” é 

imprescindível que não ocorra a densificação das informações espaciais.  

     

Figura 13 – Edição das curvas de Nível 

 

 Quanto às questões de escala foi trabalhado com informações que somente são 

visualizadas em certos níveis de zoom in. Exemplificando, os nomes de ruas na 

aplicação, só serão visualizados  após chegarem a escala de 1:2000  (Figura 14). 
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Figura 14 – Exemplo de visualização por escala. 
Fonte: HTTP://mapserver.faed.udesc.br 

 

Os símbolos, como o norte, a escala gráfica, a legenda e o mapa de referência 

(Figura 15) foram adicionadas na melhor disposição para interação com o usuário e não 

causar dúvidas quanto à feição demonstrada.  

 

 

Figura 15 – Componentes cartográficos 
Fonte: HTTP://mapserver.faed.udesc.br 

 
 

A definição do uso das cores também foi etapa significativa, pois o bom uso das 

cores facilita a interpretação do material temático. Por exemplo, é comum usar-se cores 
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contrastantes adjacentes (Figura 16), pois facilita o reconhecimento, não aconselha o 

uso em feições distantes.  

 

 

Figura 16 – Disposição das cores no mapa temático 
Fonte: HTTP://mapserver.faed.udesc.br 

 
 

A inserção das coordenadas UTM (Universal Tranverso de Mercator) junto aos 

mapas temáticos gerados deu-se de modo a familiarizar o usuário final com este tipo de 

representação dando a exatidão métrica da consulta. Para conseguir-se inserir estas 

coordenadas geográficas foi preciso programar a aplicação com rotinas em javascript 

(Apêndice 01) adaptadas de outro portal webmapping (Geolivre.rs.gov.br).  

Com isso, disponibiliza-se no produto final um mapa com normas cartográficas 

que venham a facilitar a interpretação de quem acessar as informações do mapa On-

Line. 

 

  3.3.3 Limpeza Topológica das bases cartográficas 
 
 
Outro procedimento realizado com as bases cartográficas (vetoriais) adquiridas é 

denominado de Limpeza topológica dos dados (Figuras 17 e Figura 18). Toda 

informação cartográfica passa por um processo de “limpeza”, que permite a sua 

correção topológica, garantindo a conectividade entre os elementos lineares, e que os 

polígonos estejam devidamente fechados. 

A correção topológica dos dados também é responsável pela padronização do 

banco de dados dos arquivos brutos. Ou seja, foram encontrados mais de um polígono 
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representando à mesma feição, o que se faz é integrar esses polígonos formando apenas 

um único para facilitar a consulta do usuário final. 

Outro exemplo de correção topológica básico é caracterizado pela base 

cartográfica de rodovias. Muitas vezes uma mesma rodovia possui segmentações, 

proporcionando margem a erro do digitalizador. Isto quer dizer que ao ter que redigir o 

nome da rodovia novamente erros de gramáticas são comuns o que gera diversas 

tipificações para uma mesma rodovia. 

Este processo pode ser considerado o mais trabalhoso de todo o TCC. Pois é 

necessária uma conferência minuciosa de cada base cartográfica e de cada atributo do 

banco de dados alfanumérico. É nesta etapa que o dado bruto adquirido é pré-

processado de forma a atender o planejamento traçado no início deste projeto. 

Após a edição dos dados é preciso inserir novos campos na tabela de atributos dos 

arquivos cartográficos afim de pré-estabelecer as variáveis alfanuméricas para a 

elaboração dos mapas temáticos. 

 

 

 
Figura 17 – Manipulação dos dados cartográficos em ambiente SIG 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Figura 18 – Padronização dos dados cartográficos referentes a malha viária da área de 

estudo. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

3.3.4 Dados Matriciais 

 

Os dados matriciais utilizados foram adquiridos junto ao IPUF (fotografias aéreas) 

e ao GeoLab (Imagem de satélite QuickBird 2003). Basicamente os procedimentos 

desenvolvidos com esses dados foram de equalização e “clipagem” (Recorte da área de 

interesse). Equalizar uma imagem significa obter a máxima variância do histograma de 

uma imagem, obtendo assim uma imagem com o melhor brilho e contraste. O contraste 

é uma medida qualitativa e que está relacionada com a distribuição dos tons de cinza em 

uma imagem (Figura 19). 
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Figura 19 – Equalização da Imagem Quickbird 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

O processo de clipagem consiste em recortar as fotografias e imagem para que 

permanecessem apenas com a forma da Bacia Hidrográfica do Itacorubi (Figura 20), 

segundo uma “mascara” pré estabelecida. O software utilizado para este procedimento 

foi o ERDAS 8.6, através do uso de ferramentas específicas de PDI – Processamento 

Digital de Imagens.  

 

 
Figura 20 – Processo de Clip nos dados raster 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Também foi gerado o mapa hipsométrico a partir das curvas de nível de 

eqüidistância 10 metros (Figura 21). Utilizou a classificação em apenas 3 classes 

hipsométricas de modo a enfatizar as áreas de planície e as encostas íngremes. 

O processo foi realizado através do métodos TIN, onde gerou-se uma malha 

triangular do terreno, tmando como base os dados altimétricos das curvas e nível. No 

software ArcGIS o processo de elaboração da TIN, além de fornecer as informações da 

hipsometria também apresenta um sombreameto melhorando a percepção do usuário em 

relação ao relevo. 

 

 

Figura 21 – Modelo hipsométrico gerado a partir das curvas de nível. 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 
 

 3.4 PROGRAMAÇÃO    

 3.4.1 Aplicação Webmapping  

 

Aplicação Web é o termo utilizado para designar, de forma geral, sistemas de 

informática projetados para utilização através de um navegador, na internet ou em redes 

privadas ( Intranet ). Trata-se de um conjunto de programas que são executados em um 

servidor de HTTP (Web Host).  

As aplicações WEB utilizam uma arquitetura multinível onde as funções 

executadas pelas aplicações podem estar distribuídas por uma rede de computadores. 

Elas fazem uso de uma infra-estrutura de rede que é o padrão atual adotado pela Internet 

(Araújo 1997). 



 41 

Adicionando a esta conceituação os princípios de Webmapping, pode-se entender 

que uma aplicação webmapping é o conjunto acima descrito com variáveis espaciais 

estabelecidas para interação com o usuário da rede mundial de computadores.  

Para uma aplicação Webmapping é necessário um editor de texto para a 

elaboração do arquivo Mapfile, um template e um arquivo de inicialização. Foi utilizado 

este aplicativo webmapping para gerar o sistema e disponibilizar o mapeamento 

temático na rede. 

  
 

3.4.2 Mapfile 
 
 
O arquivo mapfile apresentado na Figura 22, pode ser considerado o coração de 

uma aplicação mapsever, entretanto o desenvolvimento (a rotina) pleno desse arquivo se 

encontra no Apêndice 2. Ele define as relações entre os objetos a serem manipulados. É 

através do mapfile que são direcionados os arquivos armazenados e dele também que se 

prepara de qual modo os dados serão apresentados graficamente. As principais variáveis 

componentes do arquivo Mapfile são as seguintes: 

 

Map - É a variável principal de um arquivo mapfile, ele define os parâmetros da 

aplicação como o Extent (Retângulo envolvente, menor retângulo que pode ser formado 

através dos dados gráficos), Status (se estará sempre ativo no modo Default, ou então se 

será necessário algum link para ativar o mapa inicial), Shapepath (caminho absoluto do 

dado cartográfico inicial a ser representado), Imagetype (extensão das imagens geradas 

para o usuário, ex:.png, .jpeg) 

 

Web - Define como a interface web será operada. Com os caminhos absolutos do 

Template e do arquivo de inicialização. 

 

Projection - Este objeto define o sistema de coordenada que será visualizado o 

mapa. 

 

Legend - Define como a legenda será construída. Os componentes são constrídos 

automaticamente a partir dos objetos definidos nas Class. 
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QueryMap - É o mecanismo de pesquisa da aplicação. A partir deste comando é 

estabelecido a função de pesquisa no banco de dados dos mapas. 

 

Reference Map - Define como o mapa de referência será representado. O mapa de 

referência é de suma importância em uma aplicação. É com ele que o usuário consegue 

se localizar de forma eficiente quando está em níveis de zoom maior. 

 

Scalebar - Este comando cria a escala gráfica. 

 

Layer – É esta variável que indica cada (camada) base cartográfica a ser 

representada. Por exemplo, para representarmos rodovias, vegetação e hidrografia, são 

necessários 3 layers. 

 

Name – É o nome da feição a ser representada. Este campo está vinculado ao 

template, é a partir dele que as layers são redirecionadas. – Após a variável Class, é 

necessário novamente inserir a variável Name, pois, e nesse caso é ela que representará 

qual atributo do banco de dados será representado.  

 

Type – Este é o campo em que se insere a informação da base cartográfica se é 

compostas por linhas, polígonos, pontos ou então raster (dados vetoriais). 

 

Data – É o caminho absoluto do dado no servidor. 

 

Class – Cada layer adicionado deve conter esta variável. Pois é ela que caracteriza 

qual campo do banco de dados será representado. No caso de mais representações em 

um mesmo layer usa-se valore e expressões que combinem um ou mais atributos do 

banco de dados. 

 

Color – Define a cor do atributo.              

 

Expression – É a expressão que aparecerá na legenda da aplicação webmapping.       

 

End – Finaliza a declaração do objeto Layer 
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Figura 22 – Parte do arquivo Mapfile elaborado. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
 
 

  3.4.3 Arquivo de Inicialização 
 
Em uma aplicação webmapping por mapserver é necessário o arquivo de 

inicialização (Figura 23). Este arquivo é uma declaração em HTML que envia ao 

executável do Mapserver parâmetros básicos para a inicialização da aplicação, tais 

como o caminho do Mapfile e endereço (URL) do Mapserver. É ele o responsável por 

acionar a aplicação web no servidor remoto. É caracterizado por um botão no template 

inicial da aplicação webmapping. 
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Figura 23 – Arquivo de Inicialização. 

Fonte: Adaptado pelo autor 
 
 
 
 
 

3.4.4 Template 
 
O Template (Figura 24 e Apêndice 3) é um documento sem conteúdo, com apenas 

a apresentação visual e instruções sobre onde e qual conteúdo deve estar vinculada a 

cada parcela da apresentação. É a parte do design da webpage, sendo plataforma de 

interface gráfica com o usuário. 

Foram utilizadas para a elaboração deste material a linguagem de programação 

HTML (HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de 

Hipertexto). 
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Figura 24 – Parte do Template gerado em linguagem HTML. 
Fonte: Adaptado pelo autor 
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Capitulo 04 
 

RESULTADOS E ANÁLISES 
 
 
 
 
 
 
4.1 PORTAL WEBMAPPING 

 
A combinação dos três arquivos apresentados anteriormente, Mapfiles, Template e 

Arquivo de Incialização resultam em uma aplicação webmapping. Para acessar todas as 

informações contidas no portal, basta acessar o endereço http://mapserver.faed.udesc.br. 

 O portal webmapping foi hospedado no servidor da UDESC por este ser 

continuidade das pesquisas realizadas do Geolab. Optou-se pelo nome do domínio 

mapserver, pois na grande rede de computadores, a internet, a maioria das aplicações 

webmapping em portais internacionais e nacionais utilizam esta nomenclatura. Sendo 

assim manter este padrão do nome é estratégico já que por sua vez caracteriza a 

utilização de ferramentas open-source, ou seja, de softwares livres com código aberto.  

Como trata-se de um portal, foram adicionados além da função webmapping, 

informações referentes ao projeto e informações referentes a área de estudo que serão 

descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7. O portal interativo de 

informações está estruturado conforme o mapa do site (Figura 25). 
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Figura 25 - Mapa do site 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 
4.1.1 Inicial 

 
A página inicial (Figura 26) do projeto expõe uma breve descrição da tecnologia 

webmapping bem como os motivos iniciais que impulsionaram este projeto a ser 

desenvolvido. 

Na primeira página encontra-se o arquivo de inicialização, o qual está inserido em 

forma do botão “Acessar Mapa Interativo”.  Também nesta primeira página elaborou-se 

um mapa de localização da Bacia hidrográfica do Rio Itacorubi para que o usuário 

identifique prontamente a área  foco do estudo. 
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Figura 26 – Página inicial do Portal. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
4.1.2 Projeto 

 
Neste item foram adicionadas informações relacionadas ao projeto (Figura 27) 

propriamente escrito: informações sobre os integrantes, sobre o órgão de fomento bem 

como dos dados utilizados.  

A respeito dos dados utilizados é de suma importância relevar que todos são de 

domínio público e podem ser adquiridos nos órgãos, instituições e fundações 

governamentais já citados no subitem 3.3.1.  
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Figura 27 – Link Projeto do Portal. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
 

4.1.3 Mapas Temáticos 
 
Para Robinson 1984:  
 

Mapas temáticos são muito diferentes dos mapas em gerais.  
Enquanto mapas convencionais buscam representar a posição relacionada a 
uma variedade de diferentes características em um mapa, os mapas 
temáticos se concentram em representar as variações espaciais de uma única 
feição ou sua relação com outras. Nos mapas temáticos o objetivo é a 
representação entre a forma e a estrutura da distribuição, que é a 
característica do todo e a inter-relação das feições. Não existem restrições 
quando trata-se de mapas temáticos 

 
Mapas temáticos tratam de uma variável espacial isolada que se relaciona com as 

outras. Que o objetivo de um mapeamento temático é retratar a forma e/ou a estrutura da 

distribuição espacial de uma variável no todo e sua inter-relação com as partes que 

formam esse todo. 

Com esta necessidade de apresentar os mapas temáticos individualmente 

compostos por uma breve apresentação elaborou-se o link Mapas Temáticos (Figura 28) 
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onde foram adicionadas informações pertinentes sobre os mapas temáticos elaborados 

com a intenção de facilitar o entendimento do usuário. 

 

 
Figura 28 – Link Mapas Temáticos. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

4.1.4 Bacia do Itacorubi 
 
As informações contidas no link sobre a Bacia do Itacorubi (Figura 29) retratam a  

área de estudo. Foram nela abordados temas gerais como a história e ocupação da área 

como dados mais específicos sobre a população, aspectos gerais (humanos e físicos) que 

caracterizam a Microbacia contextualizando o usuário as atualidade e justificando a 

necessidade de um portal informativo sobre esta área. 
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Figura 29 - Link Bacia do Itacorubi  
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
 

4.1.5 Ajuda 
 
Partindo do pressuposto que este trabalho apresenta caráter inovador em 

administrar e disponibilizar níveis informações. Gerou-se para o usuário um material 

explicativo de como utilizar a ferramenta webmapping a fim de otimizar a consulta do 

usuário na aplicação webmapping (Figura 30). Neste material informativo foram 

descritos além das ferramentas de interatividade, conceito e definições de elementos que 

compõe um mapa, para que não ocorra margem a dúvidas básicas que com apenas uma 

breve explicação podem ser sanadas. 
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Figura 30 – Link Ajuda do Portal. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
 

Abaixo serão descritos cada elemento componente da aplicação: 

 

Menu Principal  

Na parte superior da aplicação encontra-se o menu principal (Figura 31). Ele é o 

maior responsável pela interatividade do usuário para com a aplicação webmapping. O 

perfeito entendimento de como esse menu opera implica numa boa utilização dos 

recursos disponíveis.  

 

Figura 31 – Menu principal da Aplicação Webmapping 
Fonte: Adaptado pelo autor. 



 53 

Modo Navegar - Esta opção deve ser selecionada durante a escolha dos "Níveis de 

Informação". 

Modo Consultar - Esta opção deverá ser selecionada ao desejar consultar o banco 

de dados de cada nível de informação. Ao retornar da consulta está opção deverá ser 

desabilitada. 

Modo Aproximar - Está opção aciona o recurso de "zoom in" da aplicação. Após 

selecionada é só clicar com o mouse na área que se deseja para que a área de interesse 

seja ampliada 

Modo Afastar - Está opção aciona o recurso de "zoom out". Após selecionada é só 

clicar com o mouse na área que se deseja para que a área de interesse seja reduzida 

Modo Mover - Está opção deverá estar sempre seleciona quando o usuário não 

estiver utilizando os recursos de Aproximar e Afastar. Com ela o usuário centraliza no 

mapa o ponto que interessar clicando nele. 

Modo Mapa Inicial - Sempre que desejar voltar ao mapa inicial ou limpar a 

aplicação dos níveis de informações selecionados esta opção deverá ser selecionada.  

Botão Atualizar - Após a seleção dos "Níveis de Informação" deve-se clicar no 

botão Atualizar para carregar as informações. 

Coordenadas UTM  

As coordenadas UTM (Figura 32) são parte do sistema referencial de localização 

terrestre baseada em coordenadas métricas definidas na carta ao milionésimo na 

Projeção Universal Transversa de Mercator cujos eixos cartesianos de origem são o 

Equador, para coordenadas N (norte) e o meridiano central de cada zona, para 

coordenadas E (leste), devendo ainda ser indicada a zona UTM da projeção.  

 
Figura 32 – Coordenadas UTM 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Orientação 

Para o material publicado do IBGE, Noções Básicas de Cartografia o norte 

verdadeiro (Figura 33) caracteriza-se por possuir direção tangente ao meridiano 

(geodésico) passante pelo ponto e apontado para o Pólo Norte. Ou seja o Norte 

Verdadeiro ou Norte Geográfico é o ponto para onde convergem os meridianos 

terrestres. Estes pontos coincidem com o eixo de rotação da terra e representam os 

pontos de latitude 90° Norte e 90° Sul.  Como neste trabalho foram utilizadas as 

coordenadas UTM e para este, o norte denominado é o norte de quadrícula o qual se 

orienta com direção paralela ao eixo N (que coincide com o Meridiano Central do fuso) 

do Sistema de Projeção UTM no ponto considerado e apontado para o Norte (sentido 

positivo de N) 

 

Figura 33 - Indica a orientação para o Norte da aplicação MapServer. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

Escala 

Existem dois tipos de representação de escala (Figura 34), a numérica e a gráfica. 

A escala numérica Indica a relação entre os comprimentos de uma linha na carta e o 

correspondente comprimento no terreno, em forma de fração com a unidade para 

numerador. Já a gráfica é a representação da proporção entre o real e a representação 

gráfica. Indica a relação existente entre a distância que separa dois pontos num mapa e a 

correspondente distância na realidade. 

 
Figura 34 – Escala numérica e gráfica 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Níveis de Informações: 
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Nos Níveis de Informações (Figura 35) serão encontrada as "Layers" (camadas) 

que deverão ser selecionadas de acordo com o interesse de visualização de cada usuário. 

Elas foram dispostas em três subdivisões para que ocorresse uma distinção das camadas. 

A primeira apresenta em sua maioria dados vetoriais, a segunda chama a atenção para as 

áreas de ocupação irregular, e a terceira proporciona um resgate histórico com uma 

seqüência de fotografias aéreas. 

 

Figura 35 – Níveis de Informação. 
 Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Legenda 

A posição da legenda (Figura 36) foi escolhida de modo a não causar dúvidas 

quanto ao objeto a que se refere. Por este motivo que está localizado no lado direito do 

browser a Legenda do mapa. A legenda é atualizada de acordo com a seleção dos Níveis 

de Informações. 
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Figura 36 - Legenda. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 

 Mapa de Referência  

O Mapa de Referência (Figura 37) representa em um mapa com escala fixa, a 

localização da região que está sendo vista no mapa principal. O Mapa de Referência tem 

como objetivo orientar o usuário da aplicação quando o Modo Aproximar estiver sendo 

utilizado em nível de detalhamento alto. 

 

Figura 37 – Mapa de Referência. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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4.1.6 Agradecimentos 
 
Os agradecimentos (Figura 38) são referentes às pessoas e instituições que 

estiveram em contato ao longo do desenvolvimento do projeto, e que de forma direta ou 

indireta contribuíram para a realização deste projeto.  

 

 
Figura 38 – Link de Agradecimentos do Portal. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

4.1.7 Contato 
 
O retorno dos usuários é fundamental para que se possa buscar sempre a melhoria desta 

aplicação, sendo com ajustes no material já existente ou então na elaboração de novas 

ferramentas e mapas de acordo com a necessidade. Para isto criou-se um link direto para 

que o usuário possa entrar em contato e expor sua opinião/sugestão/crítica ao projeto. 
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Figura 39 – Link Contato 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
 

4.1.8 Mapa Interativo 
 
Interface da aplicação (Figura 40) será a forma com que o usuário irá interagir. 

Nela tentou-se reproduzir de forma mais didática possível as ferramentas e figuras 

necessárias para a interação com a aplicação. A disposição e ordem com que os 

símbolos foram inseridos serão exemplificadas uma a uma no decorrer deste trabalho. 
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Figura 40 – Interface da Aplicação Webmapping. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
 
 

  4.2 WEBMAPPING NA GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS 
 
Cada nível de informação disponível na aplicação retorna como resposta um mapa 

temático. A interatividade acontece quando o usuário possui total autonomia para 

escolher quais níveis de informação deseja acessar e de que forma estes cruzamentos 

serão estabelecidos. Isto quer dizer, que o usuário poderá sobrepor níveis de informação 
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da maneira que for mais favorável a sua pesquisa. Outro fator que caracteriza a 

interatividade é o acesso aos dados alfanuméricos da aplicação através das querys e 

consultas ao banco de dados integrado. Estes dois assuntos serão abordados ao fim da 

exemplificação dos mapas temáticos. 

 
 

4.2.1 Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
 
O ordenamento do território tem como finalidade a organização do espaço com 

vista a responder e compatibilizar as necessidades humanas com tradução espacial no 

território. Nesse sentido, são analisadas as várias estruturas territoriais procurando 

integrar corretamente as pretensões à utilização do solo disponível. 

Pressupõe um profundo conhecimento de cada realidade sócio-territorial em 

termos do que nela existe e acontece, a história que lhe está associada e as idéias ou 

intenções para a sua utilização e transformação futura. Toda esta informação deve ser 

recolhida e interpretada de modo a serem elaboradas sínteses explicativas, as quais 

constituem bases que irão sustentar a procura de soluções e a ação transformadora do 

território (Pardal e Costa Lobo, 2000 apud Santos 2002). 

A análise dos fatores que caracterizam o território permite ao técnico de 

planejamento ou a quem quer que seja dispor da informação necessária para o 

estabelecimento das aptidões, vocações, capacidades e potencialidades do território para 

cada uso do solo. O mapa temático o uso do solo (Figura 41) apresenta estas 

informações referentes ao uso do solo e também neste mapa poderá ser realizada 

consulta ao banco de dados. 
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Figura 41 – Mapa do uso e ocupação do solo. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
      

 4.2.2 Mapa da Rede Hidrográfica e Nascentes 
 
Rede hidrográfica é o nome que se dá ao conjunto formado pelo rio principal, e 

por todos os seus afluentes e subafluentes pertencentes a uma determinada área.  

Segundo o NEA no caso de bacias hidrográficas urbanas, os cursos d’água 

tornam-se muito mais complexos, uma vez que foram realizadas diversas modificações 

no decorrer do processo de urbanização. Onde antes existiam cursos d’água naturais, 

hoje encontramos retificações através de canais e galerias, influenciando diretamente no 

comportamento do escoamento das águas pluviais.  

Ao selecionar o nível Hidrografia (Figura 42), é possível visualizar toda a rede 

hidrográfica da bacia. Também é possível comparar a rede hidrográfica atual com as 

mais antigas utilizando o recurso das fotografias aéreas.  
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Figura 42 – Mapa da rede hidrográfica. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 

 

Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a 

uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). 

Em virtude de seu valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, deve ser 

tratado com cuidado todo especial (CALHEIROS 2004). 

A nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade, abundante e 

contínua, e de cota topográfica elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, 

sem gasto de energia. É além da quantidade de água produzida pela nascente, é 

desejável que tenha boa distribuição no tempo, ou seja, a variação da vazão situe-se 

dentro de um mínimo adequado ao longo do ano. 

O mapa de nascentes (Figura 43) localiza espacialmente a nascente de cada rio que 

constitui a bacia Hidrográfica do Itacorubi. 
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Figura 43 -  Mapa das nascentes. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
4.2.3 Mapa de Urbanização 

 
Urbanização pode ser entendida como o processo de afastamento das 

características rurais de uma localidade ou região para características urbanas. 

Geralmente, esse fenômeno está associado ao desenvolvimento da civilização e da 

tecnologia.  

De acordo com ROSS (2005) demograficamente, o termo denota a redistribuição 

das populações das zonas rurais para assentamentos urbanos. O termo também pode 

designar a ação de dotar uma área com infra-estrutura e equipamentos urbanos. Pode ser 

também o crescimento da cidade. 

O mapa das áreas urbanizadas (Figura 44) possibilita a visualização de toda área 

ocupada ao longo da Bacia Hidrográfica. Permite consultas ao banco de dados do tipo 

de ocupação e a intensidade da ocupação.  
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Figura 44 – Mapa de Urbanização. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

4.2.4 Mapa Curvas de Nível e Hipsométrico  
 
 
Curva de Nível segundo o dicionário livre de geociências são as Curvas, traçadas 

sobre um mapa que une todos os pontos com a mesma altitude ou cota. Uma curva de 

nível é um caso particular de uma família de curvas chamadas de curvas de contorno ou 

"curvas de isovalor", que tem como propriedade o fato de que unem pontos com o 

mesmo valor da variável que está sendo representada. 

Com as curvas de nível são construídos os mapas topográficos e sua correta 

representação e a capacidade de interpretá-las, permite ao geógrafo ter uma visão 

tridimensional do relevo. As curvas de nível são uma forma inteligente de transformar 

uma representação bidimensional em tridimensional. Matematicamente uma curva de 

nível pode ser definida como sendo a curva produzida pela intersecção de um plano 

horizontal com a superfície do terreno. 

No mapa de curvas de nível (Figura 45) estão dispostas com a equidistância de 50 

metros. Foi adotada esta equidistância para que a visualização não fosse prejudicada 

devido à densificação das curvas com equidistâncias inferiores.  
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Figura 45 – Mapa das Curvas de Nível. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 

A hipsometria representa graficamente a variação (em relação ao nível do mar) da 

elevação da superfície do terreno da bacia. Em uma definição geral representa a 

elevação de um terreno através de cores. Sendo que estas cores que foram utilizadas 

possuem equivalência com a elevação do terreno.  

 Ao observar o produto hipsométrico pode-se analisar a percentagem da área de 

drenagem que existe acima ou abaixo de uma determinada altitude. 

O mapa Hipsométrico (Figura 46) foi gerado em meio digital, utilizando um MNT 

(Modelo Numérico de Terreno) gerado a partir das informações altimétricas (curvas de 

nível de eqüidistância de 10 metros) de toda a área da bacia.  
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Figura 46 – Mapa Hipsométrico. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
 

 
 4.2.5 Mapa de Legislação Ambiental 

 
a) Mapa da Hidrografia em APP (Área de Preservação Permanente) 

O mapa de legislação ambiental referente as APP’s (Figura 47) apresenta um 

Buffer de 30 metros respeitando o código florestal de 1965 o qual define que as 

margens dos Rios estão protegidas. Foi gerado a partir do mapa da rede hidrográfica e a 

partir dele pode-se gerar análises de ocupação irregular ao cruzar estas informações com 

o nível de informação de urbanização. 
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Figura 47 – Mapa do Buffer da Hidrografia resultando nas áreas de APP. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 

b) Mapa de Ocupação acima 16º  

 

Utilizando o mapa de declividade com as quadras obteve-se o mapa de ocupação 

irregular de acordo com a Lei do Parcelamento do Solo – Lei 6766/79 Art. 3º, no 

Código Florestal – Lei 4771/65 – Art. 10º e no Código Florestal – Lei 4771/65 – Art. 2º. 

A Lei do Parcelamento do Solo define que em terrenos com declividade superior a 30% 

(16º40’) não é permitido o uso do solo. O Art. 10º do Código Florestal define que 

florestas situadas em áreas de inclinação entre 46,6%(25º) e 83,8%(45º), não serão 

permitidas derrubadas. O Art. 2º já define que encostas com declividade superior a 

100% (45º) são áreas consideradas de preservação permanente (Figura 48). 
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Figura 48 – Mapa de ocupação irregular acima de 16º de inclinação. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 

c) Mapa de Ocupação em APP 

 

O mapa de ocupações em APP (Figura 49) é resultado do cruzamento de dados do 

buffer da hidrografia com o mapa de urbanização. A partir deste cruzamento de dados é 

possível verificar quais as áreas de ocupação irregular, ou seja, que estão em APP.  
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Figura 49 – Mapa de ocupação em áreas de APP de hidrografia (30 metros). 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 

d) Mapa de Ocupação acima 100 m  

 

Utilizando as curvas de nível e cruzando-as com as quadras obtem-se como 

produto final as ocupações irregulares acima de 100 m (Figura 50) (Lei nº 7803/89 – 

Art. 2º que proíbe a ocupação em áreas com altimetria superior a 100m). 
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Figura 50 – Mapa de ocupação irregular acima de 100m. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 
 

 
 4.2.6 Mapa da Rede Viária 

O mapa rodoviário (Figura 51) apresenta as rodovias principais e secundárias da 

Bacia do Itacorubi. É possível através deste produto cartográfico realizar consultas 

acessando as informações específicas de cada rodovia como por exemplo o CEP e o 

Bairro em que estão inseridos.  
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Figura 51 – Mapa da malha viária. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

4.2.7 Mapa do Setor Censitário 
 
Os setores censitários são demarcados pelo IBGE, obedecendo a critérios de 

operacionalização da coleta de dados, de tal maneira que abranjam uma área que possa 

ser percorrida por um único recenseador em um mês e que possua em torno de 250 a 

350 domicílios (em áreas urbanas). 

O mapa do setor Censitário (Figura 52) foi adquirido junto ao IBGE e nos fornece 

informações precisas sobre cada área demarcada por ele. Neste mapa temático é 

possível realizar consultas ao banco de dados obtendo como respostas dados estatísticos 

de ocupação e população.  
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Figura 52 – Mapa do Setor Censitário. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

 4.2.8 Mapa dos Equipamentos Urbanos e Comércio  
 
De acordo com a NBR 9050, equipamento urbano são todos os bens públicos e 

privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em 

espaços públicos e privados. 

O mapa temático (Figura 53) apresenta toda a área edificada utilizada para 

equipamentos urbanos e também para comércio. Neste mapa, é possível realizar 

consultas referentes ao cadastro funcional de cada feição, como por exemplo: consultar 

os dados quanto ao tipo de edificação, ramo de atividade e responsável. 
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Figura 53 – Mapa dos Equipamentos Urbanos e do Comércio. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 
 

 
4.2.9 Mapa de Vegetação 

 
Os dados contidos no mapa temático de vegetação (Figura 54) representam os 

tipos de vegetação da mata atlântica que ainda permanecem na região da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itacorubi. A mata atlântica originalmente percorria o litoral 

brasileiro de ponta a ponta.  

De acordo com o Instituto Floresta Catarinense dos seus 9,5 milhões de hectares, o 

estado de Santa Catarina mantém uma pequena parcela de sua cobertura florística 

original.  Estas matas estão, predominantemente, em locais de difícil acesso e com 

topografia acidentada  que garantiram a sua proteção.  É nestes locais que estão os mais 

ricos remanescentes da Floresta. Apesar de toda a destruição, o estado de Santa Catarina 

ainda é o terceiro do país com maior número de hectares de Mata Atlântica. 
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Figura 54 – Mapa de vegetação. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

4.2.10 Aerofotografias 
 
As aerofotografias (Figuras 55, 56, 57, 58, 59) foram adicionadas a aplicação para 

trazer ao usuário a perspectiva de evolução da ocupação da área de estudo, bem como 

conscientizá-lo com os princípios básicos de preservação e conservação do meio 

ambiente. As fotografias apresentam diferentes tipos de uso e ocupação do solo ao 

longo do período, assim permite estudar fatos históricos e culturais bem como, planejar 

ações voltadas ao Plano Diretor. 
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4.2.11 Imagem de Satélite 

 
Imagens de satélite são geradas por sistemas sensores acoplados a satélites 

artificiais. Satélites artificiais são veículos espaciais colocados em órbita da Terra por 

meio de foguetes e a partir destes satélites ocorre o processo de imageamento da 

superfície terrestre. 

 A imagem da bacia do Itacorubi (Figura 60) é uma imagem do satélite 

QUICKBIRD do ano de 2003. A imagem é o resultado da fusãoentre as bandas 1,2,,3 e 

a pancromática. A pancromática tem resolução espacial de 0,60 metros e as bandas 

1,2,3, têm resolução espacial de 2,40 metros. 

 

Figura 55 – Aerofoto 1938 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Figura 57 - Aerofoto 1977 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Figura 56 - Aerofoto 1957 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Figura 59 - Aerofoto 2002 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

Figura 58 – Aerofoto – 1994 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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Figura 60 – Imagem QuickBird 2003, resolução espacial 60cm. 

Fonte: Adaptado pelo autor. 
 

 
 

4.3 QUERYS E CONSULTAS 
 
A aplicação webmapping final está sendo considerada uma experiência, ou seja 

trata-se de um projeto piloto e se manterá em constante desenvolvimento e atualização 

conforme a necessidade apresentada pelos usuários. Sendo assim, a ferramenta de 

querys ainda não foi adicionada. Sabemos que este tipo de ferramenta muitas vezes 

dificulta ao invés de facilitar a interatividade com o usuário pois são utilizados campos 

com variáveis de equações booleanas para gerar o cruzamento das informações e 

retornar num produto cartográfico. As equações booleanas fazem uso dos conectivos 

lógicos O principal motivo a não inserção desta ferramenta ao projeto foi funcional e só 

será adicionada conforme a constatação da necessidade do usuário. 

Por ser mais fácil e dinâmica a ferramenta que substitui esta, é a ferramenta 

consulta. Ela consiste em uma ferramenta que trás ao público informações do banco de 

dados. Ou seja, ao clicar em determinada feição geográfica da aplicação webmapping, 

tem-se como resposta informações alfanuméricas relacionadas ao ponto selecionado. 

Por exemplo, ao selecionarmos a feição referente ao setor censitário (Figura 61) 
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veremos as mais diversas informações que estão atreladas ao banco de dados. Este tipo 

de ferramenta contribui de forma eficaz aos planejadores e órgãos interessados, pois 

uma vez que os dados cartográficos não são muito difundidos, sua relação com os dados 

alfanuméricos trás a esse público alvo a localização geográfica de cada evento ou dos 

problemas constatados em um determinado local da área de estudo. 

 

 

Figura 61 – Ferramenta de Consulta da aplicação. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Outro exemplo de consulta que pode-se realizar é no tema de rodovias (Figura 62) 

onde o usuário pode localizar o CEP e o Bairro exato de cada via urbana apresentada na 

aplicação. Posteriormente pretende-se implantar o sistema de roteamento para a base de 
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rodovias que através de campos abertos no sistema o usuário poderá traçar as rotas de 

menores distâncias através do CEP e também através do número de cada localidade. 

Atualmente esta etapa está iniciando seu desenvolvimento na coleta de materiais 

referente à teoria de grafos e algoritmos especiais. 

 

 

Figura 62 – Resultado da Consulta no tema Rodovias. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

 

No tema cadastro urbano (Figura 63) ao executarmos uma consulta obteremos 

como resposta informações pertinentes quanto ao perfil do imóvel selecionado. Esta 

ferramenta fornece ao usuário a possibilidade de maximizar sua procura sobre um 

determinado serviço público ou provado na área de estudo, 
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Figura 63 – Resultado da Consulta no tema Cadastro Urbano. 
Fonte: Adaptado pelo autor. 
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4.4 ANÁLISE GEOGRÁFICA 
 

Segundo Câmara et al, (1999) compreender a distribuição espacial de dados 

oriundos de fenômenos ocorridos no espaço constitui hoje um grande desafio para a 

elucidação de questões centrais em diversas áreas do conhecimento. 

De acordo com SANTOS (1996) para os geógrafos, os objetos são tudo o que 

existe na superfície da Terra, toda herança da história natural e todo resultado da ação 

humana que se objetivou. Milton Santos dá especial ênfase ao papel da tecnologia como 

vetor de mudanças da sociedade e condicionante da ocupação do espaço, no que 

denomina o “meio técnico-científico-informacional”. Apesar de enfatizar a contribuição 

da tecnologia para a Geografia, Santos não examina em detalhe o uso direto de 

ferramentas tecnológicas como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em estudos 

geográficos. 

O SIG, por se tratar de um sistema para análise e manipulação de dados espaciais, 

possibilita a representação de fenômenos espaciais distribuídos ao longo do tempo, e 

também, oferece alternativas para o entendimento da ocupação, uso do solo e utilização 

do meio físico, permitindo também a simulação de cenários futuros. 

De acordo com MOREIRA et al, o aspecto mais fundamental dos dados tratados 

em um SIG é a natureza dual da informação: um dado geográfico possui uma 

localização geográfica (expressa como coordenadas em um mapa) e atributos 

descritivos (que podem ser representados num banco de dados convencional). Outro 

aspecto muito importante é que os dados geográficos não existem sozinhos no espaço: 

tão importante quanto localizá-los é descobrir e representar as relações entre os diversos 

dados.  

Um dos aspectos mais importantes do uso das geotecnologias é o potencial dos 

SIGs em produzir novas informações a partir de um banco de dados geográficos. Tal  

capacidade é fundamental para aplicações como ordenamento territorial e estudos de 

impacto ambiental, caso em que a informação final deve ser deduzida e compilada a 

partir de levantamentos básicos. Também é muito relevante em estudos sócio-

econômicos, quando desejamos estabelecer indicadores que permitam uma visão 

quantitativa da informação espacial. 

Porém, sabe-se que as representações cartográficas de dados espaciais através de 

ferramentas de SIG são um excelente instrumento capaz de promover a análise da 

realidade de um determinado lugar, e conseqüentemente direcionar a tomada de decisão. 
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Para tanto, basta dispor-se de um banco de dados espaciais e de uma base 

geográfica, e no caso deste projeto, um sistema webmapping. Com isso a aplicação é 

capaz de apresentar um mapa temático que permite a visualização do padrão espacial de 

um fenômeno qualquer.  

Nesta aplicação podemos tomar como exemplo a integração de informações do 

setor censitário, ocupação, hidrografia, hipsometria, sistema viário e legislação 

ambiental e tecer algumas considerações sobre o poder de análise que esta aplicação 

permite. 

Ao dispor-se primeiramente dos fatores físicos, utilizando temas como a 

hipsometria, hidrografia, nascentes e vegetação já torna-se evidente quais as áreas, de 

fato, podem ser ocupadas ou não. Como pode ser observado na figura 62, as áreas mais 

íngremes, representadas por cores mais escuras, são as encostas dos morros, já as áreas 

mas claras nos mostram as áreas de planícies.   

 

 

Figura 64 – Visualização da Hipsometria associada à Hidrografia. 
Fonte: Adaptado pelo autor  

 

Ao somarmos as áreas de vegetação (Figura 63) aos temas de hipsometria a 

hidrografia veremos como se comporta a drenagem da bacia e assim se torna  mais fácil 
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visualizar o planejamento da ocupação distantes das planícies de inundação e de áreas 

com potencial de alagamentos, considerando que, no caso da area de estudos, Bacia 

Hidrografica do Rio Itacorubi, é constituída pelo ecossistema de mangue, uma cobertura 

vegetal importantíssima para o equilíbrio deste ambiente. 

 

 

Figura 65 – Visualização da Vegetação associada à Hidrografia. 
Fonte: Adaptado pelo autor  

 

 

Quando passamos a integrar junto a estas informações físicas as ações humanas, 

como a ocupação e o sistema viário (Figura 66) tornam-se ainda mais fácil compreender 

a dinâmica atual da bacia. 
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Figura 66 – Visualização da Ocupação associada à Hidrografia e Vegetação. 
Fonte: Adaptado pelo autor  

 

 

Desta forma, é possível visualizar que ocorre uma pressão antrópica muito forte 

em áreas de risco ambiental como nas áreas próximas ao manguezal e áreas de encostas. 

Nas áreas próximas ao manguezal sabe-se que os resultados dos impactos gerados já 

ocorrem, como a poluição do Rio Itacorubi que corta o manguezal e a própria expansão 

urbana que espreme o mangue limitando suas relações ecológicas. Na rede hidrográfica 

da microbacia do Rio Itacorubi encontram-se afluentes assoreados e poluídos que 

resulta de uma ocupação sem rede de esgotos, mas com fossas sépticas. A construção da 

Avenida da Saudade praticamente subdividiu o manguezal em duas partes o que 

acarretou em grandes mudanças para este ecossistema. 

Nas ocupações de encostas dos morros o perigo é iminente. Deslizamentos, 

escorregamentos e qualquer tensão que ocorra nessas áreas podem ocasionar inúmeros 

prejuízos ambientais e sociais já que o número de pessoas que habitam estas áreas tem 

aumentado de forma acelarada.  

Adicionando os dados de legislação (Figura 65) torna-se mais claro os problemas 

de ocupação irregular recorrentes. Ao analisarmos este mapa observaremos que as áreas 
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irregulares correspondem exatamente as áreas de maior risco ambiental já mencionadas 

acima e que se não forem necessitam de medidas mitigatórias a tempo para que possa 

ocorrer o melhor desenvolvimento da bacia. De acordo com PINTO (2005) mais de 

62% das quadras são localizadas em áreas irregulares e 32% estão em declividade acima 

de 16%, quase 30% em áreas a menos de 30 metros dos leitos fluviais etc. Por fim, 

apenas 37% estão situados em áreas adequadas do ponto de vista urbano. 

 

 

Figura 67 – Visualização do cruzamento dos temas 
Fonte: Adaptado pelo autor  

 

 

E, finalmente utilizando-se os dados do setor censitário do IBGE, nota-se que 

grande parte das áreas ocupadas irregularmente nas encostas de morros é da parcela da 

população menos abastada e instruída. E que as áreas ocupadas ao longo das margens de 

rios são de empreendimentos do próprio governo ou então de parte da população com 

maior poder aquisitivo. Também há a possibilidade de através da visualização e 

consulta dos dados sócio econômicos da região investigar se existe alguma 
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concentração espacial na distribuição de roubos e da violência em geral, relacionando-

os com características sócio-econômicas dessas áreas.  

Esses dados, além de permitirem a visualização da distribuição espacial de um 

problema proposto permitem também avaliar as condições sociais de cada setor e 

juntamente com todas as outras informações aqui apresentadas desenvolver análises 

mais específicas sobre qualquer um dos temas.  

Todos esses temas fazem parte da análise espacial de dados geográficos. A ênfase 

da Análise Espacial é mensurar propriedades e suas inter-relações, ressaltando a 

importância a localização espacial do fenômeno em estudo de forma explícita. Ou seja, 

a idéia central é incorporar o espaço à análise que se deseja fazer.  

 

Conforme Santos & Carneiro (2001) 

 

A análise espacial urbana tem contribuído para  subsidiar a tomada de 

decisões para um melhor planejamento urbano, e a conseqüente intervenção 

no espaço e na definição de políticas públicas que regulem o uso e a 

ocupação desses espaços nas diversas áreas.  Assim, devido a facilidade de 

análise e visualização a partir de produtos, imagens e mapas, gerados por 

tecnologias afins, pode-se destacar que uma das grandes capacidades da 

análise de dados georreferenciados é a sua manipulação para produzir novas 

informações que contribuam para uma melhor gestão das políticas públicas. 

 

Desta forma, conclui-se que, as análises estimuladas pela utilização do SIG através 

dos dados contidos nas feições do projeto são de relevante importância para diversos 

órgãos da estrutura básica municipal nas áreas de Planejamento e Organização Espacial 

(Planos Diretores). 
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 4.5 DEMOCRATIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL TEMÁTICA  
 

 
A Cartografia Digital deve ser vista não apenas como um processo de automação 

de métodos manuais, mas sim como um meio para se buscar ou explorar novas maneiras 

de lidar com dados espaciais (Taylor, 1991). A Cartografia digital tem uma visão do 

mundo real discriminada na forma de camadas, na qual cada camada representa um 

aspecto da realidade (Burrough, 1991). 

Segundo Monomnier apud Soares Filho (2000) a Cartografia Digital não deve ser 

encarada apenas como um simples elo entre a cartografia tradicional e um sofisticado 

processo de controle de equipamentos, mas sim como uma mudança de processos e 

conceitos, os quais permitirão a utilização dos mapas comum melhor instrumento de 

pesquisa ensino, e comunicação de informações. Aumentando assim, 

conseqüentemente, o valor de suas informações para tomada de decisões. 

É possível elencar uma série de vantagens como forma de ratificar que a 

cartografia digital é hoje a forma mais eficiente de se produzir materiais cartográficos. 

Ela nos possibilita de modo prático e fácil alteração dos símbolos com apenas alguns 

clicks do mouse. Permite-nos também experimentar novas técnicas de visualização, 

novas projeções cartográficas e diferentes testes de representação.  

A divulgação e o uso da informação geográfica pelas novas mídias digitais, 

sobretudo a Internet é facilitada. Há a possibilidade de avaliação dos resultados a priori 

da impressão e uma maior quantidade de informação pode ser representada e 

conseqüentemente ocorre uma maior produtividade de mapas. Porém há a escassez de 

mão-de-obra treinada já que para este trabalho exige-se pessoal qualificado e também 

necessita-se de um investimento em equipamentos e softwares inicial elevado. 

Sendo assim o surgimento da cartografia digital junto com a evolução dos 

softwares de sistemas de informação geográfica e aliada há necessidade cada vez mais 

constante de disponibilização de informações dentro de um ambiente corporativo fez 

surgir à tecnologia que possibilita acesso e visualização de informações espaciais 

armazenadas em um servidor remoto, ou em outras palavras, a tecnologia webmapping 

– surge como grande ferramenta de visualização de consulta de dados via internet. 

Assim, a tecnologia webmapping ampara a disponibilidade dos dados cadastrais aos 

cidadãos e ao poder público nas suas multi secretarias, visando manipulá-los e bem 

utilizá-los, de acordo com as normas/regras de planejamento instituídas nas 

municipalidades.  
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A utilização do webmapping torna-se cada dia mais freqüente e um meio de 

extração de informações espaciais de fácil acesso, já que não necessita do conhecimento 

técnico, requisito fundamental para quem utiliza softwares de SIG.  O acesso às 

informações espaciais, vinculados a uma base alfanumérica traz consigo o uso comum 

do sistema de informações geográficas. Através do uso comum, a consulta aos dados 

espaciais nos portais governamentais favorece ao usuário/cidadão o poder de análise 

sendo este, capaz de visualizar sua região, e conseqüentemente compreender melhor o 

espaço e a função crítica que poderá ser exercida em sua comunidade.  

Em relação ao mapeamento interativo, no município de Florianópolis, foi lançado 

no final do ano de 2007 o Geoprocessamento corporativo que veio suprir a necessidade 

da prefeitura municipal de sistematizar as informações cadastrais do município. O 

acesso às informações cadastrais é restrito de forma que só os funcionários da prefeitura 

e órgãos públicos credenciados possam acessar esses dados. Para a comunidade o 

acesso restringe-se apenas a visualização das seqüências de fotografias aéreas, 

nomenclatura de logradouros entre outras informações básicas que por sua vez já é um 

passo substancialmente importante para a popularização desta tecnologia como fonte 

para o planejamento municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Capitulo 05 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 
 
 

 
Atualmente não há uma política de intercâmbio e uso compartilhado de 

informações para o poder público. Segundo DINIZ (2008) a utilização da informação 

espacial na gestão pública é afetada diretamente pelas dificuldades na obtenção, 

armazenamento e manutenção dos mapeamentos cartográficos. Um portal geográfico 

deve estar preparado para atender às necessidades de relacionamento entre o usuário e o 

produto. 

Como conclusão deste projeto, verifica-se que através da sua implantação, ou seja, 

pela disponibilidade do sitio: http://mapserver.faed.udesc.br na internet há benefício 

direto aos usuários da WWW, pois terão acesso rápido às informações confiáveis e 

seletivas, em um contexto geográfico, sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi. Da 

mesma forma os navegadores da internet poderão se beneficiar do sistema e dos 

resultados do projeto, fazendo consultas técnicas, bem como downloads de dados que 

servirão de apoio a trabalhos geográficos futuros, no contexto técnico-científico. Com o 

sucesso deste projeto, ou seja, com a avaliação prévia das consultas realizadas no site, 

no qual as informações estão disponíveis aos usuários do sistema da grande rede de 

computadores, será possível implementá-lo disponibilizando todo o perfil da ocupação 

residencial na Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi, assim como a descrição das áreas de 

ocupação irregular e áreas susceptíveis a deslizamentos, devido a ocupação em morros e 

encostas.  

O banco de dados está disponível a consulta dos "n" usuários da internet, e 

também aos setores públicos de planejamento da cidade, como por exemplo, o Instituto 

de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). Vale ressaltar novamente a 

confiabilidade dos dados expostos, pois eles são conseqüências da interpretação da 

imagem de satélite de alta resolução e sua estrutura foi construída considerando as 

normativas vigentes do CONAMA, IBAMA e IPUF, entre outros órgãos gestores. 
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 No contexto social, o resultado do projeto supre as necessidades diárias de 

usuários que não dispõem de tempo para obtê-las, e recorrerem ao endereço do projeto 

na Web para solucionar com agilidade as suas demandas. Assim, destaca-se a 

comodidade que este serviço traz ao acessar dados específicos de sua localidade para 

um determinado interesse. Por exemplo: mapeamento de áreas com disponibilidades de 

equipamentos urbanos, definição de áreas de risco associadas a sua 

intensidade/temporalidade, visualização cartográfica das áreas com saneamento básico e 

infra-estrutura de prestação de serviços, entre outros. Também é importante abordar, 

como resultado, o diagnóstico de conservação do meio ambiente apresentado no projeto, 

através da Web, bem como os ecossistemas naturais presentes na data do seu 

desenvolvimento. Com as ferramentas de WebMapping, o mapeamento das temáticas 

ambientais temporais caracterizaram através da WEB, apoiada pelo SIG, o processo de 

degradação apresentado na área de estudo. Através dos mapas temáticos derivados da 

manipulação da imagem de satélite, estando estes no contexto do WebMapping, 

apresentou-se com sucesso o diagnóstico de uso e ocupação do espaço. 

Os resultados obtidos e disponibilizados pela Web através do sistema gerado, 

fornecerão efetivamente, por meio de consultas, parâmetros importantes aos 

planejadores e à defesa civil, com a finalidade de auxiliar a tomada de medidas 

mitigadoras de impacto ao meio causado pelo homem e ainda de preservação ambiental.  

Com o êxito do desenvolvimento do trabalho em escala local, recomenda-se que o 

próximo passo seja desenvolvê-lo em escala regional, interrelacionando dados e 

serviços que trarão benefícios para quem acessar as informações pela Web. O acesso às 

informações e as suas disponibilidades, no contexto local, regional ou global, assim 

como as temáticas mais diversas, dependerão única e exclusivamente do planejamento 

do banco de dados. 

Recomenda-se ainda que haja uma continuidade na apresentação dos dados 

cartográficos na página, uma vez que a Prefeitura de Florianópolis já dispõe de um 

recobrimento aerofotogramétrico de 2007 infravermelho, bem como existe o avanço 

tecnológico constante e ainda as condições de replanejamento e reorientação da 

apresentação dos dados frente as novas demandas. Ainda percebe-se que há necessidade 

de um aprimoramento na programação tornando-a recursiva em alto nível, prevendo por 

exemplo, a possibilidade de consulta do usuário on-line da situação real de determinada 

rua/avenida – através da integração com câmeras de TV dispostas na área pública. 
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Por fim, chama-se a atenção para o fato de que a própria prefeitura através do 

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, não disponibiliza aos 

cidadãos um site que permita a interação direta do usuário com dados geográficos em 

escala de planejamento, na forma como foi estabelecida neste projeto, e que auxilie os 

planejadores e tomadores de decisão, frente a uma análise técnica cartográfica e 

geográfica temporal com riqueza de dados georreferenciados.  
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ANEXO 01 
 
 

ROTINA EM JAVASCRIPT  DAS COORDENADAS UTM 
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ANEXO 02 
 
 

ARQUIVO MAPFILE COMPLETO 
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MAP 
    IMAGETYPE      PNG 
    EXTENT         736072.632362 6916965.956709 762233.018093 6968686.708728  
    SHAPEPATH   "../mapas/" 
    SIZE                600 400 
    STATUS          ON  
    NAME                "bacia_itacorubi"  
    UNITS        METERS 
    FONTSET     "fontset.txt" 
    IMAGECOLOR 115 178 115 
     
    SYMBOL 
        NAME            "SYM_CIRCULO" 
        TYPE            ELLIPSE 
        FILLED      TRUE 
        POINTS 
            1 1 
        END 
    END 
 
     
    WEB                  
        IMAGEPATH       "/ms4w/tmp/ms_tmp/"    
        IMAGEURL         "/ms_tmp/"  
        TEMPLATE         "bt.html"  
 HEADER            "bt_header.html" 
 FOOTER            "bt_footer.html" 
 MINSCALE 2000 
        MAXSCALE 350000 
    END 
     
    LEGEND  
        IMAGECOLOR  242 249 255 
        KEYSIZE         12 10  
        STATUS      ON  
    END 
     
      
   SCALEBAR 
        STYLE                   0 
        COLOR                   0 0 0 
        BACKGROUNDCOLOR  255 255 255 
        INTERVALS               3 
        OUTLINECOLOR        0 0 0 
        SIZE                        200 3 
        STATUS                  ON 
        UNITS                   METERS 
    END 
     
     
    REFERENCE  
        IMAGE               "ref.png"  
        EXTENT             743000 6941000 749558 6948341 
        SIZE                    120 130  
        OUTLINECOLOR    255 0 0  
        COLOR               -1 -1 -1  
        MAXBOXSIZE      74  
        STATUS              ON  
    END 
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     QUERYMAP  
     
        COLOR               255 255 0   
        SIZE                    400 300  
        STATUS              ON  
        STYLE               HILITE  
   END 
 
       
LAYER  
    NAME         imagem 
    DATA         "imagemmm.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    PROCESSING   "BANDS=1,2,3" 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
   
     LAYER  
    NAME         "hip" 
    DATA         "hipso1.tif" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    PROCESSING   "BANDS=1,2,3" 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
   
   LAYER 
        NAME               "veg" 
 TYPE                POLYGON 
 DATA               "vegetacao" 
        CLASSITEM   "Uso" 
        CLASS 
            NAME            "Manguezal" 
            COLOR           115 178 18 
            EXPRESSION      "Manguezal" 
        END 
        CLASS 
            NAME            "Campos" 
            COLOR           115 112 0 
            EXPRESSION      "Campos" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Reflorestamento" 
            COLOR           242 192 131 
            EXPRESSION      "Reflorestamento" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Parque" 
            COLOR           242 220 145 
            EXPRESSION      "Parque" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Cultura" 
            COLOR         161 186 115 
            EXPRESSION      "Cultura" 
        END 
      CLASS 
            NAME            "Floresta de Encosta" 
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            COLOR           216 222 146 
            EXPRESSION      "Floresta Pluvial de Encos" 
        END 
 HEADER      "bt_veg_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_veg_template.html"  
        FOOTER      "bt_veg_footer.html" 
    END 
     
     
 LAYER 
        NAME        "rod" 
        TYPE        LINE 
        DATA        "rodovias" 
        CLASSITEM   "Principal" 
        CLASS 
            NAME            "Rodovia principal" 
            COLOR           255 128 0 
            EXPRESSION      "S" 
        END 
  
        CLASS 
            NAME            "Rodovia secundária" 
            COLOR           32 64 128 
            EXPRESSION      "N" 
      
      
LABEL  
                COLOR       0 0 0  
                TYPE            TRUETYPE  
                FONT        "fte_vera"  
                SIZE            7  
                POSITION    AUTO  
            END 
     END 
        LABELITEM   "NOME"  
        LABELMAXSCALE   2000  
  
 HEADER      "bt_rod_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_rod_template.html"  
        FOOTER      "bt_rod_footer.html"  
  
       
    END 
 
                
LAYER 
        NAME        "qua" 
        TYPE        POLYGON 
        DATA        "quadras" 
        CLASS 
     NAME                  "Quadras" 
     COLOR                 255 127 127 
     OUTLINECOLOR      130 130 130 
 END 
     
 HEADER      "bt_qua_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_qua_template.html"  
        FOOTER      "bt_qua_footer.html"  
  
      END 
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    LAYER 
        NAME        "cur" 
        TYPE        LINE 
        DATA        "curvas" 
        CLASS 
     NAME                  "Curvas de Nível" 
     COLOR                 168 56 0 
 END 
 HEADER      "bt_cur_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_cur_template.html"  
        FOOTER      "bt_cur_footer.html" 
    END 
     
  
 
LAYER 
        NAME        "hid" 
        TYPE        LINE 
        DATA        "hidrografia" 
        CLASS 
     NAME                  "Hidrografia" 
     COLOR                 0 112 255 
 END 
 HEADER      "bt_hid_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_hid_template.html"  
        FOOTER      "bt_hid_footer.html" 
    END 
     
    LAYER 
        NAME        "nas" 
        TYPE        POINT 
 DATA        "nascentes" 
        CLASS 
     NAME                  "Nascentes" 
     COLOR                 3 46 214 
     SYMBOL              "SYM_CIRCULO" 
            SIZE                    5 
 
       END 
 HEADER      "bt_nas_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_nas_template.html"  
        FOOTER      "bt_nas_footer.html" 
    END 
     
                
    LAYER 
        NAME        "cad" 
        TYPE         POLYGON 
        DATA        "cadastro1" 
        CLASS 
     NAME                  "Cadastro Urbano" 
     COLOR                245 162 122 
            OUTLINECOLOR     110 110 110      
        END 
  
 HEADER      "bt_cad_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_cad_template.html"  
        FOOTER      "bt_cad_footer.html" 
  
    END 
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    LAYER 
        NAME               "usos" 
 TYPE                POLYGON 
 DATA               "uso_solo" 
         CLASSITEM   "uso" 
        CLASS 
            NAME            "Campos" 
            COLOR           240 231 129 
     EXPRESSION      "Campos" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Corpos d' Água" 
            COLOR           0 112 255 
     EXPRESSION      "Corpos d' Água" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Cultura" 
            COLOR           184 148 40 
     EXPRESSION      "Cultura" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Floresta de Encosta" 
            COLOR           92 137 68 
     EXPRESSION      "Floresta Pluvial de Encos" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Manguezal" 
            COLOR           112 168 0  
     EXPRESSION      "Manguezal" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Parque" 
            COLOR           255 211 127 
     EXPRESSION      "Parque" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Reflorestamento" 
            COLOR           115 76 0 
     EXPRESSION      "Reflorestamento" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Área de Expansão Urbana" 
            COLOR           255 127 127 
     EXPRESSION      "Área Expansão Urbana" 
        END 
 CLASS 
            NAME            "Área Urbana" 
            COLOR           215 215 158 
     EXPRESSION      "Área Urbana" 
        END 
 HEADER      "bt_usos_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_usos_template.html"  
        FOOTER      "bt_usos_footer.html" 
    END 
         
    LAYER 
        NAME        "set" 
        TYPE        POLYGON 
        DATA        "Setor" 
        CLASS 



 104 

     NAME                  "Setor Censitário" 
     COLOR                115 178 115 
     OUTLINECOLOR    0 0 0 
 END 
 HEADER      "bt_set_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_set_template.html"  
        FOOTER      "bt_set_footer.html" 
    END 
     
    LAYER 
        NAME               "qua2" 
 TYPE                POLYGON 
 DATA               "quadras" 
         CLASSITEM   "acima_16g" 
        CLASS 
            NAME            "Quadras Acima 16º" 
            COLOR          230 76 0 
     OUTLINECOLOR    0 0 0 
            EXPRESSION      "S" 
        END 
 HEADER      "bt_qua2_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_qua2_template.html"  
        FOOTER      "bt_qua2_footer.html" 
        END 
     
LAYER 
        NAME               "qua1" 
 TYPE                POLYGON 
 DATA               "quadras" 
         CLASSITEM   "acima_100m" 
        CLASS 
            NAME            "Quadras Acima 100 m" 
            COLOR           255 0 0 
     OUTLINECOLOR    0 0 0 
            EXPRESSION      "S" 
        END 
 HEADER      "bt_qua1_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_qua1_template.html"  
        FOOTER      "bt_qua1_footer.html" 
        END 
  
 
  
LAYER 
        NAME               "qua3" 
 TYPE                POLYGON 
 DATA               "quadras" 
         CLASSITEM   "quadras_ri" 
        CLASS 
            NAME            "Quadras em APP" 
            COLOR           168 56 0 
     OUTLINECOLOR    0 0 0 
            EXPRESSION      "S" 
        END 
 HEADER      "bt_qua3_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_qua3_template.html"  
        FOOTER      "bt_qua3_footer.html" 
        END 
  
LAYER 
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        NAME        "buff" 
        TYPE        LINE 
        DATA        "buffer" 
        CLASS 
     NAME                  "Buffer Hidrografia" 
     COLOR                0 132 168 
 END 
 HEADER      "bt_buff_header.html"  
        TEMPLATE    "bt_buff_template.html"  
        FOOTER      "bt_buff_footer.html" 
    END 
     
    
     
    LAYER  
    NAME         "1938" 
    DATA         "fotoum.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
     
    LAYER  
    NAME         "1957" 
    DATA         "fotodois.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
   
   
  LAYER  
    NAME         "1977" 
    DATA         "fototres.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
     
    LAYER  
    NAME         "1994" 
    DATA         "fotoquatro.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
   
  LAYER  
    NAME         "2002" 
    DATA         "fotocinco.SID" 
    STATUS ON 
    TYPE         RASTER 
    PROCESSING   "BANDS=1,2,3" 
    OFFSITE      71 74 65 
  END  
   
         
    LAYER 
        NAME               "limtes" 
 TYPE                POLYGON 
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 DATA               "sc1" 
 STATUS  DEFAULT 
        CLASSITEM   "nomap" 
        CLASS 
             
            COLOR           180 215 158  
     OUTLINECOLOR 204 204 204 
            EXPRESSION      "floripa" 
        END 
        CLASS 
             
            COLOR           225 225 225  
     OUTLINECOLOR 204 204 204  
            EXPRESSION      "sc" 
        END 
 CLASS 
            COLOR           190 232 255  
     OUTLINECOLOR 204 204 204 
    EXPRESSION      "mar" 
     END 
     CLASS 
            NAME            "Bacia do Itacorubi" 
            COLOR           115 178 115  
     EXPRESSION      "bacia" 
     END 
    END 
     
    LAYER 
        NAME        "lab" 
        TYPE        POINT 
        DATA        "labels" 
 STATUS DEFAULT 
        CLASS 
       COLOR                 0 0 0 
       SYMBOL              "SYM_CIRCULO" 
            SIZE                    0 
 LABEL  
                COLOR       0 0 0  
                TYPE            TRUETYPE  
                FONT        "fte_vera"  
                SIZE            10  
                POSITION    CL 
            END 
     END 
        LABELITEM   "nome"  
         
  
  END     
   
END 
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ANEXO 03 
 
 

ARQUIVO TEMPLATE COMPLETO 
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