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RESUMO 

 

A inserção do SIG (Sistemas de Informações Geográficas) 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 pela internet, através da world wide web (WWW) 
promoveram o nascimento e desenvolvimento de uma nova classe nos sistemas de 
informação que, inevitavelmente, 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 maior dinâmica na divulgação e integração entre as pesquisas 
científicas. A disponibilidade de um mapa na web promove o acesso as informações 
geográficas de modo dinâmico e interativo com a possibilidade de serem 
constantemente atualizadas. Sendo assim, o SIG fulgura no ramo de patrimônio 
cultural, como uma ferramenta de extrema importância para a gestão dos bens 
culturais e da área de seu entorno. Objetivando a preservação e conservação dos 
refúgios históricos, alguns deles ainda vivos, na região de Coxilha Rica – SC, sem 
que ocorra a descaracterização da paisagem cultural dos caminhos dos tropeiros, 
surge a necessidade do mapeamento e divulgação via web. Neste contexto, o 
objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso é promover a disseminação das 
informações geográficas via world wide web criando um ponto único de acesso à 
informação, em que todos os recursos disponíveis são agrupados e disponibilizados 
de forma integrada e homogênea. O portal da internet desenvolvido em Flex 4.0 
possibilita a visualização das informações contidas no Banco de Dados Geográficos 
(BDG), situado em um servidor da UDESC, Laboratório de Geoprocessamento 
(GeoLabO que é gerenciado pelo software ArcGIS Server. O layout deste portal, ou 
aplicação web, é previamente definida e focada na paisagem cultural, mas permite a 
ampla consulta de conteúdo pelo usuário ordinário, que consta no BDG criado para 
a região. Deste modo, a execução do protótipo do sistema, em parceria com o 
IPHAN auxiliará as atividades de preservação, conservação, divulgação e 
reconhecimento do Patrimônio Cultural no Estado de Santa Catarina. Por fim, tem-se 
claro que o reconhecimento do patrimônio cultural atua de forma proporcionalmente 
direta às atividades de disseminação e conservação, enredando a comunidade 
pública, privada e civil nesta atividade. 
 

 

 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural, Sistemas de Informações 

Geográficas, Banco de Dados, Webmapping.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 
A partir de um olhar detalhado para o patrimônio cultural catarinense, e para o 

órgão público que gere este patrimônio, é possível perceber claramente a ausência 

de uma cartografia eficiente e atualizada que represente graficamente o patrimônio e 

as características físico-geográficas do entorno. Além disto, não há atualmente, 

acesso a dados como estes de maneira detalhada, rápida e disponível a todos os 

perfis de usuários, que possibilite incentivar a atividade turística, bem como a 

popularização da localização dos bens culturais, o que contribui para sua 

preservação e conservação.  

Aos moldes dos países desenvolvidos e preservadores da sua história é 

fundamental que o Brasil perceba a necessidade de cadastrar e mapear o seu 

patrimônio. Atualmente as necessidades de cadastramento e mapeamento para fins 

de gestão do patrimônio, perpassam pelas tecnologias da cartografia em ambiente 

digital. O mapeamento temático, ou seja, o conjunto de mapas com diferentes níveis 

de informação torna-se então, essencial aos trabalhos futuros em prol da identidade 

cultural catarinense e brasileira.  

Essas necessidades foram expressas no convênio firmado entre o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Laboratório de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto (GeoLab) da FAED/UDESC, na forma do projeto Caminhos 

das Tropas. Este convênio deu origem ao presente trabalho, bem como a outros 
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trabalhos de conclusão de curso, mestrados e doutorado. Ressalta-se ainda a 

importância para a escolha da área de estudo, já que o IPHAN não possui 

informações sobre a mesma, delimitando assim o polígono a ser estudado pelo 

projeto, em parceria com o GeoLab. O uso racional do levantamento cartográfico, 

em um ambiente SIG, permitirá aos pesquisadores, aos técnicos do IPHAN 

desenvolver diagnósticos e gerir o território, pautados na aplicação das leis de 

preservação e uso do solo, entre outras. Atualmente os dados geográficos podem 

ser manipulados com alto nível de precisão, eficiência e rapidez, entretanto por outro 

lado um dos grandes entraves ainda encontrados surge na dificuldade da sua 

disseminação. Soma-se a este cenário, a ausência de uma cartografia temática 

digital, atrelada a um banco de dados modelado eficientemente, que absorva as 

demandas do setor de patrimônio cultural, e que sejam disponibilizadas (cartografia 

e dados) ao cidadão de modo rápido e seguro. A ferramenta de WebMapping - por 

meio da cartografia interativa fornece aos SIGs essa possibilidade, proporcionando 

uma maior disseminação, visualização e integração das pesquisas científicas. A 

disponibilidade de um mapa na Web promove dessa forma o acesso de informações 

geográficas de modo dinâmico e interativo com possibilidade de serem 

constantemente atualizados. 

A popularização do patrimônio cultural é fundamental para a sua preservação e 

conservação. O conhecimento da localização geográfica destes bens materiais e até 

mesmo de alguns imateriais, permite o desenvolvimento da atividade turística, que 

só tem a contribuir para o processo de preservação e conservação e em 

contrapartida para a sociedade em geral.  

O Complexo do Alto da Serra (Rios Lava Tudo e Pelotinhas – Lages e Capão 

Alto, SC) vivencia atualmente processos de pré-implantação de empreendimentos 

de geração-transmissão de energia elétrica. No entanto, a atividade dos tropeiros 

deixou, ao longo dos séculos XVIII e XIX, marcas relevantes e significativas na 

paisagem e na cultura da referida região em decorrência de fatores econômicos 

como transporte de tropas e gado, bem como a produção de charque do Estado do 

RS para os Estados de SP e de MG. Os empreendimentos energéticos tornam-se na 

atualidade potenciais causadores de impactos à paisagem, ao meio cultural e ao 

complexo arquitetônico, compreendendo assim os patrimônios imateriais e materiais. 

Nos últimos anos muito vem se perdendo na paisagem conformada pelos 

corredores, em função da plantação desordenada de vegetação exótica (pinheiro 
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americano); recentemente da cultura de soja, alternando radicalmente o ambiente 

natural da região inclusive com a abertura de vias entre as taipas para o escoamento 

da produção; além da construção do Aproveitamento Hidroelétrico Pai Querê, que 

inundará o Passo de Santa Vitória (travessia do Rio Pelotas). 

Dado este breve diagnóstico da região e a importância da cartografia interativa 

do patrimônio cultural vinculados a uma base de dados geográfica e cadastral, 

caracteriza-se a necessidade da criação de um material cartográfico em escala 

apropriada a necessidade da representação do tema para a região de Coxilha Rica – 

SC (Figura 1). Por fim, é importante considerar que os desdobramentos da 

ferramenta de consulta interativa, vinculada ao Sistema de Informações Geográficas, 

e modelado à demanda do patrimônio cultural, trará ao IPHAN maior poder de 

planejamento e gestão para as atividades de conservação, preservação e 

disseminação da paisagem cultural na região da Coxilha Rica - SC.  

 
Figura 1 - Mapa de Localização da área de estudo. 
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1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um protótipo de cartografia temática digital interativa em 

ambiente web voltada às atividades de preservação, conservação e reconhecimento 

do Patrimônio Cultural para o Estado de Santa Catarina, na área piloto delimitada 

em parceria com o IPHAN (Coxilha Rica/SC).  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

  

• Identificar o “Estado da Arte da Cartografia Temática Interativa” em 

ambiente digital, atualizando-se no novo conceito de representação 

cartográfica; 

• Modelar um banco de dados do patrimônio cultural em ambiente web, 

objetivando a consulta de terceiros sobre dados gráficos (mapas) e 

descritivos (quantitativos e qualitativos); 

• Gerar as versões das cartografias temáticas interativa para o Patrimônio 

Cultural; 

• Pesquisar e desenvolver em conjunto com o IPHAN a primeira versão do 

protótipo de “webmapping” direcionada aos fins patrimoniais.  
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2 PATRIMÔNIO CULTURAL E GEOGRAFIA 

 

 

 

 

Freqüentemente, na ciência geográfica, o debate em torno da paisagem volta-se 

apenas para o lado ambiental, tornando relevantes à atividade de preservação 

apenas os aspectos naturais da paisagem, como os ecossistemas, biomas, relevo e 

morfologia do espaço. As atividades humanas deixaram “marcas” que alteraram e 

que agora compõem muitas das paisagens estudadas pela geografia, o patrimônio 

cultural, que é parte integrante e atuante das paisagens. A Paisagem Cultural une 

estas visões, tornando-se elemento único abrangendo os aspectos físicos e 

humanos passiveis de preservação. 

 Apesar de a legislação possibilitar o tombamento de uma paisagem cultural 

(abrangendo os bens materiais, imateriais e a paisagem) como patrimônio cultural, é 

importante lembrar que há uma defasagem, quando não ausência, da localização 

geográfica no cadastramento dos bens patrimoniais. Portanto, é inevitável atribuir ao 

patrimônio cultural os dados e informações espaciais necessários à sua gestão e 

identificação, bem como tornar públicas estas informações, pois, os processos de 

preservação e conservação perpassam pelos de reconhecimento e divulgação.  

 

2.1 PRESERVAR E CONSERVAR 

Segundo a Apostila do Governo do Estado de Santa Catarina sobre o Patrimônio 

Material Edificado (2008) entende-se que: “Antes de tudo, a necessidade de 

preservação vai ao encontro da cidadania, pois é direito de todo o cidadão conhecer 
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a história de seus antepassados como também conhecer a própria identidade.” E, 

sobre preservar, discorre que preservar: 

“(...) inclui prever riscos e antecipar às perdas possíveis, principalmente 
através da identificação de agentes deteriorantes que ponham em risco a 
integridade física do bem cultural. Preservar se constitui em um conjunto de 
ações com o objetivo de identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural 
de um município, estado ou país, impedindo que venham a ser destruídos ou 
descaracterizados.” 

 

Não fosse a preservação dos patrimônios materiais e imateriais da 

Antiguidade, Brunelleschi não teria conseguido construir o domo da basílica de 

Florença em 1434 (Basílica de Santa Maria Del Fiori). Pois, foi consultando os 

escritos e principalmente, analisando o Panteão em Roma de 27 a.C., que 

Brunelleschi pôde recuperar a técnica de construção das grandes cúpulas. 

No entanto, para essa tarefa de preservação é imprescindível a colaboração e 

participação da comunidade em geral, nos âmbitos público e privado. Assim sugere 

a Declaração de Amsterdã, que “(...) recomenda, especificamente, buscar a 

colaboração dos indivíduos e das associações privadas para aplicar a política de 

preservação, pois a integração de ações, indivíduos, políticas e instituições revigora 

a dinâmica da preservação.” (ADAMS 2002, 59). 

Uma medida importante a ser tomada pelos agentes de conservação e 

preservação é a de veicular informação sobre estes bens culturais, na intenção de 

popularizar e divulgar os mesmos, intencionando um movimento turístico em direção 

a estes. Pois, “O aumento do fluxo turístico, inserido em um movimento econômico 

mais amplo, é fato irreversível que poderá contribuir na manutenção e proteção dos 

bens culturais.” (ADAMS 2002, 59). 

Busca-se neste trabalho que esses movimentos de preservação e 

conservação atinjam a área de estudo, já que: 

“A paisagem arqueológica do Tropeirismo deixou nos Campos de Lages, nas 
suas coxilhas e nos diversos cursos de água, inúmeros vestígios 
arqueológicos de uso e ocupação do espaço, seja nas estruturas 
arquitetônicas em elevação, construídas para delimitar e dividir, tais como os 
corredores de pedra, mangueiras e cemitérios edificados em taipa de pedra, 
seja nos resquícios não construídos, tais como os negativos das ações de 
desgaste do solo e alteração do ambiente, como as sendas e trilhas, bem 
como os passos das travessias dos rios.”1  

  

                                            
1 HERBERTS, 2009. p.  486) 
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2.2 PAISAGENS 

 

  O termo paisagem arqueológica, citado no item 2.1, faz uma ponte com 

os conceitos de paisagem da ciência geográfica, na qual, estes se misturam à 

própria definição do objeto de estudo desta ciência2.  

 O termo “paisagem” se consolida, ao menos para nós ocidentais, durante o 

Renascimento fortificado pela idéia que muitos dos pintores retratavam em suas 

telas, como sendo o “agradável” ao se olhar, omitindo o que não fosse bem quisto 

aos que pagavam por suas telas e descrições dos quadros. Estas pinturas e as 

descrições que as acompanhavam, em sua maioria, retratavam ambientes rurais 

(campos e fazendas) e mais tarde serviram de argumento aos latifundiários, que 

alegavam serem protetores dos “paraísos agrícolas e das paisagens” assegurando 

assim seus domínios sobre os demais.3 

 Mais tarde, a escola geográfica alemã introduz o conceito de paisagem à 

categoria científica com Otto Schülter (1872-1959) e Siegfried Passarge (1866-

1958), que vai ser trabalhado, também, na escola francesa Paul Vidal de La Blache 

e Jean Rochefort e posteriormente, retrabalhado na escola estadunidense 

principalmente por Carl Sauer, mas que no fim, não deixa de significar a 

configuração de um espaço, levando em consideração os fatores humanos e físicos, 

ainda que, utilizem diferentes abordagens e dêem preferência a diferentes fatores 

para compreender este processo. No entanto, hoje, a idéia de paisagem tem 

recebido forte contribuição das avaliações dos aspectos ambiental e estético, se 

tornando assim: “(...) um produto cultural resultado do meio sob ação da atividade 

humana.” Portanto, a questão cultural, que está intimamente ligada à questão 

ambiental, e por sua vez, influencia diretamente na alteração do meio, é fator 

                                            
2 “A paisagem, posta como objeto específico da Geografia, é vista como uma associação de 

múltiplos fenômenos, o que mantém a concepção de ciência de síntese, que trabalha com 

dados de todas as demais ciências.” (MORAES 2007, 3) 

 
3 GRÖNING, 2004. p. 12 
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fundamental na construção da paisagem.4 

 A paisagem cultural é então “(...) determinada como resultante da ação da 

cultura ao longo do tempo, modelando-se através de um grupo cultural, a partir da 

Paisagem natural, gerando um conjunto único em permanente evolução.”5 

 O presente trabalho não almeja discutir os conceitos de paisagens nem suas 

origens, mesmo porque esta tarefa demandaria um trabalho exclusivo para este fim, 

e sim métodos e mecanismos na web que possibilitem a representação e 

preservação das mesmas, sobretudo as relevâncias referentes à paisagem cultural. 

 

 

2.3 PAISAGEM: UM PATRIMÔNIO CULTURAL A SER PRESERVADO 

 

Há de se levar em conta que a crescente conscientização generalizada sobre 

a preservação da paisagem, implica na criação de uma legislação própria para isto. 

Fato que já existe em muitos países, principalmente as leis de cunho ambiental.6  

No Brasil a legislação acerca do patrimônio cultural, tem início em 1937 com, 

o Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro, no qual se dá a criação do IPHAN, dos Livros 

de Tombos e as definições do que se constitui o patrimônio, a essa altura, histórico e 

artístico nacional. Este mesmo Decreto-lei já apontava a preocupação com a 

preservação da paisagem quando em seu parágrafo segundo do Artigo primeiro diz:  

“Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria humana.” 

 

O texto da lei denota o interesse pela paisagem (natural e cultural) vista como um 

patrimônio cultural a ser mantido, bem como a titulação de um dos Livros de Tombo, 

o Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Claro que, para se 

efetivar como objeto de interesse do tombamento, dependia-se do entendimento que 

o órgão público responsável tinha sobre a paisagem como patrimônio cultural. 
                                            
4 SCHIER, 2003. p.80  
5 CAVALCANTI & VIADANA, 2007. p. 2 
6 BOLÓS I CAPDEVILA, 1987. p.15 
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Sendo assim, uma escolha de caráter, quase que exclusivamente, técnico. Tanto 

que para Ribeiro (2007, p72), no caso específico do IPHAN, não foi explorado o 

potencial da lei, que possibilitava o tombamento da paisagem no âmbito natural e/ou 

cultural, e ao invés concebia paisagem como “(...) panorama, ou ambiência de bens 

arquitetônicos de interesse patrimonial (...)”. Ribeiro (2007, p111) ainda nos diz 

sobre a paisagem cultural para fins de preservação que: 

“Se quisermos utilizar essa categoria, devemos ter em mente que a paisagem 
cultural deve ser o bem em si, evitando cair no erro de percebê-la como o 
entorno ou ambiência para um sítio, ou para determinados elementos que 
tenham seu valor mais exaltado. Isso significa que sua abordagem deve ser 
realizada em conjunto, ressaltando as interações que nelas existiam.” 

 

Em relação aos tombamentos no Brasil na esfera federal, há de se levar em 

conta o Arquivo Noronha Santos, acessível pelo website 

http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm, que está subordinado ao Departamento de 

Identificação e Documentação do IPHAN e onde é possível consultar os Livros do 

Tombo Nacionais. Em Santa Catarina, os bens que constam no Livro de Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico até 2006, não são muitos. Estes 

encontram-se listados na Tabela 1. 



 10 

 

Tabela 1: lista de bens tombados em SC pelo IPHAN 

Biguaçu  Vila de São Miguel: conjunto arquitetônico e paisagístico 

Florianópolis  Ilha do Campeche: sítio arqueológico e paisagístico 

Florianópolis  Coleção arqueológica João Alfredo Rohr 

Florianópolis  Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 

 Joinville  Cemitério Protestante 

Joinville  Parque à Rua Marechal Deodoro, 365 

Laguna  Laguna, SC: centro histórico 

Rio dos Cedros  Escola Rural e Casa do Professor 

São Francisco do Sul  São Francisco do Sul, SC: centro histórico e paisagístico 

Fonte: Adaptado pelo autor  

  

No âmbito estadual, o conteúdo dos Livros de Tombo não são acessíveis pela 

internet no website da Fundação Catarinense de Cultura - FCC, no entanto, é 

possível saber que a legislação estadual estabelece cinco deles: Livro de Tombo 

Histórico (arquitetura, obras de arte sacra, etc.); Livro das Artes Aplicadas (artes 

menores); Livro de Arqueologia; Livro de Tombo Paisagístico (paisagens dotadas de 

rara beleza); Livro de Tombo das Artes Plásticas. Também é possível consultar 

todos os bens tombados. Dentre eles foram destacados na Tabela 2 os bens 

tombados pela FCC que tinham maior correspondência com o caráter paisagístico 

da pesquisa proposta neste trabalho científico. 

 

Tabela 2: lista de bens tombado pela FCC 

Doutor Pedrinho 

P.T. nº: 83/96                                                                                                                                                                                             
Um Terreno de Mata Atlântica - 36.824.013m2 - Alto Forcação e Ribeirão Lima  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
P.T. nº: 83/96 
Um terreno de Mata Atlântica - 13.612.400m2 - Fundo São João 
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
P.T. nº: 83/96 
Um terreno de Mata Atlântica - 250.000m2 - Linha Bom Sucesso 
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
P.T. nº: 83/96 
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Um terreno de Mata Atlântica - 80.006m2 - Linha Esperança - Bom Sucesso 
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 

Governador Celso Ramos 

P.T. nº: 001/83 
Igreja de Nossa Senhora da Piedade e ruínas adjacentes - Armação da Piedade  
Decreto nº 3.458 de 23 de novembro de 2001. 

Nova Trento 

P.T. nº: 083/96 
Terreno de Mata Atlântica - 550.932.759 m2 - Ribeirão Branco  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 

Orleans 

P.T. nº: 083/96 
Oito terrenos de Mata Atlântica - 245.685m2; 245.685m2; 245.685m2; 1.212.088,76m2; 
176.720m2; 176.720m2; 249.100m2; 245.685m2 - Morro da Palha 
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
 P.T. nº: 174/2000 
Museu ao Ar Livre - Rua Projetada, s/n - Bairro Murialdo  
Decreto nº 5.726 de 30 de setembro de 2002. 

Palhoça 

P.T. nº: 083/96  
Um terreno de Mata Atlântica - 10.000.000m2 - Campo do Massiambú 
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
P.T. nº: 083/96  
Dois terrenos de Mata Atlântica - 18.127.803,83m2; 29.877.269,86m2 - Sertão do 
Campo  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 

Paulo Lopes 

P.T. nº: 083/96  
Dois terrenos de Mata Atlântica - 960.235,57m2; 839.620,39m2 - Vargem dos Pinheiros  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 

Santo Amaro da Imperatriz 

P.T. nº: 083/96  
Um terreno de Mata Atlântica - 37.077.123,03m2 - Águas Brancas, Campo do Ferreira, 
Campo do Maciel, Rio da Prata e Sertão do Campo  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 
P.T. nº: 083/96  
Dez terrenos de Mata Atlântica - 98.505m2; 106.480m2; 1.150.248m2; 257.488m2; 
491.040m2; 1.126.268m2; 484.800m2; 319.120m2; 4.550.000m2; 169.400m2 - Vargem 
do Braço  
Decreto nº 2.133 de 21 de agosto de 1997. 

Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 

 Tendo em vista o exposto, pode-se dizer que no âmbito estadual o interesse 

maior, do ponto de vista paisagístico, está voltado à localidades de natureza 

exuberante com vegetações nativas, que estariam em maior consonância com a 

legislação ambiental, podendo dar origem as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e Reservas Particular do Patrimônio Natural (RPPNs). Isto se tomarmos 

como base para inferências, as descrições veiculadas no website, conforme citado 

acima. 

  Como dito anteriormente, a área de interesse deste trabalho, reúne muitos 

elementos históricos e naturais, caracterizando-a como uma paisagem cultural e 

arqueológica, segundo Herberts (2009), da atividade tropeira, detentora de muitos 
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patrimônios históricos e culturais, materiais e imateriais, que a partir de agora me 

referirei como Paisagem Tropeira7. A mesma que hoje é ameaçada por 

empreendimentos do setor de energia elétrica e pelo avanço de cultivos de plantas 

exóticas.  

 Mas, para que esta paisagem seja preservada, conservada ou mesmo 

tombada, é imprescindível que se conheça suas reais dimensões, bem como as 

localizações dos sítios arqueológicos, das fazendas históricas e dos passos. 

Somado ao conhecimento geográfico dos “objetos” feições citadas, também é 

importante conhecer os reais traçados dos corredores de taipas, de como se 

comporta a rede de drenagem, características do relevo, quantificação e qualificação 

do remanescente da vegetação nativa enfim, várias informações espaciais são 

necessárias serem adquiridas para se traçar políticas de preservação. Isto 

possibilitaria a melhor compreensão dos fatores que alteram a Paisagem Tropeira, 

bem como, permitiria uma melhor gestão dos patrimônios culturais.   

Para se adquirir, editar, analisar e veicular estas informações espaciais, 

utilizamos o SIG, que torna viável, as análises espaciais, necessárias para se 

estabelecer as principais fragilidades da paisagem e mesmo dos bens (patrimônios 

históricos), assim como, a divulgação (na web) destas informações como localização 

dos patrimônios, área abrangida pela Paisagem Tropeira, rotas de acessos aos 

bens, entre outros. Desta forma, a publicidade e divulgação destas informações, 

harmoniza-se com o que foi exposto anteriormente sobre preservação e 

conservação. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            
7 A área de interesse do trabalho não delimita a Paisagem Tropeira, ao contrário, é parte integrante 

desta paisagem que abrange grande extensão territorial do Planalto Serrano Catarinense. 
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3 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – SIG 

 

 

 

Na literatura são encontradas diferentes definições e denominações para SIG ou 

GIS (Geographic Information System), com ênfase em aspectos distintos deste 

sistema de informação. No entanto, o aspecto comum às definições destes sistemas 

é a sua capacidade de realização de análises espaciais envolvendo dados 

referenciados geograficamente, que possibilitam o processo de tomada de decisões 

e planejamentos8.  

O termo Sistema de Informações Geográficas – SIG, adotado neste trabalho, é 

entendido como:  

“um ambiente que integra diversos elementos (programas, equipamentos, 
metodologias, dados, pessoas) de forma a tornar possível a coleta, 
armazenamento, processamento, gerenciamento, análise, publicação e 
disseminação de dados e informações geográficas”9. 

Segundo a visão de Harmon & Anderson (2003), a Figura 2 deve ser lida como 

uma sentença que ilustra a composição de um SIG e a hierarquia dos seus 

componentes. Estes mesmos autores afirmam que as pessoas formam o 

componente principal do sistema, contrariando o ponto de vista de outros 

pesquisadores também consagrados na área. Assim, a linha de raciocínio abordada 

neste trabalho tomará como premissa o entendimento de Harmon e Andreson sobre 

a relação dual entre sistemas e pessoas.  

Como forte justificativa para a adoção dessa proposição, tem-se claro que os 

                                            
8 HÜBNER, 2009. p.55 
9 TEIXEIRA e CHRISTOFOLETTI, 1997 apud HÜBNER, 2009. p.55 



 14 

sistemas de informações tiveram suas origens nas demandas das pessoas que 

atuam em organizações, e que obviamente tinham a necessidade em resolver os 

problemas dos seus trabalhos cotidianos. Pressupõe-se que um sistema de 

informação auxilie as pessoas em seus trabalhos para que estes sejam mais 

eficientes, e que permitam obter resultados consistentes e confiáveis. Todo o 

processo de implementação de um Sistema de Informação, no caso deste trabalho 

um Sistema de Informações Geográficas, começa pelas necessidades das pessoas, 

o que certamente vai orientar a elaboração da aplicação e modelagem do banco de 

dados geográfico em atender as suas necessidades. O sistema todo existe para 

auxiliar as pessoas e suas demandas10, visando esclarecer processos, bem como 

apresentar novas formas de abordagens sob a ótica da representação espacial 

sistematizada. 

                                            
10 HARMON & ANDERSON, 2003 p. 3. 



 15 

 
Figura 2: Componentes do SIG: adaptado de HARMON & ANDERSON. 

 

Como passo seguinte ao processo, o raciocínio lógico estabelece como próximo 

nível da hierarquia as aplicações, porque estas expressam as necessidades das 

pessoas e orientam todo o processo desenvolvido no ambiente SIG. As aplicações 

são um conjunto de tarefas e programações que possibilitam o processo de tomada 

de decisões e de análises, os quais vão explorar as habilidades de demais 
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profissionais e pessoas, que não estão familiarizadas com o SIG ou com outros 

sistemas de informação. Por vezes estas análises são resultados destas aplicações 

e vão embasar o trabalho de outros profissionais, podem ser grandes rotinas de 

programações usadas freqüentemente ou apenas um confrontamento de dados 

eventual. Sendo assim, as aplicações tornam-se a ponte entre o ambiente SIG e 

outros usuários não adaptados a este ambiente, utilizando diferentes interfaces para 

isto, como, por exemplo: mapas, tabelas, gráficos e ultimamente os webmappings, 

que veremos mais adiante neste trabalho.  

Seguindo a linha de pensamento de que todo o sistema existe para suprir as 

necessidades das pessoas, os dados se encontram no próximo nível hierárquico, 

pois, seus métodos de aquisição, a quantidade e a qualidade necessárias dependem 

do que vai demandar a aplicação em questão. É claro que sem os dados nada é 

possível de ser feito, mas por outro lado, dados desnecessários ou não pertinentes 

aos objetivos das aplicações, não são aproveitados e não contribuem para o 

processo e para o SIG em si. 

Os Softwares por sua vez, são responsáveis por trabalhar os dados e gerarem as 

aplicações. Neles serão compiladas as rotinas de programações, confrontamentos 

de dados, manipulação dos dados, análises espaciais, etc.. já o hardware, atua 

como sendo a base na qual esses procedimentos são executados. Sua função é de 

permitir a utilização do software, armazenar os dados e hospedar as aplicações. 

Bem como, possibilitar a consulta e utilização das aplicações por outras pessoas. 

Tendo em vista esta breve exposição de como o SIG é visto no contexto deste 

trabalho, seus componentes e suas designações, passamos agora a explorá-los um 

pouco, dando principal enfoque aos dados, já que a aplicação desenvolvida será 

discutida no próximo capítulo.  

 

3.1 DADOS GEOGRÁFICOS 

Os dados geográficos são uma classe específica de dados, na qual a sua 

localização geográfica está incorporada às suas propriedades. Alguns aspectos são 

característicos dos dados geográficos, Lisboa Filho (apud Hübner, 2009) nos cita 

quatro: 1) a descrição do fenômeno geográfico; 2) sua posição ou localização 

geográfica; 3) relacionamentos espaciais com outros fenômenos geográficos; e 4) 

instante ou intervalo de tempo em que o fenômeno existe ou é válido. Os dados 
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descritivos e temporais dos dados geográficos são armazenados por meio de dados 

convencionais (atributos alfanuméricos) e os dados espaciais descrevem a 

geometria, a localização geográfica e os relacionamentos espaciais. 

Estes dados geográficos utilizados no SIG são de dois tipos: vetoriais e matriciais 

(rasters). Mesmo que estes conceitos de dados vetoriais e matriciais já tenham sido 

exaustivamente trabalhados, cabe aqui expô-los novamente para que não fiquem 

dúvidas mais a frente no trabalho, quando serão discutidos os dados específicos 

deste trabalho. 

 

3.1.1 Vetores 

Os dados vetoriais são constituídos por figuras geométricas vinculadas a um 

sistema de coordenadas com referência espacial. Estas formas geométricas variam 

de acordo com seu desenho, no entanto, não deixam de ser um ponto, uma linha ou 

um polígono (ver Figura 3).  

 
Figura 3: Ponto, linha e polígono. Fonte: adaptado pelo autor 

 

Um ponto, independentemente do tamanho de sua representação no mapa, 
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retém apenas um par de coordenadas planimétrica e uma coordenada altimétrica, 

que trará o atributo da altitude, quando for o caso. As linhas tem mais de um par de 

coordenadas planimétrica, no mínimo dois, neste caso os endpoints, do contrário, os 

pares de coordenadas intermediários serão os vértices, ou vertex. A coordenada Z 

também pode estar presente nas linhas, o que daria origem às curvas de nível em 

caso de representação de relevo. Os polígonos, por sua vez possuem vários pares 

de coordenadas, assim como as linhas, um em cada vértice. Atualmente há um 

grande número de mapas que mostram modelos 3Ds de construções, a maioria 

deles gerados por formas geométricas sólidas ou sólidos de revolução portanto, o 

polígono formado pela face de contato com a superfície terrestre deterá as 

informações geográficas, enquanto as demais informações, como a altura da 

edificação, área interna, etc. será atribuída por processos distintos. 

3.1.2 Rasters 

Os arquivos rasters ou matriciais armazenam seus atributos em células (pixels – 

picture elements) organizadas em linhas e colunas, como uma matriz, daí o nome de 

dado matricial. Basicamente, os rasters são fotografias ou imagens (Figura 4) em 

formato digital, que podem trazer nos pixels mais informações do que apenas os 

tons de cores, como: as informações de altitude, tabela de atributos e demais 

informações que compõem a localização geográfica da imagem. O tamanho dos 

pixels determina a resolução espacial das imagens, por exemplo: se uma imagem 

tem resolução espacial de 60 cm significa dizer que o pixel da imagem tem o 

tamanho de 3600cm², portanto qualquer feição11 maior que 3600cm² aparecerá na 

imagem em questão. 

                                            
11 Feições ou feições geográficas são formas, que podem ser distinguidas umas das outras. Por 

exemplo, uma feição erosiva, edificações, estradas, rios, matas ciliares, plantações, lagos, etc... 
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    Figura 4 :  Exemplos de Imagens Rasters 

 

3.2 BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO 

 

Bancos de Dados Geográficos (BDG) são bancos de dados preparados para 

armazenar informações espaciais. Estão inseridos nos SIGs que tem a função de 

manipular um volume de informações de grande complexidade, como dados 

alfanuméricos, vetoriais, rasters (imagens de satélites e aerofotografias entre 

outros), mapas, cartas e plantas, etc. Atualmente, todos os SIGs possuem Sistemas 

de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD) que possibilitam o cruzamento de 

dados georreferenciados12, e a geração de novas informações de forma integrada 

em um único banco de dados geográficos.13  

De acordo com Burrough e McDonnell (1998), um SGBD consiste em um 
conjunto de programas computacionais para organização da informação em 
um banco de dados. Tipicamente, um SGBD contém rotinas para entrada, 

                                            
12 Que é referenciado no espaço geográfico. 
13 DAL SANTO, 2007 p 12,  
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verificação, armazenamento, recuperação e combinação de dados.14 

 Portanto, entende-se que a criação de um BDG é essencial para a execução 

de um projeto em SIG, justamente por propiciar um maior controle sobre os dados 

que alimentarão diferentes aplicações. Busca-se, com isso, evitar problemas como 

redundâncias e sobreposições, inconsistências e falhas, perda e corrupção de 

dados. A existência e organização de um BDG mostra-se ainda mais fundamental, 

quando o projeto envolve muitos técnicos e usuários de SIG,  devido ao aumento de 

volume e fluxo de dados sendo movimentados (atualizados, produzidos e 

visualizados). 

 

3.3 VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Devido ao processo de diminuição do espaço, com a utilização de escalas, para 

representar cartograficamente o mundo real, os dados geográficos devem ser 

analisados, potencializados ou generalizados, para que a representação das 

informações, ou mesmo dos dados, comunique ao usuário do produto cartográfico, 

as características e propriedades destas informações eficientemente. 

“(...) a comunicação é intrínseca e principalmente uma preocupação da 
cartografia temática. O mapa temático deve cumprir sua função, ou seja, dizer 
o quê, onde e, como ocorre determinado fenômeno geográfico, utilizando 
símbolos gráficos especialmente planejados para facilitar a compreensão de 
diferenças ou semelhanças, pelo usuário a quem se destina.”15 

 

A elaboração de mapas, cartas e outras representações cartográficas, pressupõe 

e exige que haja a generalização cartográfica pois: 

Segundo João (1998, p.1) “generalização é uma característica inerente a todo 
dado geográfico. Todos os mapas, tanto os digitais como os analógicos, são 
representações generalizadas da realidade, e quanto mais generalizado é o 
mapa, mais longe da realidade ele se encontra”.16 

 

Atualmente, a visão que se tem da cartografia como ferramenta de 

comunicação, na qual o elaborador de um produto cartográfico constrói uma 

                                            
14 HÜBNER, 2009. p. 58 
15 LOCH, 2006. p. 105 
16 DAL SANTO, 2007. p. 17 



 21 

mensagem a partir de dados espaciais e a envia por meio de um mapa ou outras 

formas de representação, vem se alterando. Isto se deve principalmente ao avanço 

das tecnologias SIG e do surgimento de inúmeros visualizadores cartográficos, as 

informações contidas nos mapas, passam então, a serem selecionadas por usuários 

finais ou leigos interessados, que poderão explorar os dados geográficos, 

interagindo com as informações disponíveis. 

“Este nuevo paradigma cartográfico llamado “Visualización Cartográfica”, que 
viene a ampliar el tradicional papel comunicador de los mapas, nace con la 
aparición de las nuevas herramientas que permitirán la explotación de datos 
geográficos mediante gráficos interactivos, facilitando la interconexión entre 
mapas, textos, imágenes, videos y sonidos por medio de presentaciones 
multimedia permitiendo el acceso por medio de  nternet a las bases de datos 
que definen los mapas.”17 

É importante salientar que a visualização cartográfica difere-se da cartografia 

digital e dos SIGs, pois, estes visam a elaboração de mapas estáticos, impressos ou 

digitais. Sendo assim:  

“A visualização cartográfica surgiu como uma forma de integrar os recursos 
da cartografia digital e o poder analítico dos sistemas de informações 
geográficas a banco de dados espaciais e não-espaciais utilizando recursos 
multimídia em ambiente interativo (...)”18 

 

3.4 CARTOGRAFIA NA WEB: WEB MAPPING 

 

3.4.1 Interatividade 

A interatividade inerente à visualização cartográfica perpassa pelos recursos 

multimídias presentes na internet. O meio digital em geral possibilita que dificuldades 

sejam vencidas quando se trata de informações espacializadas. Questões editoriais, 

por exemplo, limitam os mapas a determinados tamanhos de papéis e ao uso de 

escalas, muitas vezes inadequadas às informações que serão representadas. O 

termo white lie, utilizado por Monmonier (apud RAMOS, 2005. p. 54), refere-se as 

alterações e adaptações necessárias na elaboração de um mapa, justamente por 

conta dos tamanhos exigidos à impressão. 

Tendo como foco a idéia de interatividade, alguns elementos da arquitetura da 

                                            
17 Tema 1 
18 RAMOS, 2005. p. 48 
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informação, utilizando recursos multimídia, precisam ser expostos.  De acordo com 

Vaughan (apud RAMOS, 2005. p.72) são quatro as estruturas fundamentais (Figura 

5): Linear, na qual o usuário movimenta a informação para trás e para frente, 

seqüencialmente, ou seja, nas palavras utilizadas em aplicações e internet, anterior 

e próximo; Hierárquica, ramifica-se a partir de um ponto chave, podendo ter vários 

subníveis de informação, ir e voltar ou acima; Não-linear, a consulta entre as 

diferentes informações é livre, sem restrições de acesso; Composta, a mais utilizada, 

que mistura elementos das outras três anteriores. 

 
Figura 5: As quatro estruturas básicas de interação  com as informações, utilizando recursos 
multimidia. Adaptado de Ramos (2005) 
 

À estrutura não-linear corresponde o recurso de hipertexto (Hypertexts) onde 

um texto contém ligações (links) com outros textos e mídias (áudio, imagens, vídeos, 

etc.), permitindo ao leitor (usuário) escolher quais informações acessar em diferentes 

ordens de consulta. A internet é o meio de comunicação que possibilita uma grande 

utilização deste recurso e onde é mais explorado. O hipertexto não está restrito ao 

universo digital, nos livros didáticos, por exemplo, há uma grande quantidade de 

notas de rodapé contendo diferentes informações complementares, cabe ao leitor 

escolher se deseja ou não consultá-las. No entanto, quando estão sediados em meio 

digital, que proporciona uma ampla interligação de informações, os sistemas 

baseados em hipertextos se tornam interativos e flexíveis, de forma incontestável, se 

considerarmos as múltiplas interligações que a internet permite. Desenvolvendo um 

pouco o conceito de hipertexto podemos entender que: 

“Por tratar-se do meio de comunicação mais democrático e acessível 
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atualmente, a internet pode ser definida como um grande hipertexto em 
constante evolução. Nela, a cada segundo são inseridas novas informações, 
novos links, novos sites, o que é uma das maiores vantagens da rede, que 
constantemente abre novos espaços e novas perspectivas de 
conhecimento.”19 

  

3.4.2 Hipermapa 

Partindo do conceito de hipertexto, o conceito de hipermapa é criado para 

designar as aplicações que utilizam os recursos da hipertextualidade integrados a 

referências geográficas. Ou seja, os hipermapas são mapas digitais que permitem o 

acesso a diferentes níveis e tipos de informações georreferenciadas, sendo assim, 

um mapa interativo. Segundo Kraak & Driel (apud RAMOS, 2005. p. 85) o conceito 

de hipermapa ainda não está cristalizado pela literatura, mesmo assim, definem dois 

tipos de hipermapas: os mapas clicáveis e os vinculados à BDGs. 

 Os mapas clicáveis são formas mais simples de hipermapas, trata-se de uma 

série de layouts prontos, que estão interligados entre si ou a outras informações em 

diferentes formatos. Em um mapa clicável, o usuário está sujeito aos caminhos pré-

estabelecidos pelo desenvolvedor, ou seja, os hiperlinks, que possibilitam as 

conexões entre o mapa e os dados ou informações, só existirão se o desenvolvedor 

criar tal caminho (link). Neste caso, o usuário irá visualizar um número fixo de 

camadas de informações (layers) em cada layout, e mesmo que a transição entre 

eles seja uma animação, o mapa será estático, confinado a estes layers.  Exemplos 

deste tipo de mapa seriam os atlas digitais com outras informações agregadas, 

como textos, fotos ou vídeos. A Figura 6 mostra um exemplo de mapa clicável 

disponível na internet, no website Infoplease20 – All the knowledge you need. 

                                            
19 RAMOS, 2005. p. 84 
20 INFOPLEASE, 2011 
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Figura 6: Exemplo de mapa clicável na web. Fonte: W ebsite Infoplease 

 

 Os mapas baseados em bancos de dados geográficos são mais flexíveis que 

os clicáveis. A simbologia e as tonalidades de cores continuam sendo determinadas 

pelo desenvolvedor, bem como os dados disponíveis e o controle de acesso às 

informações, desta forma, a flexibilidade dessas aplicações ficam por conta das 

ferramentas que estão a disposição do usuário. Estas ferramentas vão desde as 
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simples ferramentas de controle de zoom e arrasto do mapa – o pan, em forma de 

mão – ou de consultas textual e identificadora até as ferramentas de vetorização e 

envio de dados. As camadas de informações, contidas neste tipo de hipermapas, 

podem ser ativadas e desativadas conforme o desejo do usuário, por vezes, isso 

possibilita a elaboração de mapas completamente sem sentido, dependendo do 

usuário.  Usualmente, aplicações como estas, encontram-se em redes internas 

(intranets) ou na internet, permitindo o consumo de informações dentro de uma 

organização, por parte de seus técnicos, ou publicando-as para qualquer pessoa via 

web, como é o caso do portal i3geo do INCRA (Figura 7). 

 
Figura 7: Portal i3geo - INCRA. Exemplo de hipermap a baseado em banco de dados. 
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 A escolha do tipo de aplicação que se usará, depende de características do 

projeto que está sendo desenvolvido: da quantidade de informação que será 

manipulada, flexibilidades de consulta ou consulta induzida, filtragem de conteúdo, 

velocidade na visualização e acesso aos dados, etc. Em geral, o uso de aplicações 

mais complexas está associado aos hipermapas baseados em BDG, enquanto às 

aplicações mais simples os hipermapas clicáveis. 

 

3.4.3 Webmapping 

 Especificamente sobre aplicações cartográficas em web sites (web 

mappings), Ramos (2005, p. 134) incorpora os conceitos abordados na literatura e 

os divide em dois tipos: sites para consultas e sites interativos. Os web sites para 

consulta apenas exibem os mapas prontos em arquivos rasters (imagens) como, 

JPEG, TIFF, PNG, etc. ou outros arquivos como Portable Document Format (PDF). 

Já os web sites interativos contam com as aplicações descritas acima, os 

hipermapas. Existem muitas formas de construir uma aplicação web, de acordo com 

o tipo de hipermapa preterido utilizam-se diferentes recursos, linguagens de 

programação e tecnologias como: HTML, ASP, CGI, Java, Java Script, DHTML, 

Flex, VRML, etc. Como visto, as opções são muitas, e cabe ao desenvolvedor da 

aplicação, técnico em SIG, buscar a que melhor se enquadra às necessidades da 

aplicação dos recursos disponíveis e de suas capacidades.  

 Alguns exemplos de webmapping voltados ao patrimônio cultural estão 

disponíveis para consulta e interação, como o SIPA, o SinCA e o Auckland Council 

GIS Viewer. O Sistema de Informação para o Património Arquitectónico – SIPA21, 

conta com um banco de dados que abrange, praticamente, todos os patrimônios da 

cultura portuguesa espalhados pelo mundo. O webmapping presente no site é 

aplicação chamada Informação Geográfica, que vincula a base de dados do SIPA à 

base geográfica do Google Maps, na qual o usuário interage por meio da interface 

gráfica do Google Maps, porém sem sair do web site do SIPA (Figura 8). 

  

                                            
21 PORTUGAL, 2010 
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Figura 8: Informação Geográfica - SIPA 

  

 O Sistema de Información Cultural de la Argentina - SInCA, apresenta o Mapa 

Cultural de La Argentina como alternativa para divulgação dos patrimônios culturais, 

espaços culturais, meios de comunicação e rotas culturais entre outras informações 



 28 

como indicadores socioambientais (Figura 9). No entanto, a ferramenta de zoom é 

travada, o que impossibilita uma navegação interativa, quando se visualiza todo o 

país, não há a possibilidade de aproximar ou afastar o mapa, apenas acessar outros 

layers representando as diferentes províncias. Se o usuário desejar visualizar 

informações sobre a cidade de Buenos Aires ou sobre Ushuaia, uma aplicação 

semelhante à da SIPA é acionada(Figura 10). 

 
Figura 9: Mapa Cultural de la Argentina 
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Figura 10: SInCA - Buenos Aires 

 

 O Conselho de Auckland na Nova Zelândia, frente as suas necessidades, 

criou uma aplicação para publicar várias informações geográficas, mas, o enfoque 

principal são as informações cadastrais de parcelas e uso do solo. Desta forma, o 

Auckland Council GIS Viewer22 (Figura 11), como o próprio nome diz, é uma 

aplicação que proporciona ao internauta a visualização do SIG criado para a gestão 

do Conselho de Auckland. O Viewer utiliza um template Flex para trazer às 

informações e aos dados do BDG, bem como às ferramentas dos SIGs, uma 

interface gráfica mais atraente, flexível e simplificada, visando facilitar a interação do 

usuário leigo em SIG.  

                                            
22 AUKLAND COUNCIL, 2011 
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Figura 11: Auckland GIS Viewer 

 

Atualmente, estas tecnologias, que possibilitam o desenvolvimento de web 

applications, estão cada vez mais acessíveis e versáteis, capazes de se combinarem 

para vincular às informações de qualidade geométrica confiável, elementos gráficos 

atrativos. Como conseqüência, exige-se mais dos novos mecanismos de 

disseminação de dados geográficos, tendo sido depositado muitas expectativas na 

web como meio de veicular esta nova cartografia. 

“Por fim, temos a consciência de estarmos diante de uma verdadeira 
cibercartografia, a qual irá mobilizar um número cada vez maior de novos 
meios e redes de comunicação e explorar formas emergentes de multimídia, 
transformando a tradicional cartografia, muitas vezes desacreditada, numa 
cartografia dinâmica, multidimensional, amplamente interativa e animada 
(TAYLOR, 1994).”23 

  

                                            
23 MARTINELLI, 2003. p. 33 
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4 CONSTRUÇÃO DO SIG COXILHA-RICA 

 

 

 

A partir dessas noções de paisagem cultural, visualização cartográfica e 

webmapping, e tendo em vista as necessidades que uma cartografia para o 

patrimônio cultural, discutida em conjunto com os técnicos do IPHAN, demanda, 

iniciamos o desenvolvimento do SIG para o Projeto Caminhos das Tropas, o SIG 

Coxilha-Rica. O primeiro passo foi o levantamento das feições que deveriam ser 

abrangidas pelo projeto e seu enquadramento no BDG, em especial as feições 

relevantes ao patrimônio cultural presente na região. Dentre todos os processos 

presentes no desenvolvimento do projeto, o que tem mais relevância à este trabalho 

é a elaboração da aplicação cartográfica voltada a web. A geração desta aplicação 

se revelou como um processo empírico indutivo de construção de conhecimento, 

tomando como base as várias experiências de desenvolvedores e programadores  

SIG e web, as várias discussões em fóruns de debates, tutoriais de softwares e 

manuais dos programas. 

 

4.1 PATRIMÔNIO CULTURAL NA ÁREA DE ESTUDO 

 

As feições relativas ao Patrimônio Cultural, encontradas na área de estudo, 

que foram consideradas para a elaboração do BDG e cujas localizações geográficas 

estão sendo levantadas pelo Projeto Caminhos das Tropas, estão organizadas e 

expostas na Tabela 3. 
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Tabela 3: Patrimônio Cultural na área de estudo 

 
Fonte: Edenir Bagio Perin - Projeto Caminhos das Tr opas 

 

 Como dito anteriormente, a seleção destas feições foi feita a partir de 

discussões entre os técnicos do IPHAN e integrantes do Projeto Caminhos das 

Tropas, tendo como resultado a elaboração desta tabela – por parte do Geógrafo e 

na época técnico do setor de Arqueologia do IPHAN – Edenir Bagio Perin, que 

baseou a criação do BDG. A classificação leva em conta diferentes fatores 

começando por diferenciar entre bens materiais e imateriais, no caso de bem 
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imaterial não será representado uma feição em si, mas sim um evento, uma 

atividade ou uma tradição, que muitas vezes são itinerantes e por isso são mais 

difíceis de serem representados cartograficamente. No caso de bens materiais, leva-

se em consideração o tipo de feição: taipas, sedes de fazendas e sítios 

arqueológicos; suas diferentes formas e funções; a idade, quando se trata de sítios 

arqueológicos; e os materiais e técnicas construtivas em sedes de fazendas. Nota-se 

que foram desconsideradas as sedes de fazendas contemporâneas com materiais 

ou técnicas construtivas que não refletem a cultura tropeira na região.  

 

4.2 SIG PARA A ÁREA DE ESTUDO 

 

O desenvolvimento deste trabalho, como dito anteriormente, está inserido no 

contexto do Projeto Caminhos das Tropas, fruto do convênio entre o IPHAN e o 

GeoLab, portanto, a estrutura do Laboratório de Geoprocesamento e o fomento do 

projeto tiveram papel fundamental na escolha das tecnologias e recursos utilizados 

neste trabalho. As necessidades da aplicação voltada à web foram sanadas de 

acordo com a disponibilidade destes recursos e estrutura. O software responsável 

pelo gerenciamento e criação do BDG e manipulação destes dados foi o ArcGIS 

Desktop 10 com a licença ArcInfo e extensões como: 3D Analyst, Geostatistical 

Analyst, Spatial Analyst e XTools Pro. Para a veiculação dos dados e informações 

geográficas na internet foi utilizado o software ArcGIS Server, ambos os softwares 

são de autoria da empresa ESRI.  

 Após o levantamento das feições que serão identificadas e trabalhadas no 

projeto segue-se a adequação de alguns dados e informações, previamente 

adquiridos ou de outras fontes, para que não existam conflitos entre eles e o BDG 

gerado. Estes procedimentos, de busca de dados existentes e ajustamento dos 

mesmos, demandam um grande trabalho, pois as bases cartográficas dos órgãos 

governamentais diferem umas das outras, fato que será comentado no último 

capítulo, tomando tempo que poderia ser dedicado ao desenvolvimento de tarefas 

mais nobres nos projetos. No entanto, esta verificação e confrontamento de dados 

geográficos faz parte da elaboração de um projeto que envolva a preocupação com 

as qualidades das informações.  

Dá-se inicio então, à elaboração de um layout (mapa), no qual serão definidas 
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as distribuições de cores, hierarquização de elementos, a escolha da simbologia, a 

escala de visualização das informações, legendas, sistemas de coordenadas e 

escala. Este layout será peça chave no webmapping, pois, esta aplicação respeitará 

as configurações presentes no layout, adicionando os outros elementos gráficos e as 

ferramentas desenvolvidas para a aplicação.  

 

4.2.1 Geodatabase do Projeto Coxilha-Rica 

 

É importante relembrar que a elaboração do BDG é de fundamental 

importância para o projeto e conseqüentemente para este trabalho. A organização e 

unicidade dos dados conferem velocidade e eficiência aos processamentos, pois, as 

informações divergem de um único ponto, bem como as atualizações e resultados 

do processamento convergem a este mesmo ponto. 

O ArcGIS Desktop é uma suíte de aplicativos24 usada para criar e gerenciar 

dados, mapas, modelos geográficos e aplicações. Um dos aplicativos é responsável 

por gerenciar os dados geográficos, o ArcCatalog, no qual é possível criar um BDG, 

neste caso o Geodatabase. Existem três tipos de Geodatabase, o Personal 

Geodatabase, o File Geodatabase e o ArcSDE Geodatabase. O Personal tem 

limitação de espaço em 2 GB e o formato do arquivo é mdb, o File tem maior 

capacidade e o formato é gdb, enquanto o ArcSDE será utilizado em conjunto com 

outros SGBD como DB2, Informix, Oracle, etc. e tem capacidade de gerenciamento 

extremamente grande. O Geodatabase é capaz de armazenar todas as suas 

informações em um arquivo único, o que se traduz em facilidades na organização e 

deslocamento da base de dados.  

No caso do Projeto Caminhos das Tropas, optou-se por utilizar o File 

Geodatabase, já que os dados seriam volumosos, mas, não havia a necessidade do 

recurso de edição de multiusuários, disponível no ArcSDE Geodatabase, nem de 

vinculá-lo a outros SGDB. O ArcGIS faz uso de uma simbologia própria para 

diferenciar os arquivos vetoriais dos arquivos rasters, e dos vetoriais entre si, ponto, 

linha ou polígono. Ainda há diferenças na nomenclatura, recursos e simbologia, 

                                            
24 Corresponde a um conjunto de softwares que são transportados e instalados juntos em um único 

pacote. 
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entre arquivos vetoriais pertencentes a um Geodatabase e os “soltos”, que 

pertencem a nenhum.  

O Geodatabase Caminhos das Tropas parte de um ponto único para se 

subdividir em Features Datasets ou Raster Catalog, onde estão inseridas as feature 

class ou os rasters como mostra a Figura 12 em um print screen do ArcCatalog. 

 
Figura 12: Print Screen GDB - ArcCatalog 

 

Apesar de o ArcCatalog apresentar os arquivos de uma forma organizada, foi 

preferível exportar a organização do Geodatabase para outro formato no qual pode-

se visualizar as informações e seus desdobramentos com mais detalhes. Desta 
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forma, a Figura 13 dá uma visão geral do Geodatabase e suas subdivisões. 

 

 

 
Figura 13: Visão geral do Geodatabase 

 

 A forma com que foi organizado o Geodatabase visa separar os arquivos por 

temas. Para isso, foram criados os features datasets, separados por temas, que tem 

a função de abrigar os features class, que são os arquivos vetoriais contendo 

feições.  

 A Feature Dataset Base Cartográfica (Figura 13) abriga as feature class: 

Localidade, que contém a localização de vilas, povoados, comércios, aparelhos 

públicos, hotéis, pontos de interesse em geral, todos representados por pontos; Área 

de Estudo, apresenta o polígono da Área de Estudo, apenas; Municípios, polígonos 

dos municípios do Estado de Santa Catarina; Microrregiões, polígonos da divisão do 

Estado em microrregiões; Mesorregiões, polígonos do estado dividido em 

mesorregiões; Hidrografia, representação da rede de drenagem da Área de Estudo 

em linhas; Sistema Viário, representação do sistema viário na Área de Estudo por 

linhas. Com exceção da Área de Estudo e de algumas Localidades, criadas a partir 

de pontos coletados por GNSS, os outros dados desta Feature Dataset provém das 

Cartas Topográficas, baixadas do site da EPAGRI25 ou adequação das mesmas, por 

meio de união ou exclusão de polígonos e linhas.  

 Os detalhes representados nas Figuras de 14 a 22 caracterizam 

                                            
25 SANTA CATARINA, 2011 
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esquematicamente a estrutura e a organização do Geodatabase e das Features 

Datasets, também mostram como estão configuradas as Feature Class, os campos 

que compõem suas tabelas de atributos, sua geometria e características destes 

campos. É importante destacar que os campos com fundo de hachura, são criados 

automaticamente quando os arquivos fazem parte de um Geodatabase. 
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Figura 14: GDB - Feature Dataset Base Cartográfica 

  

A Feature Dataset Cartografia Temática abriga apenas a feature class de Uso 
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do Solo Supervisionada (Figura 15), pois, mais dados vão ser adicionados ao projeto 

até o seu término, e como dito anteriormente, o projeto ainda não foi finalizado até o 

momento da escrita deste trabalho26.  

 
Figura 15: Feature Dataset Cartografia Temática 

 

Na etapa de execução/configuração do Feature Dataset é importante notar os 

seus detalhes, portanto através da Tabela 4 são discriminadas as propriedades da 

feature class de Uso do Solo Supervisionada, , que mostra o Domain utilizado no 

campo CLASSE desta feature class. O Domain, ou Domínio, é uma chave de 

classificação pré-definida pelo autor do Geodatabase, de forma que, quando 

atribuído a um campo da feature class, somente um valor deste Domínio seja aceito. 

Neste caso, ao campo CLASSE foi atribuído o Domain USO_SOLO, portanto, uma 

feição existente nesta feature class, terá somente os valores que constam neste 

Domain. Este recurso é importante, pois, quando os dados são criados a partir da 

                                            
26 Mais desdobramentos sobre este tema vão ser abordados no capítulo de Considerações Finais. 
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interpretação de imagens e sua vetorização, evita a entrada de valores incorretos 

que demandam horas de correção do analista em SIG. Além desse cuidado, ainda 

se justifica o procedimento por diminuir a margem de erro devido à limitação da 

interpretação às opções pré-estabelecidas. O Domain também padroniza as 

informações, já que pode ser usado em mais de uma feature class, por exemplo, 

nesta mesma Feature Dataset, outra feature class será gerada, desta vez a partir da 

vetorização, e utilizará o mesmo Domínio. Este, especificamente, corresponde às 

classes, existentes na área de estudo, de acordo com a classificação de uso do solo 

proposta pelo IBGE. 

 

Tabela 4: Domain USO_SOLO 

 
Fonte: Adaptado pelo autor. 

  

 O Feature Dataset Cadastro Territorial tem mais importância aos técnicos do 

IPHAN, às políticas que o órgão pretende implantar referente aos tombamentos, 

litígios e questões jurídico-burocráticas. As informações que identificam os 

proprietários das parcelas e fazendas, o tamanho das propriedades, matrícula 

dessas propriedades, nome das fazendas, endereço, etc. são encontradas nesta 
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Dataset conforme mostra a Figura 16. Ainda nesta Feature Dataset, há informações 

com maior acurácia, utilizadas para processamento das Imagens de satélites que 

necessitam ser ortorretificadas27. 

 
Figura 16: Feature Dataset Cadastro Territorial 

                                            
27 A ortorretificação é um tipo de correção geométrica de alta precisão, baseada em um modelo digital 

de elevação (DEM). 
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A Featue Dataset Patrimônio Material (Figura 17) pode ser considerada a 

mais importante do Projeto, pois, abriga as feições que serão de maior importância 

para o IPHAN, a partir das quais, serão geradas algumas análises espaciais de 

interesse ao projeto de pesquisa.  

 
Figura 17: Visão Geral Feature Dataset Patrimônio Material 

  

 Como pode ser visto na Figura 18, para a feature class dos Sítios 

Arqueológicos foram criados três Domínios: ARQ_ERA, que classifica a que era 

histórica os sítios arqueológicos são designados; ARQ_SUBCLASSE1, que 

classifica os sítios pré-históricos de acordo com sua morfologia e uso de técnicas; 

ARQ_SUBCLASSE2, que classifica os sítios históricos de acordo com a morfologia. 

As classificações seguem as denominações e hierarquia da Tabela 3, apresentada 

no subcapítulo 4.1, e que foi usada para geração de todos os Domains do Projeto 

Caminhos das Tropas. Essas informações são representadas no mapa na forma de 

pontos, principalmente porque é difícil delimitar um polígono exato das feições 

arqueológicas através da interpretação das imagens de satélite. Por outro lado, este 

tipo de levantamento, demandaria uma análise detalhada e minuciosa que não 

poderia ser abarcada pelo Projeto, devido ao custo monetário e temporal. 
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Figura 18: Patrimônio Material – detalhe Sítios Arq ueológicos 

 

 A Figura 19 detalha a organização das feature class de Taipas, em 

linhas e em polígonos, dentro da mesma Feature Dataset. O Domain é o mesmo, 

porque ambas as feature class, vão conter as mesmas feições, no entanto uma vai 

conter polígonos e a outra somente representará as taipas por linhas. Ter as feições 

em polígonos é importante para cálculos de áreas, e para, posteriormente, criar-se 

modelos em 3D das taipas, se houver necessidade. 
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Figura 19: Patrimônio Material - detalhe Taipas  

 

 
Figura 20: Patrimônio Material - detalhe Fazendas 

  

 A metodologia a ser usada para representar cartograficamente os patrimônios 

imateriais, neste Projeto, ainda está em discussão, pois, demanda um novo esforço 

de estudo junto ao corpo técnico do IPHAN e as referência científico-acadêmicas. No 

entanto, o Geodatabase, para fins de mapeamento do patrimônio cultural, está 

preparado para receber estas informações em forma de pontos com um Domain 

contendo as classificações pré-estabelecidas, como dito anteriormente. Sendo 

assim, a partir das informações coletadas em campo, conversas com a comunidade 

local e conhecimentos adquiridos em campo, buscar-se-á a melhor alternativa para 

representar os eventos, profissões e crenças, pois não estão fixos à uma 
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coordenada geográfica e sim a um município ou região. 

 
Figura 21: Feature Dataset Patrimônio Imaterial 

   

 
Figura 22: Feature Dataset Visibilidade 

 

A Feature Dataset Visibilidade (Figura 22), que ainda não tem componentes, 

abrigará os resultados das análises espaciais a serem feitas. Tratam-se de estudos 

de visibilidades que consideram o impacto na paisagem cultural da Coxilha-Rica, a 

Paisagem Tropeira. Estas análises permitirão identificar a porção visível do terreno, 

a partir de, um ou mais pontos no território, tendo como base um DEM (Digital 

Elevation Model) que corresponde à topografia do local. Ou seja, a partir deste 

estudo, pode-se determinar se qualquer empreendimento, que venha a ser realizado 

na área de estudo, vai ou não interferir no visual paisagístico de um observador 
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posicionado em qualquer um dos Patrimônios Culturais (materiais). 

Além dos dados vetoriais, os dados rasters, imagens de satélites, de radar ou 

fotografias aéreas, etc., também podem ser armazenados e organizados em um 

Geodatabase, e isto se dá de formas diferentes. Podem estar “soltas” no 

Geodatabase ou agrupados em um Mosaic Dataset ou, no caso do Projeto Caminho 

das Tropas, Raster Catalog (Figura 23).  

 
Figura 23: Raster Catalog 

 Após a criação e estruturação do BDG e a incorporação dos dados no 

mesmo, pôde-se dar início à criação do webmapping. 
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5 PUBLICAR NA WOLRD WIDE WEB 

 

 

 

Considerando que todos os dados tenham sido levantados e devidamente 

corrigidos, topologicamente e geometricamente, pode-se prepará-los graficamente 

para a entrada na aplicação web, ou seja, a elaboração dos layouts. A visualização e 

edição dos dados geográficos e de suas simbologias, dá-se pelo ArcMap, integrante 

do ArcGIS. Como nem todos os dados foram levantados até o momento do 

encerramento deste trabalho de conclusão de curso, a preparação dos dados e 

informações geográficas não abrangeu todas as informações previstas no 

Geodatabase.  

 

5.1 LAYOUT – MXD E MDS 

 

Para elaboração do layout, levou-se em consideração que o material 

cartográfico teria como principal objetivo a publicação na web, com a possibilidade 

de ativação e desativação de layers. Mesmo assim, optou-se por estabelecer a 

amplitude da escala em que os layers são visíveis, com a finalidade de agilizar a 

navegação dos usuários, evitando o excesso de informações. Muitos dados a serem 

carregados podem congestionar o tráfego na rede, causando lentidão nas respostas 

da aplicação. Soma-se a isso a dificuldade de distinção entre as simbologias das 

muitas feições presentes no mapa, gerando desconforto ao usuário, ou ainda, 

ocorrer de uma feição ocultar outras.  

Apesar do trabalho de pesquisa se caracterizar em um procedimento 
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cartográfico técnico, de cunho científico e acadêmico, o fato de se buscar a 

publicação na web em virtude das interatividades, das facilidades de acesso e das 

possibilidades gráficas que a aplicação voltada à internet proporciona, sugere que se 

procure uma abordagem gráfica condizente com tal tecnologia. No entanto, a 

construção da simbologia, mesmo sendo por um processo empírico, baseou-se nas 

referências técnicas das Normas Cartográficas do Exército Brasileiro28 (ANEXOS A, 

B e C) e nas padronizações dos mapas, rodoviários (ANEXOS D e E) e político de 

Santa Catarina (ANEXO F). Mesmo que a intenção fosse seguir literalmente as 

especificações das normas cartográficas brasileiras, seria difícil definir um padrão 

adequado ao tema de interesse ao projeto, assim obviamente foram necessárias 

algumas adaptações frente as demandas do tema e as características da biblioteca 

de símbolos e padrões gráficos oferecidos pelo sistema SIG utilizado.  

O ArcMap possibilita diferentes formas de salvar as configurações de 

simbologia de um mapa, destacaremos aqui apenas três:  

1- Layer File: salva as distribuições de cores, símbolos gráficos, legendas e 

as classificações da tabela de atributos de apenas um layer. Na Figura 24 

é possível ver as propriedades de um layer, com as configurações que 

serão armazenadas em um Layer File, ao fundo a pré-visualização do 

Layer File no ArcCatalog. 

 
Figura 24: Layer File 

 

                                            
28 Os anexos citados contém apenas as Folhas Modelos, os manuais completos podem ser 

encontrados no web site da 5ª Divisão de Levantamento, disponível em:< 

http://www.5dl.eb.mil.br/downloads.htm>. 
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2- Map Document – extensão de arquivo .mxd: salva as mesmas 

configurações que o Layer File, mas, de todos os layers abertos no 

ArcMap. Salva as configurações de escalas visíveis dos layers e dos 

“labels”, a escala  em que os dados estão sendo visualizados, o local que 

está sendo visualizado, enfim, o layout completo. Por último, o “mxd” salva 

também a Perspective29 do software (Figura 25). 

 
Figura 25: Perspective do ArcMap 

 

3- Map Service Definition – extensão de arquivo .msd: são derivados 

de ”mxds” e fornecem acesso a recursos de desenho otimizado                

do para serem utilizados no ArcGIS Server, mas  algumas das 

funcionalidades são limitadas, por exemplo não pode ser aberto no 

ArcMap e nem visualizado no ArcCatalog.  

                                            
29 Perspective é toda a distribuição das ferramentas e da aparência da janela do software. Por 

exemplo, a disposição dos ícones e o papel de parede de uma área de trabalho.  
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Figura 26: msd 
 

Sabendo destas distinções, procurou-se criar primeiro um “mxd”, pois, 

abrange todas as configurações do mapa e a partir do momento que as simbologias 

iam sendo testadas e atingiam um resultado agradável, passava-se à gravação de 

cada Layer File específico separadamente. Os testes feitos nos “mxd”s foram sendo 

apagado na medida em que as alterações iam se sobrepondo às definições antigas. 

Também por se tratar de uma versão final a ser publicada na web, para não ocupar 

espaço extra dento do banco de dados do Projeto e evitar transtornos na hora de 

vinculá-los ao ArcGIS Server, manteve-se apenas um arquivo único com back-ups.  
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Figura 27: mxd Final 1 

 

A partir do “mxd” concluído (Figura 27) é possível salvar um “msd” que irá 

armazenar algumas opções para otimização da reprodução do mapa na web. Por 

exemplo, as configurações de transparência que permitem a visualização do MDT 

(Modelo Digital de Terreno) que está sob os outros layers. Se prestarmos atenção 

nas informações visíveis na Figura 27 e a compararmos com as mesmas 

informações da Figura 28, tendo como referência a Área de Estudo, poderemos 

compreender melhor a escala de visibilidades dos layers. Na Figura 27 em escala 

1:250000, pode-se observar as divisões do Estado em municípios, as sedes de 

Fazendas, a rede de drenagem, o layer de Uso do Solo, o sistema viário, os pontos 

para processamento de imagens e o MDT de fundo. Já na Figura 28, em 

escala1:750000, o mesmo MDT está de fundo, mas os demais layers não são mais 

visíveis, ao invés deles vemos a divisão do Estado em Microrregiões e a delimitação 

da Área de Estudo. Desta forma, o termo correto para designar o formato do 

resultado final, que se buscou com as definições de simbologias, escalas de 

visualização e etc. é “mxd” ou “msd” e não layout, uma vez que a elaboração de um 

layout tem a finalidade de impressão ou a publicação de um mapa estático. O termo 
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layout vinha sido utilizado até o momento, em seu sentido mais abrangente para 

facilitar a compreensão das configurações à que se fazia referências.  

 
Figura 28: mxd Final 2 

 

O resultado dos testes (Figura 27 e 28) foi utilizado então, para novos testes, 

desta vez com o objetivo de criar um webmapping que atenda as necessidades da 

cartografia para a Paisagem Cultural Tropeira, visando os objetivos de divulgação e 

disseminação do patrimônio cultural da região e os recursos disponibilizados pelo 

Projeto Caminhos das Tropas. 

 

5.2 ARCGIS SERVER 

 

Os processos envolvendo o ArcGIS Server são os principais responsáveis 

pela vinculação de todo o trabalho descrito até agora à internet. É por meio do 

ArcGIS Server que o “mxd” ou o “msd” pode ser visualizado na web. Para tanto, são 

necessárias duas etapas, a criação de um map service e a partir disto a criação de 

uma aplicação. O ArcGIS Server é responsável por fazer a interface entre as 

tecnologias de geoprocessamento, SIG, que são bastantes difundidas na ciência 

geográfica e as áreas do conhecimento ligadas às redes e web, muito mais distantes 

da geografia. Mas, para que o software funcione plenamente, algumas alterações no 

sistema operacional do computador que irá sediá-lo, tornando-se assim um servidor, 
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são necessárias. Como foi utilizado um sistema operacional da Microsoft, no caso o 

Windows 7 Professional 64 Bits, foi necessário a ativação do Intenet Information 

Services - IIS 7.5 ( Figura 29), possibilitando que o computador em questão funcione 

como um servidor web . 

 
Figura 29: IIS 7.5 

A criação do map service, após todas as configurações do sistema 

operacional e pré-instalações adicionais que possibilitaram o uso do ArcGIS Server, 

demonstrou-se um procedimento simples. Bastam seguir as instruções do próprio 

software, exigindo do usuário apenas um nível básico de conhecimento da língua 

inglesa. A Figura 30 dá uma noção da Perspective do software e como ele funciona. 

Nota-se que o software é aberto por meio de um web browser (navegador) e pode 

ser acessado remotamente, apenas fica sediado na máquina em que está instalado. 

A criação dos serviços tem início na opção Add New Service, onde se estabelecerão 

alguns parâmetros, que irão variar de acordo com o serviço a ser criado, em 

seguida, escolhe-se um arquivo “mxd” ou “msd”, no qual se encontram todas as 

informações de simbologia e os dados a serem publicados. Um serviço comporta 

apenas um arquivo “mxd” ou “msd”, em alguns casos é interessante que se use mais 

de um serviço, mesmo que o objetivo final seja uma aplicação somente. A Figura 30 

mostra o ArcGIS Server aberto em Microsoft . NET Framework, ainda há a 

possibilidade de abrí-lo em Java Platform, como na Figura 31. 
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Figura 30: ArcGIS Server aberto em Microsoft .NET F ramework 

 

 
Figura 31: ArcGIS Server aberto em Java Platform 

  

 Estas duas opções se refletem também nas alternativas de aplicações que o 
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próprio ArcGIS Server possibilita criar. São templates30 prontos, construídos nos dois 

tipos de linguagem de programação, que disponibilizam uma pequena margem de 

customização.   

 Sem as aplicações, os usuários não desfrutariam de uma interface gráfica que 

possibilita a navegação sobre os mapas, nem a visualização das simbologias ou o 

uso de ferramentas SIG, pois, os map services publicam as informações na internet 

em forma de códigos e textos, como estão representadas na Figura 32. 

 
Figura 32: Rest Service - map service ArcGIS Server  

 

 
                                            
30 Templates são documentos ou arquivos que tem um formato predefinido, usado como ponto de 

partida para criar uma aplicação em particular.  São utilizados para que este formato não tenha 

que ser recriado a cada vez em que é usado.  
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6 APLICAÇÕES GERADAS 

 

 

 

Este capítulo relata a geração dos mapas interativos, para fins de testes e os 

seus resultados, bem como, o mapa interativo apontado como o resultado final 

deste trabalho, embora não definitivo, pois, aprimoramentos deverão 

complementar a aplicação. 

Como dito anteriormente, o ArcGIS Server fornece templates pré-definidos em 

duas linguagens de programação Java e .NET. Visando proporcionar ao usuário 

final do mapa interativo maior interatividade e navegabilidade, foram elaborados 

e comparados webmappings nestas duas formas. Por fim, após a descoberta 

das aplicações em Flex voltadas para webmapping, como a utilizada no 

Auckland Council GIS Viewer, buscou-se a utilização desta linguagem no 

desenvolvimento deste trabalho, pois a navegação mostrou-se ágil e a interface 

favorece a interatividade, o que torna a aplicação mais agradável ao usuário 

final. 

 

6.1 JAVA  

 

O Java Platform, ou a Plataforma Java, é o nome dado ao ambiente 

computacional, onde existem as diferentes linguagens de programação Java. A 

plataforma se subdivide em outras plataformas que recebem nomes diferentes de 

acordo com os objetivos para os quais a linguagem é voltada. Sendo assim, permite 

desenvolver aplicativos utilizando qualquer uma das linguagens criadas para a 
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Plataforma Java. Uma grande vantagem da plataforma é a de não estar presa a um 

único sistema operacional ou hardware. 

 O template Java disponibilizado no ArcGIS Server permite poucas 

customizações (Figura 33), mas se oferece ao desenvolvedor como uma alternativa 

fácil de configurar e eficiente, pois, é possível habilitar várias ferramentas e tarefas 

necessárias à um webmapping interativo.  

 
Figura 33: Telas de customização da aplicação em Ja va 

  

O resultado final desta aplicação é bastante aceitável, como pode ser visto da 

Figura 34. No entanto, o template é limitado às opções do ArcGIS Server, a 

distribuição das ferramentas no template será sempre a mesma, a posição da tabela 

de layers estará sempre na esquerda, no cabeçalho só se mudará a escrita e os 

temas (as cores e o banner superior) da aplicação estão restritos aos disponíveis no 
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ArcGIS Server. 

 
Figura 34: Webmapping em Java 

 

 A partir dessa primeira versão do webmapping em Java, é possível de se 

alterar o template com editores de código Java como o Netbeans, por exemplo. Isso 

irá exigir domínio da linguagem de programação Java, mas, não mudará a estrutura 

das tabelas que compõem o template e nem o desempenho do webmapping. 

 

6.2 .NET 

 

O Microsoft .NET Framework (.NET “dot net”) é um componente essencial do 

Microsoft Windows, que oferece suporte à criação e execução de aplicativos e 

serviços da web, fornecendo um ambiente de programação para diversos tipos de 

aplicativos, sejam eles baseados no Windows ou baseados na Web. 

Novamente o ArcGIS Server proporciona um template, muito semelhante ao 

Java, facilitando o trabalho do desenvolvedor, porém, a mesma tônica do template 

Java se repete aqui, a limitada customização do webmapping, perdendo assim, um 

pouco do seu apelo gráfico. Vejamos a Figura 35: 
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Figura 35: Webmapping em .NET 

 

 Da mesma forma que o seu semelhante em Java, o template em .NET, pode 

ser alterado por um editor de linguagem .NET, como o Microsoft Visual Studio, 

exigindo do desenvolvedor domínio da linguagem em questão e mesma estrutura. 

 Como pôde ser visto, testes foram feitos nos dois ambientes, Java e .NET, 

inclusive usando os respectivos editores de códigos, obtendo resultados mais 

satisfatórios31, apesar disto, procurou-se a possibilidade de desenvolver uma  

aplicação que tivesse um apelo gráfico maior, mesmo que isso demandasse a 

apropriação de novos conhecimentos. Esta busca encontrou uma alternativa 

atraente, a de usar o ArcGIS Viewer for Flex, disponibilizado pela fabricante do 

ArcGIS, ESRI, aos usuários do mesmo. 

 

6.3 ARCGIS  VIEWER FOR FLEX 

 

O ArcGIS Viewer for Flex  é uma aplicação configurável pronta à ser 

implantada, construída a partir do ArcGIS API for Flex32. É uma solução da 
                                            
31 Nos mesmos moldes do que ocorreu com as versões prévias dos arquivos mxds, os testes foram 

apagados, para evitar a perda de dados definitivos e otimizar o tráfego de dados que são vinculados 

à web.  
32 ArcGIS API for Flex é uma biblioteca de códigos Flex utilizada para criar ferramentas e aplicações 
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ESRI projetada para trabalhar com o ArcGIS Server, que possibilita a construção 

de webmappings, com ferramentas SIGs personalizadas, sem a necessidade de 

programação avançada. O ArcGIS Viewer for Flex é construído com as tecnologias 

do Adobe FlashBuilder 4, que possibilita: exibir dados, fazer consultas 

interativas, edição e extração de dados na web, geocodificação, impressão, etc. A 

funcionalidade do Viewer é baseadoa em um modelo de programação extensível  de 

widget. Widgets são blocos de código portáteis, que oferecem funcionalidade para a 

aplicação de forma modular, pois, eles podem ser facilmente adicionados 

ou removidos do Viewer, conforme o necessário. Muitos widgets estão incluídos no 

ArcGIS Viewer for Flex, outros podem ser criados com o ArcGIS API for Flex e há 

ainda os disponíveis no web site da ESRI na seção de contribuição dos usuários 

ESRI. 33 

Flex, é uma estrutura de código aberto usada para criar aplicativos, possui 

uma linguagem de programação própria, que é trabalhada pela maioria dos 

desenvolvedores no Flash Builder. Este último, possibilita aos desenvolvedores criar, 

testar e otimizar aplicativos de forma mais rápida por meio de recursos, como 

codificação inteligente e design visual do layout da interface do usuário. O Flash 

Builder 4.0, foi utilizado, mesmo sem o conhecimento profundo da estrutura Flex, 

principalmente para se efetuar algumas alterações no Viewer, como a tradução das 

ferramentas e alterações de cores e design.  

Uma Perspective do Flash Builder pode ser vista na Figura 36, onde estão 

abertos os arquivos index.mxml e config.xml, respectivamente são o arquivo 

principal e de configuração da aplicação Flex. Note que os códigos presentes no 

arquivo index.mxml (circulado em cinza), são reduzidos, isto porque, fazem alusão à 

vários outros arquivos que configuram a aplicação. Desta forma, as configurações 

básicas da aplicação ficam “no fundo” do código (são arquivos dentro de outros 

arquivos que confiram um terceiro), fazendo com que seja possível deslocar as 

principais configurações para o arquivo de configuração. O config.xml pode ser 

aberto, e editado, em um editor de texto qualquer, como o Bloco de Notas do 

Windows, tornando o ArcGIS Viewer for Flex alcançável à usuários que não 

possuem o Flash Builder ou não dominam o código Flex. Ainda na Figura 36, a 

                                                                                                                                        

para web baseadas em Flex que se comuniquem com os recursos do ArcGIS by ESRI. 
33 ESRI, 2011 
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elipse em verde  demonstra como se dá a entrada do Map Service na estrutura Flex, 

ou seja, o Viewer pode ler as informações codificadas que o ArcGIS Server publica 

na web, exatamente como a Figura 32, e recriar o mapa e a simbologia do “mxd” em 

um template Flex customizável.  

 

 
Figura 36: Adobe Flash Builder 4.0 

 

 As traduções e algumas configurações de roteamento e unidades métricas, só 

foram possíveis por meio da edição com o Adobe Flash Builder34.  A compreensão 

do código deveu-se a leituras e vídeos de tutoriais da Adobe, visita a muitos fóruns 

sobre o assunto e principalmente ao uso e observação da estrutura, ou seja tentativa 

e erro. Um exemplo de ajustamento das ferramentas, no qual é preciso que se edite 

o código Flex é o do widget de desenhos e medidas, na Figura 37 observa-se a 

estrutura da linguagem Flex e como será a representação gráfica no webmapping. 

 

                                            
34 A licença do software foi obtida gratuitamente após a submissão de um pedido de gratuidade ao 

programa de incentivo educacional da Adobe, desenvolvedora do software. 
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Figura 37: Estrutura Flex e Widget Desenhe e Meça 

  

 Este procedimento se repetiu em todos os widgets usados no webmapping. 

Mas, alguns widgets receberam atenção especial, como por exemplo, a ferramenta 

de identificação de feições, pois, é preciso que se configure quais campos devem 

ser mostrados em cada feição e ainda determinar qual campo contém hiperlinks que 

direcionam a outras páginas da web ou documentos, Figura 38.  

 
Figura 38: Configurações da ferramenta de identific ação 

Após a edição e ajustamento dos widgets, a elaboração do mapa interativo 

em Flex estava praticamente concluída, o webmapping estava praticamente 
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terminado. Mas faltava ainda algo para contribuir visualmente para a aplicação, 

portanto, foram implementados mapas bases preenchendo sempre a tela toda com 

mapas mundi de diferentes aspectos. Estes mapas bases são serviços semelhantes 

ao serviço criado para publicar as informações do Projeto Caminhos das Tropas, ou 

seja, a aplicação faz uso do mesmo processo para recriar os mapas e a simbologia 

na web. Sendo assim, foram utilizados mapas base do BING (serviço de busca e 

informações cartográficas da Microsoft), para utilizar estes mapas é necessário uma 

chave de licença, que é fornecida à usuários do ArcGIS Server, bem como, mapas 

base da ESRI, que são gratuitos aos usuários ESRI. 

 

 
Figura 39: Inserção dos mapas base no ArcGIS Viewer  for Flex 

 

 Finalmente concluída a aplicação, foi necessária a publicação do pacote de 

arquivos gerado pelo Flash Builder, que usa o arquivo index.html (envolvido por uma 

elipse vermelha na Figura 36) para tornar a aplicação legível aos browsers dos 

internautas (é necessário que haja um plugin do Flash Player instalado no 

navegador).  A vinculação destes arquivos à web se dá por meio do uso do IIS, que 

torna acessível as aplicações de um computador pelo seu endereço de IP acrescido 

pelo nome da aplicação, no entanto foi preferível criar um endereço sob o domínio 

do site do GeoLab, que redirecionasse ao webmapping sediada em outra máquina, 

para facilitar a lembrança deste endereço. Como o webmapping interativo ficará 

hospedado em um servidor dentro da universidade, especificamente no GeoLab, 

outros ajustes precisaram ser feitos para a adequá-la às configurações  de rede do 

local.  

 O resultado final de todo esse processo está disponível no endereço 

eletrônico <http://www.geolab.faed.udesc.br/coxilharica> e pode-se ter uma noção 

da disposição das ferramentas e do resultado gráfico obtido na Figura 40. 
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Figura 40: Webmapping Projeto Caminhos das Tropas  

 

 Apesar de ser mais fácil a percepção das diferenças entre os webmappings 

quando são explorados pelo usuário de forma online, é interessante ressaltar 

algumas vantagens do Viewer for Flex sobre os demais. Um exemplo disto, são as 

caixas de diálogo que são abertas sempre que se aciona uma ferramenta, podem 

ser minimizadas ou  podem ficar abertas, como na Figura 40, verifica-se uma 

transparência nas cores de fundo destas caixas de diálogo. 

 Os comandos de navegação, ainda não foram traduzidos, mas a 

apresentação gráfica é mais simpática ao usuário, bem como oferece algumas 

opções a mais, como a memorização do zoom e posição no mapa que foram 

utilizadas anteriormente. É possível aumentar ou diminuir as transparências dos 

layers por meio da caixa de diálogo Camadas de Informações, a qual também 

permite a visualização das legendas. Outra ferramenta que ganha bastante 

amplitude de uso é a ferramenta Identificar, que está aberta na Figura 40 e Figura 

41, na qual notam-se as diferentes formas que podem ser usadas para se identificar 

as feições, como ponto linha e polígono, que está aparente na mesma figura. 
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Figura 41: Ferramenta Identificar 

 

 Outro aspecto que torna a apresentação mais agradável é a possibilidade de 

uso dos mapas base ou Base Maps, como mostra a Figura 42. Existem algumas 

diferentes base maps e as informações que trazem variam, podem ser apenas 

imagens de satétiles e imagens sobrepostas por estruturas viárias ou ainda 

representação de relevo e estrutura viária. Importante ressaltar que os base maps 

são mapas do mundo inteiro, portanto a ferramenta Buscar Localização funciona 

para todos os endereços mundiais cadastrados no Bing. 

 As dicas e ajudas de utilização do webmapping em Flex, estão sendo 

traduzidas e implantadas conforme avança o Projeto Caminhos das Tropas. Sendo 

assim, está previsto uma caixa de diálogo inicial que fornecerá ajudas e instruções 

para usuários iniciantes, bem como informações relativas ao projeto e a elaboração 

do webmapping. Esta caixa de diálogo busca facilitar a navegação pelo mapa 

interativo, tornando o portal mais simpático e comunicativo para o usuário final. 
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Figura 42: Diferentes base maps 

 

 Vale relembrar, que quando o mapa é interativo desperta o usuário para o 

conhecimento do mesmo, assim o patrimônio passa a ser mais conhecido por meio 

das interações e informações que a interatividade deste webmapping possibilita. Do 

contrário, um mapa com baixa interatividade, navegação travada e pouca 

atratividade, repeliria o usuário não alcançando o objetivo principal, que é a 

divulgação e disseminação do patrimônio cultural, para que se possa desencadear 

as atividades de preservação e conservação deste patrimônio. 
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7 RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

De forma geral, o resultado do projeto de pesquisa, que está inserido no 

projeto maior intitulado “Caminho das Tropas”, gerou uma cartografia temática 

interativa, por meio do recurso do webmapping, e portanto cumpriu a expectativa 

nessa etapa. Pois, tem-se claro que mais dados, sendo esses, em escalas maiores e 

menores ainda deverão compor o sistema e atender a novas demandas, não só do 

IPHAN, como também da sociedade. Desta forma, o banco de dados geográficos a 

todo o momento será implementado com as informações descritivas que refletem a 

caracterização do patrimônio cultural, bem como informações criativas que refletem 

a representação cartográfica por vezes ilustrativa, mas que, tem como premissa 

básica chamar a atenção do usuário e repassar minimamente a cultura da 

valorização, preservação e conservação do patrimônio cultural. 

Neste cenário, em que quantidade de dados e informações geram 

conhecimentos, os mais específicos e detalhados possíveis, no âmbito do patrimônio 

cultural, vê-se os SIGs, em especial as aplicações em webmapping, como principal 

aliado para criar e disseminar a consciência da conservação e preservação do 

patrimônio cultural junto aos cidadãos.  

Ressalta-se que a exemplo das experiências de Portugal, Argentina e 

Austrália, entre outros, o Brasil ainda encontra-se num patamar aquém, no 

conhecimento e aplicação, dos recursos geotecnológicos voltados ao patrimônio 

cultural. Por outro lado, a legislação brasileira fomenta o tombamento das paisagens 

culturais por meio do Decreto-Lei Nº 25 de 30 de novembro de 1937.  

Aliando as inovações geotecnológicas e os preceitos da lei supracitada, 
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verifica-se no Projeto Caminhos das Tropas, um viés inovador e que vai ao encontro 

das demandas de gestão da informação geográfica pelo IPHAN. Além disto, 

apresenta uma abordagem em ambiente virtual, de uma cartografia interativa, 

através do recurso do webmapping que resgata o preceito teórico-científico da 

paisagem cultural. 

Como resultados parciais do trabalho, por meio do desenvolvimento do 

Webmapping para o projeto “Caminho das Tropas”, tem-se a considerar:  

 

 

7.1 DESENCONTRO DOS DADOS GEOGRÁFICOS, PADRÕES E 

NORMATIZAÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

Um problema a ser transposto no Brasil, notável à todos que utilizam 

informações geográficas, é o desencontro de dados e a falta do uso de padrões e 

normatizações cartográficas. Este fato é facilmente observado se compararmos as 

legendas dos materiais cartográficos dos Anexos deste trabalho. Se confrontarmos 

somente as redes viárias no Estado de Santa Catarina, percebe-se que cada uma 

das fontes relacionadas nos Anexos, possui uma geometria diferente. Os traçados 

das rodovias não se encaixam e a simbologia usada para a mesma rodovia difere de 

fonte para fonte. 

O desencontro e portanto a falta de orientação normativa destas informações 

exige que se confronte e corrija estes dados, que deveriam ter uma fonte única e 

confiável, preferivelmente, que suportasse o levantamento cadastral no estado 

catarinense (este material provavelmente será resultado do aerolevantamento em 

curso solicitado pelo  Governo do Estado de Santa Catarina). Somado a falta de 

unidade e uniformidade, que resulta em gastos desnecessários, pois, faz-se mais de 

um levantamento para obter uma informação redundante, existem as diferenças de 

qualidades das informações e de sistemas de coordenadas. Portanto, o processo de 

edição dos dados de outras fontes, exige o conhecimento da origem (metodologia 

empregada na geração) destes dados e demanda uma grande porção de tempo 

gasto em retrabalho, mas, que poderia ser empreendido na geração de novos dados 

ou análises espaciais. Muitas vezes, este processo não é notado e nem valorizado, 

mas, requer tempo, atenção às regras topológicas e conhecimento das nuances de 
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cada uma das informações editadas. 

Publicar na web e tornar disponível para download as informações que foram 

levantadas com dinheiro público parece ser um propósito almejado pelo governo de 

Santa Catarina. Como exemplo desse procedimento, há a possibilidade da 

disponibilidade da nova base cartográfica estadual na web, de modo que os 

potenciais usuários se adonem do trabalho cartográfico. Certamente essa ação seria 

o princípio de uma unificação cartográfica para desenvolvimento dos trabalhos 

cartográficos no estado. Ressalta-se que se já existisse a base cartográfica única, os 

levantamentos realizados no projeto de pesquisa do Caminho das Tropas estariam 

obrigatoriamente amarrados a esse referencial geodésico e portanto os resultados 

seriam considerados inputs no sistema cartográfico do estado de Santa Catarina 

(Portal da cartografia do estado).  Partindo-se dessa mesma linha de raciocínio, 

muitos outros levantamentos de dados temáticos realizados por “n” órgãos público e 

privados de Santa Catarina poderiam e deveriam ser amarrados ao sistema oficial 

nacional, contribuindo para a unicidade e uniformidade das informações no Estado. 

Almeja-se que, para o patrimônio cultural levantado pelo IPHAN, o webmapping do 

Caminho das Tropas passe de uma simples representação pontual e/ou regional 

para uma representação estadual, reunindo todos os dados do patrimônio cultural do 

estado de Santa Catarina em uma única central de informação gráfica e descritiva. A 

unificação dos dados geográficos no Brasil, vem sendo implantada com a criação da 

INDE- Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que pretende reunir em um único 

ponto de acesso, as informações geoespacias, que já existem em outros órgãos, em 

todo território nacional. 

 

7.2 OS DADOS GEOGRÁFICOS LEVANTADOS NO E PARA O IPHAN 

 

A ausência de normas e padrões únicos nos levantamentos de dados 

cartográficos gerais reflete nos procedimentos técnicos do dia a dia do IPHAN, uma 

vez que não possui uma metodologia orientativa específica para a obtenção de 

dados geográficos relativos ao patrimônio cultural.  

A elaboração de uma metodologia especifica de orientação aos profissionais 

que executam o levantamento dos dados referente ao patrimônio cultural, ou seja, 

para o levantamento de dados geográficos, que leve em conta as características dos 
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bens patrimoniais, de interesse do IPHAN, é mais uma faceta do Projeto Caminhos 

das Tropas, ao qual este trabalho está inserido. Desta forma, busca-se que todos os 

trabalhos envolvendo os bens patrimoniais e suas características de cunho espacial, 

sejam replicadas no contexto da metodologia apresentada nessa pesquisa, 

garantindo ao IPHAN uma uniformidade na qualidade dos dados. Atualmente não há 

esta exigência nos dados levantados internamente ou em processos que visem o 

licenciamento de empreendimentos diretamente correlacionados ao patrimônio 

arqueológico, portanto essa área de estudo para auxiliar os princípios da garantia da 

qualidade dos dados para a arqueologia é fundamental e estará presente no 

desenvolvimento do projeto pelas ações integradoras de todo o grupo.  

O desenvolvimento da metodologia, no âmbito do convênio entre 

GeoLab/UDESC e IPHAN, corrobora para a construção de um padrão cartográfico 

para o patrimônio cultural que se encaixe nas exigências cartográficas da CONCAR 

– Comissão Nacional de Cartografia– e possa ser incorporada à INDE.   

 

7.3 WEBMAPPING CAMINHO DAS TROPAS 

 

As vantagens da existência de um mapa interativo na web já foram discutidas 

no corpo do trabalho, mas cabe ressaltar a abrangência das informações publicadas 

na internet, já que o Brasil esta entre os cinco países com maior número de usuários 

passando a marca dos 75 milhões.  Contribuindo assim para o cumprimento do 

Artigo 27 da Lei nº 3924 de 26 de julho de 1961, que impõe ao IPHAN a publicação, 

em qualquer via, de todos os monumentos arqueológicos registrados. O 

Webmapping do Caminho das Tropas, além de contribuir para o cumprimento da 

legislação, deve ser utilizado como ferramenta de conscientização e valorização 

acerca do patrimônio cultural, principalmente no tocante às paisagens culturais. Pois, 

a exemplo do que diz Ribeiro (2007, p.113) “A categoria de paisagem cultural 

aplicada à preservação do patrimônio no Brasil ainda coloca muitas dúvidas e 

aventa muitas possibilidades de uso.” 

A estrutura Flex utilizada no mapa interativo confere a agilidade e a 

apresentação gráfica que são necessárias para uma aplicação web ser atrativas, 

pois, um portal na WWW, que é lento ou “travado” e desorganizado, desestimula o 

usuário e inibe o acesso de outros que ouvem as críticas, mesmo que as 
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informações contidas no site sejam interessantes. Visando proporcionar aos 

usuários do mapa interativo para o patrimônio cultural as vantagens da estrutura 

Flex sobre as outras aplicações pré-configuradas, presentes no ArcGIS, é que se 

aceitou o desafio de aprender mais sobre programação e redes de computadores, 

mesmo que em um nível principiante.  

De uma forma geral, o resultado final que alcançou este trabalho de 

conclusão de curso é satisfatório, pois: modelou um BDG que se preocupasse com 

os dados necessários à caracterização da Paisagem Cultural Tropeira; observou as 

experiências de outros países em cartografias interativas para o patrimônio cultural, 

possibilitando inferir que o webmapping gerado destaca-se dos demais por buscar 

representar uma paisagem cultural, não somente as localizações dos bens materiais; 

e por fim, obteve sucesso na confecção de uma cartografia interativa hospedada na 

web, através do endereço <HTTP://www.geolab.faed.udesc.br/coxilharica>, 

direcionada aos interesses de preservação e conservação do patrimônio cultural. 

 

7.4 ESTRUTURA DO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO E 

SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Não há duvidas de que o trabalho proposto somente atingiu o resultado final 

atual (que será aperfeiçoado com novas informações), por contar com a estrutura do 

Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto do Centro de Ciências 

Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Todos os 

equipamentos de informática, softwares, aparelhos receptores de GPS, impressoras, 

telefones, enfim, o suporte necessário ao desenvolvimento científico. Para além de 

toda a estrutura física do Laboratório, está a contribuição de toda sua equipe técnica 

para o desenvolvimento dos trabalhos neste ambiente, os professores, 

colaboradores e bolsistas, da graduação e da pós (mestrado e doutorado).  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Normas Cartográficas para escala 1:25000  
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
Diretoria de Serviço Geográfico 
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ANEXO B – Normas Cartográficas para escala 1:100000  
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
Diretoria de Serviço Geográfico  
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ANEXO C – Normas Cartográficas para escala 1:250000  
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro 
Secretaria de Tecnologia da Informação 
Diretoria de Serviço Geográfico 
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ANEXO D – Mapa Multimodal do Estado de Santa Catarina  
Ministério dos Transportes 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
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ANEXO E – Mapa Rodoviário do Estado de Santa Catarina 
Governo de Santa Catarina 
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura 
Departamento Estadual de Infra-Estrutura 
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ANEXO F – Mapa Político do Estado de Santa Catarina 
Governo do Estado de Santa Catarina 
Secretaria de Estado do Planejamento 
Diretoria de Estatística e Cartografia 
 

 


