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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 A Cartografia, hoje mais do que nunca, é uma ciência de grande potencial para 

planejamentos e projetos visando à melhora das condições e do uso do espaço territorial. 

Como muitas outras áreas, seu desenvolvimento mais recente deve-se às novas técnicas 

da informática, visto que também a produção de mapas passou a ser realizada em meio 

digital. 

 Esta associação entre a Cartografia (e ciências afins) e a Informática envolve, 

entre outros campos do saber, a topografia automatizada, a aerofotogrametria digital, os 

levantamentos com GPS, o geoprocessamento. Nesse processo, desempenham um papel 

importante os métodos de digitalização de mapas, ou seja, sua conversão do meio 

analógico (papel) para o digital. 

 Como ferramenta de trabalho, podemos destacar os sistemas computacionais que 

auxiliam o planejador ou projetista nas tarefas de análise e tomada de decisão, ou seja, 

os sistemas de informação geográfica, que além da estrutura cartográfica, possuem 

dados descritivos associados a cada entidade gráfica e bancos de dados relacionais que 

permitem efetuar análises para fins específicos. 

 Um dos pontos cruciais para a funcionalidade desses sistemas é a existência de 

uma base cartográfica digital: atualizada, precisa, acurada e com conteúdo informativo 

necessário para a aplicação desejada. 
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1.2 Objetivos 

 

 O Brasil, em face da sua extensão territorial, possui um limitado acervo de 

documentos cartográficos, principalmente quando se trata de escalas maiores. Além 

disso, tais documentos encontram-se desatualizados e, portanto, pouco confiáveis em 

termos de utilização em um SIG. Impõe-se a atualização desses mapas, sendo necessária 

a digitalização prévia de documentos analógicos existentes, como forma inicial de 

transposição para o meio computacional, implicando no emprego de algum método de 

digitalização. Estes são basicamente: em mesa digitalizadora ou, após escanerização, 

digitalização em tela de forma manual (heads-up), automática ou semi-automática. 

 Muito se tem falado das vantagens e inconvenientes de um ou outro método. 

Faltam, no entanto, estudos comparativos com dados mais concretos. 

 Este trabalho tem por objetivo geral a avaliação comparativa de diferentes 

metodologias de digitalização de bases cartográficas para SIG, levando em conta, na 

medida do possível, os custos e os tempos de tais procedimentos, bem como a avaliação 

da qualidade geométrica dos produtos finais. 

 Como objetivos específicos tem-se a proposta de uma metodologia e sua 

especificação na digitalização da folha Rio Claro, 1:50000, IBGE, aplicando-se o 

controle de qualidade geométrico aos produtos finais resultantes das técnicas de 

digitalização empregadas, bem como a avaliação em termos de produção.   

 Alguns estudos já foram realizados neste sentido, mas nos últimos anos o 

desenvolvimento da informática (novos equipamentos e programas) acabou alterando as 

condições de uso e funcionalidade; sendo assim, o presente estudo tem em conta as 

novas opções em função da atual tecnologia (ano 2000). 
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 Além da pesquisa bibliográfica tradicional, foi feita também uma baseada em 

sites na Internet. Para a parte prática foi necessário, ainda que não se faça uma descrição 

o estudo aprofundado de alguns programas e equipamentos disponíveis. Foram também 

realizados testes experimentais das metodologias, controle de qualidade do produto final 

e a análise dos resultados. 

 

 

1.3 Estrutura do presente trabalho 

 

 Após esta introdução, o capítulo 2 trata de conceitos básicos e estruturação de 

dados, no capítulo 3 são descritos de maneira teórica cada um dos métodos de 

digitalização e processos de conversão matricial/vetorial, sendo que no capítulo 4 são 

relatadas as normas vigentes no país para o controle de qualidade e são propostas 

metodologias para serem utilizadas nesse processo. 

 Os trabalhos práticos desenvolvidos começam a ser relatados a partir do capítulo 

5, no qual se faz uma descrição geral de materiais e métodos. No capítulo 6 são 

relatadas e descritas, de forma prática as diversas digitalizações que foram feitas e a 

conversão matricial/vetorial, descrevendo cada um dos recursos empregados, 

dificuldades enfrentadas e as soluções, caso a caso. Os métodos utilizados na prática 

para coleta de pontos de controle são descritos no capítulo 7. 

 No capítulo 8 é descrita a integração das tarefas relatadas no capítulo 6 e 7, 

sendo feito o controle da qualidade geométrica dos produtos finais, isso utilizando os 

pontos de controle obtidos através de carta mais precisa e do GPS, podendo-se assim, 

definir o padrão de exatidão cartográfica dos produtos finais e classifica-los. 
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 O desfecho, comentários finais, bem como as conclusões de todo esse trabalho 

são relatadas no capítulo 9, que também aborda outras situações e indica sugestões 

segundo a experiência vivenciada nos experimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


