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Capítulo 2 

CARTOGRAFIA DIGITAL E ESTRUTURA DE DADOS 

 

2.1 Introdução 

 

 Para as atividades de planejamento existem várias ferramentas e recursos 

disponíveis, que vêm sendo desenvolvidos e consideram-se englobados pelo termo 

geoprocessamento. As informações coletadas por meio de tais técnicas podem, em 

geral, ser armazenadas e tratadas por meio de programas, sendo que os sistemas mais 

utilizados como ferramenta de análise e tomada de decisão são os SIGs. Por traz de um 

SIG existe todo um mundo: concepção de sistema, modelagem lógica e conceitual, etc, 

que não são do escopo direto do presente trabalho. 

Para que um SIG possa funcionar com eficiência deve-se ter condições para a 

criação da base cartográfica, elaboração de um banco de dados e para a saída dos 

mesmos. Vale a pena destacar, então, que a base cartográfica bem construída é o ponto 

de partida para o sucesso de um projeto baseado num SIG. Para isso, ela deve ser 

produzida de acordo com certas especificações que devem ser adicionadas às normas de 

uma cartografia tradicional. 

 O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IGC (Instituto 

Geográfico e Cartográfico) possuem um acervo de mapas em meio analógico, 

produzidos em geral, por meio de restituição analógica, que pode ser o ponto de partida 

para a produção de bases cartográficas digitais. 

Antes de estudar as metodologias de produção de bases cartográficas prevendo a 

utilização em SIG é importante rever alguns conceitos básicos coisa que faremos a 

seguir. 
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2.2 SIG e geoprocessamento 

 

 Um SIG pode ser entendido como sendo parte da ciência do geoprocessamento, 

o qual é definido por CÂMARA (1996) como a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e 

que influencia de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos 

Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. 

Esse mesmo autor considera os SIGs como ferramentas computacionais para 

Geoprocessamento, com capacidade de realizar análises complexas, ao integrar dados 

de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados, além de permitir a 

automação da produção de documentos cartográficos. Corresponde também a sistemas 

que armazenam a geometria e os atributos de dados georreferenciados, ou seja, 

localizados na superfície terrestre e numa projeção cartográfica. 

Um SIG pode ser utilizado para produção de mapas para análise espacial de 

fenômenos e como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e 

recuperação de informação espacial. 

 Outro autor, HASTING (1992), adota três definições, a saber: 

- Definição mínima: um Sistema de Informação Geográfica corresponde a um sistema 

equipamento/programa1 de armazenamento, gerenciamento e com capacidade de 

recuperação seletiva de dados georreferenciados; 

- Definição paralela: um Sistema de Informação Geográfica implica num sistema 

equipamento/programa de gerenciamento e visualização de dados espaciais. É similar a 

um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (Data Base Management System - 

DBMS) tradicional, sendo que neste caso o enfoque é espacial e não apenas tabular, 

                                                           
1 Equipamento/programa: refere-se ao termo técnico hardware/software. 
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permitindo a produção de mapas, bem como tabelas e números. Isto é, podemos 

considerar um SIG como um "DBMS espacial", o que o diferencia do "DBMS tabular". 

Poucos usam esta definição, mas esta pode ajudar a explicar o termo para usuários de 

DBMS; 

- Definição mais incisiva: um Sistema de Informação Geográfica é um sistema de 

equipamento, programa e dados que possibilitam o desenvolvimento, conhecimento, 

modelagem e visualização de dados georreferenciados espacialmente. Estas 

características aliadas às suas funções analíticas geram por meio de análise, a 

visualização temática, de modo a auxiliar o usuário em futuras análises e interpretação 

dos dados. Configurado corretamente, um SIG pode modelar uma feição ou fenômeno 

como uma função de outras feições ou fenômenos que podem ser correlacionados, onde 

todas as feições ou fenômenos são representados espacialmente e os dados listados em 

tabelas.  

 Dos conceitos levantados anteriormente podemos dizer resumidamente que um 

SIG pode ser entendido como a união de uma base cartográfica digital com um banco de 

dados. A base cartográfica ou componente gráfica é formada por elementos presentes no 

mundo real (rios, lagos, estradas, pontes, curvas de nível, etc), representados num 

sistema de projeção cartográfica segundo os padrões de convenção cartográficos, 

correspondendo a cada uma dessas entidades informações descritivas armazenadas no 

banco de dados, incluindo, por exemplo, atributos como comprimento, área, nome, 

coordenadas, etc. No entanto, uma propriedade fundamental que o distingue de um 

simples mapa digital é a associação a um banco de dados, que permite a elaboração de 

análises espaciais e alfanuméricas para a tomada de decisão, definição de melhores 

rotas, previsão de fenômenos da natureza (simulação de chuvas, por exemplo), definição 

de novos pontos comerciais e outros. Um comentário a ser feito também, é que um SIG 
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não é uma tecnologia exclusiva da Cartografia, possuindo uma abordagem 

multidisciplinar, atingindo as mais diversas áreas de conhecimento (transportes, saúde, 

segurança, etc) e devendo contar com apoio da área de sistemas. 

 

 

2.3 Estrutura de dados 

 

 Os SIGs podem trabalhar com dois tipos de estrutura de dados digitais espaciais: 

estrutura matricial2 e estrutura vetorial3 (vide figura 2.1). Cada uma dessas estruturas 

possui vantagens e desvantagens, sendo que o fundamental é determinar qual o tipo de 

estrutura é mais adequado para o problema em questão, tendo em conta programas e 

equipamentos disponíveis, e considerando também a qualificação do corpo técnico 

envolvido no processo, custo e tempo. 

Tanto para estruturas vetoriais como para estruturas matriciais existem três tipos 

primitivos de entidades geométricas, as quais segundo PEUCKER; CHRISMAN (1975) 

apud STAR; ESTES (1990), são definidas por pontos, linhas e polígonos ou áreas. Tais 

entidades têm por objetivo representar os objetos existentes no mundo real. Pontos em 

um mapa podem corresponder a escolas, igrejas, pontos cotados, etc; já linhas podem 

representar rodovias, ferrovias, rios, entre outros, sendo que a o último tipo de entidade, 

ou seja, os polígonos corresponderiam à lagoas, reservas florestais, manchas urbanas, 

etc. 

 

 

 

                                                           
2 Matricial: termo aqui traduzido para português e tratado em inglês como raster. 
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       Estrutura Matricial        Estrutura Vetorial 

Figura 2.1 - Representação Matricial e Vetorial de uma mesma área (detalhe da folha 
1:50.000, “Rio Claro”, do IBGE). 

 
 

 Na visão de DAVIS (1997/1998), existem duas classes de representação: campos 

e objetos. Os campos são mais adequados para a representação de fenômenos que 

ocorrem com variação continua na natureza, tais como relevo, formação geológica, 

podendo ser inseridos em um SIG com o uso de aproximações, obtidas a partir de 

modelagem digital do terreno ou por meio de imagens orbitais ou sob a forma de 

imagens digitais, empregando-se neste caso estruturas matriciais. Já os objetos, são 

                                                                                                                                                                          
3 Vetorial: termo aqui traduzido para português e tratado em inglês como vector. 

Faz. José
Gimenes

Original Cartográfico 
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indicados para a representação de elementos individualizáveis do mundo real, tais como 

edificações, rios, estradas, postes, ruas, lotes, empregando-se estruturas vetoriais. 

Apesar dessas indicações, ambas as estruturas podem ser utilizadas para as duas 

classes de representação (campos e objetos). O relevo, por exemplo, pode ser 

representado por curvas de nível com eqüidistância adequada, segundo a escala do 

documento cartográfico e também por pontos cotados adicionais, que podem dar uma 

noção melhor e mais precisa da altitude de pontos isolados. 

Para conhecer melhor as duas estruturas é preciso um estudo profundo, de modo 

a definir melhor as particularidades de cada uma, é o que faremos nos itens 

subseqüentes. 

 

 

2.3.1 Estruturas matriciais 

 

A estrutura matricial é aquela em que a imagem é formada por composições de 

uma unidade mínima de dimensão uniforme chamada pixel, que define a resolução da 

imagem e conseqüentemente a precisão da informação representada. Cada pixel possui 

uma posição i, j referente à coluna e linha, além de um valor de brilho que define a 

intensidade da cor do mesmo, podendo também ser associados atributos a cada uma 

dessas células, ou seja, um relacionamento com dados descritivos.  

As imagens podem ser geradas nos seguintes tipos: 

- binária: imagem em preto e branco formada por pixels com valor 0 e 1, resultando um 

arquivo menor quando comparado aos demais, 1 bit/pixel (figura 2.2); 
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- tons de cinza: cada pixel possui valores de brilho que correspondem a tons de cinza 

indo desde o branco até o preto, resultando num arquivo de maior, 8 bits/pixel (figura 

2.3); 

- colorida: os pixels possuem diferentes valores de brilho para cada uma das três cores 

que podem utilizar 26 a 256 valores, resultando em arquivos geralmente muito maiores 

que os anteriores, 24 bits/pixel (figura 2.4). 

Figura 2.2 – Imagem binária. 

 

Figura 2.3 – Imagem em tons de cinza. 
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Figura 2.4 – Imagem colorida. 

 

Em geral, o grande problema para esse tipo de estrutura (principalmente se for a 

de uma imagem colorida) é o tamanho do arquivo, que acaba exigindo mais espaço em 

disco, e mais ainda quando se trata de imagens cartográficas que, em geral, exigem 

muito em termos de precisão e acurácia, requerendo-se com freqüência imagens com 

pelo menos 300 dpi (300 pontos por polegada) de resolução.  

Os seguintes formatos de imagem matriciais mais populares  e hoje encontrados 

no mercado, segundo descrição de BRANDALIZE (1993) e a UNIVERSITY OF 

GEORGIA (1999) são: 

- GIF (Graphics Interchange Format): formato gráfico comprimido desenvolvido pela 

Compuserve em 1987, para ser um padrão de exportação de imagem, independente da 

aplicação. As imagens são podem ser comprimidas, fornecendo acesso e transmissão 

através de redes, de maneira mais eficiente e rápida. Os arquivos neste formato podem 

ter blocos de informação agregados, contendo outras imagens, textos ou dados 

específicos; 
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- JPEG (Joint Photographic Experts Group): desenhado para a compressão variável em 

termos de cores ou tons de cinza, não permitindo transparência; 

- PSD: é o formato padrão de edição para web, e corresponde ao formato nativo do 

programa Photoshop, sendo que pode ser convertido para outros formatos, tais como 

GIF e JPEG; 

- TIFF (Tagged Image File Format): é um formato muito flexível e independente do 

equipamento utilizado. Devido a tal flexibilidade foram criados vários sub-tipos de 

formato TIFF, tornando-se em alguns casos muito difícil a sua generalização e 

reconhecimento por programas de conversão. As variações de formato devem-se ao 

arranjo das informações do arquivo. As informações de uma imagem em um arquivo no 

formato TIFF podem estar distribuídas em blocos. Por exemplo, um dos blocos pode ser 

a imagem propriamente dita, outro pode especificar as cores e a dimensão desta 

imagem, outro pode conter um texto descritor da origem da imagem e um outro pode 

conter ainda a miniaturização da imagem. Hoje em dia, tais problemas já estão 

resolvidos pelos conversores, e esse formato passou a ser um dos mais utilizados e 

difundidos no mercado; 

- PICT/PICT2 (Apple Macintosh Picture Format): correspondem aos formatos 

desenvolvidos pela Apple Computer Inc. para os programa MacPaint, sendo utilizados 

nos computadores Macintosh. Possuem uma estrutura com dimensões fixas de 576 X 

720 pixels. A imagem armazenada é monocromática, sendo que o formato PICT é 

utilizado para dados vetoriais pelo programa QuicDraw, que é parte integrante do 

sistema operacional dos computadores Macintosh. O formato PICT possui primitivas 

gráficas, fontes de caracteres e sombreamento. Já o formato PICT 2 corresponde a uma 

evolução, passando a utilizar cores; 
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- BMP (Bitmapped Image Format do Microsoft Windows): é um padrão muito utilizado 

e difundido em editoração gráfica; tem a vantagem de não ocupar muito espaço em 

disco, mas em termos de Cartografia não é muito utilizado em função de diminuir muito 

a resolução; 

- EPS (Encapsulated Postscript Format): contém especificações definidoras da 

linguagem de programação Postscript; 

- HMR: formato nativo do programa MicroStation Descartes e desenvolvido pela HMR 

Inc. 

Para contornar o problema relativo ao armazenamento de imagens muito grandes 

existem técnicas de produção de imagens comprimidas. SANTIAGO (1999), cita os 

seguintes métodos: 

- Intergraph “RLE”(Run Length Encoded): armazena os valores de pixel por linha e não 

individualmente; 

- TIFF Class B – Group 3 encoded: refere-se a um formato desenvolvido em conjunto 

pela Microsoft Corporation e a Aldus Corporation, fazendo a associação dos valores de 

cinza mais freqüentes da imagem a códigos mais curtos (código de Huffman); 

- Intergraph CIT – CCITT Group 4: é um formato baseado no padrão CCITT Group 4. 

Utiliza um método bi-dimensional de compressão de dados, registrando os 

deslocamentos de transição “branco-preto” e “preto-branco” (valores de brilho do 

pixel), por meio da localização da transição correspondente da linha anterior. Pressupõe 

que um objeto matricial é composto por muitos pixel, enquanto seu contorno desloca-se 

pouco de uma linha de dados para outra. Assim, descreve o objeto como um conjunto de 

deslocamentos de pixels; 

- Intergraph TG4 – Tiled CCITT Group 4: corresponde também baseado no CCITT 

Group 4, dividindo adicionalmente os dados gráficos em uma coleção de pequenos 
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blocos (chamados tecnicamente de tilling). A vantagem nesse formato é que em 

aplicações que implementam o recurso tilling, tornam o acesso aos blocos específicos 

de uma maneira mais rápida que o acesso à imagem inteira. 

 Existem ainda, programas específicos para compactar arquivos digitais tais, sem 

perda de informação. É o caso do ARJ e o WINZIP, que em alguns casos conseguem 

diminuir o tamanho de um arquivo para um terço do seu tamanho original. No entanto, 

para utiliza-los é necessário descompactá-los previamente. 

 Para maiores detalhes, vide por exemplo, PERNA (1994) e SILVA et al. (1997). 

 

 

2.3.2 Estruturas vetoriais 

 

 As estruturas vetoriais são aquelas em que os elementos gráficos são 

representados por meio de coordenadas, sendo possível aumentar ou diminuir a escala 

da figura. Corresponde à estrutura de mais fácil manipulação gráfica e é a mais utilizada 

nos sistemas de informação geográfica, permitindo em geral, análises rápidas para a 

tomada de decisão. 

 Segundo DAVIS (1997/1998), no modelo vetorial, a localização gráfica de cada 

objeto é representada por um ou mais pares de coordenadas, e suas características são 

descritas também por meio de atributos não espaciais. Tal tipo de representação não é 

exclusiva dos SIGs, visto que sistemas CAD e outros sistemas gráficos trabalham com 

estrutura vetorial, mas que utilizam sistemas de coordenadas cartesianas simples, não 

exigindo cálculos referentes à projeção cartográfica utilizada. Em termos de atributos e 

volume de dados, de maneira geral, as representações vetoriais são mais complexas no 

SIG do que no CAD, mas menos sofisticadas geometricamente, se pensarmos que a 



 16

modelagem digital tridimensional é uma característica bem desenvolvida nos sistemas 

CAD e não tanto nos SIGs.  

 DAVIS (1997/1998) destaca a importância das definições das entidades básicas 

(ponto, linha, polígono), restringindo-se, no entanto, a duas dimensões, devido ao fato 

da maioria dos SIGs comerciais trabalharem basicamente dessa maneira. Nesse 

esquema, os elementos geométricos básicos de representação são: 

- Ponto: representado por um par ordenado (x, y) de coordenadas espaciais, 

correspondendo a entidades simbólicas, associando-se a um desenho padrão (extraído 

de uma biblioteca), ou seja, um símbolo cartográfico; 

- Reta e segmento de reta: representado por dois pontos (x, y) ou pela equação da reta e 

seus parâmetros; 

- Linha poligonal: nada mais é do que uma seqüência de segmentos de reta, no entanto, 

sendo mais fácil defini-la pela seqüência dos pontos extremos de seus segmentos, 

denominados vértices; 

- Polígono: corresponde a um plano limitado por linha poligonal fechada. O polígono 

divide o plano em duas regiões, sendo uma a interior (inclui a fronteira com a poligonal 

fechada) e exterior. 

 Após a definição de elementos geográficos vetoriais pode-se resumir dizendo 

que as estruturas vetoriais podem ser uma combinação de pontos, poligonais e 

polígonos que podem formas figuras mais complexas, o que podemos verificar na 

representação de limites de alguns estados brasileiros (Maranhão, Pará), por exemplo, 

que possuem várias ilhas, sendo um mesmo polígono formado por vários outros 

polígonos. Tal complexidade antes era uma grande problema, mas hoje os SIGs se 

desenvolveram de tal forma que quase todos funcionam normalmente com relação à 

esses casos específicos.  
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 Os elementos vetores ainda podem ser definidos em classes que segundo DAVIS 

(1997/1998) possuem algumas particularidades: 

 Com respeito aos objetos linha temos: 

1) objetos isolados, ocorrem na representação, por exemplo, de muros e cercas; 

2) objetos em árvore, quando seguem uma estrutura hierárquica, tendo ramificações, 

correspondendo ao caso de bacias hidrográficas, drenagem pluvial, entre outros; 

3) objetos em rede, correspondendo a casos de representação que uma linha ou polilinha 

intercepta vários outros elementos de linha e vice-versa, sem seguir uma estrutura 

hierárquica, sendo representados principalmente por redes elétricas, telefônicas, malha 

viária, ferroviária, etc. 

Os elementos de área podem se apresentar de diversas formas. Por exemplo: 

 1) objetos isolados, que não se tocam, sendo muito comum em modelagem vetorial de 

dados em aplicações urbanas (edificações, piscinas, quadras cadastrais, que não 

possuem segmentos poligonais compartilhados); 

2) objetos aninhados, formados por linhas que não se cruzam, tais como curvas de nível 

em torno de uma elevação; 

3) objetos adjacentes, correspondem a toda e qualquer divisão territorial, onde existe o 

compartilhamento de fronteiras entre objetos adjacentes, empregando-se o conceito de 

“vizinhança”, gerando assim, a necessidade do uso de estruturas topológicas. Exemplos 

claros são, por exemplo, a divisão de bairros, setores censitários, municípios e no caso 

de  mapas temáticos polígonos de geologia, pedologia, uso de solo, entre outros. 
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2.4 SIG e estruturação de dados vetoriais 

 

 Uma ressalva previa a ser feita é que não é objetivo do trabalho rever com 

profundidade todos os conceitos envolvidos na elaboração de uma base para SIG. Estes 

conceitos, incluindo estruturação de arquivos, validação da base, modelagem conceitual, 

podem ser vistos em MENEZES (1987), BRITO (1988) e GUIDARRA JR (1999). 

Depois do que foi visto nos itens anteriores desse capítulo, pode-se perceber 

porque as estruturas vetoriais necessitam de cuidados especiais para serem utilizadas em 

um SIG, ou seja, a simples conversão dos documentos cartográficos do meio analógico 

para o digital não é suficiente para a sua utilização em aplicações mais complexas em 

que se pretenda, por exemplo, cruzar informações, construir mapas temáticos derivados, 

etc. 

Assim devem ser levados em conta vários critérios com relação aos elementos 

geométricos que formam o arquivo digital de modo que sejam modelados de maneira 

adequada. Alguns desses critérios podem ser explicados pela topologia, que segundo 

KORTE (1997), refere-se a uma característica particular dos SIGs, sendo responsável 

pela definição de como as feições lineares estão conectadas, como as áreas são limitadas 

e quais áreas são contíguas. Ressaltemos apenas alguns, de maior interesse para o 

presente trabalho: 

a) Conectividade: é necessária em muitas situações para resolver problemas específicos, 

nesses casos as entidades principalmente as linhas devem estar interligadas por nós4, de 

modo que seja viável, por exemplo, a determinação do melhor percurso. Assim sendo, 

toda vez que uma polilinha intercepta outra, as duas obrigatoriamente terão que possuir 

                                                           
4 Nós: como os programas, bibliografias e empresas utilizam os termos vértice e nó de forma imprecisa, 
neste trabalho entendemos por vértices pontos de uma mesma feição e por nós pontos comuns entre duas 
ou mais feições. 
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um nó em comum, o que não é necessário em outros casos, como no cruzamento de uma 

estrada com um rio ou de duas estradas através de viaduto (vide figuras 2.5 e 2.6), 

porque de fato não possuem ponto em comum.  

 

Figura 2.5 – Propriedade de conectividade: exemplo de cruzamento em trevo e viaduto. 

 

Na figura 2.5 temos um exemplo de cruzamento de duas rodovias, onde existe 

um trevo com viaduto: são as rodovias estaduais SP-500, interceptada pela SP-502. Os 

nós são importantes na definição de rotas, pois neste caso o sistema será capaz de 

entender, por exemplo, que é possível fazer uma rota que venha do sentido Sul-Norte 

(aproximadamente) da Rodovia SP-500 e faça uma conversão a direta pelo nó 1, 

passando pelo nó 2 e seguindo pelo sentido Oeste-Leste (aproximado) da Rodovia SP-

502. Pela conectividade introduzida, não seria viável uma rota passando pelo nó 1 e 

seguindo pela Rodovia SP-500 e fazendo uma conversão à direita no meio do viaduto 

para a Rodovia SP-502. Percebe-se aí a importância da correta definição dos nós com 

relação à técnica de modelagem do mundo real, no processo de digitalização para uso de 

arquivos vetoriais em aplicações de roterização em SIG. 

 Nó de intersecção 

Caso de viaduto 
Sem intersecção 

Nó 1

Nó 2
SP-500

SP-502

Nó 3

Nó 4

Linhas vermelhas = linhas 
vetorias das rodovias 
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 Na figura 2.6 temos um exemplo de aplicação de conectividade entre entidades 

de diferentes planos de informação5 (layers). Percebe-se que a propriedade de 

conectividade aplica-se apenas para o cruzamento entre as entidades que estão no 

mesmo plano de informação, ou seja, os nós 1, 2 e 3 pertencem ao plano de informação 

de hidrografia, enquanto o nó 4 pertence ao plano de informação de rodovias. Assim, 

topologicamente, para este caso, não existem nós nos cruzamento dos rios com 

rodovias. 

 Em alguns casos haverá coincidência de vértices de feições adjacentes (limites 

municipais e rios, estradas e culturas, etc) como é o caso da figura 2.7. Nesse caso, 

considera-se que os pontos comuns são nós e possuem coordenadas idênticas nos dois 

arquivos correspondentes. 

Figura 2.6 – Propriedade de conectividade: exemplo de cruzamento de via com rio. 

                                                           
5 Planos de informação: termo conhecido popularmente como layer, sendo aqui traduzido como plano de 
informação, onde digitaliza-se cada uma das diferentes feições, tais como rios, rodovias, ferrovias, etc. 

Nó 1 

Nó 2 

Nó 3

Nó 4

Rodovias 
Hidrografia 
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b) Vizinhança e adjacência entre objetos de um mesmo plano de informação: os 

elementos vizinhos, ou seja, polígonos vizinhos devem possuir obrigatoriamente todos 

os vértices sobrepostos e com coordenadas coincidentes nas linhas de fronteira, sendo 

que a não obediência a tal critério pode gerar problemas futuros na criação de novos 

objetos. Na figura 2.7 existe um erro de digitalização muito comum quando não é 

realizada a digitalização de um lado de polígono com exata sobreposição de vértices 

(formando o nó), não sendo observado o conceito de vizinhança e adjacência. O correto 

seria que 3’ e 3” fossem um nó (nó 3, por exemplo, numa posição média). Este tipo de 

inconsistência pode levar a erros, por exemplo, no cálculo de áreas e problemas no 

processamento de combinação de objetos gerando-se ilhas6. 

 

Figura 2.7 – Vizinhança e adjacência entre objetos do mesmo plano de informação. 

 

c) Vizinhança e adjacência entre objetos de diferentes planos de informação: os 

elementos vizinhos, ou seja, polígonos e linhas vizinhos devem possuir 

obrigatoriamente todos os vértices sobrepostos nas linhas de fronteira (formando nós), 

                                                           
6 Ilhas: correspondem a polígonos que podem reduzir ou adicionar valores no cálculo final de uma área. 
No caso de redução temos por exemplo, uma área de uma fazenda com seus limites e um lago interno a 
esta; para saber qual a área de plantio devemos excluir a “ilha” ou área do lago. Já no caso de adição 
temos por exemplo a Ilha de Marajó que faz parte do Estado do Pará, onde a área efetiva será a soma da 
área continental do estado mais a Ilha de Marajó. 

Não sobreposição de nós 

3’

3”

1

2
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sendo que o não estabelecimento de tal critério pode gerar problemas futuros em casos 

de consulta de intersecção de objetos (vide figura 2.8). Tal cuidado também dependerá 

do sistema utilizado, caso dos desktop SIG, os quais geralmente não trabalham com a 

estrutura Winged Edge. 

 

Figura 2.8 – Vizinhança e adjacência entre objetos de diferentes planos de informação, 
onde a linha vermelha corresponde à estrada de rodagem e os polígonos a diferentes 

usos do solo. 
 

Na figura 2.8, podemos exemplificar o caso típico de uma estrada de rodagem 

que divide diferentes tipos de uso do solo (culturas, zona urbana). Pelo conceito de 

vizinhança e adjacência entre objetos de diferentes planos de informação, percebe-se 

que a estrada deve obrigatoriamente ser digitalizada sobre a linha que divide esses 

polígonos. Outro caso semelhante é quando temos estradas sobre limites 

municipais/estaduais. 

d) Excesso de Compilação Cartográfica: os dados para serem transferidos para o SIG 

devem ser simplificados tanto quanto possíveis. Não é viável e operacional a utilização 

de feições com excesso de detalhes cartográficos, ou seja, no caso de polilinhas que 

representam uma estrada de ferro deve-se utilizar um padrão de estilo simples, sem os 

traços perpendiculares como comumente se encontram na representação das convenções 

cartográficas de um mapa. Outro exemplo, que também está dentro dessa propriedade, 

Pasto 
SP - 40 

Vértices  comuns 
entre os objetos 
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diz respeito às hachuras que não devem preencher um elemento de polígono, já que isso 

não é necessário para um SIG. No momento em que seja necessário imprimir o mapa, as 

convenções cartográficas para cada feição serão definidas pelo SIG, que a partir dos 

atributos descritivos ativará a representação cartográfica de acordo com os padrões 

desejados (IBGE, IGC, por exemplo). 

Na figura 2.9 temos um caso típico de excesso de compilação cartográfica de 

uma estrada de ferro. Analisando melhor o caso, do ponto de vista de uso em sistemas 

SIG, quando se faz a importação dos dados gráficos referente a esse plano de 

informação cada uma das retas, perpendiculares à polilinha e espaçados regularmente ao 

longo desta, serão interpretados como outra entidade. Isso, em um ambiente SIG, não 

adicionariam nenhuma informação útil, além de aumentar o tamanho final do arquivo 

vetorial. Sendo assim, o mais prático seria a digitalização apenas da polilinha com o 

posterior lançamento e um atributo, que indicaria que a representação final da linha 

deve seguir as convenções cartográficas.  

 Na figura 2.10 a situação é semelhante ao caso que ocorre na figura 2.9. Aqui 

cada símbolo produzido pela hachura criada no processo de digitalização será 

interpretado pelo SIG num processo de migração de dados de um CAD, por exemplo, 

como sendo cada entidade individualizada, proporcionando um arquivo muito maior 

ainda que na situação anterior devido à ocorrência desses elementos gráficos. O correto 

seria como de forma análoga à discutida anteriormente, realizar-se apenas a 

digitalização do polígono sem a introdução de hachuras. 

Como os sistemas SIG, em geral, também não são tão poderosos no que diz 

respeito ao processo de compilação cartográfica, por serem sistemas mais voltados para 

a análise, outra opção seria a migração dos dados digitalizados para um sistema 
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específico de compilação cartográfica (desenho), tais como o Dry e o MapFinisher, por 

exemplo. 

 

 

Figura 2.10 - Excesso de compilação cartográfica: hachuras. 

Entidades poligonais com 
hachuras 

 

Ferrovias digitalizadas com 
Excesso de representação 

cartográfica 

Ferrovias digitalizadas 
simplificadamente com 
previsão de uso em SIG 

Entidades poligonais sem 
hachuras, prevendo uso para 

SIG 

Figura 2.9 - Excesso de compilação cartográfica: estrada de ferro. 
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 Outros problemas conceituais de digitalização também são tratados por DAVIS 

JR.; FONSECA (1994), como por exemplo: 

e) Quebra indevida de objetos em diversas partes durante a digitalização: um elemento 

vetorial apresenta-se quebrado em várias partes, tal como um rio representado por várias 

polilinhas ou um polígono com um determinado lado quebrado mais de uma vez para 

uma mesma vizinhança (vide figuras 2.11 e 2.12). 

 Na figura 2.11 temos um exemplo de um rio “quebrado” em diversas partes. O 

correto seria ter digitalizado esse trecho como uma só entidade. No entanto, uma vez 

deletada a falha pode-se efetuar uma edição de modo a transformar esse trecho em uma 

única polilinha. 

 

 

Figura 2.11 – Quebra incorreta de entidades lineares em diversas partes. 

Nó 1Nó 2

Nó 3

Nó 4 

Nó 1

Quebra de uma entidade (rio)
em vários trechos 

Polilinha sem quebras
após a edição ou com
a correta digitalização

Nó 2 



 26

 Na figura 2.12 temos um exemplo de erro na digitalização de uma entidade de 

área: por algum problema não se fez a junção dos trechos e a conversão dos mesmos em 

uma única polilinha fechada. Existem ferramentas para isso, nos programas de SIG, 

aplicando-se a topologia ou a conversão para polígono, ou nos programas CAD, com a 

conversão para polígono. Não é necessário que o elemento seja obrigatoriamente 

convertido em uma entidade de área antes de ser introduzido para o ambiente SIG, mas 

pelo menos deve estar digitalizado como sendo uma só entidade ou elemento. 

 

 

 

Figura 2.12 – Quebra de entidade de área em diversas partes. 

 

Nó 1 

Nó 2
Lago digitalizado por
partes, resultando em
várias polilinhas 

Nó 3

Lago digitalizado 
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f) Quebra de objetos na divisão cartográfica (vide figura 2.13): ocorre quando se faz a 

junção dos documentos cartográficos de um mapeamento sistemático. Deve-se lembrar 

que os SIGs permitem a elaboração de um único arquivo vetorial, a partir de várias 

folhas. A sugestão que se dá nesse caso é que seja feita a união desses arquivos e a 

posterior edição nas áreas de divisa, para resolver o problema de descontinuidade das 

entidades gráficas, o que pode ser resolvido por meio de ferramentas de SIG ou 

manualmente pela checagem na fronteira entre os arquivos digitais. Uma idéia 

apresentada por DAVIS JR.; FONSECA (1994), é a do abandono das divisões 

cartográficas e a adoção de alguma outra metodologia de divisão de arquivo, como por 

exemplo, levando em conta as quadras ou grupo de quadra (caso em que se chegue a tal 

detalhe cartográfico). Para a saída e plotagem poderia ser utilizado o modo de 

editoração7 aplicando-se o recorte8 para a folha de interesse. 

 A figura 2.13 mostra um polígono dividido em duas partes, em função da divisão 

cartográfica, sendo que o polígono da direita pertence a um arquivo (mapa) e o da 

esquerda a outro. Em ambiente SIG, se deve transformar as partes numa única entidade. 

 

g) Desencontro de bordas: em casos em que cada carta é gerada individualmente (por 

exemplo, através de restituição aerofotogramétrica; feita pelo mesmo ou até por outro 

operador), é comum a ocorrência de desencontros nas fronteiras entre as folhas, ou seja, 

                                                           
7 Editoração: para os programas de SIG é possível a criação de um layout (ou disposição) de plotagem, ou 
seja, uma janela onde o usuário pode criar o rodapé e a legenda, seguindo um conceito diferente da 
reprodução de mapas por meio de filmes de cores. Com essa facilidade é possível que seja criado um 
polígono de recorte, que apresentará no documento final de plotagem, apenas a área correspondente a 
uma folha de interesse que se queira imprimir. Um exemplo seria a plotagem de uma folha 1:50000, do 
IBGE, onde poderíamos criar um polígono formado pelas linhas do reticulado da folha a ser plotada e, ao 
selecionar este polígono, o SIG se encarregaria de colocá-lo na referida janela de representação para 
depois então o usuário criar rodapé, coordenadas de referência e cabeçalho. 
8 Recorte: aqui o termo refere-se ao fato de se utilizar qualquer polígono fechado sobre a área de intersse 
para apresentar apenas a área de interesse, como por exemplo, uma folha do IBGE, 1:50000, do 
mapeamento sistemático ou um bairro. Então o referido polígono que define á área de interesse é 
selecionado para mostrar, no modo de apresentação do SIG, apenas essa área, sendo realizada uma 
posterior reprodução em papel. 
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uma inconsistência topológica aliada a uma diferença geométrica, as quais devem ser 

tratadas. Deve-se então aplicar um processo de edição e efetuar a junção das entidades 

em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Quebra de objetos em função da divisão cartográfica. 
Fonte: adaptado de DAVIS JR.; FONSECA (1994). 

 

 Na figura 2.14 pode-se visualizar um caso típico desencontro de bordas de duas 

folhas diferentes, onde a fronteira do polígono da direita não coincide com o polígono 

da direita. Tal problema pode ocorrer também com feições lineares, tais como rios, 

curvas de nível, estradas, etc. 

 

Figura 2.14 - Desencontro de linhas na divisão de folhas. 
Fonte: adaptado de DAVIS JR.; FONSECA (1994). 

Folha 1 Folha 2 

Folha 1 Folha 2
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h) Excesso de vértices: é proveniente do registro de pontos muito próximos, o que pode 

ocorrer, por exemplo, no processo de digitalização em modo contínuo e, que pode ser 

agravado no processo de conversão, quando os arcos ou curvas são transformados em 

polilinhas. Assim, a recomendação é de realizar a digitalização empregando elementos 

menos sofisticados, tais como polilinhas simples e polígonos e, se for o caso de 

suavização (para melhorar a aparência) realizar essa operação no SIG. 

 Na figura 2.15 é apresentado um caso de excesso de vértices numa entidade de 

área, onde se percebe que alguns vértices são desnecessários, por representarem um 

único segmento de reta, para o que bastariam dois pontos. 

 

Figura 2.15 - Excesso de vértices. 
Fonte: DAVIS JR. e FONSECA (1994). 

  

 Alguns programas (como o AutoCAD, por exemplo) possuem funções para a 

simplificação de linhas, que reduzem automaticamente o número de pontos, devendo o 

usuário fornecer alguns parâmetros que acabam controlando a suavidade das linhas da 

figura resultante. Para maiores detalhes veja-se o trabalho de BERNARD (1998). 

- Erros de fechamento topológico: no processo de conversão pode existir a especificação 

de que alguns elementos sejam poligonais fechadas em função daquilo que representam. 
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Existem funções dentro dos programas que forçam essa condição. Mas por descuido na 

digitalização podem existir polígonos abertos, de modo que essa condição pode não ser 

perceptível visualmente no sistema CAD. Já no ambiente SIG, o usuário deve identificar 

as entidades que deveriam ser polígonos e não são, em cada plano de informação e a 

seguir realizar a conversão para entidade de área. 

 Na figura 2.16 apresentamos uns exemplos típicos de não fechamento de 

elementos poligonais, sendo que uma pura e simples conversão para polígono pode não 

ser suficiente para sanar a dificuldade, sendo necessário uma prévia edição de nós. Um 

procedimento automático, dependendo do caso, pode gerar ilhas de polígonos (caso b), 

da figura 2.16). 

 

Figura 2.16 – Exemplo de polígonos não fechados corretamente. 
Fonte: adaptado de DAVIS JR.; FONSECA (1994). 

 

i) Erros de codificação em níveis (planos de informação) e atributos: os sistemas CAD, 

em geral, quando não recebem nenhum tipo de customização (espécie de programação 

a) deficiência

b) excesso
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para tornar o sistema mais aplicado para produção e uso dos técnicos) permitem a 

criação de todo tipo de entidade gráfica com seus atributos em qualquer plano de 

informação. Isso pode gerar na digitalização final a mistura de diferentes tipos de 

entidades, ou seja, um mesmo plano de informação pode conter elementos de área com 

elementos pontuais e elementos lineares, resultando em inconsistências que podem 

resultar em erros. Por exemplo, cálculos de área (na avaliação, por exemplo, de áreas de 

desmatamento), quando houver um ponto (sem área) misturado com polígonos. Nesse 

caso se o objetivo é o cálculo de área, deve-se incluir nesse nível somente os polígonos. 

 Para finalizar vale a pena alertar para a confusão entre atributo alfanumérico e 

entidades de texto, que ocorre com grande freqüência. O atributo alfanumérico 

corresponde às informações relativas a uma certa entidade, que podem estar 

armazenadas num banco de dados externo (com acesso via ODBC9) ou interno ao SIG. 

Já as entidades de texto representam a toponímia de um mapa, as quais podem ser 

copiadas fielmente num processo de conversão, compondo apenas um plano de 

informação visual, que será útil na compilação cartográfica. Outra forma de obtenção 

dos textos para a compilação cartográfica é por meio da apresentação dos rótulos a 

partir dos atributos alfanuméricos. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ODBC: object database conection é um termo em inglês que em português pode ser interpretado como 
uma conexão via objeto a um banco de dados remoto, ou seja, o SIG tem os seus elementos geométricos e 
estes possuem um código comum ao existente num banco de dados do tipo Oracle, Sybase, Informix, 
Acces, Dbase, SQL Server, entre outros. Essas informações podem ser acessadas pelo SIG de modo a 
gerar os mapas temáticos e as análises. 


