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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal desenvolver formas de representação da 

densidade demográfica para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Acredita-se 

que estes estudos possam estabelecer metodologias de trabalho úteis para subsidiar ações 

de planejamento e gestão desta complexa metrópole. Os estudos desenvolvem um 

procedimento com análise espacial realizado em ambiente SIG, o tratamento dasimétrico. 

O tratamento dasimétrico procura resolver certas incoerências do método coroplético, 

quando este é aplicado a bases censitárias, para isso conta com bases auxiliares de 

informação para melhor localizar a distribuição de densidade populacional. Tal 

procedimento é oportuno pois conta-se com considerável patrimônio cartográfico 

disponível para a área em estudo. Para dar coerência aos procedimentos realizados, faz 

uma revisão com um viés humanista, procurando entender o estado da evolução da 

Cartografia, posicionando a análise espacial em meio a outras linguagens, correntes 

cartográficas e suas discussões. 

 

 

 

Palavras Chave: análise espacial, população, dasimétrico, setores censitários, 

planejamento urbano   



Abstract 

 

This research has as main purpose to develop types of demographic density representation 

from the Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  It’s believed that studies could 

establish useful work methodologies to subsidize planning actions and management of 

this complex metropolis. Studies develop a procedure with spatial analysis accomplished 

in GIS environment, the dasymetric treatment. The dasymetric treatment seeks to solve 

certain inconsistencies from choropleth method, when this is applied to a census basis, 

for this auxiliary basis of information is needed to better locate the distribution of 

population density. Such procedure is timely because it can count on considerable 

cartographic property available to the study site. To give consistency for performed 

procedures, revises with a humanistic bias, looking for understand the evolution status of 

Cartography, positioning the spatial analysis amid other languages, cartographic chains 

and their discussions. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento cartográfico atual dispõe de uma diversidade de recursos e de 

novas técnicas para serem aplicadas. A difusão dos SIGs nos quais são possíveis a 

manipulação de um acervo diversificado de bases cartográficas torna instigante ao 

pesquisador a realização de estudos com níveis de complexidade outrora inviáveis pela 

dificuldade em acesso a recursos tecnológicos. 

A Região Metropolitana de São Pulo (RMSP) se apresenta um objeto oportuno 

para esta proposta pela sua complexidade geográfica. É a região metropolitana mais 

populosa do país com 19,7 milhões de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011a) distribuídos por seus 39 municípios com 

diversidade de situações de processos de urbanização. 

 Aliada à complexidade temos uma disponibilidade de bases cartográficas que 

tornam operacional estudos com maior detalhamento deste objeto, vale destacar que a 

EMPLASA é um órgão de planejamento criado em 1974 (GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 1974) concomitantemente a instituição da RMSP em 1973 (BRASIL, 

1973) que produziu nos seus 40 anos de existência considerável patrimônio cartográfico 

com cobertura a este recorte espacial.  O tema escolhido para esta pesquisa foi a densidade 

demográfica, pois é tema pertinente para subsidiar estudos urbanos na região. 

O estudo de densidade demográfica na RMSP, foi realizado em ambiente de SIG 

através do tratamento dasimétrico. Este tratamento correlaciona uma base censitária a 

uma base de informações auxiliar visando estabelecer um refinamento da localização da 

densidade demográfica. A base censitária utilizada foi a base vetorial de setores 

censitários do Censo 2010 do IBGE, as bases auxiliares foram estabelecidas através da 

modelagem espacial de um conjunto de bases de trabalho, dentre os quais: base de Uso 

do Solo da Emplasa, densidade  de eixo viário e de logradouros na RMSP da Promaps, 

áreas com maior propensão de vegetação segundo NDVI aplicado as imagens Landsat e 

áreas ambientalmente restritivas segundo base vetorial das Unidades de Conservação 

ocorrentes na RMSP do Ministério do Meio Ambiente. O resultado do trabalho foi 

apresentado em três mapas principais em formato A3 enfocando toda a RMSP e 

cartogramas auxiliares com maior detalhamento com enfoque em dois recortes 

específicos da RMSP: uma com foco em áreas centro-urbana e outro em área periférica 

da RMSP. A ideia é poder auditar as modelagens espaciais realizadas bem como os 
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resultados do tratamento dasimétrico em diferentes contextos urbanos. 

O desenvolvimento teórico desta pesquisa se pautou na crença de que a 

Cartografia vem passando por inovações em sua área de conhecimento. Estas inovações 

acontecem em três frentes: desenvolvimento técnico e tecnológico; evolução da 

linguagem através dos seus sistemas de signos; e na produção do espaço (meio) com a 

inserção de sistemas técnicos.  

 No momento atual, já é perceptível que a informação geoespacial está presente 

em todas as ações do cotidiano, isto ocorre pelo fato de que, assim como ocorreu com a 

Internet, as geotecnologias têm uma grande penetrabilidade (CASTELLS, 2011) e seu 

uso tem sido um dos fatores de convergências dos sistemas informacionais. 

Tal cenário tem influenciado na forma de atuação de profissionais e pesquisadores 

da Ciência Geográfica e Cartográfica bem como tem suscitado o aumento da base de 

usuários de informação geoespacial e SIGs. O que leva a discussão quanto a definição da 

Cartografia na atualidade.    

Tradicionalmente em cursos de graduação o ensino de Cartografia se estrutura em 

dois componentes principais: a Cartografia Sistemática e a Cartografia Temática. 

A Cartografia Sistemática vai tratar de formas de fundamentação do 

posicionamento dos objetos na superfície terrestre, para isso é estabelecido um modelo 

matemático da Terra onde a superfície terrestre é projetada no plano. Como a passagem 

do tridimensional para o bidimensional é impossível sem certas generalizações, são 

descritas e previstas tais distorções de forma matemática, estabelecendo assim as 

diferentes projeções cartográficas. 

 A Cartografia Temática procura a forma mais eficiente para representar 

fenômenos da superfície terrestre divididos em temas. Os significados são organizados 

de forma inteligível através de uma linguagem gráfica denotando, entre outras 

características, a seletividade, o ordenamento ou a proporcionalidade dos fatos. 

Esse conhecimento é cientificamente consolidado e também tem seus conteúdos 

disseminados de forma didática no ensino básico brasileiro através das Propostas 

Curriculares Nacionais (BRASIL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 

1998). 

Já na área de pesquisa ou atuação profissional, somente o conhecimento 
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cartográfico tradicional se mostra insuficiente. O mundo em transformação em que 

vivemos hoje, o qual Castells (2011) descreve como a era do informacionalismo, onde o 

desenvolvimento tecnológico propiciou uma nova relação entre a sociedade e o uso da 

informação, é percebido com aceleradas mudanças nas formas de pensar e agir das 

pessoas. Tal circunstância teve um impacto significativo em todas as áreas de 

conhecimento, em Cartografia especificamente, podem ser citados os seguintes fatores: 

- Há uma maior disponibilidade de recursos a serem agregados ao conhecimento 

cartográfico através do advento das geotecnologias; 

 - A convergência tecnológica disseminou o uso da informação geoespacial em 

várias áreas de conhecimento e setores da sociedade tornando a cartografia uma área 

interdisciplinar; 

 - Com o advento dos SIG a atuação em cartografia passou a exigir conhecimentos 

de processamento e armazenamento de informações; 

 - A difusão da internet vem suscitando ao geógrafo pensar em várias e novas 

formas de publicação da informação cartográfica. 

- A difusão de plataformas de WEBSIG de grande alcance popular fomentou o 

uso da informação geoespacial por qualquer cidadão para funções banais do cotidiano, 

situação que vem sendo chamada de neogeografia. Na neogeografia são discutidas além 

de formas de representação, também formas de interação com a base de usuários  

(GIRARDI, 2014a; PÉREZ MACHADO, 2014). 

 - O mundo em transformação vem suscitando uma evolução da linguagem para 

descrever fenômenos socialmente mais complexos bem como novas metodologias de 

análise são necessárias para explicá-los. (GIRARDI, 2014b; FONSECA, 2007) 

Também deve ser lembrado que no campo teórico houve um distanciamento da 

Geografia Humanista da Cartografia na década 1970 por conta da renovação 

epistemológica (FONSECA, 2007; PÉREZ MACHADO, 2014). 

O desenvolvimento desta pesquisa está longe de discorrer sobre todas estas 

problemáticas. Estas são aqui elencadas apenas para denotar a motivação que levou ao 

formato da organização dos conteúdos da pesquisa.  

Procurando compreender a definição da Cartografia na atualidade foram 

desenvolvidas duas abordagens. Uma abordagem procurou compreender os limites da sua 
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linguagem, com base na semiológica gráfica de Bertin (BERTIN; WESTPHALEN, 1986) 

e no desenvolvimento da análise espacial promovido pela difusão dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs). Uma segunda abordagem foi feita através da 

compreensão do meio técnico-científico-informacional, meio onde ocorrem as inovações 

técnicas e tecnológicas na sociedade que irão repercutir em toda área de conhecimento. 

O conceito de meio-técnico cientifico-informacional foi desenvolvido por Milton Santos 

(SANTOS, 2008a) e é uma forma de descrever o mundo atual por meio da Ciência 

Geográfica. Nesta proposta o espaço é analisado por meio da inserção de sistemas 

técnicos, estes irão caracterizar diferenças espaciais e temporais. 

Assim, deparou-se nesta pesquisa com discussões abarcando duas problemáticas: 

uma na área conceitual, que discorre sobre conteúdos que se acharam pertinentes para a 

compreensão do pensamento cartográfico na atualidade, a outra é a aplicação de técnicas 

de geoprocessamento e de representação cartográfica aplicadas em formas de 

representação da densidade demográfica da RMSP com a utilização do método 

dasimétrico. Estas duas problemáticas são distribuídas nas seções descritas a seguir. 

Na seção 2 são expostos os conceitos geográficos para a compreensão do 

conhecimento cartográfico de uma forma mais ampla com viés humanista. Como um 

conhecimento transformado e ampliado através da inserção dos sistemas técnicos no meio. 

Para desenvolver esta ideia foi utilizado o conceito de meio técnico-científico-

informacional, neste, o espaço geográfico é interpretado como um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e sistema ações os quais são inseridos no meio através de sistemas 

técnicos, estes trazem consigo racionalidade próprias no território (SANTOS, 2008a). 

Estes conceitos serão também retomados na seção 4.  

Na seção 3 foram abordados conhecimentos que discorrem sobre os atuais limites 

da Cartografia como uma linguagem. Assim dois temas foram desenvolvidos: um com 

base na semiologia gráfica de Bertin (BERTIN; WESTPHALEN, 1986), que estruturou 

cientificamente as formas de representação cartográfica possibilitando uma leitura 

universal de fenômenos complexos; o outro discorre sobre a retomada da análise espacial 

decorrente da disseminação do Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e as formas 

de modelação da informação cartográfica no ambiente computacional. 

Na seção 4 são retomados os conceitos desenvolvidos na seção 2, nesta abordagem 

são apresentados quatro sistemas técnicos que se julgaram pertinentes para a 

compreensão dos novos horizontes da cartografia, são eles: o Mapeamento Sistemático, 
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o GNSS, a Internet e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). A proposta é 

que o atual conhecimento cartográfico é realizado no meio através de uma estreita relação 

a estes sistemas técnicos, daí a necessidade de melhor descrevê-los em sua dimensão 

geográfica por meio dos sistemas de objetos e dos sistemas de ações que o compõem. 

(SANTOS, 2008a) 

Na seção 5 é descrito o recorte de estudo, a Região Metropolitana de São Paulo, o 

patrimônio cartográfico utilizado na pesquisa e um estudo de densidade com base em 

planos de informações comumente utilizados. A proposta é compreender um pouco da 

complexidade deste objeto e estabelecer parâmetros para as análises espaciais 

desenvolvidas nas seções seguintes. 

Na seção 6 é apresentado o Censo do IBGE e sua malha de setores censitários, são 

descritos os conceitos e definições necessários para a operação desta malha em ambiente 

SIG e a problemática da expressão de densidade demográfica em cobertura à RMSP no 

método coroplético. 

Na seção 7 é apresentado o mapa de densidade demográfica da RMSP com base 

nos setores censitários em sua forma original. São descritas as classes de densidade 

populacional utilizadas na pesquisa, que foram mantidas para fim de comparação com 

outras etapas do trabalho. É feita uma análise da distribuição destas classes de densidade 

tanto geograficamente quanto estatisticamente. Uma análise mais detalhada neste 

contexto também é feita em área centro-urbana do Município de São Paulo e em área 

periférica da RMSP. 

Na seção 8 são apresentadas as análises espaciais realizadas nesta pesquisa. É 

nesta seção que foram realizados os principais procedimentos envolvendo o tratamento 

dasimétrico. Foram preparadas duas bases para o tratamento dasimétrico que para 

consolidá-las foi necessária a preparação de seis bases preliminares. O tratamento 

dasimétrico foi realizado em três etapas, de forma a resolver a problemática da grande 

diversidade de tamanhos dos setores censitários. Nas áreas centro-urbanas, apresentam 

área diminuta com maior densidade (até a “extrema densidade”), nas áreas periféricas a 

RMSP, são de maior dimensão, pouco populosos e pouco povoados. 

Na seção 9 é apresentado o mapa de densidade demográfica por setores censitários 

dasimétricos, onde são analisados os resultados com abordagem cartográfica e estatística 

e descritos alguns resultados. 
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Na seção 10 é apresentado o mapa de densidade demográfica pela interpolação 

por kernel dos centróides dos setores dasimétricos e são observadas algumas 

características dessa forma de representação. 

Observações gerais: 

As figuras de forma geral estão próximas ao trecho do texto a que se refere, com 

exceção a partir da seção 7, onde estarão muitas vezes em séries de maneira a melhor 

explicar processos de trabalho. Por exemplo a figura 36, cuja chamada ocorre na seção 

8.1.3, página 128 só será apresentada de fato na página 138 na seção 8.3, em série as 

figuras 35 e 40, que melhor explicam o processo de trabalho da elaboração da base de 

“Mancha urbana” de adensamento populacional. 

Também a grande quantidade de figuras a partir da seção 7, é decorrente da 

representação de um mesmo processo de trabalho em recortes diferentes. Foram 

utilizados três recortes espaciais: recorte com base na RMSP, recorte em área centro-

urbana do Município de São Paulo e recorte em área periférica a RMSP.   

Por fim, espera-se que esta pesquisa contemple um objetivo principal e um 

secundário, a seguir: 

 - Apresentar formas de representação de densidade demográfica para a RMSP 

com base em análise espacial utilizando o método dasimétrico. 

 - Fazer uma revisão da evolução da cartografia atual, verificando as principais 

correntes teóricas desenvolvidas nesta ciência bem como analisar as tecnologias, novos 

recursos e o meio em que ela vem se desenvolvendo, por meio de uma abordagem 

geográfica. 

  



27 
 

2 A CARTOGRAFIA NO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL 

2.1 O meio técnico-científico-informacional 

Partindo-se de uma definição estrita da cartografia, percebemos que ela existe a 

partir da noção de ciência, área de conhecimento consolidada a partir do século XVI e 

XVII, conforme definição da Associação Cartográfica Internacional em 1964: 

Conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos 

resultados e observações diretas e ou de análise de documentação, com vistas 

à elaboração e preparação de cartas, planos e outras formas de expressão, bem 

como sua utilização (COMISSÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA DA 

UNIÃO GEOGRÁFICA INTERNACIONAL, 1978 apud DUARTE, 2006). 

Por outro lado, se partimos de uma visão ampla, onde pressupomos que o homem 

desde a sua existência sempre necessitou de formas para representar o meio para se 

desenvolver e compreender a si mesmo, temos que a cartografia na verdade abrange um 

espectro mais amplo da história da humanidade. A figura 1 procura ilustrar esse ponto de 

vista, apresenta uma pintura rupestre pertencente aos sítios arqueológicos da Serra da 

Capivara-PI, cujos estudos apresentam datação com base em Carbono 14 indicando a 

presença humana nestes locais há pelo menos 50 mil anos (FUNDHAM, 2014). Ela é um 

registro do estado evolutivo do homem primitivo e também um instrumento social de 

informação para o grupo que a concebeu, uma cartografia, portanto. 

 
Figura 1: Pintura Rupestre  

Sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara – PI 

Fonte:(GUIDON, 2007)  

A cada momento histórico temos respectivas cartografias que nos deram a noção 
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de humanidade bem como foram instrumentos de organização social, outros exemplos 

que podem ser citados são os mapas T do discurso teocêntrico na idade média, bem como 

as cartas portulanas com a afirmação de uma superfície contínua tornando possível a 

exploração do mundo pelo homem em lugares desconhecidos. 

A capacidade de se autorrepresentar em seu meio dá à cartografia um foco 

interessante, pois se configura num espelho da sociedade, reflete o seu estado atual e 

também é ponto de partida para a sua transformação. 

Neste sentido, a compreensão da cartografia se torna complexa, pois vivemos 

numa época de transformações aceleradas onde as coisas, os conhecimentos e as atitudes 

parecem exigir novas formas de pensar e novas definições. No desenvolvimento desta 

pesquisa, dois pontos de vistas foram interessantes para a compreensão do mundo atual. 

Castells (2011) denomina o momento atual como a Sociedade em Rede onde a 

convergência das tecnologias de telecomunicações trouxeram novas relações entre 

sociedade e a informação. Santos (2008) vê o momento atual como o ápice das 

contradições do capitalismo num processo de globalização. 

Diante deste cenário a compreensão do fazer em cartografia também encontra seus 

dilemas, os componentes tradicionais instituídos cientificamente já não são suficientes 

para a representação dos fenômenos do mundo segundo demandas atuais, também o 

desenvolvimento tecnológico atual oferece uma diversidade de recursos que ampliam os 

horizontes da linguagem cartográfica. 

Parte da literatura que versa sobre o estado atual da cartografia denota que ela 

passa por uma redefinição, no entanto os diversos autores consultados apresentam 

diferentes vieses deste processo (ARCHELA & ARCHELA, 2010; CAPEL, 2003, 2005; 

CHUVIECO et al., 2005; FONSECA, 2007; GIRARDI, 2014b; PÉREZ MACHADO, 

2009, 2014). 

Uma forma de dar coerência em abordar a linguagem cartográfica em sua 

evolução através das mudanças do meio é através da noção de espaço e meio técnico-

científico-informacional geográfico proposto por Santos (SANTOS, 2008a, 2012) que é 

desenvolvida a seguir. 

Segundo ele o cerne do pensamento geográfico vem da noção de que a 

compreensão do homem social só é possível através da compreensão de sua produção 
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espacial1. Sociedade e espaço formam um par indissociável sendo impossível explicar 

tais instâncias separadamente. (SANTOS, 2008a, 2012)  

O desafio da ciência geográfica em aplicar tal proposta é que para além da 

complexidade dos recortes espaciais tradicionalmente estudados, a ação do homem 

avança em diversas direções por conta do desenvolvimento cientifico e da criatividade 

ampliando a noção do universo a ser estudado. Para abarcar esta totalidade, é dito que o 

espaço pode ser visto como conjunto de sistema de ações e sistema de objetos (SANTOS, 

2008a, 2012). 

Um objeto é uma construção conceitual com valor e significado social. A sua 

existência é condicionada pela sua dimensão física e localização no espaço e também pelo 

fato de haver circuitos de ações sociais que lhe dão significado. Objetos são produzidos 

socialmente por meio da divisão social do trabalho e do conhecimento técnico (SANTOS, 

2008a). 

A divisão social do trabalho é necessária para produção do espaço, obrigando o 

homem a uma vida em comum com seus semelhantes. Da apropriação dos recursos e 

instrumentos de trabalho por diferentes grupos também decorre relações desiguais de 

poder, assim através do trabalho é produzido e moldado espaço em sua forma material e 

também a sociedade em diferentes classes sociais. Também da organização das formas 

de produção decorre a fragmentação do tempo estabelecendo os ritmos a vida cotidiana 

(SANTOS, 2012). 

O ato de produzir é igualmente o ato de produzir espaço. A promoção do 

homem animal a homem social deu-se quando ele começou a produzir. 

Produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à reprodução 

da vida. A produção, pois supõe uma intermediação entre homem e a natureza, 

através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício 

desse intermédio (SANTOS, 2012, p 202). 

Os objetos produzidos apresentam diferentes formas e funções decorrentes das 

diferentes técnicas empregadas, assim o espaço é percebido de forma tácita como 

acúmulo de trabalho e conhecimento. Ao observarmos as paisagens é possível deduzir 

                                                             
1  Segundo Moreira (MOREIRA, 2013), são três autores referenciais na renovação do pensamento 

geográfico brasileiro. Lacoste (2012), apontando a necessidade de uma observação crítica quanto o aspecto 

ideológico do discurso geográfico, Milton Santos (SANTOS, 2008a, 2012), contribuindo para a 

fundamentação epistemológica em seu objeto de estudo, o espaço, e Quaini (Marxismo e Geografia) faz a 

leitura da relação homem meio através da ótica marxista. Nesta pesquisa como o foco é a compreensão da 

relação do espaço geográfico no desenvolvimento da linguagem cartográfica, foi abordado de forma 

preferencial a obra de Milton Santos. 
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através das formas produzidas que o emprego da técnica caracteriza diferentes momentos 

históricos, tornando implícito no espaço a relação: tempo, espaço e técnica (SANTOS, 

2008a). 

Na realidade, toda técnica é história embutida. Através dos objetos, a técnica é 

história no momento de sua criação e no de sua instalação e revela o encontro, 

em cada lugar, das condições históricas (econômicas, socioculturais, políticas, 

geográficas), que permitiram a chegada desses objetos e presidiram à sua 

operação. A técnica é tempo congelado e revela uma história (SANTOS, 2008a, 
p.48). 

Os sistemas de ações que condicionam a existência destes objetos são organizados 

socialmente e são entendidas em três ordens: 

 Ordem da forma simbólica – diz respeito às ações de nível local – as relações 

horizontais e cotidianas. 

 Ordem da forma jurídica – são as ações instituídas no território, de ordem política 

e cultural. No Brasil respondem diretamente as três esferas de governo: municipal, 

estadual e federal. Abrange também formalismos ligados ao econômico e ao 

cientifico. 

 Ordem da forma técnica – aquela ligada às ações de ordem vertical – tem por base 

o processo universal da disseminação da cientificidade e tecnologia (SANTOS, 

2008a). 

Deve-se denotar que o autor faz uma colocação crítica quanto às ações da ordem 

técnica, segundo ele estas trazem consigo uma ideologia implícita alterando formas de 

valorização das coisas no território, que são entendidas como novas racionalidades 

(SANTOS, 2008a, 2012). 

As ações são cada vez mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar. 

Daí a necessidade de operar uma distinção entre a escala de realização das 

ações e a escala do seu comando. Essa distinção se torna fundamental no 

mundo de hoje: muitas das ações que se exercem num lugar são o produto de 
necessidades alheias, de funções cuja geração é distante e das quais apenas a 

resposta é localizada naquele ponto preciso da superfície da Terra (SANTOS, 

2008a, p. 80). 

Sistemas de objetos não têm significado de forma isolada, carregam em si também 

sistemas de ações. Em conjunto formam sistemas técnicos, que acontecem nos territórios 

de forma solidária a partir de sistemas pré-existentes. A funcionalidade deles é revigorada 

pela inserção de novas técnicas e também de novos circuitos de ações (SANTOS, 2008a). 

A sua inserção nos territórios apesar de aparentemente neutra pela tecnificidade 
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que trazem, na verdade trazem intencionalidades próprias, nos quais muitas vezes o real 

interesse é exógeno ao território. Essa relação, segundo o autor, chega a ser perversa 

(SANTOS, 2008b) é percebida de forma mais contundente nas contradições que criam. 

Assim Santos propõe uma forma de análise geográfica da sociedade através de 

uma "dissecação" em sistemas de ações e sistemas de objetos e com isso melhor 

compreender a forma sistêmica em que estas instancias se organizam e se estruturam no 

espaço. Espera-se assim uma melhor fundamentação para a leitura das contradições no 

território.    

A partir deste conceito a noção de tempo é analítica e percebida através da 

inserção dos sistemas técnicos no espaço. Tal noção de tempo pode ser entendida através 

de uma periodização, onde são caracterizados os diferentes estágios de tecnificação nos 

lugares.  Assim são identificados no globo concomitantemente diferentes meios de acordo 

com a intensidade dessa ocorrência. Santos (2008a) descreve três meios geográficos: o 

meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional2. 

 - Meio natural – nestes meios, cessada a intervenção humana os circuitos de ações 

perdem conectividade à ordem que os impulsionam, pois é caracterizado pela ausência da 

implantação de sistemas de objetos técnicos permanentes. Nestes espaços a técnica e o 

conhecimento são dependentes dos fatores físicos naturais onde a noção de tempo, como 

a sazonalidade, a noite e o dia, são fatores de alto condicionamento na divisão dos tempos 

sociais e organização do trabalho. 

 - Meio técnico – a transformação do meio é notada pelo emprego da técnica cuja 

extensão se materializa na implantação de sistemas de objetos. É notável a divisão do 

trabalho que acaba por refletir na estruturação dos grupos sociais com diferentes 

distribuições de poder. Há a sobreposição do tempo social sobre o tempo natural, 

percebida na fragmentação e sincronização de eventos no tempo praticamente sem limites 

(segundos, milissegundos etc..). Neste meio o espaço produzido condiciona a reprodução 

das estruturas sociais.  

 - Meio técnico científico informacional -  diz respeito à difusão de sistemas 

técnicos de abrangência global e da consolidação da civilização tecnológica que traz 

consigo racionalidades próprias e suas consequentes contradições entre ações locais e 

                                                             
2 No original é utilizada o termo “etapas”: “Podemos admitir quer a história do meio geográfico pode ser 

grosseiramente dividia em três etapas: o meio natural...(SANTOS, 2008a, p 234). 
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globais. Tal possibilidade decorre da união entre ciência e técnica, onde a informação é o 

recurso primordial. Como a ciência e a técnica vem abrindo novos horizontes em macro 

e microuniversos, todas as transformações previstas neste período são ainda intangíveis, 

pois ocorrem em todas as áreas de atuação humana sentida de forma globalizada. Entre 

as áreas de atuação que diferenciam este período dos outros podem ser citados: a área de 

sensoriamento remoto, teledetecção e posicionamento global; a produção de nano objetos 

e a revolução genética (SANTOS, 2008a). 

No entanto, enfatiza-se que a percepção desta revolução não se baseia somente na 

técnica ou na ciência. Pois como foi dito, sistemas técnicos trazem racionalidades e 

intencionalidades próprias, o que resulta em novos discursos ideológicos nos territórios, 

uma vez que acabam por alterar a crença e comportamento das pessoas criando um 

ambiente que o autor chama de psicosfera. E através desta que as racionalidades 

encontram vazão para acontecerem mesmo que em determinado momento se apresentem 

contraditórias (SANTOS, 2008a). 

Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interesses dos atores 

hegemônicos da economia, da cultura e da política e são incorporados 
plenamente às novas correntes mundiais. O meio técnico-científico-

informacional é a cara geográfica da globalização (SANTOS, 2008a, p.239). 

A proposta nesta exposição foi explicitar a noção de sistema técnico, tal conceito 

será aplicado como forma de organizar e identificar as ações e objetos e suas tecnologias 

envolvidas na produção e disseminação do conhecimento cartográfico na atualidade. A 

operação deste conceito será feita na seção 4. 

Na seção seguinte é apresentada a evolução da linguagem cartográfica em duas 

abordagens, a semiologia gráfica iniciada por Bertin (BERTIN; WESTPHALEN, 1986) 

e análise espacial, abordagem quantitativa retomada com a disseminação dos Sistemas de 

Informação Geográficas (SIGs). 

  



33 
 

3 A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA 

3.1 A semiologia gráfica 

A linguagem gráfica da cartografia temática atual foi proposta por Jacques Bertin, 

que baseou seus estudos na semiologia gráfica com raízes no estruturalismo de Ferdinand 

Sausse, este por sua vez desenvolveu seus estudos com base na Teoria dos Signos no final 

do século XX (ARCHELA, 1999). 

Bertin criou em 1954, o Laboratoire de Cartographic da École Pratique des 

Hautes Études onde fez estudos com base na semiologia gráfica em várias áreas de 

conhecimento, podendo assim comprovar a sua aplicação (ARCHELA, 1999). Os 

primeiros resultados destes estudos foram publicados em sua obra Sémiologie Graphique 

de 1967, reeditada em 1977. No ano de 1977 lança também La graphique el le traitemente 

graphique de l’information. No Brasil, os textos de Bertin passaram a ser divulgados a 

partir de 1980, com a tradução de um artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia 

e no ano 1986 foi publicada em português a sua obra A Neográfica e o Tratamento  

Gráfico da Informação3 (ARCHELA, 2001). 

Nesta publicação, o conjunto de inovações propostas por Bertin foi denominada 

neográfica4 e é assim definida: 

[...] a neográfica utiliza as propriedades do plano para fazer aparecer relações 

de semelhança, de ordem ou de proporcionalidade entre conjunto de dados. A 

neográfica é o nível monossêmico do mundo das imagens. A neográfica 

designa o sistema de sinais. “Um gráfico” designa toda a construção feita neste 

sistema, seja um diagrama, uma rede ou um mapa (BERTIN; WESTPHALEN, 

1986, p. 176). 

Segundo a neográfica a percepção visual detecta no plano três variáveis sensíveis: 

duas dimensões no espaço plano (x e y) e uma variação do sinal (z). Essas três variáveis 

podem se organizar na forma gráfica através da estruturação em uma matriz. Através da 

análise dos dados da matriz os dados podem ser agrupados em classes mais inteligíveis 

                                                             
3 Para mais detalhes da disseminação da obra de Bertin no Brasil ver Contribuições da Semiologia Gráfica 

para a Cartografia Brasileira de Rosely Sampaio Archela, 2001. 

4  Também conhecida como sistema gráfico de signos (SANTOS, 1990 apud ARCHELA, 1999), e 

representação gráfica, tradução para o português da expressão “la grafique”.(ARCHELA, 1999) 

SANTOS, Márcia M.D. dos. O sistema gráfico de signos e a construção de mapas temáticos por 

escolares. Rio Claro, 1990. Dissertação de metrado. Unesp 
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facilitando a leitura e construção do gráfico/mapa de acordo com o conteúdo temático. 

Assim é possível ao leitor ter uma apreensão instantânea da representação da realidade 

mesmo que seu conteúdo seja complexo, pois o método permite a sobreposição de mais 

de uma matriz em um mesmo recorte geográfico (ARCHELA, 1999; BERTIN; 

WESTPHALEN, 1986). 

A lógica deste processo está em analisar os elementos gráficos em seu aspecto 

monossêmico e polissêmico. As relações monossêmicas, isto é, aquelas com apenas um 

sentido de entendimento e sem ambiguidades, podem ser operadas de três maneiras que 

irão compor o significado da informação: 

 Os elementos apresentam uma relação de diversidade ou similaridade. 

 Os elementos apresentam uma relação de ordem. 

 Os elementos apresentam uma relação de proporcionalidade (com uma 

expressão numericamente subjacente). 

Essas três maneiras de se relacionar os elementos gráficos são operadas através 

das variáveis visuais: tamanho, textura, valor, cor, orientação e forma, estes serão os 

significantes da informação.  Por fim as variáveis sensíveis são representadas em três 

formas de implantação no plano: pontual, linear e zonal (ARCHELA, 1999, 2001; 

BERTIN; WESTPHALEN, 1986; MARTINELLI, 2008). 

As duas dimensões do plano em conjunto com as seis variáveis visuais 

apresentarão propriedades perceptivas que irão traduzir as relações fundamentais entre os 

objetos gráficos de: diversidade, ordem e proporcionalidade, que podem ser: 

 Percepção dissociativa - as imagens se separam espontaneamente é o caso 

do valor e do tamanho. 

 Percepção associativa -  a visibilidade é constante: permitem se agrupar 

espontaneamente imagens diversas em um mesmo conjunto. Se aplicam as 

variáveis forma, orientação, cor e granulação. 

 Percepção seletiva – o olho consegue isolar os elementos ou grupos de 

elementos. A cor, a orientação, o valor, a granulação e o tamanho possuem essa 

propriedade. 

 Percepção ordenada – as categorias se ordenam espontaneamente 
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permitindo uma classificação visual segundo uma variação progressiva. São 

propriedade das variáveis tamanho, valor e granulação. 

 Percepção quantitativa – a relação de proporção visual é imediata a uma 

grandeza numérica. A única variável visual quantitativa é o tamanho (ARCHELA; 

THÉRY, 2008; MARTINELLI, 2008). 

A (figura 2), apresenta as propriedades perceptivas da proposta neográfica através 

do relacionamento: das duas dimensões do plano, das seis variáveis visuais e das formas 

de implantação. 

 
Figura 2: Propriedades perceptivas da semiologia gráfica 

Fonte: (BERTIN; WESTPHALEN, 1986) - organizado por Maurício Yamada 

Destaca-se que a neográfica ao transcrever a informação, utiliza a relação entre os 

signos, e não o signo propriamente. A compreensão destas relações é complementada 

com os componentes essenciais do objeto gráfico, no caso da cartografia a saber: título, 

subtítulo, escala, orientação e legenda (ARCHELA, 1999). 

A importância da neográfica é potencializar a linguagem cartográfica, evitando a 

polissemia na relação de seus elementos gráficos, tornando o mapa como referência para 

deduções cientificas através da análise espacial. Assim o mapa deixa de ser uma mera 

figura, pois através de sua construção lógica pode complementar o discurso geográfico. 
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Diante desta realidade, a cartografia deve constituir-se em um meio lógico 

capaz de revelar, sem ambiguidades, o conteúdo embutido na informação 

mobilizada e portanto, dirigir o discurso do trabalho científico de forma 

abrangente, esclarecedora e crítica, socializando e desmistificando o mapa, 

enaltecendo assim, a especificidade social da ciência cartográfica (ARCHELA, 

1999, p3). 

Segundo Dosse5 (apud GIRARDI, 2014b, p865) a universalização da linguagem 

proposta por Bertin vem da capacidade da “separação entre o conteúdo (a informação ) e 

o continente (os meios do sistema gráfico)”. Através do respeito ao funcionamento 

fisiológico do olhar humano essa linguagem universal é apreendida num instante de 

percepção e por ser natural não necessita de convenções. 

3.2 Análise espacial e geoprocessamento 

O advento dos Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) vem possibilitando 

uma abordagem complexa do espaço com bases em recursos computacionais e 

abordagem quantitativa. No entanto deve se atentar que esta área de conhecimento não 

surgiu em decorrências da plataforma tecnológica em si. O SIG é na verdade uma 

oportuna retomada de estudos com base em análise espacial sendo, portanto, mais uma 

etapa evolucionária desta metodologia científica (FERREIRA, 2006; PÉREZ 

MACHADO, 2014). 

A análise espacial consiste em uma abordagem através da generalização do espaço 

em formas de representação cartográficas. É uma abordagem quantitativa concebida 

sobre o espaço euclidiano. Atualmente com a disseminação dos Sistemas de Informação 

Geográfica, a análise espacial passou a ser então um recurso relevante para o estudo 

geográfico bem como passou a ampliar as formas de pensar dessa ciência. 

Segundo Ferreira (2006) a análise espacial teve origem na tradição geográfica 

anglo-saxônica em meados do século XX, sobretudo com estudos de Robert David Sack 

nos anos 70.  Sack fez duas abordagens com concepções antagônicas, mas 

complementares, a corológica e a espacial. A abordagem corológica tem como arcabouço 

a escola francesa de Vidal de La Blache e a antropogeografia germânica de Ratzel. Ela 

enfatiza a natureza e as relações entre lugares e regiões especificas. Foi fundamentada por 

                                                             
5 DOSSE F. A história do estruturalismo v. 2: O canto do cisne – de 1967 a nossos dias. Campinas: Ed. 

Unicamp / Ensaio, 1994. 
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Hartshorne (1939) 6  por meio dos conceitos de região especifica e lugar através da 

verificação da distribuição desigual dos objetos no espaço. A metodologia aplicada por 

Hartshorne foi o método de diferenciação e integração de áreas, nesta abordagem são 

feitas descrições das características sintetizadas a partir da relação de seus componentes 

e observações quanto à combinação de fenômenos inter-relacionados (SACK, 19747 apud 

FERREIRA, 2006). 

A abordagem espacial disserta sobre o arranjo geométrico dos fenômenos e 

congrega conhecimentos e recursos da cartografia. (FERREIRA, 2006). Nela são 

observadas o arranjo espacial, enaltecendo a localização e distribuição dos fenômenos, e 

não o fenômeno em si. (SACK 1974 8, apud FERREEIRA, 2006). Tal proposta valoriza 

a representação geométrica e, por conseguinte, o mapa. 

Os primeiros Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) surgiram nos EUA na 

década de 50 e no Canadá na década de 60 e seu uso era limitado por restrições 

tecnológicas. (CÂMARA; DAVIS, 2001). Nas duas últimas décadas, devido à revolução 

tecnológica com base na difusão da informática e consequente disseminação dos SIGs, 

estudos demandando a abordagem em análise espacial passaram a ser crescentes, assim o 

uso destas plataformas deixa de ser restrita a usos governamentais, institucionais ou 

corporativos, sendo que atualmente é no uso pessoal onde se encontra a maior base de 

usuários (FERREIRA, 2006). Ainda com a recente convergência de tecnologias de 

telecomunicação e de posicionamento global, a informação geoespacial passa a ter seu 

uso banalizado, presente em muitas atividades cotidianas através de aplicativos em 

smartphones. 

Em meio acadêmico, uma discussão que se faz quanto aos SIGs é o 

questionamento se ele se configura como ciência ou recurso de análise complementar à 

geografia. Uma problemática do SIG, é que ele vem se tornando uma plataforma 

interdisciplinar, daí que muitos profissionais passam a “fazer geografia” com base no 

domínio técnico de plataformas SIG. Outra crítica que se faz é que mesmo geógrafos se 

afastam do cerne epistemológico da geografia humana para abordar trabalhos somente 

com base em técnicas de geoprocessamento ou de sensoriamento remoto. Em outra ponta, 

                                                             
6 HARTSHORNE, R. The nature of geography: A Critical Survey of current thought in the light of 

the Past. Lancaster: Association of American Geographers, 1939 

7 SACK, R. D. The spatial separatism theme in geography. Economic Geography, v. 50, n. 1, p. 1–19, 

1974 
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geógrafos com posições humanistas radicais assumem posições refratárias ao SIG e 

mesmo a Cartografia (PÉREZ MACHADO, 2014).  

Para Capel (2003, 2005), o SIG é uma área de conhecimento que ainda não se 

desenvolveu o suficiente para sustentar status científico pleno. Defende a Geografia como 

uma ciência social, portanto considera inaceitável pesquisas em geografia apenas com 

base em SIG, desvinculados do cerne teórico da Geografia Humana. Acrescenta que a 

institucionalização de uma ciência tem dimensões conceituais e sociais, que para além 

dos arquétipos teóricos, uma ciência também é impulsionada por oportunidades 

institucionais e pela divisão social do trabalho intelectual 8. 

Chuvieco et al., (2005); e Perez Machado (2009) apontam que o preconceito por 

parcela da academia em relação ao SIG advém do próprio desconhecimento de suas 

potencialidades, por se basear em tecnologias e linguagens mais recentes. Completam que 

o SIG tem muito a contribuir a Geografia com formas mais precisas de análise e por 

renovar o uso da cartografia. Através do SIG, a Cartografia oferece além das formas de 

representar, também novas formas de pensar a Geografia com base em análise espacial. 

O contrário também se aplica, a Geografia é a Ciência que mais tem a contribuir ao SIG, 

pela tradição em abordagem territorial, espacial e conhecimento do meio físico. 

Concluem também que faz parte das demandas contemporâneas científicas o 

conhecimento das tecnologias digitais como forma de se relacionar e compreender o 

mundo em sua evolução tecnológica, nisto o SIG tem oportunamente cumprido este papel. 

Chuvieco et al., (2005) também aponta que conforme Harvey (1969)9, o SIG 

incorpora os quatro princípios nucleares da disciplina: morfometria, relações causa-efeito, 

analises temporais, e analises funcionais e ecológicas.  

Apesar da discussão quanto a institucionalização desta área de conhecimento, há 

consenso entre diversos autores que o geógrafo deva ter conhecimentos mínimos para 

auditar mapeamentos ou dados finais oriundo de processos baseados no SIG.  Tal postura 

é relevante pois como se sabe, pode haver erro ou manipulação no uso de dados levando 

a resultados inadequados ou tendenciosos.  

                                                             
8  As discussões envolvendo os autores (CAPEL, 2003, 2005; CHUVIECO et al., 2005; PÉREZ 

MACHADO, 2009), advém de uma série de artigos publicados na revista Biblio 3W que tratam de 

observações críticas e favoráveis quanto a institucionalização do SIG na academia.   

9 HARVEY, D. Explanation in Geography. London: Edward Arnold, 1969. 
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Na verdade, assim como é esperado um olhar crítico e fundamentado na análise 

da relação sociedade e natureza, também é esperado essa mesma postura do geógrafo na 

análise de materiais com formas de representação do mundo ou partes do mundo e seus 

fenômenos em qualquer sistema gráfico. Segundo o alcance desta pesquisa, o 

geoprocessamento ou SIG ainda não consolidou um corpo teórico próprio, muito de sua 

literatura trata de formas de modelização da realidade em ambiente computacional ou 

aplicação de procedimentos com base em conceitos específicos desta área de 

conhecimento. No entanto a alta capacidade de processar bases de informações diversas 

de forma coerente, aliando processamento com recursos gráficos e alfanuméricos tem 

tornado esta plataforma atraente a várias áreas de conhecimento. Neste processo a 

Geografia vem sendo atingida por novas demandas, pois análise complexas do território 

com recursos de SIG torna instigante a aplicação de conceitos teóricos da Geografia 

Humana como conceitos da Geografia Física, por conseguinte a renovação destes 

conceitos também sofrerá as influências oriundas de usos inovadores destas plataformas. 

Embora os Sistemas de Informações Geográficas, isoladamente, não são 

considerados como Ciência da Informação Geográfica (CAPEL, 2005)10, a 
presença e desenvolvimento recente (e crescente) das Tecnologias da 

Informação Geográfica indicam que sim, de fato, está acontecendo uma 

mudança paradigmática que levará, mediante o estabelecimento de 

fundamentos teóricos, conceituais e ontológicos profundos, à consolidação da 

Ciência da Informação Geográfica. O desenvolvimento deste processo 

beneficiará, muito provavelmente, todas as expressões do conhecimento 

geográfico, independentemente de ter uma ênfase maior nos aspectos físicos 

ou humanos (PÉREZ MACHADO, 2014, p.6). 

Devido à heterogeneidade na comunidade usuária de plataformas SIG, atualmente 

há uma certa ambiguidade na sua definição. Parte desta comunidade vê este sistema como 

um recurso técnico e auxiliar às ciências em geral. Outra definição apresenta a proposta 

como um campo de pesquisa, cujas questões são levantadas e respondidas segundo 

análises espaciais. Neste contexto o SIG envolve sistemas técnicos diversos, desde o 

equipamento de informática em si, a bancos de dados espaciais, rede de satélites de 

sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global, patrimônio cartográfico 

etc...(GOODCHILD, 1992). 

A definição de SIG ou do termo geoprocessamento corresponde às mudanças que 

a sociedade vem passando, sobretudo em decorrência das possibilidades decorrentes do 

                                                             
10 CAPEL, H. Las TIG en los concursos de habilitación para profesores titulares de geografía humana. Una 

cuestión nada anecdótica. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales , X, n. 620, 2005. 
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desenvolvimento tecnológico. Aronof, (1989)11 e Bull, (1994)12 apud CÂMARA et al., 

1997, p. 23) sugerem a seguinte definição para Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

na década de 1990: 

São sistemas automatizados usados para armazenar, analisar e manipular dados 

geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em que a 

localização geográfica é uma característica à informação e indispensável para 

analisá-la.  

Em momento mais recente SIGs passam a ser vistos como a possibilidade de se 

consolidarem como bancos de dados geográficos integrando diversas áreas de 

conhecimento: 

Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o 

tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de maneira 

crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, 

Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas 

computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográfica (GIS), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de 

diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda 

possível automatizar a produção de documentos cartográficos (CÂMARA; 

DAVIS, 2001, p. 1.1). 

O geoprocessamento pela capacidade de congregar várias bases de dados 

multitemáticas numa abordagem comum, o posicionamento espacial, se torna uma base 

de conhecimento interdisciplinar para o suporte a intervenções no território. Suas 

funcionalidades de sistema de gerenciamento de banco de dados e recursos em análise 

espacial lhe dão grande poder operacional para tomadas de decisões de profissionais 

envolvidos em projetos com diferentes abordagens de ação. 

No momento atual a informação geoespacial assume um valor diferenciado frente 

a outros conjuntos de informações através da instituição de Infraestruturas de Dados 

Espaciais (IDE) pelo mundo. Em território brasileiro ocorre a implementação da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)13. Através da INDE a informação 

geoespacial passa a ganhar status de insumo básico para o desenvolvimento do território, 

essa noção foi em parte impulsionada sobretudo com a disseminação da racionalidade 

ambiental (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO; 

COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2010). 

                                                             
11 ARONOFF, S. Geographic Information Systems. Canada: WDL Publicaions, 1989 

12 BULL, G. Ecosystem Modelling with GIS. Envitromental Management, p. 345–349, 1994 

13 Na secção 4.4 é a apresentada a definição da INDE e seus principais objetivos. 
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3.2.1 O Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

A idealização conceitual de um SIG foi apresentada na década de 1970, época de 

grandes computadores anterior a popularização da disseminação em massa da 

computação pessoal. Kohn estabeleceu quatro critérios básicos para que um sistema 

informatizado atendesse às demandas para a investigação geográfica.  

1. Devem ser capazes de localizar pontos específicos e dados no formato de 

área. 

2. Devem estar aptos à agregação variável de dados. Os sistemas que 

preenchem tais requisitos são normalmente referidos como sistemas de 

geocodificação e são de grande valor para as pesquisas geográficas. 

3. Um sistema de informação geográfica deve disponibilizar um método para 

a reprodução dos arranjos espaciais (...), contendo operações específicas entre 

dados e permitindo uma apresentação visual dos resultados. 

4. Um sistema de informação geográfica deve conter um pacote de programas 

matemáticos e estatísticos que possa ser acessado, se necessário, para auxiliar 

a análise de dados espacialmente orientados(...) (KOHN, 1970 p. 21514 apud 
FERREIRA, 2006, p.119). 

As diretrizes apontadas por Kohn refletiam a necessidade da época, uma estrutura 

computacional que processasse grandes quantidades de dados cujos modelos de análises 

já haviam sido estruturados teoricamente. Tal modelo atendia demandas que surgiram 

através do início de trabalho com as primeiras imagens orbitais, estas, como se sabe, 

apresentam um enorme volume de dados (FERREIRA, 2006). 

Mesmo que tais diretrizes apontadas por Kohn tenham ocorrido em uma época 

remota, quando pensada na evolução tecnológica nas últimas décadas, percebe-se tais 

diretrizes refletem os recursos mais comuns encontradas nas plataformas SIGs atuais.  

Parte do desafio em estabelecer o SIG como uma ciência, está na formatação de 

sua linguagem que consiste na modelização de diferentes aspectos do espaço real em 

aspectos conceituais matemáticos passíveis de serem manipulados em ambiente 

computacional ao que Haining (1995 15  apud FERREIRA, 2006) denomina evento 

                                                             
14 KOHN, C. F. The 1960’s: a decade of progress in geographical research and instruction (A. of A. 

Geographers, Ed.). Annals of the Association of American Geographers. Anais...Iowa: Association of 

American Geographers, jun. 1970> Disponível em: 

 <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8306.1970.tb00716.x>  

15  HAINING, R. Designing spatial data analysis modules for geographical information systems. In: 

FOTHERINGHAM, S.; ROGERSON, P. (Eds.). Spatial Analysis and GIS. Londres: Taylor & Francis, 

1995. p. 45–63. 
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geográfico: 

Para que um evento geográfico seja armazenado em um banco de dados 

digitais compatível com SIG, deve o evento ser abstraído, transformado e 

discretizado em um número finito e suficientemente pequeno de unidades 

lógicas. Este processo de transformação é conhecido como modelagem de 

dados geográficos (FERREIRA, 2006, p.114). 

Como as problemáticas espaciais, são demandas de diversas áreas de 

conhecimento, as formas de modelização requerem abordagem interdisciplinar, 

consistindo na "redução dos conceitos de cada disciplina a algoritmos e estruturas de 

dados utilizados para armazenamento e tratamento dos dados geográficos." (CÂMARA; 

MONTEIRO, 2001, p 2.1). 

De forma prática a modelagem de dados visa tentar responder às seguintes 

questões: 

 Como se representam os dados geográficos no ambiente SIG. 

 Como se relacionam com o mundo real as estruturas de dados geométricos e 

alfanuméricos. 

 Quais são as formas de representação para estes dados (CÂMARA; MONTEIRO, 

2001). 

A modelagem de dados abrange dois paradigmas de representação digital do 

espaço cujas definições são apresentadas a seguir conforme autores: 

Segundo Goodchild (1992 apud FERREIRA, 2006, p.114):  

I - O espaço geográfico é concebido pela superposição de planos de informação 

representando distribuições espaciais contínuas de uma mesma variável; 

II - O espaço geográfico é concebido como um espaço povoado de objetos 

geográficos" 

Segundo Burrough & Frank (199516 apud FERREIRA, 2006, p.115) 

 "- A paisagem é uma associação entre objetos ou entidades geométricas 

interconectadas; 

 - A paisagem é uma superfície contínua e complexa, transformada por padrões 

e processos naturais. 

                                                             
16  BURROUGH, P. A.; FRANK, A. U. Concepts and paradigms in spatial information: are current 

geographical information systems truly generic. International journal of geographical information 

systems, v. 9, n. 2, p. 101–116, mar. 1995. 
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Já Câmara e Monteiro (2001)  apud Worboys (1995)17, Câmara et al., (1997 ) apud 

Coucleis, (1992)18, Goodchild; Haining e Wise (1992), e Goodchild (1992) propõem as 

definições de campos e objetos para estes modelos conceituais.  

O modelo de campos enxerga o espaço geográfico como uma superfície 

contínua, sobre a qual variam os fenômenos a serem observados segundo 

diferentes distribuições(...). O modelo de objetos representa o espaço 

geográfico como uma coleção de entidades distintas e identificáveis. p. 2.12 

Modelos contínuos são na forma de superfícies gradacionais, apresentam uma 

relação mais íntima com as mudanças reais das variáveis na realidade. Estes são 

aplicáveis a situações mais complexas e inexatas em análise espacial. Há maior 

possibilidade de estimativa de erros e resíduos sendo considerados conceitos de 

probabilidade e possibilidade nesta abordagem. Quando em ambiente computacional 

assumem a forma de superfícies probabilísticas por isolinhas e redes triangulares 

produzidas ou simuladas através de interpolações. Assim qualquer ponto da superfície 

terrestre pode ser caracterizado por atributos variáveis de acordo com sua posição em um 

sistema de coordenadas. Neste modelo o banco de dados, superfícies contínuas tem a 

variação numérica correspondente a uma função matemática (FERREIRA, 2006). 

Na modelagem por objetos a abordagem é mais determinista e menos estocástica. 

As representações ocorrem no espaço euclidiano onde fronteiras e limites ganham um 

aspecto individual com espaços fixos e propriedades previsíveis e exatas, por esta razão 

são representados por elementos geométricos simples como pontos, linhas e polígonos. 

Deve-se considerar que na discretização do real ocorrem perdas da informação, por 

generalização em função da escolha da escala de representação. Tais perdas irão consistir 

em abstrações espaciais cujas certas incertezas passam a ser imperceptíveis. Em ambiente 

SIG o banco de dados concebido será composto por entidades atômicas (geometrias) e 

seus atributos alfanuméricos (FERREIRA, 2006). 

A modelagem também requer que cada tipo de informação geográfica seja 

associada a uma escala de medida de referência para ser representada em ambiente SIG. 

Stevens (1951 19  apud CÂMARA; MONTEIRO, 2001), propôs quatro escalas de 

                                                             
17 WORBOYS, M. F. A computing perspective. London: Taylor and Francis, 1995. 

18 COUCLELIS, H. People manipulate objects (but cultivate fields): Beyond the raster-vector debate in GIS. 

In: FRANK, A. U.; CAMPARI, I.; FORMENTINI, U. (Eds.). Theories and Methods of Spatio-Temporal 

Reasoning in Geographic Space. Santa Barbara: Springer Berlin Heidelberg, 1992. p. 65–77 

19 STEVENS. S. Handbook of experimental psychology. New York: Wiley, 1951 
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mensurações: nominal, ordinal, por intervalo e por razão. 

As escalas, nominais e ordinais, são temáticas e não apresentam magnitude 

numérica entre as classes, já a nominal é seletiva e a ordinal apresenta ordenamento entre 

as classes.  

As escalas por intervalo e por razão expressam valores numéricos em números 

reais, sendo que a escala por razão não apresenta correspondência no mundo real a valores 

negativos, por exemplo volume, já na escala por intervalo, o referencial zero é arbitrário, 

aceitando valores negativos e positivos para as amostras (CÂMARA; MONTEIRO, 

2001). 

3.2.2 Universo de representação 

Segundo Câmara & Monteiro (2001), a modelização resulta em dois conceitos 

operacionáveis em ambiente SIG: a forma de representação vetorial e a forma de 

representação matricial. 

A forma vetorial é ligada ao conceito de objeto, onde a identificação do elemento 

do real assume uma entidade absoluta. Para a sua representação são utilizados os 

elementos de implantação da cartografia (pontos, linha e polígonos) (BERTIN; 

WESTPHALEN, 1986) através da plotagem no plano de um ou mais pares de 

coordenadas. Ainda este formato conta com recursos de tratamento topológico, 

associação de atributos alfanuméricos e indexação espacial. 

Através da relação topológica entre as geometrias, são obtidos resultados 

confiáveis em análise espacial, sobretudo para bases com grande volume de dados. A 

topologia trata das relações de conectividade, adjacência, contenção e vizinhança 

estabelecidas entre as unidades geográficas. A noção de topologia é necessária para a 

compreensão da linguagem em SIG e por consequência compreender as possíveis 

operações em análise espacial. No ambiente computacional as representações 

cartográficas são estruturas formadas por pontos e linhas e suas relações topológicas. 

Linhas são formadas por sequencias de pontos; e polígonos (abertos ou 
fechados) por sequencias de linhas. Operações comuns neste tipo de 

representação são operações topológicas (por exemplo, adjacência, inclusão) e 

métricas (distância, área). Representações vetoriais podem ter diferentes níveis 

de sofisticação. Representações não estruturadas se restringem a armazenar 

listas de coordenadas sem qualquer preocupação com otimização do 

processamento (por exemplo o modo spaguetti). Representações topológicas 

permitem armazenar, associada a localização, informações sobre 
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relacionamentos de contiguidade e vizinhança dos elementos armazenados 

(SMITH et al., 198720 apud CÂMARA et al., 1997). 

A forma matricial está ligada ao conceito de superfícies contínuas, no ambiente 

computacional resultam em uma malha quadriculada constituídas por células de igual 

dimensão com uma relação topológica perfeita de adjacência.  Cada célula da grade, porta 

um grau de informação da realidade que representa.  A atribuição de valor à célula pode 

ser feita através da informação observada no centro da quadrícula ou pela ocorrência em 

maior área. A relação entre o tamanho da célula e a porção do terreno que representa 

determina a resolução do sistema, quanto maior o número de células utilizadas maior a 

resolução. Na modelagem computacional também quanto maior a resolução maior o 

volume de dados para armazenamento exigindo maior capacidade de processamento nas 

operações com análise espacial. 

Neste formato é possível operações com sobreposição de matrizes, combinando 

valores das células através de funções matemáticas, ou abstraindo conjuntos de várias 

células adjacentes em uma única célula (generalização) (CÂMARA et al., 1997). 

3.2.3 Classes de dados geográficos 

Segundo Câmara et al., (1997) as principais formas de tratamento aos dados 

geográficos são: temáticas e cadastrais, redes, Modelos Numéricos de Terreno (MNT) e 

imagens, conforme descrições a seguir: 

Bases temáticas e cadastrais – são em forma de uma região geográfica 

particionada em polígonos cujas classes são relativas a uma abordagem temática. Podem 

ser em formato matricial ou vetorial. Nos mapas temáticos não há uma relação direta com 

objetos identificáveis do mundo real, portanto uma área diferenciada por generalização, 

já mapas cadastrais apresentam objetos identificáveis, necessitando, portanto, tratamento 

topológico na sua elaboração. 

Redes – é uma estrutura em arco-nó cujos atributos são obtidos através da análise 

topológica de fluxos e conectividade. 

Modelos Numéricos do Terreno (MNT) – é a denominação utilizada as bases de 

informação manipuladas em ambiente SIG que representam um aspecto da realidade de 

                                                             
20 SMITH, T. R. et al. Requirements and principles for the implementation and construction of large-scale 

geographic information systems. International journal of geographical information systems, v. 1, n. 1, 

p. 13–31, jan. 1987. 
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forma contínua, podem ser do tipo: 

 Em grade regular onde cada célula apresenta um valor correspondendo a um grau 

da realidade, obtido por interpolação ou restituição. 

 Em malha triangular, a grade é feita através das conexões dos pontos de 

amostragens assumindo estrutura irregular. Assim é obtida uma superfície 

contínua por interpolação. O método de triangulação mais comum é o Dealunay. 

MNTs podem ser convertidos para bases temáticas através da quantização em um 

menor números de classes ou pela discretização de alvos determinados. 

Imagens – orbitais ou de fotografias aéreas em ambiente SIG, conceitualmente 

são MNTs em grade regular, pois também se apresentam na forma de matrizes. Tem uma 

atenção especial por serem bases de entradas cuja complexidade de informação se dá pelo 

conhecimento das tecnologias envolvidas na captação da paisagem real. Para a escolha 

da imagem mais adequada para determinado estudo são considerados série de parâmetros 

segundo a tecnologia envolvida bem como conceitos tratados em Sensoriamento Remoto. 

3.2.3 Sensoriamento remoto 

A utilização de imagens em geoprocessamento está ligada muitas vezes a um 

campo específico de atuação, o Sensoriamento Remoto, que segundo Jensen (2009ª, p 

XIII) consiste na:“(...) arte e a ciência de obter informações sobre um objeto sem estar em 

contato físico direto com o objeto. O sensoriamento remoto pode ser usado para medir e 

monitorar importantes características biofísicas e atividades humanas na Terra”.  

Essa área de conhecimento é de grande interesse para o conhecimento geográfico 

pois atualmente representa um grande acervo de imagens provenientes de diversas 

instituições pelo mundo, disponibilizadas tanto de acesso privado como de forma pública 

e em muitos casos sem custos. A obtenção da imagem é obtida através de sistemas de 

imageamento envolvendo um veículo aerotransportador e o sensor ou conjunto de 

sensores. Dois formatos são os mais comuns, fotografias áreas e imagens de satélite. 

Fotografias aéreas são obtidas através de câmaras fotográficas ou filmadoras, 

transportadas a bordo de aviões, helicópteros ou Veículos Aéreos Não Tripulados 

(VANTs)21 (ou como também são conhecidos Drones). Em sistemas mais complexos de 

                                                             
21 A primeira fotografia aérea foi obtida através de transporte por balão cativo a uma corda em 1860 em 

Boston, em 1890 foi obtida imagem aérea através do transporte de câmaras em pipas  e em 1903 foi a vez 
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levantamento é realizada varredura segundo um plano de voo visando garantir uma 

sobreposição lateral na ordem de 15 a 40% e, adiante/atrás na ordem de 55 a 65%. É um 

procedimento necessário para a eliminação de distorções decorrentes do posicionamento 

da câmera e das características do terreno realizado através de um processo em gabinete 

chamado ortorretificação. (CÂMARA et al., 1997).  

Imagens de satélites são obtidas através de sensores portados em satélites orbitais 

ou geoestacionários. Os satélites orbitais realizam órbita heliossíncrona com plano de 

órbita fixo e ortogonal ao sentido de rotação terrestre, passando assim sobre um mesmo 

ponto da superfície terrestre no mesmo horário. A inclinação em relação ao equador é de 

97 a 98º e as altitudes ocorrem entre 550 a 900 km. A órbita é concluída em torno de 90 

minutos, portanto em 24 horas se completam em torno de 14 órbitas. (MENESES, 2012). 

A relação entre a resolução espacial e a o plano orbital  resulta na extensão da faixa de 

imageamento, sensores com menor resolução espacial tendem a ter maiores faixas de 

cobertura, chegando a 1000 km, já os de maior resolução apresentam faixas mais estreitas 

entre 10 a 20 km. (FLORENZANO, 2008). A regularidade da trajetória orbital estabelece 

efemérides assim as cenas são codificadas e identificadas por órbita/ponto. Será 

necessário mais de uma cena para a cobertura da uma área de estudo localizada entre duas 

faixas de imageamento ou caso ela se estenda no sentido norte sul para além da área de 

varredura do sensor. 

Tomando como exemplo a dimensão da cena do sensor da família Land Remote 

Sensing Satellite (Landsat), objetos com extensão superior a 185 km na direção leste oeste 

e superior a 170 km na direção norte sul exigem cenas complementares e adjacentes para 

a cobertura. Casos em que são exigidas mais de uma cena irão requerer mais trabalho em 

processamento para se atingir resultados em análise espacial. 

A resolução espacial é definida pelo campo de visada instantâneo (IFOV) e a 

altitude do satélite, geralmente descrita através do tamanho do pixel (picture element). 

Recomenda-se que para se identificar uma feição, seu tamanho mínimo seja dobro da 

resolução espacial da imagem. A resolução temporal diz respeito ao tempo de revisita 

num mesmo ponto pelo satélite imageador (JENSEN, 2009a). 

A resolução espectral é definida pelos sensores óticos portados pelo satélite. 

Refere-se ao número e ao tamanho de intervalos de comprimento de onda específicos no 

                                                             
de câmaras acopladas a pombos, com disparador automático em intervalos de 30s. (JENSEN, 2009b). 



48 
 

espectro eletromagnético (banda ou canais) captados pelos sensores, está ligado ao alvo 

espectral que se pretende identificar. A resolução radiométrica é o número de níveis de 

sinal discriminados através da quantização do registro da radiação eletromagnética 

refletida (JENSEN, 2009a).     

Quanto à disponibilidade da imagem deve se considerar o período de operação do 

satélite ou do programa em que o satélite está inserido. Tomando-se como exemplo a 

família Landsat, esta é interessante por apresentar um período extenso de cobertura, desde 

a década de 70 aos dias atuais.   
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4 SISTEMAS TÉCNICOS E CARTOGRAFIA 

Além das inovações em seu cerne epistemológico (pensando a Cartografia 

conjuntamente à Geografia) e na inovação de suas formas de representação, a Cartografia 

atual é influenciada por inovações decorrente da inserção de sistemas técnicos no 

território. Quatro sistemas técnicos são interessantes para a compreensão nesta 

abordagem: O mapeamento sistemático, sistemas de posicionamento global (também 

conhecidos por GNSS), a Internet e a INDE. 

4.1 O mapeamento sistemático 

Apesar de ter havido vários mapeamentos considerados oficiais no Brasil 

concomitante à nossa história (ARCHELA, 2007) é no mapeamento sistemático 

estabelecido segundo especificações da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo 

(CIM) que encontramos a fundamentação técnica e os circuitos de ações para 

compreender a racionalidade atual deste sistema técnico. Esse sistema é importante por 

ter se tornado um referencial à produção cartográfica no território. 

A Conferencia Técnica das Nações Unidas sobre a Carta Internacional do Mundo 

ao Milionésimo (CIM), ocorreu em Bonn na Alemanha, em 22 de agostos de 196222. 

Nesta ocasião foi proposta série de normas técnicas para o levantamento cartográfico à 

toda a superfície do planeta em um único plano, aplicável de forma consensual aos países 

membros envolvidos. A precisão é a partir da escala de 1:1000.000 e maiores. Para a sua 

representação em folhas é necessária sua articulação em cartas. Cada carta também pode 

ser desmembrada em representação de maior escala (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993). 

A conferência do CIM previa que tais especificações fossem um conjunto de 

regras simples possibilitando uma linguagem cartográfica homogênea, a sua 

funcionalidade é assim descrita: 

1 - Fornecer, por meio de uma carta de uso geral, um documento que permita 

uma visão de conjunto do mundo para os estudos preliminares de 

                                                             
22 A primeira conferência do CIM ocorreu em 1909 em Londres, em 1958 houve uma reunião em Tóquio. 

A conferência de 1962 é importante por repercutir no Brasil em resolução técnica estabelecida pelo IBGE 

na elaboração do mapeamento sistemático, a resolução número 007/89. 
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investimentos e o planejamento do desenvolvimento econômico e também, 

para satisfazer as diversas necessidades dos especialistas de variadas ciências. 

2 - Oferecer uma carta básica que permita preparar séries de cartas temáticas 

(por exemplo: população, solo, geologia, vegetação, recursos diversos, limites 

administrativos, etc). Essas cartas constituem elementos fundamentais para a 

eficaz execução de estudos e análises. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993, p.7) 

A importância do mapeamento oficial no país do ponto de vista geográfico não se 

limita ao seu produto final, as cartas topográficas. Ao longo da história foram criadas 

diversas instituições de pesquisa e formação cartográfica, órgãos de levantamento de 

informações cartográficas bem como congregado diversos órgãos de setores não 

exclusivos da cartografia e principalmente órgãos militares (ARCHELA, 2007). Também 

para que este sistema se viabilizasse foram instaladas no território infraestruturas 

geodésicas.  

Abrange sistemas de ações três ordens: técnica, jurídica e cotidiana. Na ordem 

técnica ocorre um alinhamento de transferência de tecnologia de um órgão considerado 

neutro, a ONU, mas também transferência direta de tecnologia dos Estados Unidos uma 

vez que o mapeamento do CIM o só pode ser realizado no território nacional segundo  

especificações da conferência de 1962, a partir da doação da documentação 

aerofotogramétrica com cobertura de dois terços do território pelos Estados Unidos após 

a II Grande Guerra Mundial  (Oliveira, 199323 apud GIRARDI, 2014 , 2014a). 

Na ordem jurídica o governo brasileiro sendo signatário do CIM estabelece então 

em seu território o decreto lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967, que fixa as Diretrizes e 

Bases da Cartografia Brasileira. Nesta lei são estabelecidas o Sistema Cartográfico 

Nacional e a criação da Comissão de Cartografia (COCAR), esta é incumbida de 

coordenar a execução do Plano e Política Cartográfica Nacional. Nela são citadas normas 

técnicas para a execução do mapeamento sistemático, definida a necessidade da 

instalação infraestrutura geodésica e também distribuídas competências para as diversas 

instituições. 

Há de se observar que estes dois sistemas de ações irão assegurar ao mapeamento 

sistemático como informação de referência no território fato que levou a fundamentar a 

sua utilização em diversos setores da sociedade como a engenharia, educação, estudos 

ambientais e governança.  

                                                             
23 OLIVEIRA, C. de. Curso de cartografia moderna. 2ª ed., Rio de Janeiro, IBGE, 1993. 
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Historicamente é no período entre os anos 1964 e 1985, abrangendo o período dos 

governos militares no Brasil, que houveram ações significativas para o desenvolvimento 

do mapeamento sistemático brasileiro, tanto por parte política dos governos militares 

quanto em resposta a introdução das técnicas de sensoriamento remoto.  

É criada a Comissão de Cartografia (COCAR), inserida na estrutura do IBGE, 

essa passa a representar o interesse na produção cartográfico de todos os ministérios para 

compor o Sistema Cartográfico Nacional. Vem fazer parte também da COCAR, a 

Associação Nacional das Empresas de Levantamentos Aeroespaciais (ANEA) 

(instituição de âmbito privado). Em 1965 é criado o curso de Engenharia Cartográfica na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o IBGE passa a ser aparelhado com 

instrumentos fotogramétricos ampliando a sua atuação em unidades de levantamentos 

geodésicos. Também são instituídas a Terceira Divisão de Levantamento (DSG) do 

exército e a Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE) e a introdução da 

tecnologia do sensoriamento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

O projeto RADAM é iniciado em 1975, este projeto é estendido posteriormente a todo 

Brasil. Dá início ao Plano de Dinamização da Cartografia – PDC/78, com meta na 

cobertura plena na escala 1:250.000, e incremento na escala 1:100.000. Nos locais de 

maior densidade, o foco é em escala 1:50.000 e nas capitais, em escala 1:25.000 

(ARCHELA, 2007). 

Após os governos militares e com constituição de 1988 o planejamento passa a 

ser descentralizado e com maior autonomia aos municípios, o gráfico 1 apresenta a 

redução na publicação de cartas do mapeamento sistemático a partir do início da década 

de 1990. 
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Gráfico 1: Percentual de cartas do mapeamento terrestre básico  

publicadas entre as décadas de 40 a 9024. Elaboração: Maurício Yamada 
(SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM), 2005)  

 

Atualmente para a efetivação e manutenção do mapeamento sistemático são 

envolvidos sistemas de objetos, entre institucionais, de infraestrutura e produtos. As 

instituições são congregadas pelo Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR), órgão 

colegiado envolvendo além de sua presidência, 18 ministérios, casa Civil da Presidência 

da República, Gabinete de segurança, Institucional da Presidência da República, Diretoria 

de Serviço Geográfico do Comando do Exército, do Ministério da Defesa;  Diretoria de 

Hidrografia e Navegação do Comando da Marinha, do Ministério da Defesa; Instituto de 

Cartografia Aeronáutica do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa;  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE;  Associação Nacional das Empresas de 

Aerolevantamentos – ANEA e Fóruns regionais, de representação das Unidades da 

Federação (COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2014). 

A Infraestrutura de controle geodésico abrange objetos de que irão dar suporte as 

informações de: planimetria, altimetria, GNSS e maregráfica permanente e gravimétrica. 

Os Produtos cartográficos são de três tipos: 

 Especial: mapeamento náutico e aeronáutico. 

 Subsidiários e acessórios: Cartas imagens, Toponímias, limites administrativos, 

modelos numéricos. 

 Cartografia terrestre básica: geográfica, topográfica e cadastral. 

                                                             
24  Referente ao inventário de 4.444 cartas e suas respectivas datas de publicação (data da primeira 

publicação) do CPRM (2005). Foram consideradas as cartas classificadas como topográficas nas escalas 

1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; 1:250.000; 1:500.000 e 1:1.000.000.  

http://www.concar.ibge.gov.br/detalheMembros.aspx?cod=1
http://www.concar.ibge.gov.br/detalheMembros.aspx?cod=1
http://www.concar.ibge.gov.br/detalheMembros.aspx?cod=2
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Dentre os produtos, as cartas gerais da cartografia terrestre básica são as de uso 

mais comum abrangendo as escalas de 1:1.000.000 a 1:500. Este conjunto de cartas por 

sua vez pode ser dividido em três subgrupos conforme a escala de levantamento, são eles: 

 Geográficas – escala 1:250.000 e 1:1.000.000. 

 Topográficas – nas escalas 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. 

 Cadastrais – nas escalas 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5000, 1:10.000 e 1:15.000 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1998). 

As cartas oficiais elaboradas a partir da escala (maiores que) 1:250.000, 

abrangendo, portanto, as cartas topográficas e cadastrais são importantes para trabalhos 

técnicos por ser elaborada com metodologia que inclui levantamentos aerofotogramétrico 

e geodésico original ou compilada de outras cartas de maior escala. Nelas os acidentes 

naturais e artificiais bem como os elementos planimétricos (sistema viários, obras etc) e 

altimétricos (curvas de nível) são geometricamente bem representados. (IBGE,1999). A 

precisão dos objetos aí representados é que dá a este conjunto de informações a 

propriedade como referencial geoespacial capaz de fundamentar resultados com base em 

análises espaciais. 

As cartas topográficas e geográficas têm geralmente a sua produção a cargo de 

órgãos da esfera federal. Atualmente a cobertura do território por elas está na seguinte 

situação, conforme quadro 1. 

Quadro 1: Cartas topográficas e geográficas no território brasileiro. 

Percentual de cobertura 

 
Fonte:(ARCHELA & ARCHELA, 2008; DSG, [s.d.]; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1999; RAFFO; VENTURI, 2009) – Elaboração Maurício Yamada 

A (figura 3) é a representação gráfica da cobertura do mapeamento básico terrestre 
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existente 25 pelas cartas topográficas e geográficas. 

 
Figura 3: Cartas topográficas e geográficas do mapeamento terrestre básico existente 

Cobertura do território nacional – Elaboração Maurício Yamada 

Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011b) 

Como se vê a cobertura por cartas de maior escala, 1:50.000 e 1:25.000 abrange 

regiões, como se sabe, de maior densidade demográfica. As cartas na escala 1:50.000 

cobrem quase toda as macrorregiões sudeste e sul e nas outras macrorregiões a cobertura 

é focada nas capitais estaduais. As cartas na escala 1:25.000 de forma geral são focadas 

na cobertura das capitais estaduais com áreas urbanas de maior densidade. As cartas na 

escala 1:100.000 cobrem quase todo o território, 75%, deixando em descoberto as áreas 

consideradas “vazias” na época de sua produção. O conjunto de cartas nestas três escalas 

                                                             
25 Segundo o mapa índice digital do IBGE o Sistema Cartográfico Nacional (SCN), é dividido em três 

grupos, para maior agilidade na recuperação das informações: Mapeamento existente, encarte e produto 

impresso. (IBGE, 2011) 
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por serem topográficas, isto é, levantadas com maior precisão, forma um significativo 

patrimônio cartográfico no país. Conforme gráfico 1, observa-se que quase a metade do 

volume de sua produção foi realizada na década de 1970 denotando a vontade política na 

época para a realização de tal intento mesmo dispondo de menos recursos tecnológicos, 

se comparado ao cenário atual.  

Quando se observa o Estado de São Paulo na figura 3 nota-se que há um vazio na 

cobertura por cartas na escala 1:25.000 nas áreas até mesmo de maior densidade como na 

Cidade de São Paulo e arredores. As cartas cadastrais geralmente são produzidas por 

órgãos da esfera estadual, no caso do Estado de São Paulo é o Instituto Geográfico e 

Cartográfico (IGC). O IGC foi fundado em 1979, sucedendo o Instituto Geográfico 

Geológico (1938-1975) e antes deste a Comissão Geográfica Geológica (1886 – 1931). 

As suas atribuições foram definidas em decreto estadual de n 45.568 de 26/04/2005 

(INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, 2015). A (figura 4) apresenta os 

projetos do mapeamento sistemático na escala 1:10.000 efetuados para cobertura no 

estado. Na verdade, parte das cartas topográficas na escala 1:50.000 com cobertura no 

estado foram produzidas pelo IGC em convênio com o IBGE, atualmente a custódia 

destas cartas está a cargo do IBGE ou do DSG. 
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Figura 4: Projetos do mapeamento sistemático efetuados no Estado de São Paulo - IGC 

 em escala 1:10.000 

Fonte:(INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, 2009) 

Já a cobertura por cartas cadastrais em áreas com maior densidade demográfica 

no estado ficou cargo da Empresa de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA). A 

EMPLASA é uma empresa de planejamento fundada em 1975 com o fim de subsidiar o 

processo de metropolização, teve como foco inicial a instituição da primeira região 

metropolitana paulista, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Esta empresa teve 

origem e sucedeu o Grupo Executivo da Grande São Paulo (Gegran) que atuou entre 1967 

e 1974. (PÉREZ MACHADO, 2010), A EMPLASA tem suas atribuições definidas pela 

lei complementar n 94 de 29/05/1974 e regulamentada pelo decreto estadual  n 6.111 de 

5/05/197526(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 

2014). A (figura 5) apresenta a cobertura do mapeamento sistemático para a Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) efetuados e em custódia pela Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA). 

                                                             
26Um breve histórico acerca da produção do patrimônio cartográfico da metrópole paulistana até o ano de 

1996, pode ser visto em (PÉREZ MACHADO, 2010). Neste estudo são descritos a formação do grupo de 

trabalho do Gegran, a implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM) e a constituição do Mapa 

Oficial da Cidade (MOC). 
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Figura 5: Mapeamento Básico Terrestre na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Fonte:(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 1993, 2015a) – 

Elaboração Maurício Yamada 

Observe que a compreensão do patrimônio cartográfico referente ao mapeamento 

sistemático é uma situação complexa, pois a sua produção envolveu diferentes ações de 

governo em suas três esferas. A elaboração das cartas em diferentes escalas distribuídas 

por várias instituições pode gerar certo nível de redundância, também torna mais difícil 

saber da disponibilidade de determinada informação, pois o usuário tem que fazer buscas 

em diferentes instituições. Uma solução que já está em curso é a instituição de uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) nacional a INDE, que será exposta logo mais a 

seguir. 

Barbosa (1960) na década de 1960 já declarava a importância do CIM para atender 

as necessidades quanto à informação cartográfica de referência em diversos setores do 

país como educação, transporte, engenharia socioeconomia etc. Tal fato parece ter se 

consolidado nas diversas séries produzidas e pelo Mapeamento Sistemático ser 

considerado a informação de referência oficial (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTO E GESTÃO; COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2010). 

Apesar de seu uso consolidado no meio técnico e na área de planejamento, no 

meio acadêmico ocorrem críticas quando ao status do mapeamento sistemático na 
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produção do conhecimento cartográfico.  

Girardi (2014b), aponta que o mapeamento sistemático pode ser visto como forma 

de consolidação e reafirmação do estado burguês quando se pautando nas observações 

Yves Lacoste. 

O período entre-Guerras foi marcado por um avanço tecnológico sem 

precedentes na história da humanidade, incentivado e patrocinado pelo Estado, 

especialmente nos setores de defesa, e pela indústria como forma de criar 

novos produtos e ampliar mercados. Esta expansão industrial demandava uma 

organização internacional do trabalho para a qual os recursos disponíveis e 

potenciais nos territórios precisavam ser conhecidos em detalhe. A produção 

cartográfica assim se caracterizava em nível internacional neste período: um 

instrumento para levantamento das potencialidades dos territórios nacionais 
com vistas à sua inserção no arranjo político mundial, seja pela especialidade, 

cada vez mais tecnicamente aperfeiçoada, dos levantamentos topográficos e de 

recursos naturais (e todo aparato tecnológico deles advindos), seja pela 

produção dos temas sobre o território nas academias e instituições de pesquisa, 

seja, ainda, na utilização dos mapas no âmbito escolar como meio de “conhecer” 

o mundo e também como instrumento de reafirmação das nacionalidades. A 

espacialidade era aquela herdada do iluminismo, mais especificamente a regra 

do espaço absoluto, o espaço do Estado-nação cada vez mais naturalizado 

(GIRARDI, 2014b, p.14). 

Uma segunda observação crítica que se faz é que a renovação geográfica ocorrida 

em seu cerne epistemológico não teve um reflexo imediato na Cartografia, a consolidação 

do mapeamento sistemático estabeleceu um padrão no modo de se fazer a cartografia que 

Girardi denomina a cultura cartográfica em Geografia, “um conjunto aparentemente 

estável e autojustificado de conteúdos, cujo ensino é mais prescritivo que reflexivo” 

( 2014ª, p 863). 

Fonseca (2007), também faz críticas à hegemonia do fazer cartográfico proposta 

no mapeamento sistemático, para esta autora a Cartografia deveria ser analisada como 

uma linguagem e não como sistemas de informações com uma explicita dicotomia entre 

sistemática e temática. Como linguagem, ela passa a ser vista como produtora de 

significados atuantes num mundo social, desta forma deve ser considerada a sua postura 

ideológica subjacente. Uma crítica que ela faz é que representação do espaço na 

modalidade euclidiana, presente no mapeamento sistemático, seria uma das formas dessa 

linguagem e não uma forma absoluta. Portanto ela questiona o seu status como 

informação de referência. 

Se enxergarmos o espaço geográfico como o conjunto das espacialidades 

construídas socialmente, obviamente concluiremos que ele não é isótropo, não 

possui pontos equivalentes, é inteiramente desigual, e essas diferenças exigem 

outras métricas para serem apreendidas. Além do espaço geométrico 

euclidiano haveria alternativa geométrica para apreender a complexidade do 
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espaço geográfico? Existem, são conhecidas, mas marginalizadas em 

Cartografia pelo paradigma euclidiano (FONSECA, 2007, p.95) 

Para Fonseca (2007) a forma euclidiana de se representar, onde as extensões 

métricas assumem significado determinante é uma proposta de ver e se relacionar o 

espaço que atende a determinados fins, portanto uma abordagem (também) temática (e 

não hegemônica). Ela sugere novas bases conceituais para a Cartografia com base na 

topologia dos objetos geográficos. Na proposta topológica a relação entre os objetos 

assume mais significado que a extensão métrica. De fato, como ela mesma cita, as cidades 

têm maior significado nas relações que mantém em uma estrutura em rede com suas 

conectividades, sendo a sua representação apenas em pontos localizados no mapeamento 

sistemático uma forma insuficiente para a compreensão da produção do espaço27. 

Quando [...] comparamos a geometria clássica ou geometria euclidiana (que 

opera com o espaço plano) e a geometria contemporânea ou topológica (que 

opera com o espaço tridimensional), vemos que não se trata de duas etapas ou 

de duas fases sucessivas da mesma ciência geométrica, e sim de duas 

geometrias diferentes, com princípios, conceitos, objetos, demonstrações 

completamente diferentes (CHAUÍ, 1995, p. 25728  apud FONSECA, 2007 

p.95). 

Archela & Archela e Girardi (2010; 2014a) estendem as suas críticas à forma 

como os SIGs reproduzem a linguagem dicotômica das cartografias, entre sistemática e 

temática. Ambos apontam que as atitudes pouco criativas, quando pensado na 

potencialidade da linguagem, não correspondem a capacidades computacionais e gráficas 

das tecnologias disponíveis. Os SIGs, neste ponto de vista, têm sua capacidade 

restringidas na concepção “alienada” em que são construídos. Segundo eles os modelos 

conceituais do SIG são afirmações e extensão do modelo sistemático euclidiano. Archela 

& Archela (2010) em referência a Taylor29, sugerem que, para o desenvolvimento mais 

criativo do SIG, deve haver uma sólida fundamentação teórica bem como consideradas 

habilidades artísticas, a criatividade e a intuição30. 

                                                             
27  Deve-se esclarecer que no plano euclidiano também há relações topológicas, aliás muito caras em 

ambiente SIG. No entanto topologia no SIG irão garantir o processamento com base nos elementos 
geométricos com abordagem quantitativa. A autora se refere a uma valorização na análise qualitativa das 

relações topológicas entre os elementos. 

28 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 440 p. 

29 TAYLOR, D. R. F. Uma base conceitual para a Cartografia: novas direções para a Era da Informação. 

Caderno de Textos - Série Palestras, LEMADI–DG/USP, v. 1, n. 1, p. 11–24, 1994.  

30 Formas aprimoradas de tematização (cartografia temática) foram realizadas de forma experimental por 

Dutenkefer, (2010) para a RMSP. Neste trabalho utilizou técnicas de anamorfose e modelização gráfica 

desenvolvida por Hervé Thery. O trabalho de Dutenkefer será citado na seção 8.  

THÉRY, Hervé. Modelização gráfica para análise regional: um método, GEOUSP-Espaço e Tempo 
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Retomando a Fonseca (2007) propõe a Cartografia atual como uma ciência com 

sentido ampliado, que deixa de se referir apenas aos mapas geográficos, para se tornar 

uma teoria cognitiva e a teoria sobre as tecnologias pelas quais a complexidade do mundo 

real é reduzido a uma representação gráfica. 

Pérez Machado (2014) desenvolve tal discussão em dois enfoques, o quantitativo 

e o qualitativo. O enfoque quantitativo pressupõe um modelo pré-concebido do espaço, 

no caso o euclidiano. Neste enfoque a medida e o instrumento de medida são importantes 

para validar os dados e a concepção da realidade, a abordagem é objetiva e os fenômenos 

são externos aos indivíduos. No enfoque qualitativo, não há um modelo mental pré-

concebido, o desenho do espaço passa a ser construído empiricamente através da 

experiência em campo. Nesta abordagem é considerada a subjetividade, pois as formas 

de interpretação do meio partem dos indivíduos envolvidos. São consideradas as 

incertezas e ambiguidades no processo. O enfoque central é como a concepção da 

realidade dos indivíduos atuam em suas formas de conduta. 

A proposta de Pérez Machado encontra aplicação em estudos ambientais onde 

diagnósticos do meio físico e biótico sugerem a abordagem quantitativa, já o diagnóstico 

socioeconômico, em certas ocasiões, sugere a abordagem qualitativa, quando o método 

empírico junto às comunidades locais pode oferecer resultados mais satisfatórios. 

Também em estudos ambientais o formato do EIA-RIMA sugere a aplicação desta 

abordagem, no EIA a parte que exige maior fundamentação técnica, aspectos 

quantitativos tendem a prevalecer, já no RIMA onde é esperada uma linguagem acessível 

à comunidade, são aspectos qualitativos que ganham força. 

Apesar dos apontamentos críticos, há de se considerar o valor significativo do 

mapeamento sistemático. A qualidade técnico-científica presente em sua elaboração vem 

garantindo a sua funcionalidade até os dias atuais. O fato de sua desatualização temporal, 

já que a maioria da sua produção ocorreu há já 40 anos, também apresenta aspecto 

positivo, sobretudo as cartas topográficas em maior escala, já que mantêm registro de 

atributos naturais, como o relevo e principalmente a hidrografia, conteúdos importantes 

para atenderem estudos com viés ambiental. 

Por outro lado do ponto de vista crítico, sobretudo vista como uma linguagem, 

deve se estar atento para questionamentos, pois a carta também representa a afirmação de 

                                                             
nº15, pp 179-188, 2004 
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uma ideologia em seu conteúdo e na forma de representação. Pertinentemente as 

discussões aqui apresentadas denotam que a linguagem cartográfica pode e deve 

desenvolver formas de representação baseadas em concepções plurais do espaço, sejam 

eles em aspectos geométricos/topológicos ou em aspectos qualitativos/quantitativos. 

4.2 Sistema de Posicionamento Global 

Sistemas de posicionamentos globais com base em satélite ou também como são 

conhecidos, Global Navigation Satellite System (GNSS) são sistemas técnicos criados 

para a determinação da localização de qualquer objeto na superfície. Os mais conhecidos 

são o sistema americano Navigation Satellite wiyh Time and Ranging (Navstar-GPS), o 

russo o Global’naya Navigatsionnay Sputnikovaya Sistema (GLONASS), o europeu 

Galileo e o chinês Beidou. 

Tal tecnologia é significativa porque num primeiro momento oferecem serviços 

essenciais para a implantação da infraestrutura geodésica com base em referencial 

geocêntrico. Através do referencial geocêntrico a precisão é cerca de dez vezes maior que 

métodos tradicionais com base em triangulação, poligonação e trilateração (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015a). São amplamente utilizados 

na navegação aérea, marítima e terrestre e economizam muitos recursos quando utilizados 

em levantamentos topográficos, demarcação de fronteiras e implantação de 

infraestruturas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2007). 

A liberação para uso civil do sinal Navstar-GPS em 1980 (FILHO; VENTURI, 

2009) e a evolução e convergência das tecnologias de telecomunicações foram situações 

que acabaram por tornar a informação geoespacial onipresente no cotidiano das pessoas. 

Uma situação comum é que atualmente qualquer aparelho de telefonia celular móvel é 

capaz de receber e processar sinal de GPS. Os sinais de GPS são processados nestes 

aparelhos em aplicativos que integram a informação da localização enviando a bases de 

dados das empresas fornecedoras do serviço via internet. O resultado é que o usuário 

recebe um conjunto de informações agregadas em função de sua localização na forma de 

mapas no visor do seu aparelho. 

A integração entre rede de telecomunicações, sistema GPS e processamento se 

torna um sistema retroalimentado, pois a central de monitoramento retorna informações 

aos usuários com base em todas informações enviadas pela comunidade. Também à 



62 
 

informação de localização podem ser anexados pelo usuário atributos adicionais com 

dados de qualquer natureza, tais como: acidentes, catástrofes naturais, serviços, cotação 

de preços, etc. Tal integração de sistemas oferece ao usuário informações complexas que 

o orientam em suas ações bem como torna possível fazer consultas com base em análise 

espacial mais simples, como melhor rota para determinado destino, pontos de interesse 

em seu raio de proximidade, entre outras. Essa situação onde qualquer cidadão produz, 

consulta e compartilha informações geoespaciais através de uma plataforma 

informacional em comum, é o que vem sendo denominado neogeografia31. (GIRARDI, 

2014a; PÉREZ MACHADO, 2014) Há uma infinidade de aplicativos baseados neste 

conjunto de sistemas, o WAZE (2015) pode ser citado por ser um dos pioneiros e um dos 

mais difundidos. A (figura 6) ilustra o funcionamento do WAZE, nela o ícone da criatura 

é um usuário em trânsito, a informação de localização dos usuários alimenta 

automaticamente o banco de dados do serviço, onde pode ser estimada a densidade de 

tráfego no sistema viário, esta informação é retornada ao usuário que pode ser observada 

na via em laranja, a via em roxo é um serviço de roteamento, o ícone de exclamação é um 

acidente na via reportado por algum usuário.  

 
Figura 6: Neogeografia, aplicativo WAZE em funcionamento 

(WAZE, 2015) 

                                                             
31 Este assunto será retomado na subseção seguinte – 4.3. 
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É importante notar que a penetrabilidade de uma tecnologia de forma endógena 

(CASTELLS, 2011) como ocorre com o sistema GPS, faz com que outros sistemas de 

informação que geram serviços com base no processamento desse sinal passem a  ter a 

sua existência de forma dependente. Santos (2008a) apresenta o conceito de 

macrossistemas técnicos para compreende-los, estes apresentam magnitude e abrangência 

que acaba por estabelecer relações de dependência a outros sistemas técnicos. Para uma 

melhor compreensão do funcionamento deste sistema a seguir é descrito o funcionamento 

do sistema Navstar-GPS, o mais conhecido e com histórico mais estável de 

funcionamento. 

4.2.1 Navigation Satellite wiyh Time and Ranging (Navstar-GPS) 

A técnica de geolocalização foi iniciada com o lançamento do primeiro satélite 

artificial, o Sputinik I, nesta ocasião observou-se que, uma vez que é possível estabelecer 

a sua órbita através da triangulação dos sinais emitidos de estações com posicionamento 

conhecido na superfície terrestre, o inverso também seria aplicável, ao se conhecer o 

posicionamento de um conjunto de satélites em suas respectivas órbitas, o receptor na 

superfície terrestre poderia estimar a sua geolocalização através do processamento das 

medidas de tempo dos sinais recebidos (HUERTA; MANGIATERRA; NOGUERA, 

2005). 

O primeiro sistema de posicionamento foi o Transit ou também conhecido como 

Navy Navigation Satellite System (NAVSAT), de uso exclusivamente militar do governo 

americano. Foi operado de 1967 a 1996. O seu uso foi abandonado quando se percebeu 

que o sistema NAVSTAR-GPS o superava em suas funcionalidades de forma exitosa. 

Dentre as suas deficiências do Transit são citadas: 

 A baixa altitude das órbitas de seus satélites era muito afetada pelas variações do 

campo de gravidade; 

 A frequência de emissão era relativamente baixa, sendo fortemente alterada pela 

refração atmosférica; 

 O reduzido número de satélites de sua constelação gerava descontinuidade 

consideráveis em seu sistema de cobertura (HUERTA; MANGIATERRA; 

NOGUERA, 2005). 

O programa NAVSTAR-GPS foi iniciado em 1973 e é definido como um utilitário 
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de propriedade do governo norte americano que fornece aos usuários informações de 

posicionamento, navegação e serviços de tempo. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2015). Desde que o usuário esteja de porte de um aparelho receptor de sinal GPS a 

informação da localização pode ser obtida em qualquer parte do planeta, mesmo em 

movimento e em qualquer momento do dia ou da noite (HUERTA; MANGIATERRA; 

NOGUERA, 2005). 

O uso do sinal GPS não é amparado por um compromisso legal do governo 

americano, portanto a Agencia de Cartografia do Departamento de Defesa, NIMA 

(National Imagery and Mapping Agengy) pode modificar sem aviso prévio o modo de 

operação do sistema, restringindo o sinal ou diminuindo a sua precisão (HUERTA; 

MANGIATERRA; NOGUERA, 2005). 

Como dito anteriormente, inicialmente o sinal de GPS era de uso exclusivo militar 

americano, a partir da década de 1980 passa a ser liberado para uso civil especialmente 

para tarefas e posicionamento geodésico  (RAFFO; VENTURI, 2009).  

A partir do ano de 2000, o governo americano decidiu liberar para uso civil o sinal 

de GPS com maior precisão. Até então havia uma degradação do sinal com alteração das 

informações das efemérides e do relógio atômico com uma disponibilidade seletiva dos 

sinais Seletive Avaialability (SA). Tal técnica era usada para impedir o uso do sinal de 

GPS por ações militares ofensivas ao exército americano. Atualmente existem três 

sistemas de degradação do sinal, que podem ser ativados em situação de instabilidade 

militar: Proibição seletiva (Selective Denial) (SD), similar ao SA, no entanto colocado 

em ação de forma controlada e não permanente. Anti-sppofing, criptografia do sinal e 

limite de altura e de velocidade para o funcionamento dos receptores abaixo de 18.000 

metros com velocidade inferior a 515m/s, esses cuidados garantem que somente mísseis 

do sistema de defesa americano possam utilizar o sinal GPS em sua forma completa e 

mais precisa (ABREU, 2007). 

O sistema GPS é composto por três segmentos: espacial, de controle e de usuários. 

O segmento espacial consiste atualmente de uma constelação de 30 satélites (dez/2006), 

sendo que os primeiros foram lançados no ano de 1978 e os últimos em 2006. Houve 

cinco gerações de satélites com melhorias constantes a cada geração, uma destas 

melhorias é a busca de maior autonomia de navegação em relação aos segmentos de 

controle terrestre. A autonomia da primeira geração era de 14 dias, já os de última geração 

atingiram a autonomia de 180 dias (ABREU, 2007). 
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 O segmento de controle (figura 7) consiste em uma rede global de instalações 

terrestres que rastreiam os satélites, monitoram suas transmissões, realizam análises e 

enviam comandos e dados para a constelação. Também sincronizam os relógios dos 

satélites com o tempo GPS e preveem efemérides (ABREU, 2007; HUERTA; 

MANGIATERRA; NOGUERA, 2005). É composta por uma estação de controle mestre, 

uma estação de controle mestre alternativo, 12 antenas de comando e controle e 16 locais 

de monitoramento (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2015).  

Inicialmente o sistema contava com apenas cinco estações de controle, mas em 

1997 objetivando uma melhoria na qualidade das informações foram previstas a expansão 

de mais 11 estações de controle. Tal projeto denominado Accuracy Improvement 

Initiative (AII) e posteriormente Legacy Accuracy Improvement Initiative (L-AII), 

garantiu um ganho de 10% na exatidão das observações e um ganho de 44% dos 

resultados da previsão das órbitas bem como rastreio de todos os satélites a qualquer 

instante (ABREU, 2007).  

 
Figura 7: Localização das estações de controle terrestre do sistema Navstar-GPS 

Fonte: (AMÉRICA, 2015) 

O governo brasileiro também mantém acordo de cooperação do ano de 2000 

prevendo a instalação de bases terrestres de apoio ao sistema GPS, a primeira a ser 

instalada seria em Cachoeira Paulista - SP (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO; AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, 2000). 
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Segmento de usuários é constituída de duas classes: civil e militar. Abrange 

também todos os objetos que recebem e processam o sinal do sistema. (ABREU, 2007). 

Atualmente, como foi comentado anteriormente, mesmo aparelhos de uso pessoal são 

capacitados a receber e processar sinais de GPS (smartphones, celulares, computadores 

pessoais, tablets, localizadores de veículos, entre outros) 

Para complementar a compreensão dos sistemas GNSS no Brasil também observe 

o seguinte: Para garantir um uso de forma precisa dos sinais GNSS no território, o IBGE 

mantém a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), são 

nove estações de monitoramento do sinal com base na comparação de coordenadas 

conhecidas. As estações funcionam de forma automatizada e as informações obtidas são 

enviadas para uma central de dados via internet. Esses dados também dão suporte ao 

International GNSS Service (IGS)32 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2015b). 

O sistema GNSS russo, GLONASS é também operacional em território brasileiro, 

com 24 satélites em funcionamento desde 1993 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, 2015). O Brasil 

através da AEB mantém com a Agencia Espacial Russa (ROSCOSMOS) acordo de 

cooperação no campo de pesquisa espacial e da utilização do espaço para fins pacíficos 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; AGÊNCIA ESPACIAL 

BRASILEIRA, 1988), parte deste acordo de cooperação é a anuência do governo 

brasileiro para instalação de estações terrestres  de referência para correção diferencial e 

monitoramento do sistema. São previstas a instalação de três estações em território 

nacional. A primeira no Brasil e também a primeira instalada fora do território russo já 

está em operação desde 2013 nas dependências da Universidade de Brasília (UNB) 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; AGÊNCIA ESPACIAL 

BRASILEIRA, 2013). 

O GNSS chinês Beidou 2, opera com 17 satélites (CHINA. BEIDOU 

NAVIGATION SATELLITE SYSTEM, 2014) com sinal controlado pelo seu governo. 

Também conhecido como Compass, começou a ser construído em 2000, oferece precisão 

de posicionamento de 10 metros a velocidade de 0,2 metros por segundo, a precisão dos 

                                                             
32 A International GNSS Service (IGS) é uma federação voluntária de mais de 200 agências em todo o 

mundo, que reúnem recursos e dados de GPS e GLONASS de estação permanentes para aferir maior 

precisão a esses serviços através do compartilhamento dessas informações (IGS, 2015). 
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relógios é de 50 nano segundos. O plano da agencia espacial chinesa é torna-lo totalmente 

operacional com 35 satélites em 2020 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO. AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, [s.d.]). 

Graças à penetrabilidade deste sistema técnico, o sistema GPS está presente em 

grande parte dos setores da sociedade e cada vez mais presente na vida cotidiana, 

envolvendo deste a infraestrutura de informação geodésica do país quanto a ações 

cotidianas do cidadão através de buscas de informações geoespacializadas em consultas 

na internet. 

Do ponto de vista funcional seria necessário para a humanidade apenas um sistema 

GNSS, no entanto tal ponto de vista ignora dimensões históricas e políticas. Os países 

que possuem sistemas de posicionamento próprios visam garantir num primeiro momento 

maior desempenho em seus sistemas de defesa, num segundo são garantias para o 

desenvolvimento de forma autônoma de suas economias. Numa abordagem universal, a 

redundância destes sistemas garantiria uma maior segurança a cadeia de sistemas que 

dependem da informação de posicionamento para garantirem suas funções. Assim no caso 

da falha de um sistema poderia em tese contar com a operação de um segundo 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. AGÊNCIA ESPACIAL 

BRASILEIRA, [s.d.]), no entanto, não foram encontrados sistemas de ações que 

sinalizassem tal realidade nas fontes consultadas nesta pesquisa. 

A descrição de seus sistemas de objetos e sistemas de ações demonstrou que na 

ordem técnica há uma grande penetrabilidade deste sistema técnico no território estando 

presente de forma onipresente nas ações da ordem simbólica, no entanto é na ordem 

jurídica e na ordem técnica onde encontramos uma grande vulnerabilidade. Tal dimensão 

geográfica deve ser considerada no desenvolvimento de recursos e modo de pensar a 

cartografia no nosso território. A evolução técnica demonstra que o sistema NAVSTAR-

GPS americano é pautado na garantia do seu funcionamento autônomo do segmento 

espacial em relação ao terrestre, isto pode indicar que os EUA procuram uma menor 

dependência de acordos bilaterais para instalação de bases terrestres em países de 

dimensões continentais, como o Brasil. Por outro lado, a diversidade de sistemas em 

funcionamento, como o GLONASS, o Beidou 2 e o Galileo impedem o controle 

hegemônico por um único país deste recurso. O Brasil deve estabelecer o maior número 

de acordos bilaterais possíveis com esses países, como forma de garantir a permanência 

do sinal no território nacional e manter o desenvolvimento de uma sociedade cada vez 
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mais dependente de informações de geoposicionamento e roteamento. 

Também verificou-se através da neogeografia a penetrabilidade desse sistema 

técnico nos sistemas de ações cotidianos, isto acontece porque muitas empresas têm 

criado seus modelos de negócios pautada no uso da geoinformação por ela estar 

onipresente no meio, apesar de não haver circuitos de ações que garantam a permanência 

de uso civil. 

4.3 Internet 

A internet é um sistema técnico caracterizado por ser motor da revolução da 

tecnologia da informação cuja penetrabilidade em todas as esferas das atividades 

humanas vem alterando a economia e a cultura formando o que Castells chama de 

Sociedade em Rede (CASTELLS, 2011). 

A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 

usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, 

sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 

estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 

computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas mais 
danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura (CASTELLS, 

2003 p. 8). 

Tal revolução também tem no momento grande efeito na produção cartográfica de 

modo que não é possível pensar essa área de conhecimento sem analisar as possibilidades 

que novas formas de comunicar, trocar e disponibilizar informações vêm trazendo ao 

meio técnico. 

Assim a compreensão do impacto deste sistema técnico é feito em duas 

abordagens: através da compreensão da mudança da sociedade para uma Sociedade em 

Rede segundo Castells (2011). Para ele devem ser estudas as tecnologias que vêm 

tornando a busca pela informação e conhecimento um diferencial na produção e na 

economia bem como seus principais "protagonistas".  A outra abordagem se dá pela 

descrição da internet como um sistema técnico propriamente dito, observando os sistemas 

de objetos que a compõem bem como seus sistemas de ações (SANTOS, 2008a). 

A difusão desta tecnologia em estrutura em rede conectando pessoas e máquinas 

através da possibilidade contínua de troca de informações a um custo relativamente 

reduzido é uma das características da internet. Pode-se dizer que o meio tecnológico já 

tinha condições de receber tal tecnologia pela redução de custos e consequente 
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disseminação de aparelhos de informática e também pelo fato de que as teles já detinham 

uma rede mundial de comunicação. Foi através da convergência das tecnologias outrora 

analógicas para digitais que foi possível estabelecer protocolos de comunicação de forma 

virtual e flexível através de programas de computadores. Assim tornou-se passível, o 

recebimento e envio de dados por qualquer aparelho digital. 

 A internet, de forma onipresente como uma única entidade foi possível pela 

junção de várias redes de comunicação através da implantação de cabos submarinos 

intercontinentais de alta capacidade de tráfego de dados, os backbones. Esse cenário 

tecnológico possibilitou o envio de grandes volumes de dados na rede de qualquer ponto 

do planeta e conjuntamente com a inovação de protocolos de linguagem tornaram a 

internet atraente ao usuário, pois ele pode trocar informações de qualquer natureza, fotos, 

textos vídeos etc, desde que eles estejam em formato digital. Assim pela primeira vez na 

história foi possível “a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em 

escala global.” (CASTELLS, 2003 p.8), daí a sua grande penetrabilidade em todos os 

setores da sociedade de maneira endógena. 

“O registro histórico das revoluções tecnológicas, conforme foi compilado por 

Melvin Kransberg e Carrol Pursell, mostra que todas são caracterizadas por 

sua penetrabilidade, ou seja, por sua penetração em todos domínios da 

atividade humana, não como fonte exógena de impacto, mas como o tecido em 
que essa atividade é exercida. Em outras palavras, são voltadas para o processo, 

além de induzir novos produtos. Por outro lado, diferentemente de qualquer 

outra revolução, o cerne da transformação que estamos vivendo na revolução 

atual refere-se às tecnologias da informação, processamento e comunicação 

(CASTELLS, 2011, p. 68). 

Para Castells (2011) a Sociedade em Rede pode ser verificada nas diferenças entre 

a passagem de uma era industrial para a atual informacional. O industrialismo busca o 

crescimento da economia através da maximização da produção, no informacionalismo o 

foco é busca de tecnologias para o melhor processamento da informação e geração de 

conhecimento. Fazendo uma analogia, no modo de desenvolvimento industrial a 

produtividade foi dependente da inovação em novas fontes de energia e da possibilidade 

de descentralização das áreas produtivas, sobretudo pela transmissão da energia elétrica 

via rede. No desenvolvimento informacional o uso das tecnologias é voltado para a 

geração de conhecimento, assim atingindo novos paradigmas em diversas fronteiras da 

ciência, como a biotecnologia; a nanotecnologia bem como as tecnologias da informação.    

A internet assim como outros sistemas técnicos citados nesta seção, sistema GPS 

e mapeamento sistemático, também teve origem em desenvolvimento tecnológico militar. 
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No entanto, de forma mais complexa, a concepção do seu formato atual também teve 

grande contribuição da área civil sobretudos centros de tecnologia e pesquisas norte-

americanos. 

A Internet teve sua origem na década de 1960, no contexto da guerra fria, na 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (DARPA) do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos. A ideia era criar uma rede de comunicações descentralizada tornando-a 

invulnerável a ataques no território americano. Esta rede criada em domínio militar, mas 

com colaboração de centros de pesquisas civis norte-americanos foi conhecida como 

ARPANET e foi lançada em 1969. Na década de 1980, houve a divisão da ARPANET 

para uso especificamente militar, a MILNET, a ARPANET então, se manteve para fins 

científicos, paralelamente surgiram outras redes, a CSNET também cientifica da National 

Science Foundation e a BITNET de uso corporativo promovida pela IBM. A ARPANET 

encerrou suas atividades em 1990, assumindo a espinha dorsal da internet a NSFNET, 

ainda governamental operada pela National Science Foundation. Nesta época surgiam 

muitas redes privadas e com o encerramento deste NSFNET em 1995, a internet passou 

a ser totalmente privada se baseando em uma conjunção de várias redes e acordos de 

cooperação. Até 1998 a coordenação dos acordos entre as diversas redes foi realizada pela 

Internet Society, a principal função desta entidade é a atribuição de endereços e domínios 

eletrônicos no mundo todo. Em 1998 é criado um órgão regulador da Internet nos EUA o 

IANA/ICANN. Assim em 1999, “não existia nenhuma autoridade clara e indiscutível 

sobre a Internet, tanto nos EUA quanto no resto do mundo” (CASTELLS, 2011, p 84) 

(CASTELLS, 2011). 

No Brasil, a internet foi iniciada primeiramente na comunidade acadêmica, 

interligando centros de pesquisas do Rio de Janeiro e de São Paulo à rede americana 

Because Its’s Time Network (BITNET). A disseminação da internet acontece com o 

processo de privatização das telecomunicações em 1995 (TOMI ADACHI, 2011), a partir 

deste momento, as redes de telecomunicação existentes, sobretudo de telefonia passam a 

ser compartilhadas com uso de sinal de internet. Resultado da flexibilidade da tecnologia 

digital aplicada à rede telecomunicação, onde podem ser transmitidos em um mesmo cabo 

sinais de diferentes bandas de frequência. 

Ainda, através da privatização, os serviços de telecomunicação passaram a ser 

regulados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), no entanto serviços 

de Internet não são regulados diretamente por esta agência, por serem considerados 
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serviço de valor agregado. A regulação da internet é feita pelo Comitê Gestor da Internet 

no Brasil (CGI.BR) no formato de multi-stakeholder, envolvendo atores do governo, 

sociedade civil, setor privado e academia cientifica.  Esse modelo segue a racionalidade 

do ICANN, apesar de no Brasil o CGI. BR assumir mais atribuições que somente de 

atribuição de domínios. Por parte do governo brasileiro dois decretos são importantes 

marcos na regulação da internet o decreto n 4.829 de 3 de setembro de 2003 e o Lei do 

Marco Civil da Internet, nº12.965 de 22 de abril de 2014 (COMITÊ GESTOR DA 

INTERNET NO BRASIL, 2015). 

A internet é um sistema complexo, se inicialmente de origem militar a sua forma 

atual só foi possível através da colaboração de entidades civis. Sua expansão se deu pelo 

formato privado e comercial uma vez que suas estruturas principais, os backbones, são de 

controles de grandes empresas de telecomunicações. A controvérsia está no controle 

lógico da estrutura informacional da rede, a atribuição de domínios e endereços, pois 

através deste, segundo a lógica computacional, podem ser controlados o acesso a 

determinados tipos de informações bem como o controle de redes de computadores por 

região. Assim, contraditoriamente, apesar de uma virtual aparência de liberdade e 

interatividade, por outro lado, a internet é baseada em uma estrutura lógica onde o 

controle pode ser exercido de uma forma muito eficaz. 

Uma leitura crítica ao fenômeno da penetrabilidade das tecnologias de informação 

é coloca-la no contexto da globalização. Nesta proposta o desenvolvimento dessas 

tecnologias é visto como uma continuidade do processo de internacionalização do 

capitalismo, onde o momento atual atinge o ápice (SANTOS, 2008b). Nessa visão os 

detentores dos sistemas técnicos de tais tecnologias apresentam uma intencionalidade 

própria regida segundo a lógica do capital, a acumulação, a diferença é que tal processo 

acontece de forma ampliada e com maior velocidade. 

Uma forma de compreender tal pontos de vista é verificando a internet em sua 

estrutura física, de forma simples a internet é formada por uma estrutura física que 

abrange sistemas de objetos em nível de usuário, na grande maioria das vezes não de uso 

exclusivo: equipamentos de informática, computadores, modens, cabeamento em rede. 

Infraestruturas de telecomunicações: estas podem se dividir em dois grandes grupos: a 

infraestrutura dos provedores de acesso que prioritariamente se baseiam em 

infraestruturas de comunicação já existentes: telefonia, tv a cabo e energia elétrica (em 

implantação), e também redes sem fio. Atualmente a maior rede compartilhada internet e 
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com maior em número de usuários, é a rede de telefonia celular. 

A infraestrutura de provedores é a rede mais significativa da internet, com alta 

capacidade de transmissão de volume de dados, sob domínio de poucos grupos. É formada 

por backbones, estações de satélite e transmissões de rádio. Dentre estes os backbones 

são as mais significativas, pois garantem acesso maciço de dados no território, já os outros 

dois sistemas atuam de forma redundante como plano de segurança de atividade mínima 

quando parte da rede de backbones falhar em determinada região (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Os backbones formam uma estrutura fazendo conexões de longa distância e  

interligando seis continentes, são em forma de cabos de fibra ótica submersos no oceano 

com alto custo de instalação, seguem uma lógica de operação essencialmente financeira 

cuja rentabilidade do sistema é obtida na tarifação do uso pelos serviços. Para garantir a 

rentabilidade a sua rede apresenta uma lógica hierarquizada de localização privilegiando 

a conectividade das grandes metrópoles mundiais.  A atuação de poucas empresas nesta 

área dá o caráter monopolista ao setor (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

São nove cabos submarinos que compõem a estrutura principal de backbones no 

Brasil. O quadro 2 faz a identificação deles bem como apresenta de forma sucinta 

informações complementares. 
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Quadro 2: Cabos submarinos que compõem a estrutura de backbones no 

Brasil 

 
(TELEGEOGRAPHY, 2015) - Elaboração Maurício Yamada 

A noção do impacto da internet na produção cartográfica é importante pois 

suscitou novas formas de se produzir a informação cartográfica sobretudo pela 

convergência de tecnologias. Uma nova experiência é a produção de bases cartográficas 

digitais de forma colaborativa, o projeto OpenStreetMap (OSM). Neste projeto uma 

comunidade de usuários faz levantamento de informações de sistema viário e estruturas 

de transporte e alimentam uma base única e mundial. A ideia é a valorização do 

conhecimento e experiência local do usuário para a realização do levantamento. As 

informações ali são de uso aberto, são disponibilizadas e utilizadas para qualquer fim, 

desde que devidamente assegurados os créditos ao projeto. Em 2011, já contava com 

450.000 colaboradores cadastrados (CHAPMAN et al., 2011). 

Uma forma de se fazer cartografia, sem uma preocupação com seu aspecto 

cientifico possibilitada pela convergência de tecnologias, de posicionamento e internet, 

vem ganhando interesse na ciência cartográfica. Através de plataformas de SIG na 

internet qualquer usuário pode realizar análises espaciais simples como a busca de melhor 

roteamento através da topologia do sistema viário ou plotar pontos de interesse na malha 

urbana e verificar relações de proximidade. A esta nova situação está sendo denominada 

neogeografia (GIRARDI, 2014a; PÉREZ MACHADO, 2014). 

Essa forma voluntária de produzir informações ou fornecer informações seja ela 
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de forma colaborativa ou inconsciente (através da localização em smartphones 

anteriormente citado com o aplicativo WAZE) é o resultado das inovações em recursos 

técnicos e tecnológicos do meio, mas também são estruturas que alicerçam grandes 

modelos de negócios corporativos. Não é segredo que grandes corporações fomentam 

suas economias baseadas na gerência de bancos de dados de grande porte alimentados 

por serviços acessados pela população mundial, sejam em aplicativos, contas de email, 

redes sociais etc. Karnal (2015), faz um a observação da sociedade desenvolvendo a 

noção de servidão voluntária (em referência a Etienne de La Boétie e Francis Bacon). 

Segundo ele, nessa relação entre sociedade e informação, a entrega do dado pelo cidadão 

é também entrega de uma fração infinitesimal de poder. O cidadão mantém a crença 

nesses serviços utilizando-os por prazer ou pela necessidade das ações cotidianas, no 

entanto, já é perceptível que num momento posterior tais informações vão influir em 

nossas ações e decisões através de propagandas ou pesquisas com base em tendências de 

consumo.  

Santos (2008a) refere-se a crença das pessoas nestes sistemas técnicos como 

psicosfera, muitas vezes a aceitação desmedida da presença destes sistemas técnicos é 

pautada apenas no desempenho técnico (que de fato apresentam) e na viabilidade de 

custos econômicos sem um olhar mais crítico em relação a grande capacidade de 

penetrabilidade destes sistemas ou a relações de dependência que possam ser 

estabelecidas. O que se sugere nesta exposição é que geógrafos/cartógrafos passem a levar 

em conta tais circunstâncias para informações geoespaciais tanto na produção de 

informação segundo a neogeografia como também em questões de governança no 

armazenando de informações espaciais estratégicas.  

As tecnologias de comunicação têm realmente transformado a forma de se fazer e 

pensar a cartografia, de um lado, dentro da racionalidade técnica possibilitam abordagens 

criativas e arranjos de trabalho outrora inimagináveis. Por outro, a internet ainda é um 

sistema exógeno, cuja governança está sendo discutido nos territórios. 

Também deve ser lembrado que a sua estrutura segue uma racionalidade 

capitalista com grande nível de monopólio por parte de poucos grupos de grande poder 

econômico. Mas por ser um sistema regido conforme as regras de livre mercado, há a 

possibilidade (esperança!) que o setor se auto regule garantindo o acesso e permanência 

nos territórios. 

Outro exemplo do uso da internet na produção cartográfica é o estabelecimento 



75 
 

de Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) por diferentes países, estas infraestruturas 

preconizam compartilhar e disseminar informação espacial considerada oficial no país de 

forma a evitar redundância bem como garantir a fundamentação em projetos de 

planejamento e ambientais. O detalhamento destes sistemas técnicos será discutido na 

próxima seção. 

4.4 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) 

No Brasil está em desenvolvimento, desde o ano de 2008, a implantação de uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE). O objetivo é estabelecer um diretório único de 

dados espaciais: o Diretório Brasileiro de Dados Especiais (DBDG) que irá organizar toda 

a informação geoespacial produzida no país. O objetivo é a disponibilização, 

harmonização, compatibilização e integração das informações geoespaciais de uso 

comum  para melhor governança e gestão (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

ORÇAMENTO E GESTÃO; COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2010). 

A IDE brasileira denominada Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) 

é um projeto de catalogação e padronização da produção da informação geoespacial no 

território. Tem sua viabilidade pautada na internet, na disseminação da informática e 

acervo de dados e bases cartográficas digitais. A unificação das bases de dados se dará 

pela internet através da integração em rede dos servidores que armazenam informações 

geoespaciais. O desafio está em congregar atores de governo produtores de informações 

geoespaciais considerados oficiais nas três esferas: federal, estadual e municipal. 

Os serviços básicos oferecidos pela INDE, conhecidos como geosserviços, 

consistem na visualização de dados geoespaciais (web service) e disponibilização de 

metadados de dados geoespaciais. Instituições que dispuserem de infraestrutura e know-

how de armazenamento de uma determinada categoria de informação geoespacial, tem 

então a custódia desse conjunto de informações. Para o usuário final o acesso a esses 

geosserviços é feito através de portais eletrônicos, que são a interface pública do sistema, 

várias instituições de nível federal, já mantêm na internet seus portais, como o IBGE, a 

própria INDE, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) etc. 

A iniciativa da INDE decorre de demandas verificadas em âmbito mundial através 

da Agenda 21 na Conferência das Nações unidas para o Meio Ambiente em 1990 e na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. 
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Nestes eventos foi destacada a necessidade do uso de Sistemas de Informações 

Geográficas para melhor gerenciar projetos com propostas de sustentabilidade e da 

observação da necessidade de melhor utilização de dados geoespaciais. Foi observado 

que a informação geoespacial tinha sua utilização reduzida por restrições de acesso, por 

falta de padronização e pela própria ausência dos dados. Assim destacou-se a necessidade 

das nações participantes a criarem suas IDEs nacionais (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO; COMISSÃO NACIONAL DE 

CARTOGRAFIA, 2010). 

A implantação do plano da INDE se daria em três ciclos: 

No ciclo 1, até 31/12/2010: implementar a estrutura de hardware e software e 

congregar os atores de produtores de informação geoespacial em esfera federal de 

governo.  

No ciclo 2, 2011 a 2014 – Transformar a INDE na principal ferramenta de busca 

e acesso de dados e metadados geoespaciais no Brasil, para isso deveria congregar todos 

os atores das demais esferas de governo bem como congregar os demais atores produtores 

de interesse em informação geoespacial na sociedade. 

No ciclo 3, 2015 a 2020 – era esperado que a INDE se tornasse referência em 

todos setores produtivos da sociedade e de governo. Também era previsto a integração 

com IDEs de outros países. 

Dos três ciclos apenas o primeiro se apresenta consolidado, com o lançamento do 

VINDE em junho de 2012 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 

GESTÃO; COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2012). O VINDE é o 

visualizador de dados geoespaciais da INDE, disponibilizado em portal na internet. Neste 

sítio também se encontra em operação o Catálogo de Metadados da INDE. Lá pode ser 

verificada que a organização da produção de dados espaciais em nível federal de 

instituições de governo, já está consolidada. Já o segundo e terceiro ciclos ainda não 

foram atingidos33. A grande dificuldade da implementação da INDE é em parte ligada à 

capacitação e recursos humanos. Questões que dizem respeito à tecnologia, envolvendo 

infraestrutura e software, não são impeditivos no cenário atual, é na gestão de pessoas 

                                                             
33 No Estado de São Paulo foi instituído em setembro de 2015 o Programa de Infraestrutura de Dados 

Espaciais (IDE-SP) e o Sistema Cartográfico (SCE-SP) que visam organizar, sistematizar e padronizar 

informações geoespaciais de todo o estado de São Paulo, de acordo com a INDE. Denotando processo 

ligados ao ciclo 2 do plano de implantação da INDE (Governo do Estado de São Paulo, 2015).  
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onde se encontra resiliência para adesão ao plano e sobretudo o maior desafio é a 

capacitação. Um dos desafios vem do fato que todo o processo exige um grande grau de 

normatização para garantir a coerência dos dados. No caso dos metadados são 

normatizados segundo especificações da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) 

(COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2009) (informação verbal)34. 

A funcionalidade operacional de um DBDG de alcance universal no território é 

ser onipresente na busca de informação geoespacial, quanto ao seu conteúdo temático e 

de referência. A peça chave desse processo é o metadado, o metadado que é a descrição 

do dado é um elemento básico, de pequeno volume e exigindo baixa capacidade de 

processamento e baixo volume em tráfego de dados. De forma bem geral a estrutura 

mínima seria um servidor conectado à internet e operação com software de código aberto, 

o Geonetwork 35  (COMUNIDADE GEONETWORK, 2015). De forma prática o 

metadado se assemelha a uma ficha catálogo com dados da informação geoespacial que 

descreve. Deste ponto de vista, apesar do atraso na implementação do plano, existe uma 

grande viabilidade tecnológica para que a INDE atinja sua principal meta, se consolidar 

como referência em dados geoespaciais. 

Para a operacionalidade da INDE são identificados os atores participantes e 

identificadas suas funções segundo aspectos organizacionais e técnicos.  São 

consideradas as partes envolvidas, o setor público e privado, o setor acadêmico e a 

comunidade de usuários. O foco principal é que aqueles atores produtores de informação 

geoespacial de referência sejam os primeiros a terem seus dados compondo o DBDG, 

pois é considerado que estes são os dados básicos para fundamentação de qualquer 

informação geoespacial. Os dados de referência dizem respeito principalmente ao 

mapeamento sistemático e infraestrutura geodésica (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO; COMISSÃO NACIONAL DE 

CARTOGRAFIA, 2010). 

Outro aporte interessante do plano da INDE, é que estabelece conceitos e 

                                                             
34  Anotações do curso de capacitação Treinamento para a INDE - Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais - realizado nas sedes da EMPLASA, promovido pelo IBGE/DGC 15/04/2015. 

35  Geonetwork é um aplicativo em plaforma web onde podem ser catalogados, visualizados, editados 

informações geoespaciais. Atualmente é usado em numerosas iniciativas de Infraestrutura de Dados 

Espaciais (IDEs) no mundo mtodo. O uso deste aplicativo faz parte das normatizações prescritas pelo 

CONCAR. (COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA, 2009). 
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definições para dados geoespaciais. Esses conceitos com o iminente sucesso da INDE, 

passam a ser relevantes no pensamento cartográfico, principalmente na abordagem 

técnica e profissional. Estes conceitos são descritos a seguir: 

No âmbito da INDE a categoria básica de dado cartográfico é a informação 

geoespacial, desde que a precisão de sua localização seja referenciada a um mapeamento 

sistemático oficial ou através de posicionamento segundo a Cartografia Sistemática. 

Segundo o marco legal do decreto 6.666/08, 28/11/2008, a informação geoespacial é 

assim definida: 

[...] aquele que se distingue essencialmente pela componente espacial, que 

associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra, traduzida por 

sistema geodésico de referência, em dado instante ou período de tempo, 

podendo ser derivado, entre outras fontes, das tecnologias de levantamento, 

inclusive as associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por 

satélites, bem como de mapeamento ou de sensoriamento remoto 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / 

CONCAR, 2010, p.19). 

A informação geoespacial por sua vez se divide em três grupos: referência, 

temáticos e agregados. A informação de referência é aquela que irá fundamentar o 

posicionamento dos objetos na superfície terrestre. Abrange cartas do mapeamento 

sistemático e infraestruturas geodésicas, é assim definida conforme a INDE: 

Dados de referência, numa IDE, são dados ou conjuntos de dados que 

proporcionam informações genéricas de uso não particularizado, elaborados 

como bases imprescindíveis para o referenciamento geográfico de informações 

sobre a superfície do território nacional. Podem ser entendidos como insumos 

básicos para o georreferenciamento e contextualização geográfica de todas as 

temáticas territoriais específicas. São de referência dados sobre os quais se 

constrói ou se referência qualquer outro dado de referência ou temático 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / 

CONCAR, 2010, p.19). 

Compreendem os seguintes conjuntos de dados: de controle geodésico; das cartas 

topográficas e cadastrais; nomes geográficos; limites político-administrativos; elevação e 

batimetria; e registro de propriedades e terras (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO / CONCAR, 2010). 

A informação geoespacial temática abrange o aspecto geográfico dos fenômenos, 

sua precisão é feita através da correlação espacial a bases de referência. Envolve aspectos 

físicos bem como aspectos sociais ocorrentes na superfície terrestre, é assim definida pela 

INDE: 

[...] denominam-se dados e informações temáticos os conjuntos de dados e 
informações sobre um determinado fenômeno específico em uma região de 

interesse ou em todo o país. Incluem valores qualitativos e quantitativos que 
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se referenciam espacialmente aos dados de referência, e normalmente estão 

ligados aos objetivos centrais da gestão dos seus respectivos órgãos produtores. 

São gerados para promover o desenvolvimento ambiental, econômico e social 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / 

CONCAR, 2010, p.20). 

A informação geoespacial de valor agregado é aquela produzida por atores não 

consideradas oficiais, mas que tem como insumo em sua elaboração dados de referência 

ou temáticos. 

[...] dados adicionados por usuários ou produtores (públicos ou privados) aos 

dados de referência e temáticos, por determinado interesse e utilização 

específica, e que podem pertencer aos âmbitos setoriais, regionais, estaduais, 

municipais, urbanos e outros. Os dados de valor agregado podem ter uma 

ampla diversidade de detalhamento temático e de cobertura geográfica 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / 

CONCAR, 2010 p.21). 

Uma vez que são produzidas segundo normatização previstas pela INDE e 

homologadas em uma instituição oficial é previsto que mesmo atores não oficiais possam 

produzir informação geoespacial que venham a ser consideradas oficiais:  

Entre os produtores de dados e informações de valor agregado encontram-se 

as empresas, cada vez mais numerosas, que oferecem serviços on-line 
baseados em IG. Tais empresas poderão beneficiar- se, como usuárias, de todo 

o volume de IG a ser disponibilizado na INDE, retornando valor para a 

sociedade através de dados e informações de valor agregado, e de melhores 

serviços que venham a oferecer na web (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / CONCAR, 2010, p.68). 

Para ser considerado "oficial" um determinado conjunto de dados geoespaciais 

precisa ser, necessariamente, homologado pelo órgão federal competente. 

Entende-se por competente o órgão cuja atribuição legal é elaborar as 

especificações técnicas referentes ao conjunto de dados geoespaciais e/ou 

aquele com amparo legal para fazer homologação (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / CONCAR, 2010, p. 82). 

O metadado como foi dito, é a descrição do dado, a sua definição foi estabelecida 

segundo o Decreto no 6.666/08  

[...] o conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as 

características do seu levantamento, produção, qualidade e estrutura de 

armazenamento, essenciais para promover a sua documentação, integração e 

disponibilização, bem como possibilitar a sua busca e exploração (BRASIL, 

2008). 

Ao que tudo indica a INDE representa um momento interessante no pensamento 

cartográfico brasileiro. Assim como os outros sistemas técnicos até aqui apresentados, é 

regida segundo uma racionalidade vertical e exógena ao território, no entanto, 

diferentemente das anteriores, o mapeamento sistemático, o sistema GPS e a internet, que 

tiveram a sua origem em projetos militares, a instituição de IDEs no mundo tiveram sua 
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origem atendendo a demandas socioambientais. Segundo a investigação até o momento 

nesta pesquisa, tudo indica que o plano da INDE logrará seus objetivos, apesar do atraso 

de seu cronograma. Por ser uma informação espacial, tais atrasos podem ser considerados 

devida à extensão territorial do país e complexidade na congregação dos diversos atores 

a serem envolvidos. Outra observação é que através dela haverá a convergência com o 

uso dos três sistemas técnicos anteriormente citados nesta seção, por outro lado também 

deve ser considerada a sua dependência, sobretudo aos sistemas GNSS e internet. De 

imediato, as definições e conceitos aqui apresentados para o conjunto de dados 

geoespaciais são pertinentes num momento em que no território cresce a demanda e o uso 

por este recurso. 
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5 A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP) 

5.1 A Região Metropolitana de São Paulo e suas bases cartográficas 

 

A escolha da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) como objeto de estudo 

desta pesquisa, decorre da complexidade deste território, o que torna pertinente estudos 

que possam ajudar na compreensão de sua espacialidade. Partindo do aspecto físico, a 

metrópole apresenta uma grande mancha urbana principal conurbada a seus municípios 

imediatamente vizinhos. Esta mancha teve como indutores de expansão eixos radiais de 

transporte na forma de ferrovias e rodovias. Para além da mancha urbana principal, são 

integradas na RMSP as manchas urbanas de menor extensão de seus municípios menos 

populosos. Esta mancha se assentou em sítio físico formada por uma bacia sedimentar 

onde o Rio Tietê é o nível de base. A vegetação predominante neste sítio era a Mata 

Atlântica que de forma singular ainda está preservada nas franjas da metrópole. O 

processo de metropolização, em curso já há 40 anos, é uma forma de disciplinar o 

complexo processo de urbanização na metrópole, conforme a seguir. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta por 39 municípios, foi 

instituída través da Lei Complementar Federal nº 14, de 1973. Esta foi disciplinada pela 

Lei Complementar Estadual nº 94, de 1974. Com a Constituição Federal de 1988, que 

atribuiu aos Estados a responsabilidade pela criação das regiões metropolitanas. Em 1994, 

são estabelecidas as diretrizes de regionalização no estado de São Paulo com a lei nº 760 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1994). A RMSP foi reorganizada como 

unidade regional estadual através da Lei complementar nº 1.139, de 16 de junho de 2011. 

(ESTADO DE SÃO PAULO; SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS 

METROPOLITANOS, 2015). A metropolização da RMSP é um processo em andamento, 

cujo marco jurídico mais recente é o Estatuto da Metrópole de 2015. Nele a União 

estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento com a criação de instrumentos de 

governança interfederativa entre estados e municípios (BRASIL, 2015). 

Concomitante à sua instituição, no ano de 1974, foi criado um órgão de 

planejamento para realizar estudos e viabilizar o processo de metropolização, a Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA), que foi formalmente 

constituída em 1975 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, 1975). A 

EMPLASA teve origem no Grupo Executivo da Grande São Paulo (Gegran), criado em 
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1967 que realizou os primeiros estudos para a metrópole, antes mesmo da sua 

institucionalização jurídica (PÉREZ MACHADO, 2010). 

Na área de planejamento atualmente o processo de metropolização da RMSP 

envolve estudos com foco na Macrometrópole Paulista 36  (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012), e no Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUI) 37  (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO S/A, 2015b). 

Além da sua complexidade territorial que a torna interessante estudos da RMSP, 

também é levado em consideração a grande disponibilidade de informações cartográficas. 

A EMPLASA, em seus 40 anos de trabalhos estabeleceu um significativo acervo de 

informações tanto temáticos quanto sistemáticos. Dentre as informações deste acervo, se 

destaca o uso do solo, cujo levantamento realizado de forma consolidada para toda a 

superfície da RMSP se apresenta como um insumo interessante para a realização de 

análises espaciais. Além do uso do solo, a EMPLASA disponibilizou para a realização 

desta pesquisa, informações do sistema viário, imagens de alta resolução do Projeto 

Mapeia São Paulo e Informações do Projeto UITs. 

Além da disponibilidade de informações disponíveis na EMPLASA, também 

tornam viável a operação desta pesquisa uma diversidade de bases cartográficas, 

envolvendo imagens de satélite do programa Landsat, bases vetoriais do IBGE e Centro 

de Estudos da Metrópole (CEM). 

A principal base cartográfica utilizada nesta pesquisa é a malha vetorial de setores 

censitários do censo do IBGE 2010. Essa malha é interessante para análise espacial, pois 

cobre todo o território nacional com uma metodologia única de levantamento de dados 

representada num ente espacial, o setor censitário. A metodologia do setor censitário 

                                                             
36 A Macrometrópole Paulista é formada pelas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, 

Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte, além das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e Piracicaba 

e a unidade regional de Bragantina (em processo de criação). Nesta configuração abarca 173 municípios 
(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2015d).  

37  O Plano de Desenvolvimento Metropolitano Integrado (PDUI) é um instrumento de planejamento 

previsto pelo Estatuto da Metropóle, lei federal sancionada em 12 /01/2015, que visa estabelecer diretrizes 

para o planejamento metropolitano de forma conjunta entre estados e municípios. O prazo para elaboração 

é de três anos a partir da lei, para regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, e o prazo de adequação 

dos planos diretores municipais ao PDUI é de também três anos a partir da sua aprovação (EMPRESA 

PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2015b). 
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atende um critério operacional da equipe de trabalho do censo, a coleta de dados de 

determinado número de domicílios em um tempo hábil. O que resulta numa malha de 

setores com grande diversidade de tamanhos. 

Na RMSP foram necessários 30.815 setores censitários para sua cobertura, sendo 

que o maior é mais de um milhão de vezes o tamanho do menor, tal disparidade pode 

apresentar distorções quanto a localização da densidade demográfica sobretudo em 

estudos de urbanização que requerem abordagem em escala cartográfica maior. Num 

meio onde a dinâmica urbana é intensa como na RMSP, as áreas rurais apresentam 

aglomerações de domicílios ligados a dinâmicas urbanas, muitas vezes próximas a vias 

que garantem acesso aos serviços localizados em áreas de urbanização mais intensa. Deste 

fato decorre que setores localizados em áreas rurais apresentam certa distorção com 

relação à densidade demográfica. Já a situação contrária é apresentada pelos setores 

localizados em áreas de urbanização intensa, onde são mais diminutos e populosos. 

Uma forma de se tratar tal problema é através da aplicação do método dasimétrico, 

onde por meio de informações auxiliares a base original é tratada e as distorções podem 

ser atenuadas. 

A proposta desta pesquisa é que, com base nas informações cartográficas 

supracitadas, podem ser realizadas análises espaciais que melhor fundamentem um 

refinamento das informações da malha de setores censitários do IBGE, assim 

apresentando formas alternativas de representação. 

Estas bases foram processadas em ambiente SIG e resultaram em três formas de 

representação cartográfica de densidade demográfica para a RMSP, com base nos setores 

censitários: densidade demográfica da RMSP com base nos setores em sua forma original, 

densidade demográfica com base em setores censitários dasimétricos e densidade com 

base em interpolador kernel aos centróides dos setores censitários dasimétricos. 

5.2 Bases utilizadas 

Aqui são elencadas as bases cartográficas utilizadas em ambiente SIG da parte 

aplicada da pesquisa, os detalhes técnicos destas são interessantes para acompanhar os 

processamentos em análise espacial realizados no processo de dasimetria. 

Malha de setores censitários do censo 2010 

É um arquivo em formato digital e vetorial, tecnologia shapefile. Disponibilizado 
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pelo IBGE. Elaborado na escala 1:250.000, com referencial geodésico, Sirgas 2000. A 

forma de implantação é poligonal, com 314.018 elementos, a delimitação dos setores 

censitários apresenta consistência geométrica à malha municipal, seus dados tabulares 

também trazem informações territoriais municipais (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

Para a realização desta pesquisa foi aplicado filtro espacial com base nos atributos 

referentes aos municípios componentes da RMSP, obtendo-se uma base de 30.815 

polígonos. 

Unidades de Conservação do Brasil 

É um arquivo em formato digital e vetorial, tecnologia shapefile, disponibilizado 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). A elaboração é em escala entre 1:5.000 a 

1:100.000, com referencial geodésico SAD 69. A forma de implantação é poligonal, com 

delimitação de Unidades de Conservação regida pelo SNUC, cadastradas no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), de acordo com a lei nº 9.985/2000. Os 

dados tabulares apresentam a identificação das unidades e suas tipologias (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE; CADASTRO NACIONAL DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO, 2012). 

Base Cartográfica Contínua do Brasil – 1:250.000 – Limites Municipais 

É um arquivo componente do conjunto de dados da Base Cartográfica Contínua 

do Brasil na escala 1:250000 (BC250). Apresenta-se em formato digital e vetorial, 

tecnologia shapefile. Disponibilizado pelo IBGE e elaborado na escala 1:250.000, com 

referencial geodésico Sirgas 2000. A forma de implantação é poligonal, com 5.566 

elementos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013a). 

Para a realização desta pesquisa foi aplicado filtro espacial com base nos atributos 

referentes aos municípios componentes da RMSP, obtendo-se uma base de 39 elementos. 

Apresenta inconsistências topológicas quanto à geometria. 

Base Cartográfica Contínua do Brasil – 1:250.000 – Limites Estaduais 

É um arquivo componente do conjunto de dados da Base Cartográfica Contínua 

do Brasil na escala 1:250000 (BC250). Apresenta-se em formato digital e vetorial, 

tecnologia shapefile. Disponibilizado pelo IBGE e elaborado na escala 1:250.000, com 

referencial geodésico Sirgas 2000. A forma de implantação é poligonal, com 26 
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elementos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013a). 

Base Cartográfica Contínua do Brasil – 1:250.000 – Sedes Municipais 

É um arquivo componente do conjunto de dados da Base Cartográfica Contínua 

do Brasil na escala 1:250000 (BC250). Apresenta-se em formato digital e vetorial, 

tecnologia shapefile. Disponibilizado pelo IBGE e elaborado na escala 1:250.000, com 

referencial geodésico Sirgas 2000. A forma de implantação é pontual, com 5.566 

elementos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013a). 

Para a realização desta pesquisa foi aplicado filtro espacial com base nos atributos 

referentes aos municípios componentes da RMSP, obtendo-se uma base de 39 elementos. 

 Contornos perimétricos e dados dos 162 distritos da RMSP, conforme 

quadro político-administrativo de 01/01/2001, versão 2007 

É um arquivo em formato digital e vetorial, tecnologia shapefile. Disponibilizado 

pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM), é elaborado em escala 1:10.000. Apresenta 

limites dos distritos da RMSP com 162 elementos. Seus dados tabulares apresentam as 

identidades das unidades territoriais bem como dados de população e área (CENTRO DE 

ESTUDOS DA METRÓPOLE, 2007). Através de informações auxiliares 

(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO; EMPRESA 

PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2011) a base foi 

atualizada obtendo-se então 164 elementos.  

Limite de Unidades de Informações Territorializadas UIT 

Os limites das Unidades de Informações Territorializadas (UITs) foram restituídas 

com base em cartogramas cedidos pela EMPLASA (anexo A), a restituição foi feita 

através da vetorização das 543 UITs com cobertura a RMSP em ambiente SIG 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a, 

2015c). 

Imagens orbitais do Programa Landsat 

Foram utilizadas duas cenas do Programa Landsat, satélite número 5, para 

cobertura da área da RMSP. As cenas 219/76 e 219/76, ambas com data de 05/04/2010. 

Essas cenas apresentam extensão de 185x185, resolução espacial de 30m e resolução 

temporal do satélite é de 16 dias. As bandas utilizadas foram 5,4 e 3 (INSTITUTO 

NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2010). 
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Sistema viário principal 

Um cartograma em formato raster de tamanho A3 com a representação do sistema 

viário com cobertura da RMSP foi cedido pela EMPLASA (anexo A). Esta representação 

tem como origem base vetorial elaborada pela empresa Promaps da série Street Base. A 

escala de produção é 1:25.000 e o ano de referência 2013 (EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A; PROMAPS, 2013). 

Uso do solo da EMPLASA 

As informações de uso do solo foram cedidas pela empresa na forma de 

cartogramas em formato raster (anexo A). Esses materiais têm como origem base em 

formato vetorial com escala de levantamento de 1:25.000.  O levantamento foi realizado 

com base em imagens Ikonos de resolução espacial de 1 metro e anos de referência 2002 

e 2003 (SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA 

DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006). 

 Agregados por setores censitários 

É uma informação tabular com dados de população e número de domicílios por 

setor censitário disponibilizado pelo IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c). 

Ortofotos do Projeto Mapeia São Paulo -  EMPLASA anos 2010 / 2011 

Cartogramas com base em Ortofotos do Projeto Mapeia São Paulo/ EMPLASA. 

As ortofotos apresentam escala 1:25.000, resolução 1 metro, anos de referência 2010 / 

2011 (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 

2012b). 
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5.3 A densidade demográfica da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Nesta seção são apresentadas diferentes formas de representação da distribuição 

de densidade com base nos limites políticos existentes e também com base nas Unidades 

de Informações Territorializadas (UITs) da EMPLASA.  

Em Cartografia, no método coroplético, dados quantitativos são ordenados em 

classes cuja intensidade geralmente é representada pela variável cor. São os mais 

adequados para representação demográfica, por se utilizarem da implantação zonal que 

podem se referir a limites administrativos (ARCHELA; THÉRY, 2008). Quanto maior o 

número de elementos mais precisa será a localização das áreas com diferentes graus de 

densidade e também maior será a amplitude de valores revelando melhor a complexidade 

do fenômeno. O objetivo é fazer uma breve revisão da distribuição demográfica na RMSP 

com bases em diferentes planos de informação já conhecidos e assim melhor compreender 

as formas de representação que foram desenvolvidas com base nos setores censitários, 

que serão expostas nas seções posteriores.  

A RMSP apresenta uma área de 7.943,82 km² e 19.683.975 habitantes 

apresentando densidade média de 2.477,90 hab/km² (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012). 

Na abordagem sub-regional, a amplitude de valores é 6718, sendo a sub-região 

sudoeste a menos densa com 670 hab/km², a mais densa é a sub-região central, com 7388 

hab/km², esta sub-região é representada pelo Município de São Paulo 38 . Também 

considere que as sub-regiões sudeste e oeste se aproximam da densidade média da RMSP 

(figura 8). 

                                                             
38 As sub-regiões da RMSP foram instituídas pela Lei complementar 1.139 de 16/11/2011 e são em número 

de cinco, sendo o Município de São Paulo integrante comum a todas (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2011; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO; EMPRESA 

PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012). No nosso estudo, para melhor 

compreensão da distribuição da densidade demográfica na abordagem sub-regional o Município de São 

Paulo foi representada de forma desintegrada as sub-regiões, com 6 elementos, portanto. 
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Figura 8: Densidade populacional por sub-região da RMSP 

Fonte: (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2011) – Elaboração Maurício Yamada 

Na abordagem municipal (figura 9) a amplitude de valores é de 12.502, onde 

Salesópolis é o município menos denso, com 36,81 hab/km², e o mais denso é Diadema 

com 12.539 hab/km². (IBGE, 2011c). Considerando que 23 municípios apresentam 

densidade abaixo da densidade média da RMSP, estes juntos apresentam total de 

população de 2.958.034 habitantes, equivalente a 15,03% da população da RMSP e 

cobrem uma área de 5.370,75 km² (equivalente a 67,59%). Os outros 16 municípios com 

densidade demográfica superior à média, somam juntos 16.725.041 habitantes, 

equivalente a 84,97% da população da RMSP e ocupam uma área de 2.658,13 km² 

(equivalente a 33,45%). Ainda cinco municípios apresentam densidade demográfica 

superior ao Município de São Paulo, são eles: Carapicuíba (10.687,45 hab/km²), Diadema 

(12.538,65 hab/km²), Taboão da Serra (11.993,81 hab/km2), Osasco (10.243,29 hab/km2) 

e São Caetano do Sul (9.737,67 hab/km2) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d). 
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Figura 9: Densidade demográfica dos Municípios da RMSP 

Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d) – Elaboração Maurício 

Yamada 

Na abordagem distrital (figura 10) a amplitude de valores é 25.128, sendo o 

distrito de Salesópolis de seu município homônimo, o menos denso com 34 hab/km², o 

distrito mais denso é o paulistano Bela Vista com 25.162 hab/km² (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c). Considere que dos 17 

municípios da RMSP que apresentam divisão distrital em seus territórios, 5 apresentam 

diferenças de amplitude de valores de densidade consideráveis, são eles: Mogi das Cruzes, 

Santo André, São Bernardo, Barueri e São Paulo. O destaque se dá para São Paulo, onde 

parte de seus 96 distritos com densidade acima de 15.000 hab / km² se distribuem em 

diferentes porções do município. Também na porção sul é considerável a ocorrência de 

distritos com grande extensão e densidade inferior a 101 hab / km².  
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Figura 10: Densidade demográfica dos distritos da RMSP 

Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício 

Yamada 

A última abordagem nesta seção, é a representação demográfica da RMSP com 

base nas Unidade de Informações Territorializadas (UITs). A UIT é recorte espacial 

estabelecida pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA). Em 

sua elaboração é considerado o uso e ocupação do solo e a sua delimitação é realizada 

com base nos limites territoriais oficiais, sejam eles municipais ou distritais. A ideia é que 

esta subdivisão possa compatibilizar dados socioeconômicos realizados por outras 

instituições de pesquisa e é uma alternativa a fontes de informação mais genérica com 

base em limites administrativos e também a fragmentação da informação segundo setores 

censitários. Essa base de dados  abrange toda a RMSP com 543 UITs e apresenta dados 

atualizados (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 

2012a), por este motivo servirá de referência a outras formas de representação elaboradas 

nesta pesquisa.  

A amplitude de valores de densidade demográfica por UIT é de 57.533. 

Observando o (quadro 3), verifica-se que as 97 UITs correspondentes a classes com 

densidade superior a 15.000 hab/km² abrigam 6 milhões de pessoas correspondendo a 

30% da população da RMSP, no entanto ocupam uma área de 320 km², isto é, apenas 4% 

da área. 



91 
 

Já as 68 UITs menos populosas, com densidade máxima de 150 hab/km² ocupam 

3.837 km², equivalente a 48 % da área da RMSP, indicando a ocorrência de vazios 

demográficos em grande parte da RMSP, estas abrigam menos de 1% da população. Já a 

classe de densidade 1.501 a 5.000 hab/km², onde a densidade média da RMSP se insere, 

abarca 85 UITs, 14,3% da população e 11,6% da área. A (figura 11) e o (gráfico 2), irão 

também ajudar a compreender esta abordagem. 

Quadro 3: Densidade demográfica da RMSP segundo Unidade de 

Informação Territorializada (UIT) 

 
(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a) – Elaboração 

Maurício Yamada 

 
Gráfico 2: Densidade demográfica da RMSP segundo Unidade de Informação Territorializada UIT 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a) – Elaboração 

Maurício Yamada 
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Figura 11: Densidade Demográfica por Unidade de Informação Territorializada (UIT) 

na RMSP 

Fonte: (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a, 2015c) – 

Elaboração Maurício Yamada 

Tais abordagens procuram demonstrar a complexidade da distribuição da 

densidade demográfica na RMSP, à medida que se aumenta a precisão com o aumento do 
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número de elementos, nota-se que a densidade média acontece em apenas determinados 

locais e abrange uma pequena parte da população. Uma forma de compreender a 

complexidade demográfica e sua relação com o método coroplético pode ser feita através 

da relação do número de elementos de cada plano de informação à sua respectiva 

amplitude de valores de densidade (gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Diferenças de valores de amplitude entre as abordagens de representação demográfica na 

RSMP, segundo limites administrativos e UITs  

 Elaboração Maurício Yamada 

Nesta mesma linha de raciocínio um estudo com base nos setores censitários que 

cobrem a RMSP se mostra interessante, pois esta é composta por 30.815 elementos 

indicando a possibilidade de se representar a distribuição da densidade demográfica com 

grande precisão, no entanto deve-se conhecer melhor a malha de setores censitários 

conforme a subseção a seguir.  
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6 O Censo do IBGE e os setores censitários 

O censo demográfico é realizado pelo IBGE em intervalos de dez anos e tem por 

objetivo apresentar a distribuição populacional em todo território nacional. É um 

instrumento de apoio ao planejamento territorial podendo ser aplicado em várias escalas, 

sejam elas, estadual, municipal, distrital, ou até mesmo local, graças à precisão locacional 

do setor censitário. Além de informações populacionais são também levantadas 

informações socioeconômicas e caracterizadas áreas em situação urbana. A data de 

referência para as informações do censo 2010 foi o dia 1 de agosto de 2010, assim, pessoas 

nascidas ou unidades federativas criadas a partir desta data não foram contabilizadas 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d). 

A coleta de dados é baseada na aplicação de dois tipos de questionários, um básico 

com 37 quesitos, aplicado a todas as unidades domiciliares exceto aquelas selecionadas 

para a mostra da aplicação do questionário de amostra. O questionário de amostra, que é 

mais completo, apresenta 108 quesitos e é aplicada a uma fração de 11% da totalidade de 

municípios. Municípios com menor número de domicílios acabaram por ter uma fração 

maior, já municípios mais populosos tiveram uma fração menor, ou de outra forma, a 

fração amostral para municípios com até 2500 habitantes foi de 50%, para os mais 

populosos com mais de 500.000 habitantes a amostragem foi de apenas 5% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d). 

É considerado domicílio o local estruturalmente separado e independente 

destinado a servir de habitação a uma ou mais pessoas. O uso habitacional é caracterizado 

pela finalidade de abrigo, onde o morador repousa, dorme e prepara seus alimentos. O 

acesso ao local deve ser independente, sem dependência de acesso ao espaço público por 

outras moradias (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2011d).  

Quando o domicílio abriga uma unidade familiar com grau de parentesco com 

normas de convivência doméstica, ele é classificado como particular. Quando o domicílio 

abriga pessoas com normas de convivência com subordinação administrativa é dito que 

ele é coletivo. Ex: asilos, orfanatos, hotéis, campings, pensões, alojamentos de 

trabalhadores ou estudantes, penitenciária, presídio, casa de detenção, quartéis, hospitais 

e clínicas com internação. O domicílio particular ainda se subdivide em dois grupos: o 

permanente e o improvisado. Domicílio permanente é caracterizado pela função exclusiva 
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para habitação e pode estar na condição de: ocupado, fechado, uso ocasional ou vago. O 

domicílio particular permanente improvisado, diz respeito à dependência que ocorre em 

lugar não exclusivo à moradia, quando por exemplo os moradores compartilham local 

para comércio e moradia. Nesta tipologia também são incluídos os locais inadequados à 

habitação (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011e). 

A noção de estabelecimento foi introduzida no Censo Agropecuário de 2007 

prevendo a ocorrência em meio rural de domicílios localizados em propriedades também 

consideradas área de residência do proprietário produtor (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013b). 

Os dados cadastrais do censo são disponibilizados em etapas segundo o 

cronograma de trabalho resultando num banco de dados com uma diversidade de 

variáveis de população e dados socioeconômicos39. 

As informações do censo são consolidadas em uma unidade espacial de 

amostragem censitária, o setor censitário. Este apresenta dimensionamento com precisão 

superior para a realização de análises espaciais quando comparado a limites 

administrativos. 

O setor censitário é a unidade espacial cuja dimensão é adequada à operação de 

coleta do censo. É constituído por áreas contíguas onde são respeitados os limites político-

administrativos, e também consideradas as áreas urbanas juridicamente estabelecidas por 

lei municipal (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d). 

Para o Censo 2010 foram estabelecidos 314.018 setores censitários (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013b). 

A dimensão do setor censitário é variável em área e densidade demográfica, mas 

procura manter uma faixa de abrangência quanto ao número de domicílios coletados. Para 

os setores considerados urbanos em área urbanizada é prevista uma faixa de 250 a 400 

domicílios, já para os setores urbanos em áreas não urbanizadas é previsto uma faixa de 

150 a 250 domicílios ou de 100 a 200 estabelecimentos agropecuários. Na área rural do 

município a faixa prevista é de 150 a 250 domicílios ou de 100 a 200 estabelecimentos. 

A dimensão da faixa de abrangência de domicílios (ou estabelecimentos) é determinada 

pelo tempo de coleta de dados da equipe recenseadora, que varia de 30 a 60 dias, no 

                                                             
39 Somente para as variáveis de população foram 154. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011d) 
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entanto tais valores são diretrizes e não são aplicados com rigor absoluto (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013b).  

Os 315.018 setores cobrem todo o território nacional, em ambiente SIG se 

apresentam como elementos discretos com dados tabulares e implantação zonal. A 

topologia da geometria não é perfeita. Portanto para a realização de análises espaciais em 

SIG é necessária uma correção geométrica que pode acarretar alterações na área original 

dos polígonos.  

6.1 Os setores censitários da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

Para a cobertura da RMSP são utilizados 30.815 setores censitários, isto é, 10% 

do total dos setores da cobertura nacional. Este universo apresenta uma larga amplitude 

em relação as suas áreas mínimas e máximas, vão de 72m² a 81.699.627m², isto é, o maior 

setor é 1.134.717 vezes maior que o menor (quadro 3). Também são multiformes numa 

infinidade de polígonos irregulares (figura 12). O (quadro 4) apresenta a diversidade de 

tamanhos dos setores em cinco classes. 

Quadro 4: Setores Censitários da RMSP, diversidade de áreas 

 
Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014)- – Elaboração Maurício 

Yamada 
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Figura 12: Setores censitários da RMSP, diversidade de áreas 

Fonte: IBGE, (2011b)- – Elaboração Maurício Yamada 

Como pode ser verificado, através da frequência relativa do número de setores 

censitário por tamanho de área, 82% dos setores apresentam área inferior a 100.001m² no 

entanto os setores maiores que este valor cobrem 88,19% da área territorial da RMSP. 

Esta apreensão é importante para compreender a relação densidade e representação 

cartográfica, os setores com menor dimensão apresentarão uma maior precisão na 

representação de densidade, já a situação contrária ocorrerá nos setores com a maior 

dimensão, isto decorre do fato que mesmo em áreas rurais as densidades são pontuais em 

meio a áreas vazias. Como se observa, os setores com menor dimensão estão próximos 

às áreas centrais (sedes municipais), com destaque para a Grande São Paulo que apresenta 

a maior concentração de setores, já os setores de maior dimensão estão ligados 

obviamente, de maneira geral, às áreas rurais.  

Na (figura 13) pode ser verificada com detalhamento em maior escala a 

diversidade de tamanhos em área centro-urbana do Município de São Paulo. Note que a 

metodologia do censo, delimitando os setores segundo um número homogêneo de 

domicílios acaba por acompanhar as diversas formas de produção do espaço urbano. Por 

exemplo, as áreas residenciais ocorrentes de forma mais comum nos distritos da Santa 

Cecília e Perdizes apresentam maior número de setores diminutos, já que são áreas mais 

de maior densidade populacional.  Áreas de usos industriais e institucionais, onde os 

domicílios são distribuídos de forma mais esparsa no distrito da Barra Funda, apresentam 
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setores com maior dimensão. 

 
Figura 13: Diversidade de áreas dos setores censitários em área central urbana 

Município de São Paulo 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014) – Elaboração Maurício 

Yamada 

Uma característica da delimitação dos setores, é a consideração da área urbana  

definida por lei municipal (figura 14) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011e). Assim alguns municípios, mesmo que apresentem áreas com 

funcionalidades ou paisagens rurais, podem ter a totalidade de suas áreas declaradas como 

urbanas. Tal situação pode ser verificada em consulta aos planos diretores dos municípios 

de Santana de Parnaíba (PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA, 2006) e de 

Barueri (PREFEITURA DE BARUERI, 2015).  

Segundo o Censo 2010, 29.800 setores censitários são considerados em situação 

urbana na RMSP, abrigam 19.458.414 habitantes, equivalente a 98,85% do total e cobrem 

área de 4.394,57 km², equivalente a 55% do total. Já os setores em situação rural, são 

1.015, abrigam 225.661 habitantes, equivalente a 1,15% do total e cobrem área de 

3.551,64 km2, equivalente a 45% do total.  A densidade demográfica média nestas áreas 

em situação rural é de 63,51 hab/km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
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ESTATÍSTICA, 2011c). 

Ainda, leva-se em conta que, segundo a malha do censo 2010, 15 municípios 

declaram a integralidade do seu território em situação urbana, são eles Embu, Guarulhos, 

Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, 

Rio Grande da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André, São Caetano do Sul, Itapecerica 

da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Observa-se também que, 11 

municípios apresentam densidade demográfica de suas áreas urbanas superior à média da 

RMSP (2477 hab/km²): Diadema, Taboão da Serra, São Paulo, Carapicuíba, Osasco, São 

Caetano do Sul, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Poá, Jandira e São Bernardo do Campo 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c). 

 
Figura 14: Densidade demográfica das áreas em situação urbana da RMSP 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício 

Yamada 
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7 O mapa de Densidade demográfica na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

segundo, setores censitários do Censo 2010 

Para a representação da densidade demográfica através da malha de setores 

censitários, foram estabelecidas 7 classes cujos cortes de valores foram estabelecidos de 

forma a se realizarem comparações aos valores de densidade usualmente utilizados na 

RMSP. 

Classe 0 a 100 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar áreas cujos 

setores censitários apresentam valor zero de população e áreas de muito baixa densidade. 

 Classe 101 a 1.00 1 hab/km² - Est classe foi estabelecida para identificar as áreas 

com densidade abaixo da média da RMSP (2.477 hab/km²). 

Classe 1.001 a 4.000 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar áreas 

com densidade próxima a média da RMSP (2.477 hab/km²). 

Classe 4.001 a 14.000 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar áreas 

com densidades médias similares ao média do Município de São Paulo (7.388 hab/km² e 

dos municípios mais populosos da RMSP (entre 10.501 a 12.5309 hab/km²).  

Classe 14.001 a 30.000 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar 

áreas com densidade similar aos distritos mais densos da RMSP (entre 15.001 a 25.162 

hab/km²).  

Classe 30.001 a 60.000 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar 

áreas com densidade similar às UITs mais densas da RMSP (entre 20.001 a 57.533 

hab/km²). 

Classe 60.001 a 8.111.111 hab/km² - Esta classe foi estabelecida para identificar 

áreas com densidade superior às UITs mais densas da RMSP (amplitude máxima de 

57.533 hab/km²) e também setores com densidade “extrema”. 

No (quadro 5) foram organizadas as informações para as classes estabelecidas, 

apresentando para cada uma a contagem de setores censitários, a soma de população e a 

soma da área. No entanto note que a classe 0 a 100 foi desmembrada em classe 0 e classe 

1 a 100, tal procedimento foi realizado para se identificar os dados relativos aos setores 

censitários com valor de população declarado como 0, a visualização estatística desta é 

importante para a compreensão do processo de dasimetria que será aplicado às outras 
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formas de representação. 

Quadro 5: Densidade demográfica da RMSP, Setores Censitários, valores 

por classe 

 
Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) - * setores sem valor 

de população – Elaboração Maurício Yamada 

Já a figura 15, é o mapa da Densidade Demográfica da Região Metropolitana 

de São Paulo - Setores Censitários. 
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Conforme o (quadro 5), 872 (2,8%) setores tem população declarada com valor 

zero, abrangendo 500 km² (6,3%) em área. Os setores que apresentam população com 

densidade inferior à média da RMSP (2.477 km/²), são no total 1.722 (6%), com área total 

de 5.665 km² (71,3%) e população de 686.617 (3,5%) habitantes. Como foi outrora 

exposto, é nesta faixa que pela metodologia de levantamento do Censo 2010 associada à 

representação coroplética ocorre uma maior distorção da informação na distribuição da 

densidade, pois é pressuposto que tais densidade na verdade não ocorram de forma 

homogênea. 

Setores com valores zero de população, abrangem além de áreas sem população, 

situações onde no setor censitário ocorre número  inferior a 5 domicílios particulares 

permanentes; tal medida visa preservar a identificação dos informantes segundo normas 

da legislação estatística 40  (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011f). 

Observando a (figura 15), constata-se que ás áreas onde se distribuem as áreas de 

densidades entre 0 a 100 são ocorrentes nas áreas periféricas à RMSP, correspondendo 

aos setores de maior dimensão 41 . Também é notável a ocorrência de área de baixa 

densidade em área intra-urbana, destacando-se o Parque do Estado (385.000; 7.385.000) 

42 , Parque Ecológico do Tietê (345.000; 7402.000) o Parque do Carmo (350.000; 

7392.000), o Campus da Cidade Universitária (323.000; 7393.000), o Aeroporto 

Internacional de Guarulhos (350.000; 7407.000); e o Parque Estadual do Jaraguá 

(319.000; 7404.000). Já as áreas com densidade entre 101 a 1000 ocorrem em área 

periféricas às manchas urbanas municipais, indicando a probabilidade de áreas de uso 

rural (apesar de muitas destas áreas serem indicadas com áreas formalmente urbanas, 

figura 14), e nas áreas intra-urbanas podem ser citadas o Parque do Ibirapuera (331.000; 

7.390.000), o Campo de Marte (332.000; 7399.000), o Jóquei Clube (327.000; 7391.000), 

o Cemitério da Vila Formosa (344.000; 7.393.000) e as áreas industriais do Distrito da 

Barra Funda (329.000; 7.398.000). 

As áreas relativas a classe 1.001 a 4.001, ocorrem em áreas de “transição” entre 

áreas mais densas e menos densas nos municípios mais populosos, sobretudo naqueles 

anteriormente identificados com densidade superior à média da RMSP (2.477 hab/km²). 

                                                             
40 No estado de São Paulo 1.379 setores censitários (2,1% do total) tiveram seus dados omitidos por essa 

situação. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011g)  

41 Para uma noção geral da variedade de tamanho dos setores ver figuras 12 e 13. 

42 Pode se verificar a localização dos lugares citados pelo par de coordenadas UTM no mapa. 
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Nos municípios com densidade media abaixo da RMSP, as áreas de ocorrência desta 

classe caracterizam áreas centrais pela ocorrência da localização das sedes municipais43. 

Os setores com densidade superior à média da RMSP, são no total de 26.199 

(85%), cobrem área de 1.204 km² (15,1%) e abrigam 17.767.386 (90,3%) habitantes. 

Decorre da observação desses dados que a grande maioria da população vive em 

densidade superior à média, da RMSP. Ainda, a soma de população dos setores com 

densidade superior a 14.000 hab/km², 11,4 milhões de pessoas, nos mostra que mais da 

metade da população da RMSP vive em áreas com densidade superior à amplitude 

máxima do município mais populoso (12.539 hab /km²). 

A metodologia de delimitação dos setores pelo número homogêneo de domicílios 

leva a caracterizar áreas com valores de densidade extrema (8.111.111 hab/km²), estes 

setores representam áreas com ocupação residencial verticalizadas, muitas vezes 

correspondendo ao terreno de um edifício. As Figuras 16 e 17 são exemplos destes 

setores. 

 
Figura 16: Setor censitário com densidade extrema, Município de Santo André  

área 72m², população 584, densidade 8.111.111 hab/km²44, Rua Soldado Dorival de Brito 

Fonte: (GOOGLE, 2015; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) 

 

                                                             
43 Veja a figura 9. 

44 Deve-se levar em conta que a precisão da base de setores é de 1:250.000, portanto há imprecisão quanto 

aos setores com áreas diminutas. Em uma observação mais apurada, o lote do edifício corresponde a 200 

m² sendo assim a densidade de 2.920.000 hab/km², no entanto permanece o caráter de “extrema densidade 

populacional” para este setor. 
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Figura 17: Setor censitário com densidade extrema, Av. Pereira Barreto 

área 384m², população 1.197, densidade 3.117.187 hab/km², Município de Santo André 

Fonte: (GOOGLE, 2015; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) 

Para uma melhor compreensão da representação demográfica por setores são 

apresentados a seguir duas séries de cartogramas com detalhamento em maior escala, uma 

em área centro-urbana do Município de São Paulo, a outra em uma área periférica a 

mancha urbana da RMSP, entre os limites dos municípios de Santana de Paraíba e 

Pirapora de Bom Jesus. 

7.1 Densidade demográfica na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) segundo 

setores censitários do Censo 2010 – detalhamento em área centro-urbana 

Esta área (figura 18) foi escolhida por ser uma área de urbanização consolidada 

com áreas densamente povoadas por uso habitacional verticalizado e áreas de habitação 

horizontalizadas, mas também por conter áreas de "vazios demográficos urbanos", isto é, 

áreas usos industriais e presença grandes equipamentos urbanos. Compreende a área dos 

distritos de Barra Funda, Perdizes, Santa Cecília e Consolação. A diversidade de 

paisagens urbanas pode ser compreendida através do uso do solo (figura 21) e das 

imagens de alta resolução do Projeto Mapeia São Paulo (figura 20). Para compreender a 

distribuição das densidades demográficas, também foi elaborado um cartograma por 

densidade demográfica por UIT desta área (figura 19).  
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Figura 18: Densidade demográfica por setores censitários em área centro-urbana do Município de 

São Paulo 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c, 2014) – Elaboração Maurício 

Yamada 

 
Figura 19: Densidade demográfica por Unidade de Informação Territorializada (UIT) em área 

centro-urbana do Município de São Paulo 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a, 2015c) – Elaboração 

Maurício Yamada 
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Figura 20: Ortofotos em área centro-urbana do Município de São Paulo  

Projeto Mapeia São Paulo EMPLASA, anos 2010 e 2011 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012b) – Elaboração 

Maurício Yamada 

 
Figura 21: Uso do solo EMPLASA, escala 1:25.000, ano 2002 e 2003 em área centro-urbana do 

Município de São Paulo 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração 

Maurício Yamada 
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Verificando a figura 17, há uma diversidade de áreas de densidade no recorte, 

abarcando as sete classes de densidade estabelecidas. Quando se correlacionam as 

informações de uso do solo com a densidade demográfica dos setores censitários, verifica-

se que, em certas áreas de baixa densidade demográfica, o setor apresenta uma área 

homogênea sobre uma diversidade de usos. É o caso das classes de baixa densidade com 

valores entre 0 a 1.000 hab/km² na UIT 87 do Distrito Barra Funda, onde ocorre uma 

área urbanizada45 na porção sudeste da UIT. 

Já em áreas de densidade média, da classe 1.001 a 14.000 hab/km2, ocorrente nas 

UITs 26, 9, 7 e 88, ocorrem usos incompatíveis ao adensamento, como usos industriais e 

equipamentos urbanos, isso indica que nestas UITs podem ocorrer áreas de densidade 

maior se descontarmos os valores de área destes usos. 

As classes de maior densidade entre os valores 14.001 a 8.111.111 hab/km² 

apresentam uma boa precisão da distribuição da densidade demográfica no recorte, no 

entanto a grande amplitude de valores torna um tanto confusa a caracterização da 

densidade destas áreas, tal apreensão pode ser feita comparando com as densidade por 

UIT, tomando por exemplo a UIT 28 do Distrito de Santa Cecília, que apresenta 

densidade entre 20.001 a 57.533 hab/km², por setor censitário esta mesma área apresenta 

densidade entre valores 0 a 8.111.111 hab/km². 

Já áreas de densidade extrema, se dão em áreas urbanizadas com uso residencial 

verticalizado, como se sabe, tipo de uso comum nos distritos de Santa Cecília e Perdizes.  

7.2 Densidade demográfica na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) segundo, 

setores censitários do Censo 2010 – detalhamento em área periférica a mancha 

urbana 

Para verificar a distribuição da densidade demográfica em áreas rurais, foi 

estabelecido um recorte em área com cobertura ao limite municipal entre Pirapora do 

Bom Jesus e Santana de Parnaíba. O Município de Pirapora de Bom Jesus apresenta 

população de 15.783 e densidade de 144,95 hab/km², Santana de Parnaíba apresenta 

população de 108.813 habitantes e densidade de 604,65 hab/km² (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011d). 

                                                             
45  Áreas urbanizadas no Uso do Solo da Emplasa, indicam áreas urbanas de uso mistos com maior 

concentração de uso residencial.  
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As figuras 22,23, 24 e 25 apresentam os seguintes temas para o recorte proposto: 

temas de densidade demográfica por setor censitário, densidade demográfica por UIT, 

ortofoto do Projeto Mapeia São Paulo com ano de referência 2010/2011 e Uso do Solo 

da EMPLASA com ano de referência 2002/2003. 

 
Figura 22: Densidade demográfica em área periférica da RMSP segundo os setores censitários 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c, 2014) – Elaboração Maurício 

Yamada  



110 
 

 
Figura 23: Densidade demográfica por UIT, área periférica da RMSP 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a, 2015c)  

 
Figura 24: Ortofotos em área periférica da RMSP  

Projeto Mapeia São Paulo EMPLASA, anos 2010 e 2011 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012b) – Elaboração 

Maurício Yamada 
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Figura 25: Uso do solo EMPLASA, área periférica da RMSP 

escala 1:25.000, ano 2002 e 2003, limite municipal de Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração 

Maurício Yamada 

No recorte é apresentado o Município de Pirapora do Bom Jesus em sua porção 

sul, esta porção abrange duas manchas urbanas do município. Uma ocorre correlata à sede 

municipal, a outra com menor intensidade ocorre em direção sudeste com referência as 

coordenadas UTM 298.000; 7.409.000. Tais manchas podem ser verificadas nas ortofotos 

(figura 24) e também foram identificadas no levantamento do uso do solo da EMPLASA 

(figura 25). Há correspondência também por densidade de setores censitários, sendo 

representados pelos setores mais densos do município (figura 22). 

Assim como observado no detalhamento em área central urbana, também se 

verifica aqui, que na mancha urbana de Pirapora de Bom Jesus, onde ocorre a sede 

municipal, também ocorre área incompatível ao adensamento populacional, conforme o 

uso do solo, há uma área de mineração nas coordenadas UTM 294.700; 7411.000 (figura 

25). 

 A porção representada do Município de Santana de Paranaíba, é a porção 

noroeste, área distante da sede municipal representada por setores de baixa densidade, 0 

a 100 hab/km² (figura 22).  No entanto, verificando as ortofotos, constata-se que próximo 

às coordenadas UTM 300.000; 7.408.500, foi registrado um núcleo de urbanização no 
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ano 2010 (figura 24). Este núcleo ainda era caracterizado no uso do solo da EMPLASA, 

como loteamento desocupado no ano 2002/2003 (figura 25). 

Tais observações indicam que nestas áreas rurais possam ocorrer áreas de 

adensamento em locais específicos que a metodologia de delimitação dos setores 

censitários do censo 2010 não identificou. Como pode ser observado nestes cartogramas 

é em áreas rurais onde os setores assumem maior dimensão em área e, portanto, 

apresentam maior imprecisão na localização da densidade46.   

A proposta principal desta pesquisa foi que através de um tratamento especifico 

em análise espacial a malha de setores censitários pudesse ser refinada e apresentasse a 

localização da densidade demográfica de forma mais precisa. O método aplicado é o 

dasimétrico e será exposto na seção seguinte. 

  

                                                             
46 Essa cena será citada em mais dois momentos do texto, para se verificar o resultado do tratamento 

dasimétrico, subseção 9.1, p.143 e subseção 10, p.150. 
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8 ANÁLISE ESPACIAL COM TRATAMENTO DASIMÉTRICO 

Nesta seção são apresentados os procedimentos realizados com base em análise 

espacial para a preparação das bases cartográficas de apoio ao tratamento dasimétrico. 

Em cartografia, bases censitárias são representadas comumente através do método 

coroplético que em determinados casos, apresenta uma informação generalizada. Isto 

decorre pela diversidade da distribuição da população em áreas mais ou menos povoadas. 

Sobretudo em áreas onde a dinâmica urbana é mais intensa, os aglomerados de população 

tendem a se consolidar de forma compacta acompanhando indutores de urbanização. O 

método dasimétrico consiste em um refinamento da informação de densidade com base 

na desagregação espacial de áreas incompatíveis ao adensamento populacional. A 

identificação destas áreas é realizada através de utilização de bases auxiliares de 

informação (BARROZO et al., 2011; POVEDA; AGUIRRE, 1995). 

 O primeiro mapa dasimétrico foi apresentado por Harness em 1837 num estudo 

de população da Irlanda do Norte, já o termo dasimetria foi publicado pela primeira vez 

por Tian-Shansky, com estudos populacionais na Rússia publicado em 1920. Nos EUA o 

primeiro artigo sobre o método foi publicado por Jonh Kirtland Wright  (1891-1969) 

(DUTENKEFER, 2010; MORATO; KAWAKUBO; PÉREZ MACHADO, 2010).  

No Brasil estudos com tratamento dasimétrico podem ser citados o de Morato; 

Kawakubo e Pérez Machado (2010), com estudo de densidade demográfica no Município 

de Alfenas-MG. A base censitária foi a do censo nacional do IBGE ano 2000 e a base 

auxiliar foi realizada com base na determinação da mancha urbana através da técnica em 

geoprocessamento com o Índice Normalizado de Diferença de Construção (Normalized 

Difference Built-up Index) (NDBI). 

No estudo de Barrozo et al., (2011) foi utilizada a base censitária do IBGE 2010 

e o refinamento foi obtido através do cruzamento com informações de base cadastral 

urbana indicando áreas com usos não residenciais no distrito Jardim São Luís do 

Município de São Paulo. O objetivo foi identificar o adensamento populacional de 

pessoas com idade superior a 65 anos para melhor subsidiar o planejamento em ações de 

saúde.   

Cabe citar também o trabalho de Dutenkefer (2010), no qual além de utilizar o 

método dasimétrico, também de forma análoga a esta pesquisa, utilizou como recorte 

espacial a RMSP e como base de apoio a base vetorial de uso do solo da Emplasa. No 

entanto o uso do tratamento dasimétrico teve como objetivos estabelecer uma base de 
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apoio para melhor realizar uma cartografia de síntese da metrópole.  Esta cartografia de 

síntese foi desenvolvida de forma experimental através do uso de técnicas de anamorfose 

e de técnicas da modelização gráfica (técnica desenvolvida por Hervé Théry). Pode-se 

dizer, que a sua pesquisa procurou desenvolver técnicas de representação para a 

linguagem cartográfica para além da métrica euclidiana (conforme propôs Fonseca (2007) 

na subseção 4.1 desta pesquisa). 

O tratamento dasimétrico deste trabalho se valeu da organização de banco de 

dados em SIG, conceitos em análise espacial para a modelagem dos dados e recursos de 

geoprocessamento. Pautou-se em identificar certas áreas na metrópole com características 

que possam indicar maior ou menor propensão ao adensamento populacional, são elas: 

 Áreas restritivas ao adensamento pela legislação ambiental – Unidades de 

Conservação de Proteção Integral. 

 Áreas restritivas ao adensamento por massas d’água de dimensão 

significativa – reservatórios e represas. 

 Áreas restritivas ao adensamento conforme informações de uso do solo. 

 Áreas propensas ao adensamento segundo informações de uso do solo. 

 Áreas propensas ao adensamento pela densidade de vias e arruamentos. 

 Áreas propensas ao adensamento pela ausência de vegetação.  

 A quantidade de variáveis utilizadas decorre da própria complexidade espacial da 

metrópole, pela complexidade geométrica da malha de setores censitários e também pela 

disponibilidade de informações. 

O conjunto de informações organizado em ambiente SIG contou com processos 

de trabalho nos seguintes procedimentos (figura 26):  

 Preparação de seis bases47 preliminares, são as bases onde foram feitas as 

primeiras preparações através de remodelações e consolidação de 

informações. 

 Consolidação das bases principais para o tratamento dasimétrico, são duas: 

                                                             
47 Bases, layers, planos de informação – são camadas de trabalho em ambiente SIG, geralmente cada um 

se refere a um arquivo independente ou um processo de trabalho. Diferem de mapas, cartograma ou figura, 

no entanto esses produtos finais geralmente tem uma base que lhe dá o tema principal. 
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a primeira identificará áreas restritivas ao adensamento populacional, a 

segunda, áreas mais propensas ao adensamento48. 

 Tratamentos dasimétricos – foram realizadas três etapas, a primeira 

suprimiu dos setores censitários as áreas mais restritivas ao adensamento, 

a segunda identificou no setor censitário a mancha urbana com maior 

propensão ao adensamento, a terceira identificou nos setores as áreas com 

maior intensidade ao adensamento da mancha urbana e elaborou a base de 

centróides para a interpolação em kernel 

Os produtos finais pós tratamento dasimétrico são na forma de dois mapas: O 

mapa Densidade demográfica da Região Metropolitana de São Paulo, setores 

censitários dasimétricos, é resultado da primeira e da segunda etapas do tratamento 

dasimétrico, o mapa Densidade demográfica da Região Metropolitana de São Paulo, 

setores censitários dasimétricos, interpolação por kernel, raio de 400 metros é 

resultante da terceira etapa do tratamento dasimétrico. 

 

                                                             
48  Poveda; Aguirre (1995) e  Dutenkefer, (2010) usam os termos variáveis limitativas e variáveis 

relacionadas em contexto semelhante para o tratamento dasimétrico.  
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Figura 26: Esquema dos procedimentos efetuados na parte aplicada 

Elaboração Maurício Yamada 
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8.1 As seis bases preliminares 

8.1.1 Base preliminar: Áreas restritivas ao adensamento populacional segundo 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Unidades de Conservação de Uso Integral são áreas definidas por lei e têm a 

função de preservar espaços naturais sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos (BRASIL, 2000). Decorre deste fato que são indicadores de áreas com baixa 

ocorrência de densidade populacional. Para este estudo foi considerado que nestas áreas 

a população é zero e consolidou-se em um ente vetorial único, que irá compor a base de 

apoio principal Áreas restritivas ao adensamento populacional. 

O levantamento de Unidades de Conservação de Proteção integral foi realizado 

junto às bases vetoriais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) (2010) e Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013),  foram 

consideradas as geometrias representativas das seguintes UCs: Parque Estadual de 

Itapetinga, Parque Estadual Alberto Loefgren, Parque Estadual do Juquery, Parque 

Estadual da Cantareira, Parque Natural Municipal Estoril - Virgílio Simonati, Estação 

Ecológica de Itapeti, Monumento Natural da Pedra Grande, Parque Estadual de Itaberaba, 

Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, Parque Natural Municipal 

Fazenda do Carmo, Parque Estadual do Jaraguá, Parque Natural Municipal da Cratera de 

Colônia, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, Parque Estadual da Serra do Mar, e 

Parque Ecológico do Tietê, Parque Ecológico Nascentes do Tietê, Parque Ecológico de 

Guarapiranga, Reserva Estadual Morro Grande.  As áreas de todas as unidades foram 

consolidadas em um único elemento e interseccionada ao limite vetorial da RMSP. A área 

estimada foi de 830,53 km².  

8.1.2 Bases preliminares: Áreas restritivas ao adensamento segundo classes do uso 

do solo da EMPLASA e Indicador de expansão urbana - valores de pixel 

A análise das classes de uso do solo da EMPLASA foi realizada de forma a 

detectar áreas com que indicassem maior propensão ou maior restrição ao adensamento 

populacional.  

O uso do solo da EMPLASA foi elaborado em escala 1:25.000 com ano de 

referência 2002/2003 com base em imagens orbitais de resolução espacial de 1 metro do 

satélite IKONOS. As áreas restritivas ao adensamento populacional foram identificadas 
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verificando as classes estabelecidas pela EMPLASA bem como observando a sua 

distribuição espacial. 

A (figura 27) é o mapa de Uso do Solo da EMPLASA com ano de referência 

2002/2003, o (quadro 6) apresenta as categorias e subcategorias do uso do solo e valores 

em área e percentuais.   
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Figura 27: Uso do Solo da RMSP segundo EMPLASA 2002/2003 

Fonte: (SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração Maurício Yamada 
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Quadro 6: Uso do solo na RMSP, segundo EMPLASA, 2002 

 
Fonte:(SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração Maurício Yamada 

O levantamento da EMPLASA constou de 20 classes divididas em 4 categorias 

sendo que três classes não foram categorizadas. 

O estudo da EMPLASA ainda apresenta um rearranjo destas classes no intuito de 

apresentar áreas mais suscetíveis à expansão urbana, a (figura 28), Mapa de Indicador 

de Expansão Urbana segundo EMPLASA, 2002 é uma representação cartográfica 

deste tema, já o (quadro 7), Indicadores de Expansão Urbana segundo EMPLASA, 

2002 apresenta os valores em área das classes de uso do solo rearranjadas segundo este 

indicador. 
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Figura 28: Indicador de Expansão Urbana para a RMSP, segundo EMPLASA, 2002/2003 

Fonte: (SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração Maurício Yamada 
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Quadro 7: Indicador da Expansão Urbana para a RMSP, segundo 

EMPLASA, 2002 

 
Fonte: (SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2006) – Elaboração Maurício Yamada 

O estudo das categorias e subcategorias do uso do solo da EMPLASA levou à 

elaboração de duas bases auxiliares: 

 - A base auxiliar Áreas restritivas ao adensamento segundo classes do uso do 

solo da EMPLASA foi estabelecida através da seleção de sete classes de uso: Aterro 

Sanitário, Equipamento Urbano, Indústria, Reservatório de Retenção, Mineração, 

Espelho d'água e Rodovia. Estas classes em conjunto acabaram por consolidar em uma 

área estimada em ambiente SIG de 640, 86 km². Esta base auxiliar irá compor a base de 

apoio principal Áreas restritivas ao adensamento populacional (figura 34 – seção 8.2).  

- A base auxiliar Indicador de mancha urbana, segundo uso do solo 

EMPLASA, 2002/2003 (figura 35 – seção 8.3) constou na atribuição de valores de pixel 

aos elementos discretos da base Indicadores de Expansão Urbana segundo 

EMPLASA, 2002 da seguinte forma: Área Completamente Urbanizada - valor 2, Área 
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de Possível uso Com Expansão e Adensamento Urbano - valor 1, Área de Sustentação e 

Apoio ao Uso Urbano e sem Categoria Indicada - valor 0.   Esta base preliminar será 

operacionalizada para compor a base para o tratamento dasimétrico “Mancha Urbana” 

de Adensamento Populacional (seção 8.3, figura 40).   

8.1.3 Bases preliminares: Áreas restritivas ao adensamento populacional, 

reservatórios e represas e Indicador de urbanização segundo NDVI 

O Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada) foi utilizado para identificar áreas mais urbanizadas com base na 

ausência de vegetação e também para indicar áreas restritivas ao adensamento 

populacional pela ocorrência de massas d’água significativas. 

O NDVI é um índice de vegetação que se baseia no comportamento da assinatura 

espectral das folhas de vegetação em duas bandas específicas. Para a banda na região 

visível, ocorre baixa reflectância por parte da vegetação, pois há uma maior absorção da 

radiação solar pela ação dos pigmentos da fotossíntese sobretudo para a faixa do 

vermelho. Já para a faixa do infravermelho próximo ocorre uma maior reflectância e 

transmitância da radiação no interior da folhagem devido a sua estrutura celular.  

Os valores do índice são obtidos através de recurso de processamento na forma de 

álgebra de mapas em ambiente SIG. Álgebra de mapas ou aritmética de bandas é um 

processo introduzido por Charles Dana Tomlin  (CÂMARA; BARBOSA; CORDEIRO, 

2001), e consiste em formulações algorítmicas em diferentes planos de informação 

correlacionadas espacialmente. É aplicado às bases matriciais e as operações relacionam 

cada valor de pixel. (ALMEIDA; MENESES, 2012), para o cálculo do NDVI, o operador 

utilizado é a divisão conforme a equação: 

NDVI= (NIR-RED)/NIR=RED) 

Sendo NIR = banda do Infravermelho próximo e RED = Banda do vermelho 

visível.  

O resultado é uma superfície contínua com pixels variando entre valores -1 a 1, 

sendo que, valores próximos a 1 indicam a tendência a vegetação e valores próximos a -

1 indicam ausência de vegetação, como áreas de solo exposto, áreas urbanizadas e massa 

d'água49 (SHIMABUKURO; PONZONI; MOURA, 2012). 

                                                             
49 Este é um exemplo de escala numérica por intervalo, como sugeriu Câmara & Davis (2001) – conforme 

explicado na subseção 3.2.1. 
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Para a cobertura da RMSP as imagens do satélite Landsat 5 se apresentam 

adequadas para tal levantamento, pois este satélite apresenta período de funcionamento 

com cobertura temporal para a data de interesse, o ano de 2010. As imagens utilizadas 

são cenas tomadas do dia 05/04/2010, de numeração 219/076 e 219/077. A extensão de 

cada cena é de 185x185 km, cobrindo integralmente a área da RMSP no sentido 

longitudinal (cena 219/076), já no sentido latitudinal requer a articulação em mosaico 

entre as duas cenas.  

Para se ter uma ideia da extensão da mancha urbana no ano de 2010 de forma 

visível, foi feita uma composição das bandas 5, 4 e 3 da imagem orbital para os canais 

vermelho, verde e azul (RGB) respectivamente. Nesta composição conhecida como falsa 

cor é visualmente identificável a vegetação com tendência para a cor verde, as áreas 

urbanas para o magenta e as massas d'água para o preto, (figura 29). 

O resultado do processamento do NDVI para a RSMP com bandas 3 e 4 do 

Landsat 5, abril de 2010 processado em ambiente SIG pode ser verificado na (figura 30). 

Para a identificação de alvos na superfície da RMSP com base no resultado do 

processamento do NDVI, foi realizado um processo de discretização através de 

classificação não supervisionada em 10 classes (figura 31). Na classificação não-

supervisionada não há necessidade a priori de se realizar indicações de alvos, é uma 

abordagem exploratória e rápida dos diversos níveis que a aglomeração de pixels com 

características espectrais similares (clusters) (MENESES, 2012). O algoritmo aplicado 

foi o Iterative self-organizing data analysis technique (ISODATA), na plataforma SIG 

ESRI Arcgis® esse recurso é denominado Classificação Iso de Agrupamento Não-

Supervisionada.   

Através da análise das 10 classes estabelecidas da classificação não-

supervisionada, foi realizado mais um processo de discretização identificando alvos 

temáticos. Isso foi feito através do agrupamento das classes da seguinte forma: a classe 

de número 1 correspondendo a “Massa d’água”, as classes de números 2 a 4 “Mancha 

Urbana” e as classes entre os números 5 a 6 “Vegetação”, (figura 32). Os valores 

estimados em área para estas classes estão no (quadro 8). 
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Figura 30:  Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para a RMSP  

bandas 3 e 4 do Landsat 5, abril de 2010 

Fonte: (INPE, 2010; SHIMABUKURO; PONZONI; MOURA, 2012) – Elaboração Maurício Yamada 

 
Figura 31: Discretização do NDVI por classificação não-supervisionada em 10 classes  

Elaboração Maurício Yamada 

 



127 
 

 
Figura 32: Agrupamento das classes do NDVI 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2010; SHIMABUKURO; PONZONI; 

MOURA, 2012) – Elaboração Maurício Yamada 

Quadro 8: Valores em área da discretização do NDVI 

 
Elaboração Maurício Yamada 

Verificando o resultado da discretização, nota-se que além do estabelecimento de 

mancha urbana segundo este indicador, também foram identificadas massas d’água 

significativas não apontadas no levantamento do uso do solo da EMPLASA. Os  

reservatórios do Paraitinga, a noroeste do Município de Salesópolis, e o de Biritiba, na 

divisa entre os Município de Biritiba-Mirim e Moji das Cruzes, foram construídos em 

data mais recente, ambos com data de funcionamento a partir de 2006 (DE OLHO NOS 

MANANCIAIS, 2014). O resultado do estudo com NDVI subsidiou a elaboração de duas 

bases auxiliares:  

 - A base preliminar Áreas restritivas ao adensamento populacional, 

reservatórios e represas, constou na conversão para vetor das grandes massas d'água 

identificadas no processo de discretização do NDVI. Ainda foram realizadas algumas 
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pequenas adequações em outros corpos d´água de dimensão relevante. Em ambiente SIG 

a área destes reservatórios foi estimada em 10,57 km2. Esta base irá compor a base para 

o tratamento dasimétrico Áreas restritivas ao adensamento populacional (figura 34 – 

seção 8.2).  

 - A base preliminar Indicador de ausência de vegetação segundo NDVI, é a 

reclassificação para valores de pixel paras as classes discretizadas da seguinte forma: 

"Vegetação" e “Massa d'água" valor 0 e "Mancha Urbana" valor 1. Esta base auxiliar 

pode ser vista na (seção 8.3, figura 36) quando será operacionalizada para compor a base 

de apoio principal “Mancha Urbana” de Adensamento Populacional (seção 8.3, figura 

40).   

8.1.4 Base preliminar: Indicador de densidade de vias e arruamentos 

A base de vias da Promaps faz parte do projeto Streetbase, foi cedida pela 

EMPLASA em formato cartograma raster. A representação é discreta com valores de 

pixel em escala ordinal quantificados em dois valores, 0, para ausência e 1 ocorrência de 

via. A resolução espacial é de 10 metros (figura 33). 

 
Figura 33: Sistema Viário da RMSP segundo Promaps / Street Base, ano 2013 

detalhe em área central do Município de São Paulo 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A; PROMAPS, 2013) – 

Elaboração Maurício Yamada 



129 
 

 

O indicador de áreas mais ou menor urbanizadas foi feita através da interpolação 

por vizinhança (CÂMARA et al., 1997) para grades numéricas (CÂMARA; BARBOSA; 

CORDEIRO, 2001). 

O algoritmo utilizado foi o Estatística em Bloco da plataforma SIG, ESRI Arcgis 

®, este recurso descreve a seguinte operação, faz o cálculo com base na célula de entrada 

através da estatística de valores dentro da vizinhança especificada em torno dela (ESRI, 

2015a). Os parâmetros escolhidos foi a média para uma grade de 11x11 células. A base 

resultante foi uma base contínua com amplitude de valores entre 0 a 0,644. Para 

discretizar níveis de densidade de vias foram estabelecidas três classes cujo critério de 

corte foi verificado empiricamente, procurando indicar áreas com: "ausência de vias", 

"baixa densidade de vias" e "alta densidade de vias".  

A base auxiliar Indicador de densidade de vias e arruamentos (figura 37- seção 

8.3) constou na reclassificação das classes estabelecidas para valores de pixels por 

números inteiros entre 0 a 2. O (quadro 9) apresenta os cortes estabelecidos aos níveis de 

densidade, as classes discretizadas e suas descrições e os valores de pixel. Esta base 

auxiliar fará a composição da “Mancha Urbana” de adensamento populacional (seção 

8.3, figura 40).    

Quadro 9: Indicador de urbanização por densidade de vias 

 
Elaboração Maurício Yamada 

8.2 Base para o tratamento dasimétrico por áreas restritivas ao adensamento 

populacional 

Esta base é a junção das três bases preliminares: Áreas restritivas ao 

adensamento populacional segundo NDVI, Áreas restritivas ao adensamento 

populacional segundo Unidades de Conservação de Proteção Integral e Áreas 

restritivas ao adensamento segundo classes do uso do solo da EMPLASA. 

A junção é uma operação geométrica simples, vetores sobrepostos em uma mesma 

área são convertidos em uma apenas uma geometria. Uma vez “ajuntados” em uma base 

única a área total foi estimada em 1463,85 km² equivalente a 18,40% da área da RMSP. 
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Na (figura 34) esta base está tematizada identificando duas classes distintas, numa classe 

as informações de uso do solo e massa da d’água, na outra as UCs de proteção integral. 

Para o tratamento dasimétrico a distinção destas classes não foi considerada.  

 
Figura 34: Áreas restritivas ao adensamento populacional 

Fonte: (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS, 2008; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2010; MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE; CADASTRO NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 2012; 

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO S/A, 2006; SHIMABUKURO; PONZONI; MOURA, 2012) – Elaboração Maurício 

Yamada 

8.3 Base para o tratamento dasimétrico “Mancha Urbana” de Adensamento 

Populacional 

Esta base tem por função identificar áreas na metrópole com maior propensão ao 

adensamento populacional. Isto foi obtido através de processamentos complementares 

envolvendo os planos de informação dos três indicadores de mancha urbana realizados 

nos procedimentos preliminares, são eles: Indicador de mancha urbana, segundo uso 

do solo EMPLASA, 2002/2003, Indicador de mancha urbana segundo análise do 

NDVI e Indicador de densidade de vias e arruamentos. 

Para um melhor entendimento deste processo é apresentado a abordagem dos 

procedimentos realizados nesta subseção em duas escalas, a escala para toda a RSMP 
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com a explicação sequencial dos procedimentos e uma exposição de cartogramas com 

detalhe em escala para área periférica da RMSP. Tal exposição é necessária pois é nestas 

áreas onde o efeito dasimetria da segunda etapa teve maior efeito. 

A mancha urbana é a identificação de área urbanizada por meio de análises 

espaciais com base em insumos de sensoriamento remoto, o resultado quantitativo é 

variável, dependendo dos insumos utilizados, da escala de trabalho bem como os 

objetivos propostos. Através dela pode se ter uma visão sinótica da dinâmica urbana nas 

cidades. Pela grande disponibilidade de imagens de satélite um estudo com esta 

abordagem vem se tornando bastante oportuna. 

Manchas urbanas com base em imagens de satélite, necessitam de uma análise 

mais apurada dos procedimentos realizados pois a forma final resultante é dependente das 

respostas de reflectância da luz, cujo comportamento físico é muito sensível. Dentre 

estudos de mancha realizados tendo como recorte espacial a RMSP podem ser citados os 

de Pérez Machado; SMALL, (2013); e  Pérez Machado (2012). Já a EMPLASA fez 

estudos para a representação da evolução histórica da mancha urbana da RMSP de 1881 

a 2010, cujos insumos foram mistos, documentos históricos, fotografias aéreas, imagens 

de satélite e informações de uso do solo (EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO S/A, 2003, 2012a). 

Para esta pesquisa a identificação da mancha urbana teve o objetivo de subsidiar 

a detecção de áreas com maior propensão ao adensamento populacional na metrópole. O 

objetivo é dar suporte ao tratamento dasimétrico, cruzando estas informações à malha de 

setores censitários. Tal procedimento foi voltado a se obter melhores resultados nos 

setores de maior dimensão, localizados nas áreas periféricas da metrópole. 

Para elaborar esta base de apoio, foram realizados os seguintes processamentos. 

As três bases preliminares supracitadas no início desta subseção, passaram pelo 

processamento, de álgebra de mapas com base nos seus valores de pixel, o operador 

utilizado foi a soma, assim a amplitude de valores foi do mínimo 0 ao máximo 5. Os 

números estabelecem uma escala numérica por razão (CÂMARA; DAVIS, 2001) de 

forma gradual indicando diferentes níveis de intensidade de propensão ao adensamento 

populacional (figura 38).     

 Num segundo processamento, esta base raster foi convertida em uma base de 

isolinhas através do recurso contour da plataforma SIG, ESRI Arcgis ®. Esse recurso é 

um interpolador com base em valores de pixel identificando locais com o mesmo valor 

ou faixa de valor, é usado para determinação de isolinhas (ESRI, 2015b), o resultado é 



132 
 

que os valores de pixel acabam assumindo uma coesão onde as alterações de intensidade 

ocorrem gradualmente de forma mais suave (figura 39).  

O terceiro processamento foi a interpolação das isolinhas para uma base contínua, 

o resultado é a identificação de áreas de propensão ao adensamento populacional com 

representação mais coesa, mais adequada ao tratamento dasimétrico dos setores 

censitários em áreas periféricas da RMSP de maior dimensão (figura 40), o propósito dos 

processamentos desta subseção foi evitar o tratamento dasimétrico com geometrias 

fragmentadas. 

A série de cartogramas a seguir (figuras 35,36,37,38 e 39) apresentam os 

procedimentos realizados pata a composição da “Mancha Urbana” de Adensamento 

Populacional (figura 40). 

 
Figura 35: Indicador de mancha urbana segundo uso do solo EMPLASA, 2002/2003 

valores de pixel 

(SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; EMPLASA, 2006) – Elaboração Maurício 

Yamada 
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Figura 36: Indicador de ausência de vegetação segundo NDVI 

valores de pixel – Elaboração Maurício Yamada 

 
Figura 37: Indicador de densidade de vias  

Valores de pixel – Elaboração Maurício Yamada 

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A; PROMAPS, 2013) 
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Figura 38: Indicador de adensamento populacional, valores de pixel  

Elaboração Maurício Yamada 

 

 
Figura 39: Indicador de adensamento populacional, isolinhas  

Elaboração Maurício Yamada 
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Figura 40: “Mancha urbana” do indicador de adensamento populacional na RMSP  

Elaboração Maurício Yamada 

8.3.1 Cartogramas da base para o tratamento dasimétrico “Mancha Urbana” de 

Adensamento Populacional em área periférica da RMSP 

A série de cartogramas a seguir (figuras 41,42,43, 44 e 45) apresenta os 

procedimentos realizados com detalhamento em maior escala pata a composição da 

“Mancha Urbana” de Adensamento Populacional em área periférica a RMSP50 

(figura 46).  

                                                             
50 É a mesma série de cartogramas imediatamente anterior com representação em maior escala cartográfica 

com foco em recorte em área periférica da RMSP. 
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Figura 41: Indicador de mancha urbana segundo uso do solo EMPLASA, 2002/2003 em área 

periférica da RMSP valores de pixel 

Elaboração Maurício Yamada 

 

 
Figura 42: Indicador de ausência de vegetação segundo NDVI em área periférica da RMSP 

valores de pixel  

Elaboração Maurício Yamada 
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Figura 43: Indicador de densidade de vias em área periférica da RMSP 

Valores de pixel  

Elaboração Maurício Yamada 

 

 
Figura 44: Indicador de adensamento populacional, valores de pixel em área periférica da RMSP 

Elaboração Maurício Yamada 
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Figura 45: Indicador de adensamento populacional, isolinhas em área periférica da RMSP 

Elaboração Maurício Yamada 

 

 
Figura 46: “Mancha urbana” do indicador de adensamento populacional em área periférica da 

RMSP 

Elaboração Maurício Yamada 

 

 



139 
 

 

8.4 O tratamento dasimétrico 

Nesta subseção são descritas as três etapas do tratamento dasimétrico realizados 

nesta pesquisa. A primeira etapa do tratamento dasimétrico consistiu na relação entre a 

base de setores censitários e a base Áreas restritivas ao adensamento populacional. 

Através deste tratamento foram suprimidas das áreas dos setores censitários as áreas com 

restrição ao adensamento populacional. Dos 30.815 setores, 11.343 se apresentaram 

insterseccionados a área de restrição. No entanto foram poupados do tratamento 

dasimétricos os setores na seguinte condição: Setores com valor de população 0, setores 

com área inferior a 20.000 m2, e setores totalmente contidos na área de restrição ao 

adensamento populacional. Assim 10.057 setores passaram por tratamento dasimétrico 

nesta primeira etapa. 

A segunda etapa relacionou a base de setores censitários com tratamento 

dasimétrico da primeira etapa e a base “Mancha Urbana” de Adensamento 

Populacional, sendo que desta base não foi considerada a classe “baixo adensamento”.  

Também para o tratamento dasimétrico desta etapa não foram considerados os 

setores com população zero, e com área inferior a 20.000m2 e desta vez aqueles cujas 

áreas estivessem integralmente contidas na área de adensamento populacional. Assim 687 

setores passaram por tratamento dasimétrico nesta segunda etapa. O tratamento 

dasimétrico da primeira e da segunda etapa foram aplicados no mapa na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) por setores censitários com tratamento 

dasimétrico. 

A terceira etapa do tratamento dasimétrico constou em identificar nos setores, 

sejam eles com tratamento dasimétrico ou não, os níveis de adensamento populacional 

conforme as classes estabelecidas na base “Mancha Urbana” de Adensamento 

Populacional. Para isso foi realizado por meio de sobreposição de bases vetoriais o 

recurso de identidade da plataforma SIG, ESRI Arcgis ®. Este recurso correlaciona duas 

bases vetoriais através de suas geometrias e também de seus atributos. Uma vez que os 

setores censitários tiveram a delimitação dos diferentes níveis de adensamento 

populacional atribuída, foram escolhidas as porções dos setores com indicação de maior 

adensamento populacional para o estabelecimento da malha de centróides (figura 46). 
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Essa malha será a base para o interpolador kernel da última forma de representação. 

9 MAPA DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE SÃO PAULO (RMSP) POR SETORES CENSITÁRIOS COM TRATAMENTO 

DASIMÉTRICO 

Nesta subseção é feita uma análise dos resultados do processo de dasimetria da 1º 

e da 2º etapa, primeiro é apresentado uma análise cartográfica dos resultados 

posteriormente é realizada uma análise estatística dos dados. 

9.1 Análise cartográfica dos resultados 

Os mapas de Densidade demográfica na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) por setores censitários com tratamento dasimétrico é apresentado na (figura 

47), esta representação pode ser vista em detalhe em área centro-urbana do Município de 

São Paulo na (figura 48). Já o detalhe em área periférica da RMSP pode ser verificado na 

(figura 49). 
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Figura 48: Densidade demográfica em área centro-urbana do Município de São Paulo segundo 

setores censitários dasimétricos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício 

Yamada 

 
Figura 49: Densidade demográfica em área periférica da RMSP segundo setores censitários 

dasimétricos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c)  



143 
 

Na (figura 47), observa-se que com o tratamento dasimétrico á áreas urbanas com 

maior densidade populacional são melhores definidas. Há um maior contraste entre áreas 

de maior densidade e áreas menos densas. Como exemplo em áreas intra-urbanas 

próximas às avenidas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, como se sabe, há mais áreas 

de usos industriais e de serviços, portanto, apresentam agora áreas de menor densidade. 

O mesmo se se verifica em áreas periféricas nas áreas próximas as represas Billings e 

Guarapiranga, em áreas rurais a densidade ficou mais definida próximas a eixos 

rodoviários. 

Na (figura 48), em área centro-urbana paulistana nota-se que a dasimetria refinou 

a localização da densidade em áreas dos distritos da Barra Funda e Lapa identificando as 

áreas de vazios populacionais, correspondendo as áreas industriais institucionais, e 

definindo melhor os locais de adensamento nestes distritos. No distrito da Consolação 

identificou as áreas vazias do Estádio do Pacaembu, Cemitério do Araçá e Cemitério da 

Consolação, nos setores próximos a estas áreas alguns setores tiveram sua densidade 

acrescida. 

Na (figura 49), em área periférica da RMSP, verifica-se que o tratamento 

dasimétrico levou a identificar setores censitários com maior densidade da mancha urbana 

do Município de Pirapora do Bom Jesus e identificou melhor as a densidade em áreas 

rurais nos dois municípios. 

Para verificar o resultado da dasimetria em áreas rurais pode ser verificado o 

aumento de densidade no setor censitário localizado na UIT SN-6 do Município Santana 

de Parnaíba (300.000; 7.408.000)51, note que este setor teve a sua densidade aumentada 

de 0-100 hab/km² para 101-1.000 hab/km². Este setor é interessante para podermos 

verificar o resultado da dasimetria da 1ª da 2ª etapa. O resultado da 1º etapa são as 

fragmentações ocorridas dentro do setor, estas informações são decorrentes do uso do 

solo da EMPLASA e correspondem a área de mineração, aterro sanitário, equipamento 

urbano e espelho d’água (figura 25). 

Já a supressão da parte sul do setor corresponde a dasimetria da 2ª etapa, com o 

processamento com base na “Mancha Urbana” de Adensamento Populacional.  

Conforme se verifica nas ortofotos da área (figura 24), neste local há um aglomerado 

                                                             
51 Esta mesma área já foi citada na página 112, seção 7.2 e será citada na seção 10, página 150, observando 

o resultado do método com interpolação kernel aos centróides dos setores censitários dasimétricos. 
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urbano que, conforme foi exposto anteriormente, no uso do solo de 2003 ainda era 

caracterizado como loteamento desocupado. Observando a série de cartogramas para essa 

área (seção 8.3.1, figuras 41, 42, 43, 44, 45 e 46) com os procedimentos realizados da 2º 

etapa da dasimetria, nota-se que para essa área há a conjunção de situações com densidade 

de vias, indicador de baixa ocorrência de vegetação e possível área de expansão urbana 

conforme uso do solo. Na (figura 46) constata-se que os processamentos de interpolação 

definiram área com média intensidade de adensamento populacional o que possibilitou 

a supressão da porção sul do setor censitário no tratamento dasimétrico desta etapa. 

9.2 Análise estatística dos resultados 

Os valores de área, população e contagem de setores para cada classe de densidade 

por setor dasimétrico pode ser verificado no (quadro 10). 

Quadro 10: Tratamento dasimétrico a malha de setores censitários. Análise 

das classes de densidade 

 
*corresponde a áreas de restrição ao adensamento populacional identificado no processo de 

tratamento dasimétrico mais setores com valores zero de população – Elaboração Maurício Yamada 

 

Para melhor entender os resultados do tratamento dasimétrico podem ser 

verificados os (quadros 11, 12 e 13) onde são feitas comparações em área, população e 

contagens das UITs, entre a malha original e a malha com tratamento dasimétrico por 

classe de densidade. 
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Quadro 11: Contagem de setores censitários após tratamento dasimétrico  

por classe de densidade demográfica  

 
Elaboração Maurício Yamada 

 
Gráfico 4: Contagem de setores censitários após tratamento dasimétrico  

por classe de densidade demográfica 

Elaboração Maurício Yamada 

 

Observando o (quadro 11), verifica-se que as classes de densidade compreendida 

entre os valores 101 a 14.000 hab/km² foram as que perderam setores, juntas transferiram 

902 setores para as classes entre os valores de densidade 14.000 a 8.111.111 hab/km².  
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Quadro 12: Área dos setores censitários após tratamento dasimétrico  

por classe de densidade demográfica 

 
Elaboração Maurício Yamada 

 
Gráfico 5: Área dos setores censitários após tratamento dasimétrico 

por classe de densidade demográfica 

Elaboração Maurício Yamada 

 

Observando o (quadro 12) verifica-se que as classes entre os valores 101 a 14.000 

hab/km2, perderam juntas 3.422 km². Muitas dessas áreas foram consideradas como 

vazios demográficos pela primeira etapa do tratamento dasimétrico apontando áreas 

restritivas ao adensamento populacional, esse apontamento caracterizou como valor sem 

população 3.393 km². O que resulta em 49% da área da RMSP como vazios demográficos 

segundo setores censitários com tratamento dasimétricos. Já as classes entre os valores 

30.000 a 8.111.111 hab/km² receberam juntas 30 km² em área.  
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Quadro 13: População dos setores censitários após tratamento dasimétrico 

por classe de densidade demográfica 

 
Elaboração Maurício Yamada 

 
Gráfico 6: População dos setores censitários após tratamento dasimétrico  

por classe de densidade demográfica 

Elaboração Maurício Yamada 

 

Observando o comportamento da população após o tratamento dasimétrico 

(quadro 13), observa-se que houve uma transferência de 654.635 habitantes entre as 

classes com valores entre 101 a 14.000 hab/km² para as classes entre os valores 14.001 

a 8.111.111 hab/km2. 

 Uma forma de se verificar a qualidade dos resultados é verificando a razão entre 

a densidade do setor com tratamento dasimétrico e a densidade do setor original. Os 

setores que tiverem um aumento de densidade muito alto podem indicar que neles o 
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tratamento dasimétrico tenha ocorrido de forma exagerada. Um motivo para isto ocorrer 

é pelo fato de terem sido trabalhadas bases com diferentes escalas de mapeamento. O 

(quadro 14) apresenta a contagem dos setores que passaram por tratamento dasimétrico e 

seu ganho de densidade em relação a densidade original por faixas de ganho por razão. 

Como pode ser constatado 99,4 % dos setores apresentaram ganhos menor que dez vezes 

indicando um tratamento razoável, já 0,8% dos setores apresentaram com ganho acima 

de dez vezes, nestes, pode ser considerado que o tratamento tenha ocorrido de forma 

exagerada. 

 

Quadro 14: Contagem de setores por faixas de ganhos de densidade 

 
Elaboração Maurício Yamada 
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10 REPRESENTAÇÃO DA DENSIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO (RMSP) POR INTERPOLADOR KERNEL APLICADO AOS 

CENTRÓIDES DOS SETORES CENSITÁRIOS APÓS TRATAMENTO 

DASIMÉTRICO 

Através da malha de centróides dos setores censitários dasimétricos obtida na 3º 

etapa de trabalho, foi realizado por meio do interpolador kernel uma base contínua de 

densidade demográfica. O Kernel é um interpolador com modelo estatístico de efeitos 

locais e globais que dá ênfase na estimação de amostras mais próximas. O seu uso é mais 

indicado quando as amostras apresentam comportamento variado na área em estudo com 

vários focos de densidade. (CÂMARA; FUKS; MONTEIRO, 2004). O raio de 

interpolação utilizado foi de 400 metros, este raio foi escolhido com base nos tamanhos 

dos setores censitários já que 82,2 % apresentam área inferior a 100.000 m² (quadro 3)52. 

Esta base contínua foi aplicada na elaboração do mapa da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) por interpolador Kernel. 

Na (figura 50), verifica-se que a interpolação com base nos centróides dos setores 

dasimétricos garantiu a precisão locacional das áreas de densidade nesta escala de 

representação. A amplitude dos valores da legenda também tornou a leitura destes valores 

de maneira mais compreensível. 

Já em área centro-urbana (figura 51) tomando por base a UIT 87 do distrito da 

Barra Funda verifica-se que, houve um ganho na inteligibilidade das formas, as classes 

de densidade são bem definidas, deixando bem claro as diferenças entre áreas de menor 

e maior densidade, como foi visto anteriormente pelo uso do solo da EMPLASA, neste 

distrito ocorrem usos diversos abrangendo usos industriais e institucionais (figura 21). 

Onservando-se a UIT 81 do distrito de Perdizes, verifica-se que a densidade por 

interpolação kernel apresenta densidade entre 4.001 a 60.000 abrangendo três classes de 

densidade, situação mais precisa que a representação de densidade por UIT quando foi 

representado por classe de densidade de 20.001 a 57.533 hab/km² (figura 19). Tal precisão 

na localização da densidade é significativa em ambientes urbanos onde podem ser 

subsididas ações mais precisas com melhores resultados e economia de recursos. A 

                                                             
52 Se os setores censitários fossem representados por circunferências perfeitas, 82,2% deles teriam diâmetro 

inferior a 357 metros. 
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população absoluta na UIT 81 é de 43.980 habitantes (EMPRESA PAULISTA DE 

PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A, 2012a). 

Na área periférica a RMSP (figura 52), verifica-se a mesma exposição realizada 

anteriormente para este local, é uma onde ocorre um novo loteamento urbano em área 

periférica do Município de Santana de Parnaíba (coordenadas UTM 300.000; 

7.408.000)53, no entanto pelo interpolador kernel a densidade ficou mais enaltecida, por 

conta do raio de interpolação de 400 m. 

De forma geral para o método com interpolação, apesar de uma representação 

mais inteligível, há uma perda da precisão da informação, sobretudo em áreas próximas 

a limites administrativos, pois como foi exposto, a metodologia da delimitação do setor 

censitário respeita tais limites, situação que se perde no processo de interpolação. A 

dasimetria da 3º etapa visou atenuar tais distorções deslocando os centróides para áreas 

em mancha urbana com maior propensão ao adensamento populacional, mas a perda da 

precisão decorre da transformação de modelos discretos para contínuos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Citada na página 112, seção 7.2 e também na página 143, seção 9.1.  
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Figura 51: Densidade demográfica em área centro-urbana do Município de São Paulo segundo os setores 

censitários dasimétricos e interpolador kernel com raio de 400 metros 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício Yamada 

 
Figura 52: Densidade demográfica em área periférica da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

segundo os setores censitários dasimétricos e interpolador kernel -  raio de 400 metros 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício Yamada 
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Considerações finais 

O desenvolvimento teórico da pesquisa se mostrou oportuno para uma abordagem 

sinóptica a Cartografia. Foram pesquisadas suas principais correntes de pensamento, discussões 

pertinentes a evolução de sua linguagem bem como analisados os recursos, as técnicas e as 

tecnologias presentes no meio que vem ampliando a sua inserção na sociedade. 

Foi apontado que a Cartografia pode contar com duas correntes teóricas, ambas com 

arcabouço cujos fundamentos precisam ser revisitados para aplicações com maior nível de 

complexidade.  

A semiologia gráfica, apresenta conceitos fundamentais e maleáveis para atender tanto 

abordagens qualitativas quanto quantitativas. A noção de matriz de dados e suas formas de 

implantação com tratamento dos signos de forma universal supõe que tal aplicação pode ser 

reconsiderada para subsidiar representações cartográficas que exijam um maior nível de 

sofisticação. Tais recursos parecem ir de encontro as discussões relativas à crítica da hegemonia 

da abordagem euclidiana da cartografia. Houve consenso nas discussões que o desenvolvimento 

da linguagem cartográfica neste sentido deve ser retomado considerando a cartografia como 

uma ciência cognitiva no estudo da sua linguagem e das tecnologias envolvidas.  

A análise espacial com modelagem matemática dos fenômenos reais em um ambiente 

de sistemas de informações integrado é um recurso que vem se mostrando indispensável a 

Cartografia/Geografia, pois a capacidade de análise dos fenômenos por meio de 

processamentos sofisticados pode oferecer abordagens singulares não alcançados por outros 

métodos da Geografia. Os adeptos ao SIG reconhecem que essa área de conhecimento ainda 

não atingiu a sua autonomia científica, mas oferece abordagens complementares à analises de 

fenômenos complexos. Também como toda ciência é dependente de outras áreas de 

conhecimento para evoluir, sobretudo a Geografia. 

Verificou-se que a evolução da Cartografia não ocorre apenas na linguagem ou na 

aplicação técnico-cientifica. Por meio da análise geográfica, verificou-se que a cartografia 

apresenta “movimentos” também no âmbito social, pela forte penetração da informação 

geoespacial em setores e circuitos de ações da sociedade, tanto da ordem técnica quanto da 

ordem do cotidiano. Uma leitura desse processo observa que há uma nova relação entre a 

sociedade e a informação. Novas formas de produzir, armazenar e gerenciar esse insumo tem 

se tornado um diferencial na relação entre as instituições, as pessoas e as coisas. É uma nova 
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era onde conforme o informacionalismo, o domínio de sistemas e tecnologias informacionais 

garantirão competividade e desempenho nos territórios. É certo que há uma transformação na 

sociedade, e essas são rápidas, um tanto imprevisíveis e denota uma época cheia de 

possibilidades, daí a necessidade de se conhecê-la. Uma segunda leitura através da análise dos 

sistemas técnicos, como a internet e o GPS, conjuntamente a seus sistemas de ações e sistemas 

de objetos, denotou que se por um lado esses sistemas oferecem inúmeras possibilidades com 

base na técnica, quando consideradas as relações de dependência e vulnerabilidade que esses 

macrossistemas técnicos irão acabar por “impor” no território conclui-se que as suas 

intencionalidades ainda são difusas. 

A implantação da INDE vem propor uma infraestrutura para orientar e organizar a 

produção, armazenamento e busca dados geográficos oficiais. Também propõe um conceito 

aplicável a todas áreas de conhecimento cartográfico, a informação geoespacial. Neste conceito 

o material básico da cartografia é o dado espacial com referência geodésica, isso é pertinente 

pois percebe-se que no meio técnico atual o dado geográfico é fluído. Uma vez que já nasce 

digital, ele é capaz de ser rapidamente disseminado e reproduzido. Outra situação é que o meio 

em si já é capaz de atribuir referência locacional segundo a cartografia sistemática a qualquer 

informação, através do GNSS e também da internet, pela convergência tecnológica. O 

fenômeno da neogeografia corresponde a essa situação, a própria relação do indivíduo com o 

meio faz com que produza e consuma informação geoespacial através dos serviços. O resultado 

é que atualmente é produzida uma grande massa de informações geoespaciais a todo instante, 

tal situação vem trazer novos dilemas ao conhecimento cartográfico onde o foco é o próprio 

dado geoespacial e não mais os produtos em si. Uma das questões que os temas pesquisados 

podem levar a formular é que o geógrafo/cartógrafo deve estar pronto a responder como são 

produzidos, disseminados e armazenados dados geoespaciais neste novo contexto e como 

podem ser utilizados e estudados para se reverterem em benefício a sociedade. Outra questão é 

quanto à segurança no armazenamento de dados espaciais estratégicos, levando a questões de 

governança os quais os objetivos da pesquisa não alcançou.  

Na parte pratica foi oportuna por aplicar os conceitos em analise espacial, verificadas as 

formas de modelagem computacional e aplicados técnicas de geoprocessamento. 

Conceitos em modelagem espacial são pertinente para geógrafos pois o ajuda a pensar 

formas de conversão de dados de diversas formatos bem como aspectos da realidade em uma 

base integrada para operação em ambiente SIG. 

A área estudada a RMSP, apresenta um acervo considerável de bases para a manipulação 
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em ambiente SIG, no entanto mesmo os recursos, as tecnologias e conceitos não são suficientes 

para a compreensão total dos fenômenos da metrópole, a intenção da pesquisa é que o estado 

da ciência atual sugere abordagens complexas cujos resultados podem ser no mínimo 

satisfatórios. 

Também foi demonstrada que para se atinja tais resultados deve-se ter um conhecimento 

prévio do objeto de estudo, a RSMP bem como das características técnicas das bases de 

informações envolvidas. 

A base vetorial do censo, se apresentou como um insumo significativo para a análise 

espacial. Conclui-se que é um recurso básico e fundamental para subsidiar estudos no território, 

a sua correlação com outras bases de informação apresentou desafios interessantes que foram 

desenvolvidos nesta pesquisa. O método dasimétrico aqui aplicado se mostrou operacionável, 

no entanto, o método em si é uma sugestão para análise espacial, a parte mais objetiva do 

trabalho é a escolha das bases de apoio necessárias para a sua aplicação bem como a escolha 

dos procedimentos em SIG para a modelagens e remodelagens das informações de forma a se 

obter resultados esperados. 

Os resultados cartográficos e estatísticos se mostraram satisfatórios, houve um maior 

refinamento na localização das densidades populacionais na metrópole, bem como os valores 

se mostraram mais perto da realidade. O conhecimento das dinâmicas urbanas e rurais da 

metrópole bem como o estudo mais aprofundado da base do censo, norteou os procedimentos 

necessários para que se atingissem tais resultados. 

Uma questão não resolvida foi a amplitude máxima dos setores cesnsitarios dasimetricos, 

para isso seria necessário uma nova etapa de trabalho com base em análises topológicas aos 

setores com densidade extrema, generalizando-os aos setores adjacentes. 

Na representação por kernel, a questão da amplitude se resolve e a expressão da 

densidade fica mais suave e coerente, no entando o aspecto discreto é perdido, isto é, apesar de 

uma melhor representação ocorre um imprecisão da informação, sobretudo em áreas de limites 

administrativos. 

Algumas considerações pontuais podem ser feitas: 

 - Houve uma grande dificuldade em se deixar claro todos os passos envolvidos nos 

processos de trabalho, o que levou ao desrespeito da norma em prol de uma melhor descrição 

mais clara dos procedimentos realizados. 
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- Muitas das bases vetoriais trabalhadas, do censo do IBGE inclusive, ainda são 

disponibilizadas sem tratamento topológico completo. O que torna necessário um tratamento 

destas bases de forma preliminar para subsidiar análises mais complexas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Mapas complementares área periférica da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) para a compreensão do tratamento dasimétrico 

 
Mapas do apêndice 1: Resultado do NDVI área periférica da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2010; SHIMABUKURO; PONZONI; MOURA, 

2012) – Elaboração Maurício Yamada 
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Mapas do apêndice 2: Sistema viário em área periférica da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) , 

Promaps / Open street, 2013  

(EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A; PROMAPS, 2013)  

Elaboração Maurício Yamada 
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Apêndice B - Densidade de domicílios na região Metropolitana de São Paulo segundo 

setores censitários dasimétricos 

Segundo o banco de dados do IBGE são 6.710.623 domicílios para a RMSP e 6.523 

coletivos e 6.684.059 particulares (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2011c) 

 
Mapas do apêndice 3: Densidade de domicílios em área centro-urbana do Município de São Paulo 

segundo os setores censitários dasimétricos  

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício Yamada 
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Apêndice C - Densidade de domicílios na região Metropolitana de São Paulo segundo 

setores censitários dasimétricos e interpolador kernel com raio de 400 metros 

 
Mapas do apêndice 5: Densidade de domicílios em área centro-urbana do Município de Sâo Paulo 

segundo os setores censitários dasimétricos e interpolador kernel com raio de 400 metros 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício Yamada 
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Mapas do apêndice 6: Densidade de domicílios em área periférica da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) segundo os setores censitários dasimétricos e interpolador kernel de 400 metros de raio 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011c) – Elaboração Maurício Yamada 
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ANEXO A 
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