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l. INTRODUC;AO 

" 

M 
uito se discute sobre 0 papel da Cartografia enquanto ciencia, que busca estudar, 
observar e analisar informac;5es, visando a elaborac;ao de Caltas e, enquanto meio 
de comunicac;ao, oferecendo urn documento representativo de uma realidade. 
Ao procUl'armos uma definic;ao para a Cartografia podemos encontrar as seguin-

tes afirmativas: 

"Arte ou Ciencia de compor cartas geogrdjicas. " 
"Representar;;tio d'e imagem da Terra, mediante 
convenr;;8es cartogrdjicas, em uma superjfcie plana. " 

Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda 
(in: DiciollC:lrio Basico da Lingua Portuguesa) 

"Conjunto de estudos e operar;;oes cientfjicas, artfsticas ou 
tecnicas, visando a elaborar;;ao de cartas, projetos e outras 
jormasde expressao, bem como a sua utilizar;;tio. " 

Oliveira, Ceurio de 
(in: Dicionario Cartografico) 

Aoencarar a . Cartografia como uma forma de representac;ao do espac;o fisico, 
nao se esta diminuindo seu valor, muitopelo contrario, esta.se aumentando 0 seu cam-
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po de atua<;:ao na medida em que outras ciencias, que tambem se dedicam ao estudo do meio 
fisico , vao encontrar na Cartografia urn importanty ponto de apoio. 

o alto grau de tecnificismo, que encontramos hoje dentro das gran des ciencias, muitas 
vezes pode levar a uma especializa<;:ao doentia do conhecimento, no sentido em que limita os 
campos de visao, analise e interpreta<;:ao das informa<;:6es a urn so objetivo que seja, no caso 
da Cartografia, elaborar mais precisos e objetivos mapas. 

Urn mapa nada mais e do que uma representa<;:ao abstrata do mundo real. Durante 0 

processo de sua elabora<;:ao devem ser definidos seus objetivos, seu grau de detalhamento, 
assim como tam bern tern que ser levado em considera<;:ao 0 seu publico-alvo, ou seja, as 
qualidades e capacidade de interpreta<;:ao daqueles que irao manusea-Io. 

A fim de chamar aten<;:ao para a questao do usuario final de urn produto cartogrMico, 
serao apresentadas as principais teorias e tecnicas que envoi vern 0 processo de aquisi<;:ao de 
informa<;:6es e forma<;:ao das imagens mentais . Pretende-se com isso mostrar que para confec
cionar urn mapa nao bastam apenas conhecimentos tecnicos sobre geodesia e proje<;:6es 
cartogrMicas, mas tambem tern relevancia as teorias aqui apresentadas . 

o que se busca evidenciar neste trabalho e a existencia de algumas formas de repre
senta<;:ao, que podem servir aos mais diversos tipos de proposito, sem contud6, necessitar de 
complexas formula<;:6es matematicas ou rigoroso controle de precisao. Cabe aquele que vai 
construir urn mapa, decidir qual 0 melhor metoda para se solucionar 0 problema propos to e, 
tendo em mente que todo e qualquer tipo de proje<;:ao acarreta alguma forma de distor<;:ao, 
saber tambem tirar proveito dessa informa<;:ao para atingir seu objetivo. 

2. TEORIAS SOBRE APREENSAO DA INFORMAC;AO 

A forma de representa<;:ao interna de uma informa<;:ao, tern sido urn assunto muito 
estudado por psicologos. 0 processo - ou processos - de codifica<;:ao por que passa uma 
informa<;:ao, ate que seja absorvida pel a mente humana, ainda hoje gel' a muitos trabalhos de 
pesquisa dentro da area, nao apenas da psicologia, como tambem da geografia, cartografia e 
outras que estejam ligadas de alguma forma a manipula<;:ao de informa<;:ao. 

A seguir serao apresentadas as principais teorias sobre 0 assunto classificadas quanta 
a forma e ao processo de codifica<;:ao. 

2.1 Formas de Codifica'.;3o 

Sao tres as principais formas de codifica<;:ao: 

• Codifica<;:ao Proposicional.' 

Uma proposic;:ao, pOl' defini<;:ao, e uma concep<;:ao abstrata que expressa relaciona
mentos entre objetos . 

I ver : Pyiyshyn - 1973; Anderson e Bow er -1973. 
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Uma codificac;ao proposicional tern que atender a tres criterios basicos: ser abstrata, 
estar associada a urn valor verdadeiro e tern que seguir algumas regras de formac;ao. Sao 
geralmente usadas sentenc;as simples. 

ex.: Uruguai fica ao suI do Brasil. 

A caracteristica ffsica da informac;ao nao e codificada mas apenas 0 seu significado 
abstrato. Nao e preciso ter a imagem. 

• Codificac;ao por Imagens Mentais.2 

Prop5e que a imagem e uma componente essencial para a formac;ao do modelo es
pacial. 

Segundo esta teoria, ocorre urn processo de percepc;ao onde, a informac;ao espacial 
bruta e reduzida a urn formato mais simples e organizado, que fica armazenado na memoria 
e pode ser novamente formado quando necessario, gerando imagens pictoricas. 

Cartografos sao atrafdos por esta teoria por que ela implica em que urn mapa cognitivo 
pode ser funcionalmente equivalente ao mapa cartografico. 

• Codificac;ao Dual.3 

Sup5e que a informac;ao verbal e a informac;ao visual sao processadas independente
mente mas, os sistemas que processam essas informac;5es sao interconectados. 

De acordo comesta teoria, uma imagem simplificada e organizada sob uma estrutura 
hierarquica enquanto urn sistema verbal pm'alelo processa toda informac;ao nao visual e a 
organiza em uma estrutura seqi.iencial superior. 

2.2 Processos de Codiflca~ao 

Sao dois os processos de codificac;ao mais estudados: 

• Reconhecimento com Base na Paisagem. 

Sup5e que os marcos na paisagem sao estruturas basicas para a formac;ao de blocos 
que, por sua vez, iran gerar 0 mapa cognitivo. 

A forma de organizac;ao das informac;5es espaciais seria hierarquica, com os marcos 
exercendo func;ao principal ao caracterizar determinada regiao e, funcionando tambem como 
ponto origem ou final de uma rota. 

2 ver: Kosslyn e Pomerantz - 1977. 
'ver: Paivio-1977. 
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• Reconhecimento com Base no Caminho. 

Prop6e que 0 caminho, ou rota, dentro de um ambiente, forma a estrutura basica para 
aquisic;ao do conhecimento espacial. 

Sugere, diferentemente do primeiro processo descrito, que somente apos 0 conheci
mento do caminho, pontos marcantes da paisagem relacionados a esse caminho sao codifica
dos e armazenados. 

3. TECNICAS DE APREENSAO DO ESPA<;O 

Com base nas teorias estudadas na psicanalise, buscou-se elaborar uma tecnica que 
facilitasse 0 processo de apreensao do espac;o. A fim de melhor entender este processo, e 
adotada uma divisao pOl' nfveis de apreensao onde, cada nfvel possui urn determinado grau de 
influencia na formac;ao da informac;ao. 

3.1 Nivel I - Nivel de Percep~ao 

o primeiro nfvel de apreensao visa fornecer um espectro basico, pOl'em suficiente
mente global, de modo a permitir atitudes posteriores mais objetivas. A percepc;ao caracteri
za-se pelo contato direto e sensfvel com 0 espac;o real, 0 qual sera enriquecido pelas noc;6es e 
informac;6es que 0 observador possuir a priori. 

As tecnicas aplicaveis a este nfvel buscam investigar e registrar efeitos topologicos e 
perspectivas advindos do espac;o real, os quais sao geralmente abordados a partir da sua 
forma ffsica aparente. Sao de caracterfstica cinetica e progressiva, ou seja, ocorre atraves de 
caminhamento e so se apreende do espac;o total pelo encadeamento sucessivo de suas partes . 

3.2 Nivel H - Nivel da Imagina~ao 

A imagem possui 0 papel de representac;ao no processo cognitivo. Nesse sentido, a 
imagem relaciona-se a acomodac;ao que se segue a assimila<;ao e, possui um carateI' menos 
ativo do que a percepc;ao. No entanto, a func;ao da imagem nao se limita ao simples registro e 
expressao dos produtos da percepc;ao, envolvendo tambem operac;6es mentais a nlve] 
infralogico, pOl' isso, a imagem possibilita uma intuic;ao do objeto como fenomeno. 

As metas deste nlvel podem entao ser definidas como: a representac;ao da percepc;ao e 
.a intuic;ao do objeto como fenomeno. 

A imagem depende, em parte, das qualidades e capacidade cognitfva de quem investi
gao Uma das estrategias mais usadas neste caso sao os mapas mentais, os quais podem ser 
entendidos como "cartas subjetivas" onde se express am os valores visuais do espac;o, confor
me quem 0 concebe. 
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3.3 Nivel III - Nivel dos Dados Secundarios 

A formulac;ao de tecnicas de apreensao neste nivel e discutfvel. Nao existe expressa 
uma serie de procedimentos que, mesmo assistematicos, sequenciariam aqueles empregados 
na percepc;ao e formulac;ao da imagem mental. Este e urn nivel de natureza relacionaI, em 
dois sentidos: 

• de que 0 nivel deve reIacionar os dados anaIisados a niveI de imagem mental, a todos 
os demais dados, secundarios, estatisticos e quantificados a que se puder ter acesso. 
o objetivo e 0 enriquecimento e nao uma acomodac;ao da estrutura apreendida peIa 
Imagem. 

• de que 0 nivel preocupa-se em estruturar 0 espac;o a niveI das suas manifestaC;6es 
externas, pelo relacionamento dos seus principais aspectos (de uso, de configurac;ao 
e de significado). Procura-se entao manter a unidade do fenomeno. 

4. PROJE<;OES CARTOGRA.FICAS 

POl' projec;ao cartografica compreende-se urn sistema orden ado de linhas que repre
senta, num plano, urn sistema correspondente de linhas imaginarias associadas a determinada 
superffcie ou datum adotado. 0 termo tambem incIui 0 conceito matematico envolvido na 
transformac;ao de urn sistema para outro. Em mapas representativos da superficie terrestre, a 
projec;ao e formada por uma rede de linhas que representam os paraIeIos e meridianos e urn 
grid, usado como base de referencia. 

Essas projec;6es podem ser cIassificadas de acordo com 0 tipo de deformac;ao que 
causam (conforme, equidistante e de igual-area) ou ainda de acordo com a posic;ao que 0 

plano de projec;ao assume em relac;ao a superffcie da Terra (azimutaI, cilfndrica e conica) , vel' 
figura abaixo. 

C6nica 
Cilfndrica 

Azimutal 
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As proje90es conforme garantem que as formas reais serao mantidas, podendo gerar 
gran des distor90es com rela9ao ao tamanho da figura. Ja as proje90es equidistantes man tern 
as distancias entre determinados pontos e, por fim, as proje90es de igual-area preservam 0 

tamanho do objeto representado. 

4.1 Proje~oes Geometricas ou Perspectivas 

Perspectiva, defini9ao: 

"Arte de representar os objetos sobre urn plano tais como se apresentam a vista. " 

Ferreira, Aurelio Bum'que de Rolanda 
(in: Dicionario Basico da Lingua Portuguesa) 

~'Proje~iio de pontos por meio de linhas retas tra~adas atraves destes pontos, a partir 
de Uln determinado ponto ate a interse~iio com 0 plano de proje~iio. " 

Oliveira, Ceurio de 
(in: Dicionario Cartografico) 

Dentro da Cartografia, as proje90es perspectivas mais conhecidas sao: a proje9ao or
tografica, estereografica e gnomonica. Estas proje90es sao definidas da seguinte forma: 

74 

• Proj. Ortografica - proje9ao azimutal perspectiva em que as linhas de proje9ao 
oriundas de urn ponto no infinito sao perpendiculares a urn plano tangente. Frequen
temente usada para representar a Terra como se fosse vista do espa90. 

• Proj. Estereografica - proje9ao conforrne perspectiva sobre urn plano tangente, em 
que 0 ponto de proje9ao se situa na extremidade oposta ao diametro da esfera, par-
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tindo do ponto de tangencia do plano. E recomendada para representar regi5es de 
formato circular. Usada para as regi5es polares. 

• Proj. Gnomonica - proJe9ao perspectIva num plano tangente a superffcie da Terra, 
em que 0 ponto de proje9ao fica no centro da esfera. A proje9ao nao e nem confor
me, nem equivalente. E a unica em que os cfrculos maximos da esfera sao apresen
tados por linhas retas. 

Na area de arquitetura e urbanismo, sao mais comuns as perspectivas isometricas, 
axonometricas e cavaleiras. 0 objetivo dessas perspectivas e permitir uma melhor vizualiza9ao 
do objeto em rela9ao ao entorno imediato, assim como facilitar a localiza9ao do mesmo no 
espa90 (urbano, geogrMico). Podem ser definidas da seguinte forma: 

• Proj. Isometricas - representa9ao de urn objeto pOI' meio de suas proje95es perpen
diculares num plano, colocado de tal sorte que urn s6lido perpendicular projetado 
nesse plano seria representado sob tres faces e, todas as tres faces sao igualmente 
incIinadas ao plano de proje9ao, de modo que os cantos e, os tres eixos principais , 
sao igualmente encurtados. 

• Proj. Axonometricas -representa9ao semelhante a anterior mas, ocorre uma dife
ren9a de inclina9ao entre as faces do objeto com rela9ao ao plano de proje9ao e, 
conseqiiente diferen9a de encurtamento entre os tres eixos principais da proje9ao. 
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• Proj. Cavaleira - representayao de urn objeto sobre urn plano, atraves de linhas de 
projeyao que pattern de urn determinado ponto (ponto focal) e que formam urn cone 
visual. 

5. EXEMPLOS GRAFICOS 

5.1 As Cidades Medievais 
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5.2 Representa~oes do Seculo XIX 

Explicayao Topografica do 
Panorama de Paris (1804). 

Plano de Orientayao para 0 

Panorama de Frankfurt (1811). 

5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII 
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5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII (cont.) 

Riviere de Ganabara. 

'-'~'~""<1) 
, .~! 

, ., 

Anonima, base ada em desenho de Andre Thevet (1556). 

Rio lavero. 
Anonima, executada sob direQ8.o de Olivier van Noort (1599). 
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5.30 Rio de Janeiro nos Seculos XVI e XVII (cont.) 

Anonimo, baseado em 
desenho de Nicolas van 

Geelkerten, 1622. 

S. Sebastien. 
Vista Panoramica do Rio de Janeiro, de Francisco Coreal (1690) . 
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5.4 Vistas Panoramicas 

Proj: Rinku Towr Block II 
Osaka, Japao 

;.'::11 
}/' 
',,> 
:', l, 

Proj: Chula Vista Bayfront 
Chula Vista, EUA 
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5.5 Perspectivas Axonometilcas 

Projeto: Metropolis Times Square 
Nova York, EUA 
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Projeto: Circie Center 
Indianapolis, EUA 
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5.6 Maquetes 

Projeto: lse Shima 
Japao 

Projeto: Universai City 
Los AngeleslEUA 
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5.7 Processo de ConstrU(;ao de uma Apresenta~ao 

, \. '" 
,. » 

if" 

'" 

• ,J,'" 

, I II. ., - I 
. ! 

1. Desenham-se quadriculas sobre 
a planta de situagao. 

4. Comegar 0 desenho com as 
cores mais fortes. 

Vol. XV - NQ 1 - 1Jl. Trimestre de 1998 

2. Com base nas quadriculas, 
construir os blocos em escala. 

3. Sobre 0 croquis original colocar 
uma folha de papel tipo vegetal e, 

copiar as linhas principais . 

... '7l"'. : ....... . " .. ~. §ib!Oq ' 
. , : . . . " '.~ 

- ' . ' " 

1"", 

j 

5. Realgar algumas linhas de 
contorno para dar ideia da 

ondulagao do terreno. 
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6. Ja com as areas verdes terminadas, 
comegar a desenhar as edificag6es. 

7. Completar os detalhes do entorno. 

8. Ajustando a intensidade do verde e possivel valorizar a 
nogao de perspectiva da imagem. 
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6. CONCLUSAO 

Como se pode observar, existem varias formas de representac;ao a serem aplicadas de 
acordo com os mais diferentes objetivos. Dentro da area da Cartografia existem inumeros 
sistemas de projec;6es, os quais, com suas particulares caracteristicas, of ere cern amp las pos
sibilidades de aplicac;ao. 

Existem projec;6es que se adaptam melhor a determinadas regi6es do globo terrestre, 
outras sao mais vantajosas para navegac;ao mas, ao se buscar retratar uma certa realidade ou 
fen6meno, e preciso levar em considerac;ao 0 motivo para gerar esse produto, 0 seu usmlrio 
final, onde sera usado, que tipos de dados se disp6em para confecciona-lo alem dos recursos 
disponiveis para sua elaborac;ao. 

Uma boa representac;ao e aquela que melhor transmite a informac;ao que 0 usuario 
deseja nao se resumindo apenas ao correto emprego das tecnicas disponiveis. Urn mapa, por 
exemplo, pode assumir diferentes func;6es como: realc;ar uma informac;ao, convencer urn 
publico alvo de dada realidade ou ainda persuadi-Io a assumir determinadas atitudes. 
Atraves dos exemplos colocados neste trabalho e possivel verificar que a arte de representar 

e mais complexa do que parece ser. Sao muitas as variaveis envolvidas durante 0 processo de 
sua construc;ao e muitos os objetivos que podem vir a atender. 

Ainda dentro da questao da representac;ao ou visualizac;ao e preciso atentar para as 
novas possibilidades oferecidas hoje pelo desenvolvimento de process os automatizados de 
gerac;ao de imagens. Uma area que ainda pode ser explorada e a produc;ao de imagens 
paisagisticas tridimensionais a partir de mapas topograficos digitais (Landscape Modelling) . 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

CAROSIO, Alessandro & ZANINI, Marc. Landscape Modelling and 

VISUALIZATION. Geomatics info Magazine, Rolanda, vol. 11, nQ 8, p. 6-8, 1996. 

NELSON, Elisabeth S . A Cognitive Map Experiment: Mental Representations and the 
Encoding Process. Cartography and Geographic information Systems. vol. 23, nQ4, p.229-
248, 1996. 

SNYDER, 1. P. Map Projections - A Working Manual. USGS Professional Paper # 1395. 
Washington: USGS, 1987. 

FONTES DAS ILUSTRA<;OES 

BARREIROS, Eduardo Canabrava. Reprodu(:oes de Documentos Cartograficos da Cidade 
do Rio de Janeiro - sec. XVI. Rio de Janeiro -. IRGB, 1968. 

FILRO, Alvaro Teixeira. Roteiro Cartografico da Baia de Guanabara e Cidade do Rio de 
Janeiro - sec. XVI e XVII. Rio de Janeiro -. Livraria S. Jose, 1975. 

Vol . XV - NQ 1 - 1Q Trimestre de 1998 85 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

JERDE PARTNERSHIP. Tokio, Japao: Process Architectural, nQ 101, p. 43, 51, 58, 61,70, 
117, fevereiro, 1992. 

PLAZAS OF SOUTHERN EUROPE. Tokio, Japao: Process Architectural, nQ 16, p. 61,86, 
julho, 1980. 

TANAKA, Eisuke. Architectural Presentations. Tokio, Japao: Graphic-sha Publishing Co. , 
p. 54-55, 1989. 

BODE, Ursula. 0 Sonho de urn Espac;:o Amplo: 0 Panorama do Seculo XIX. Humboldt. 
Bonn, Alemanha, ano 35, nQ 67, p.32-35, 1993. 

KIMMEL, Stefan . Alta Cultural na Alemanha: uma Grata Alucinac;:ao? Humboldt. Bonn, 
Alemanha, ano 35, nQ 67, p.36-41, 1993 . 

SPIEGEL, Hubert. As Aparencias dos Adminiveis Mundos Novos : Exposic;:6es no Reino dos 
Sentidos. Humboldt. Bonn, Alemanha, ano 35, nQ 67, p.42-45, 1993. 

86 REVISTA MILITAR DE CIENCIA E TECNOLOGIA 1--:::~7 




