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APRESENTacaO

 Os incêndios estão cada vez mais frequentes e rompem os ciclos natu-
rais e tradicionais de manejo do fogo. Para enfrentar e combater as conse-
quências dessas atividades, o uso de novas ferramentas e novos conheci-
mentos se faz necessário.

 Pensando neste desafio, foi estabelecida uma parceria entre a Coorde-
nação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e o Woodwell Climate Rese-
arch Center, com apoio da Fundação Moore, para fomentar e apoiar ações 
estratégicas e práticas para reduzir os impactos dos incêndios nos territórios 
indígenas amazônicos do Brasil.

 Assim, essa cartilha se propõe a ser um material didático para todos os 
brigadistas e lideranças indígenas, bem como será o instrumento de apoio 
do curso “Onde tá a queimada?: Noções de geoprocessamento para moni-
toramento de queimadas em Terras Indígenas”. Neste curso, assim como na 
cartilha, serão apresentados e aprofundados conhecimentos sobre o uso de 
ferramentas tecnológicas para o monitoramento territorial, combate e pre-
venção de incêndios, para fortalecer lideranças e brigadistas indígenas em 
seus trabalhos de monitoramento de queimadas em seus respectivos terri-
tórios.
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COMO USAR O MATERIAL

 A cartilha foi construída para atender as atividades das brigadas indí-
genas. Desta forma, apresentamos um conteúdo leve com base na ciência e 
em informações técnicas. O material busca conversar com o leitor para dar 
fluidez à leitura e traz figuras para ilustrar o aprendizado.

 Além disto, a cartilha apresenta alguns recursos como: 

HiPEr hahkrepej

(aprender mais)

Caixas de informações complementares, que são as Hipêr 
hahkrepej (da língua Macrô jê – povo Krahô-Kanela que significa 
“aprendendo mais” em português)

Caixa de exercícios com atividades que podem ser desenvolvi-
das pelo leitor.

EXERCICIO
i



 Os que quiserem aprofundar o conhecimento, há indicação de mate-
riais e fontes complementares que apresentam conceitos e ferramentas que 
podem subsidiar a leitura da cartilha.

Boa leitura!

ATEncaO

 Caixas de informação “ATENÇÃO” para alertar sobre a impor-
tância de um conteúdo.
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O COMecO : 

UM POUCO DA CIeNCIA CARTOGRAFICA
c
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 É tão comum ver a representação das Terras Indígenas em forma de 
mapas nos programas de televisão, em jornais, artigos científicos e na mão 
de pessoas que visitam esses territórios. Este tipo de apresentação gráfica 
com localização geográfica pode trazer diversas informações importantes 
sobre as aldeias, ocupação tradicional e sobre áreas expostas à atividades 
ilegais, como desmatamento, garimpo e queimadas.

 Para termos um mapa pronto, o primeiro passo é  definir o que quere-
mos representar e adquirir uma base de conhecimento. Vamos explicar 
logo mais o que é essa base de conhecimento. Aqui vamos aprender sobre 
cartografia, sistema de coordenadas, projeções, natureza da informação, 
símbolos cartográficos e elementos de um mapa.

 É importante ter atenção a cada item, observar como aplicar esse co-
nhecimento no seu território e buscar mais informações com os professores 
indígenas ou não, e pela a internet.

 A palavra cartografia foi registrada pela primeira vez em 1839 como 
sinônimo de traçado de mapas e cartaa. Mas a ideia de produzir conheci-
mento cartográfico sobre o local onde se vive é bem mais antiga. Para se ter 
uma ideia, o mapa de Ga-Sur que é o vestígio mais antigo de um mapa tem 
aproximadamente 4200 anos.

A Cartografia
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 Atualmente, muito mais que uma palavra, a Cartografia é uma ciência 
dedicada à representação do espaço geográfico, e pode resultar em mapas 
e cartas. Antigamente, a Cartografia era feita manualmente por causa das 
ferramentas que as pessoas tinham acesso à época. Com a chegada de 
novas ferramentas, o aperfeiçoamento das técnicas para obter e visualizar 
os dados, e com o desenvolvimento de diferentes níveis de dados, esta ciên-
cia possibilita a criação de mapas mais complexos e diversos quando com-
parados ao mapa de Ga-Sur.

 Logo, hoje em dia, os mapas também podem ser feitos em computa-
dores, os mapas também podem ser interativos, participativos e tridimen-
sionais. Portanto, podem auxiliar os povos indígenas em várias frentes, como 
no monitoramento e na gestão ambiental de seus territórios, no etnomape-
amento e em outras demandas que tenham uma perspectiva geoespacial.

 Ele teria sido feito pelos povos babilônicos por volta do ano 2.500 
a.C. Confeccionado sobre uma placa de argila cozida, o mapa repre-
senta, provavelmente, o vale do rio Eufrates, na região da antiga Meso-
potâmia. Ele foi encontrado numa pequena cidade, chamada Ga-Sur, 
que hoje é parte do Iraqueb.

Figura 1. Mapa de Ga-Sur. 
[Fonte: Oliveira (1993)]

HIpeR HAHKREPEJ!

(aprender mais)

 O mapa de Ga-Sur

 Ele teria sido feito pelos povos babilônicos por volta do ano 2.500 



 Antigamente, os filósofos e matemáticos pensavam que a Terra tinha 
um formato esférico, de uma bola redonda. No século VII, o inglês Newton e o 
holandês Huygens defenderam a ideia de que o planeta não tinha um for-
mato perfeito, afirmando que ele é achatado nos pólos e alargado na região 
próxima à linha do Equadorc. Anos depois a Academia Francesa de Ciências 
testou a hipótese de Newton e Huygens e confirmou a teoria que ficou co-
nhecida como “esferoide oblato”c. 

 No final da década de 1950 foram feitas medidas através do imagea-
mento por meio de satélites artificiais, que indicam que, além dela ser acha-
tada nos pólos e larga no equador, a Terra também possui grandes áreas de 
depressões e formas convexasc, como mostra a figura a seguir.

 Estas características únicas do planeta em que vivemos influenciam a 
representação espacial dele. Quando vamos elaborar análises e produtos 
cartográficos, precisamos ter em conta a forma da Terra porque são neces-
sárias medidas precisas para que o dado que estivermos trabalhando se 
aproxime ao máximo da vida real. Por exemplo, quando medimos a rota 
entre a base da brigada e o incêndio em quilômetros, temos que considerar 
os morros e rios para planejar essa atividade. Se considerássemos a Terra 
como perfeita, esta medida não seria fidedigna à realidade e poderia causar 
problemas.

Conceitos fundamentais para a analise cartografica

Figura 2. Representação tridimensional da Terra. Ao contrário do que muitos pensam, 
ela não tem um formato redondo perfeito. 

[Fonte: https://www.redecol.com.br/2011/03/terra-nao-e-redonda-e-um-geoide-de.html]
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 Por isso, ao elaborar um produto cartográfico e para reduzir a possibili-
dade de erros, a pessoa responsável pelo material deverá ter atenção aos 
conceitos de geodésia, datum, projeção e sistema de coordenadas.

 Como você descreveria a forma da Terra? Existe uma ciência que 
estuda a forma do nosso planeta e suas variadas nuances. A Geodésia é a 
ciência que procura medir e compreender, temporalmente, de forma preci-
sa as três propriedades fundamentais da Terrac, que são:

 Existem três importantes formas de representar a Terra, são elas: o es-
feroide, o elipsoide e o geoide. Como vimos no início deste tópico, a forma 
esferoide oblato se deve ao achatamento da Terra nos polos e um “alarga-
mento” na linha do equador. Esferoide (Figura 3) quer dizer, “que parece uma 
esfera” e oblato quer dizer “achatado nos polos”.

 O elipsoide (Figura 3) é uma representação matemática da superfície 
da terra. Diversos tipos de elipsoides têm sido adotados por diferentes países 
no mundo por seus programas nacionais de mapeamento, devido à preci-
são local de cada elipsoide para representar de forma fidedigna o território3. 
Contudo, existem elipsoides que foram modelados para serem aplicados 
mundialmente, como o World Geodetic System – 1984 (WGS84), que é o elip-
soide que baseia o Sistema de Posicionamento Global (GPS)c.

 O formato mais preciso do planeta é descrito pelos geodésicos como 
um geoideb. O geoide (Figura 3) pode ser definido como a superfície física 
em que o potencial gravitaicional é constante e a direção da gravidade é 
perpendicular, mas de forma mais simples pode-se dizer que é a superfície 
dos mares prolongada sobre os continentesb.

Geodesia

- A forma geometrica;

- Orientacao no espaco;

- Campo gravitacional.

s
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Figura 3. Comparação entre esferoide (a), elipsoide (b) e geoide (c). Lembre-se: as formas estão 
exageradas para fins didáticos. 

[Fonte: Adaptado de Dent, Torguson e Hodler (2008)]

 O aspecto da geodésia mais importante é o ajuste do geóide ao elip-
soide e o sistema de coordenadas distribuídos no mapac (Figura 3). 

 As diferenças entre elipsoides, esferoides e geoides (Figura 3) não são 
perceptíveis em mapas com escalas pequenas (a nível de aldeia, território 
indígena ou cidade de pequenas proporções), mas sim em escalas maiores 
(bioma, país e continente, por exemplo).

 As bases de dados espaciais de Sistemas de Informação Geográfica 
(SIGs) utilizam um elipsoide de referência, geralmente como parte de um 
datum.

 O datum é um ponto de referência que dá contexto ao tamanho e 
forma da Terra, bem como para o sistema de coordenadas que pode ser 
usado para o posicionamento (considerando até a elevação)c. Pode-se 
dizer que o datum define o tamanho e formato da terra (geralmente um 
elipsoide de referência) e funciona como um ponto de referência na superfí-
cie ou no centro da Terra. Indicar o datum errado pode afetar a posição dos 
dados nas camadasc. 

 A Topografia é o estudo da superfície terrestre e estabelece uma base 
para o entendimento da paisagem como montanhas, vales e rios na superfí-
cie da Terra.  A Topografia utiliza geometria e trigonometria plana para obter 
a planta topográfica. No entanto, a Topografia tem por finalidade mapear 
pequenas porções da superfície da Terra, ao passo que a Geodésia mapeia 
grandes porções. 

Datum

Topografia
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 O sistema de coordenadas posiciona e mede locais espacialmente. 
Para isto, é necessário basear o sistema em uma esfera tridimensional. 
Quando há um sistema, podemos identificar o “endereço” do local a partir do 
par de coordenadas - Latitude e Longitude – que vão ter valores variando 
conforme aproximação e distanciamento dos pólos, do Equador e do Meri-
diano de Greenwich (Figura 5).

 A trigonometria é uma área da geometria (ramo da matemática) 
que analisa a relação entre os ângulos de um triângulo e o tamanho de 
um de seus ladosd. A partir do comprimento de um lado  do triângulo e 
de dois ângulos de um triângulo, a trigonometria permite identificar o 
comprimento dos outros dois lados e do ângulo que faltae. Dessa forma, 
aplicando o  princípio da triangulação é possível que os topógrafos 
possam realizar o levantamento do terreno. A ferramenta que os topó-
grafos usam é conhecida como teodolito ou fototeodolito.

Figura 4. Topógrafo utilizando teodolito.
[Fonte: https://www.britannica.com/technology/theodolite]

 Por que se utiliza a geometria e a trigonometria na Topografia? 

Sistema de Coordenadas

HIpeR HAHKREPEJ!

(aprender mais)
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Figura 5. Identificação da Linha do Equador e do Meridiano de Greenwich. 
Aos extremos do planeta, norte e sul, são os pólos.

[Fonte: https://www.infoescola.com/geografia/coordenadas-geograficas/]

Figura 6. Determinação dos polos terrestres e do Equador.

 Vamos entender melhor: Se imaginarmos que temos uma folha de 
papel gigante que divide a terra exatamente ao meio, de forma horizontal, 
ficaremos com duas metades da Terra (como por exemplo duas metades 
de uma laranja). A interseção entre a folha e as metades formam um círculo. 
Este círculo imaginário que “corta” a Terra ao meio é o Equador (Figura 6). 

 Se imaginarmos que uma outra folha corta o planeta ao meio, na verti-
cal, passando pelo norte e sul geográficos, e pelo Equador, teremos o Meri-
diano de Greenwich (Figura 7).

15



LATITUDE é a localização na superfície da Terra entre o Equador e 
o Polo Norte ou Polo Sul. A latitude é medida em graus angulares que 
vão de 0º no Equador até 90º nos polos.

 A LONGITUDE é medida angular entre o meridiano de origem 
(como o de Greenwich). Estas medidas angulares variam entre 0º e 180º 
nas direções leste e oeste.

 Os sistemas de coordenadas são importantes para localizar, precisa-
mente, os pontos na superfície da Terra. Geralmente os softwares de SIG per-
mitem a conversão de coordenadas de forma fácil através de funções espe-
cíficas. 

 Existem diversos sistemas de coordenadas terrestres disponíveis para 
uso na Cartografia e no SIG, sendo os mais utilizados os sistemas de coorde-
nadas geográficas, plana, geocêntrica terrestre, polar e de imagem.

Figura 7. Ilustração do meridiano de Greenwich 
(Prime Meridian).

[Fonte: Adaptado de Dent, Torguson e Hodler (2008)]

Latitude e Longitude
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(aprender mais)



 Este é o sistema de coordenadas mais utilizado no Brasil. Neste sistema, 
a localização dos pontos são expressas através de medidas angulares co-
nhecidas como graus (º), minutos (’) e segundos (’’) também conhecido 
como formato GMSd.

 Porque a Terra é um corpo esférico, portanto, tem medidas angulares. A 
medida angular neste caso é baseada em uma escala sexagesimal – que é 
a divisão de um círculo em 360 graus (°), cada grau representa 60 minutos 
(’) e cada minuto representa 60 segundos (’’)d.

 Os valores das coordenadas devem indicar a latitude, a partir da letra N 
para hemisfério norte, ou S, para o hemisfério sul. A indicação da longitude é 
a partir da letra L, para leste, e a letra O, para oeste.

Geografica

Mas por que dividir em graus, minutos e segundos?

 Observe que as letras que indicam a latitude e longitude aparecem 
em letra maiúscula. Você deve colocar assim, ok?

 Outro detalhe: Às vezes, leste pode aparecer representado com a 
letra E, porque está representado  pela inicial da sua tradução em inglês, 
East. A mesma coisa pode acontecer com o oeste representado com a 
letra W (do inglês, Weast).

ATEncaO

i

c

s
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 Este sistema possui linhas perpendiculares em um plano com dois eixos principais 
(o eixo x e o eixo y). A interseção entre o eixo x e y é conhecida como a “origem”. 

 O plano Cartesiano possui intervalos iguais entre suas linhasc (Figura 8). Digamos 
que você quer indicar uma posição (P), para fazer isso em qualquer ponto a localização 
pode ser especificada indicando os valores de x e y. Na figura 8, pode-se observar o Ponto 
1 (P1) onde o valor 3 refere ao eixo x e 5 ao eixo y formando o ponto P1 (3,2). O mesmo pode 
ser observado para os pontos P2(6,3) e P3(7,9). Desta forma, cada ponto possui uma 
localização específica.

 Este sistema é um sistema cartesiano tridimensional, cuja origem (interseção entre 
o eixo x, y e z) é o centro do planeta. 

 Este sistema é importante para realizar transformações entre coordenadas geodé-
sicas. A transformação de um datum planimétrico pode ser realizada por meio de equa-
ções matemáticas entre as coordenadas geocêntricas terrestres e as coordenadas geo-
désicas.

 As coordenadas polares indicam os pontos x e y, este tipo de coordenada indica 
uma direção (angular) e uma distância (linear).

Figura 8. Sistema de coordenadas planas (cartesianas). Os pontos (P1, P2, P3 e demais 
pontos a serem definidos), podem ter suas localizações definidas pela grade de referência.

i i
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Plana ou cartesiana

Geocentrica terrestre

Polares
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 Este sistema de coordenadas também tem relação com o sistema de 
coordenadas planas. No entanto, o sistema de coordenadas de imagem, 
geralmente, tem origem no canto superior esquerdo da imagem, com o eixo 
x direcionado no sentido das linhas e o eixo y das colunas da imagem. Os va-
lores das linhas e colunas são inteiros e podem variar de acordo com a reso-
lução da imagem.

Coordenadas de imagem

Tipos de projecao (classificacao)

 Na Cartografia, considera-se que um mapa é uma representação da 
Terra (inteira ou em parte). Nesta representação, a Terra (superfície 3D) é 
transformada em uma superfície plana (superfície 2D), através do uso de 
formas geométricas como um cilindro, cone, plano, ou derivada matemati-
camente.

 Esse grupo de projeções é caracterizado por projetar a superfície ter-
restre sobre um plano tangente à superfície. A posição do ponto de contato 
entre o plano e a esfera tem um efeito sobre a imagem projetada.

Projeção é uma operação matemática que transforma superfícies que 
parecem esferas (esferóide) ou que parecem elipses (elipsóides) em uma 
superfície plana (como uma folha de papel). Essa transformação pode ser 
realizada de diversas formas e é interessante sabermos um pouco mais 
sobre elas. As projeções cartográficas podem ser classificadas de acordo 
com a metodologia utilizada para melhor ajustar a representação da super-
fície em questão, como veremos a seguir.

Projecao

Plana ou Azimutal
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Figura 9. Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap2.pdf

Figura 10. Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap2.pdf

 Neste tipo de projeções a superfície de projeção é um cone, que pode 
ser tangente (toca em apenas um ponto) ou secante (toca em dois ou mais 
pontos) à esfera.

Cônica

20
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 Nessas projeções, em vez de um cone, é o cilindro que funciona como 
superfície de projeção (tangente ou secante) e quando “desenrolamos” o 
cilindro em um plano ele fica retangular.

Cilíndrica

 Este tipo de projeção preserva os ângulos e as formas dos objetos geo-
gráficos.

Conformes ou isogonais

Figura 11. Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap2.pdf

Figura 12. Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap2.pdf



Figura 14. Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap2.pdf

 As projeções equidistantes preservam as distâncias representadas, 
sem apresentar deformações lineares.

 Ao utilizar uma projeção, deve-se pensar primeiramente na escala, isto 
é, se você vai fazer um mapa do mundo todo ou de um continente ou de um 
estado ou uma área importante como a sua Terra Indígena. 

 Independente do objetivo, você vai querer que o mapa seja adequado 
(com a menor distorção possível) para a área que você está mapeando. Por 
isso é importante saber um pouco mais sobre os tópicos a seguir.

Equidistantes

 É uma linha de latitude que tem escala real (sem deformações). 
Embora as projeções mais comuns utilizem paralelo padrão, nem todas as 
projeções o utilizam. Temos apenas um paralelo padrão quando a superfície 
de projeção é um cilindro tangente a Terra (exemplo: projeção de Mercator). 
Já nos casos em que a superfície é um cone secante à Terra, tem-se dois 
paralelos padrão (exemplo: Albers e Lambert). Este paralelo pode ou não 
coincidir com a latitude de origem.

Paralelo padrão ou latitude reduzida

Parametros das projecoes

22
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 É importante lembrar que a latitude e longitude de origem não 
afetam o padrão de distorção do mapa. O que estes parâmetros fazem 
é definir onde as unidades de x e y começam, por isso é importante 
projetarmos um mapa.

Para saber um pouco mais sobre latitude e longitude de origem
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 A longitude de origem faz uma interseção com a latitude de origem, 
onde definem o ponto inicial das coordenadas (x e y) do mapa. Pode-se 
dizer que a longitude de origem é um meridiano que serve de referência 
para o eixo y do sistema de coordenadas planas (cartesianas) ou da proje-
ção. 

Longitude de origem

 A latitude de origem é um paralelo de referência que posiciona o eixo x 
do sistema de coordenadas planas (cartesianas) ou da projeção. Na maior 
parte das projeções a latitude de origem é o Equador.

Latitude de origem

 A projeção de Mercator, desenvolvida por Gerhard Kremer em 1569, 
influenciou bastante os trabalhos cartográficos de sua época e está presen-
te até hoje. A projeção de Mercator influenciou a criação de um sistema  
chamado de Universal Transversal de Mercator (UTM)d (Figura 15). O sistema 
UTM é um sistema de coordenadas projetadas que considera o mundo todo 
indo de 80º Sul à 84º Norte e dividido em sessenta fusos (zonas delimitadas 
por dois meridianos, cada fuso tem 6º e são contados no sentido oeste-les-
ted.

Projeção UTM

HiPEr hahkrepej

(aprender mais)



Figura 15. Sistema UTM.
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Figura 16. Fonte: Cola da Web. https://www.coladaweb.com/biologia/corpo-humano/sistemas

 Ao se falar sobre a elaboração de mapas, automaticamente somos 
direcionados a compreender um pouco mais sobre o Sistema de Informa-
ção Geográfica – SIG.

 Antes disso, vamos voltar um pouco mais no conteúdo e pensar: o que 
é um sistema? Segundo as definições da Oxford Languagef, um sistema é um 
“conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organiza-
dos”. 

 Para entender melhor, vamos pensar no corpo humano. A gente apren-
deu que existem diversos sistemas que fazem ele funcionar como um todo: 
sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema diges-
tivo, sistema imunológico etc. Ao compreender um pouco mais sobre o siste-
ma circulatório, por exemplo, verificamos que o sistema é formado por um 
conjunto de órgãos (coração, vasos sanguíneos, sangue, linfa e vasos linfáti-
cos) responsáveis em distribuir os nutrientes e o oxigênio para todas as 
partes do corpo. Isto quer dizer que, o coração por si só não faz tudo isto se 
não tiver o sangue e linfa com os nutrientes que são transportados pelos 
vasos sanguíneos e os vasos linfáticos para carregá-los (Figura 16).

 Então, um sistema é CONJUNTO de TODOS os elementos que o compõe. 
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 O SIG é um conjunto integrado de programa(s), equipamento(s), meto-
dologia(s), dado(s) e usuário(s)/pessoa(s) para coletar, armazenar, proces-
sar, gerenciar, analisar e produzir informações e dados com localização no 
espaço geográfico.

 Apesar da maioria dos usuários e “simpatizantes” entenderem o SIG 
como um sistema relacionado à uma infraestrutura computacional, há 
diversos exemplos que demonstram que, na verdade, o computador e os 
programas contidos nele são apenas as ferramentas que fazem parte do SIG 
(principalmente do geoprocessamento). Ao ler um pouco sobre a história do 
Sistema de Informação Geográfica, nos deparamos com exemplos muito 
interessantes, como as relacionadas à epidemia de cólera em Londres e ao 
mapa zoogeográfico de Wallace.

Entao, o que e o Sistema de Informacao Geografica (SIG)?
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  CASO Epidemia de colera em Londres (Inglaterra) - No século 19 estava ocor-
rendo milhares de mortes no mundo todo (pandemia) por causa da 
cólera. Londres, capital da Inglaterra, era uma das cidades afetadas, pois 
era um centro de comércio internacional. As primeiras teorias apontavam 
que a infecção da doença estava relacionada com a poluição do ar ou de 
pessoa para pessoa. Um médico inglês, John Snow, começou a investigar 
a causa a partir do mapeamento geográfico das famílias e pessoas infec-
tadas. Com o resultado espacializado e em conjunto com a análise de 
outras informações ambientais, ele concluiu que as contaminações esta-
vam relacionadas com poços de água que continham o agente respon-
sável pela cólera (bactéria Vibrio cholerae) e não com a qualidade do ar 
(Figura 16).

Os exemplos citados no texto são muito interessantes 
para a gente entender um pouco mais.

Figura 17. Mapeamento dos casos de cólera em Londres/Inglaterra.
[Fonte: https://cienciahoje.org.br/artigo/o-que-john-snow-sabia/]
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(aprender mais)



  CASO Linhas de Wallace - O mapa de Wallace, nome dado pelo pes-
quisador homônimo, foi criado em 1876 para dividir o mundo em regi-
ões de acordo com a distribuição geográfica da fauna. Apenas em 
2013, o trabalho foi atualizado de 6 para 11 regiões; contudo, as linhas de 
Wallace (tipo de feição utilizada para dividir os mapas) foram conside-
radas, por muitos anos, um dos mapas mais completos que já existiu 
(Figura 18). 

Figura 18. Mapeamento realizado por Wallace.
[Fonte: https://evosite.ib.usp.br/history/biogeography.shtml]
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 O grande diferencial do SIG para outros sistemas é a capacidade de 
análise espacial. Mas, calma! Antes de chegar lá, vamos explicar conceitos 
importantes: o espaço e a localização geográfica.

 O espaço é o ambiente natural, físico e social, bem como a inter-rela-
ções e interrelações entre eles. Desta forma, o espaço também é um conjun-
to formado por um sistema de ações e um sistema de objetosg, mas precisa 
ser considerado através das formas e das relações históricash. Esta mescla 
conceitual aborda tanto o espaço natural (“da natureza”), social (“do 
homem”) e a relação que envolve ambos (o espaço geográfico).

 Saber analisá-lo depende do entendimento sobre todos os aspectos 
que o envolve, seja a partir da nossa visão técnica e analítica, do resultado 
operacional do computador e daqueles que o enxergam cosmologicamen-
te. 

 Desta forma, a análise espacial vai muito além de números e significa 
também sobre o pertencimento e interpretação (muito comum no etnoma-
peamento), sobre as “marcas” históricas e sobre a situação perante os 
acontecimentos atuais ou não (exemplo: desmatamento, queimadas, rege-
neração após o fogo, contratação de brigadas indígenas etc). Para entender 
exatamente onde é e poder enxergar o espaço a ser estudado dentro de um 
mapa ou de uma ferramenta geoespacial, é necessário ter a localização ge-
ográfica.

 A localização geográfica é o ponto de referência de posicionamento de 
um ou mais objetos, pessoas ou ações. Este ponto de referência, usualmente, 
está em algum tipo de sistema de coordenadas, mas pode ser também “um 
endereço completo” ou uma orientação informal (exemplo: “Você vai en-
contrar a aldeia do Parente na frente do pé de pequi que está bastante flori-
do”). Dados com localização geográfica e que tenham informação de posi-
cionamento por meio de sistema de coordenadas também podem ser de-
nominados como dados com referência espacial ou georreferenciados.
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 Para o SIG é muito importante que a localização esteja 
em algum tipo de sistema de coordenadas e que seja descrito 
qual o sistema que foi utilizado para a pessoa que vai proces-
sar e analisar os dados.

 Todos os dados resultantes, com ou sem localização geográfica, mas 
que auxiliam na análise, devem ser armazenados em um banco de dados
para um posterior (e/ou anterior) geoprocessamento.

 Agora que estamos nos habilitando para realizar atividades que envol-
vam o geoprocessamento para análise de queimadas, não podemos deixar 
de descrever sobre o que são dados. Uma definição é: dados são resultados 
de mensurações e/ou de observações de fenômenos, sejam estes senso-
riais, percepcionais ou quantificados através de algum método matemático, 
físico ou químico.

 Vamos exemplificar para ficar mais claro. Imagina que você, brigadista 
indígena, está fazendo um combate em seu território, mas precisa reportar 
ao pajé quais plantas foram mais afetadas pelo fogo e, por isso, podem ficar 
mais difíceis de encontrar para o tratamento que ele faz. Para reportar você 
vai informar os tipos de plantas que foram queimadas e o estado delas (se 
foram pouco ou muito queimadas, ou se estão mortas). Esta observação 
que você vai fazer para reportar ao pajé sobre a situação das plantas são os 
dados. Há três mandamentos sobre o uso dele que você não pode esquecer:

Sempre busque uma fonte de dados confIAveis – Atualmente, lidamos com inú-
meros tipos de dados que são coletados e/ou modificados por alguns sites 
ou pessoas. A qualidade do mapa que você irá fazer depende do dado que 
você vai utilizar. Quando usamos dados que não são confiáveis, oriundos de 
qualquer fonte, a sua informação pode se tornar duvidosa.

Dados geogRAficos e espaciais

ATEncaOc
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 Voltando ao exemplo das plantas queimadas e comunicação ao pajé, 
você provavelmente também vai comentar onde houve o incêndio para que 
ele saiba se naquele local havia uma representação maior daqueles tipos de 
planta ou não. Neste caso, quando a informação vem acompanhada de 
uma localização geográfica, dentro de um sistema de coordenadas, o dado 
passa a ser qualificado como um dado geográfico. Vamos focar, daqui para 
frente, sobre os dados geográficos, tudo bem?

 A localização e a aparência gráfica de cada objeto são representadas 
por um ou mais feições que têm pares de coordenadas (x,y) e podem carre-
gar diversas funções em sua tabela de atributos.

 Há três tipos de feições no arquivo vetorial: ponto, polígono ou linha (Fi-
gura 19). O ponto tem uma representação espacial igual ao ponto final e ele 
é classificado assim porque apresenta apenas 1 par de coordenadas (x,y) 
por feição. A linha é um segmento com vários pares de coordenadas ao 
longo dela e não fecha uma área. O polígono tem uma área delimitada. Por 
isto, o ponto é adimensional; a linha é dimensional e geralmente expressa 
em metros e quilômetros; o polígono é dimensional e usualmente encontra-
mos em hectares ou quilômetros quadrados.

 Ao manipular este tipo de dado dentro de programas computacionais, 
podem estar sendo compreendidos em arquivos tipos vetoriais ou matri-
ciais.

Trabalhe sempre com a mesma projecao e sistema de coordenadas – Uma realidade 
que o especialista em geoprocessamento sempre se depara, ao coletar os 
dados, é a diferença de projeção entre eles. Isto acontece porque não há 
obrigatoriedade de todo mundo usar a mesma projeção e, obviamente, a 
escolha dela vai depender de vários fatores como: a metodologia de traba-
lho da pessoa, distorção espacial e localização do objeto a ser estudado. Ao 
iniciar o seu estudo e trabalho, coloque sempre TODOS na mesma projeção 
geográfica.

Tenha uma metodologia de aquisicao de dados organizada e compativel com o seu 

objetivo de trabalho – Ao iniciar uma coleta de dados em campo, por exemplo, 
você tem que ter a mesma forma de condução para todos os tipos de ob-
servações do começo ao fim. Não pode mudar conforme interesse. Isto im-
pacta sensivelmente na qualidade do que você está fazendo.

Arquivos vetoriais
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Figura 19. Representação, dentro de um plano cartesiano, das feições de ponto.

Figura 19. Representação, dentro de um plano cartesiano, das feições de linha.

Figura 19. Representação, dentro de um plano cartesiano, das feições de polígono.
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 Os tipos de arquivos vetoriais mais comuns que vocês podem encon-
trar são o shapefile (shp), geopackage (gpkg), keyhole markup language 
(kml).

Shapefile: O shapefile é um conjunto de arquivos da ESRI (mãe do famoso 
programa ArcGis) que contém o dado geográfico. Os arquivos que compõe 
o shapefile são o shape (.shp – informa as característica da geometria), o 
formato índice de shape (.shx - que contém as características da geome-
tria) e o formato de atributos (.dbf – a tabela de informações do shapefile). 
Podem surgir outros tipos de arquivo, conforme manipulação do dado, a 
exemplo do formato projeção (.prj – projeção atribuída ao shapefile).

Geopackage: é um formato de dados também geográfico, mas aberto e 
para facilitar a entrada e manipulação dentro de bancos de dados.

Keyhole markup language (kml): Criado pela empresa Google, é um formato 
de dados geográficos para serem manipulados, principalmente, em progra-
mas como Google Earth, Google Maps e Google Maps para celular. 

¹ Não tem unidade física que o represente.

² Tem unidade física que o representa.

 O conceito de matriz é aquele que a gente aprendeu lá no ensino médio 
e se perguntou várias vezes: Por que estou aprendendo isto e onde vou usar?

 A gente utiliza matrizes quase o tempo todo, principalmente quando faz 
tabelas e planilhas. Por exemplo: alguns brigadistas indígenas já tiveram que 
preencher relatório de ocorrência de incêndios (ROI) e nestes relatórios 
tinham tabelas onde cada coluna (horizontal) representava uma informa-
ção do incidente (local, UF, município, tipo de detecção etc) e a linha (verti-
cal) todas as informações para serem descritas do incidente que foi repor-
tado. Isto é um exemplo de matriz que foi construída (Figura 20). 

Arquivos matriciais (rasters)
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 Os arquivos matriciais, que podem ser imagens de satélite, são com-
postos por linhas e colunas de pixels (menor unidade de uma imagem de 
satélite) que contém valores que representam características de uma 
região ou lugar (Figura 21). No caso de uma imagem de satélite, cada pixel 
representa valores de informações espectrais do local onde imageado du-
rante a passagem do satélite. 

Figura 20. Parte de um ROI.
[Fonte: Ibama. https://dadosabertos.ibama.gov.br/dados/SISFOGO/ROI.html]

Figura 21. Representação de um dado matricial (raster).
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 Os dados raster são compostos por linhas horizontais e colunas (verti-
cais) de pixels (também conhecidas como células). Cada pixel representa 
uma região geográfica, e o valor do pixel representa uma característica 
dessa região.

 Os arquivos rasters, em nível de processamento de dados geográficos, 
também apresentam localização geográfica, mas são mais compreendidos 
e estudados dentro dos estudos de Sensoriamento Remoto.

 Agora, o próximo passo é sobre a estrutura de armazenamento dos 
dados.

HIpeR HAHKREPEJ!

(aprender mais)

DADOS X INFORMAÇÕES

³Segundo Steffen (s.d.), “Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências 
aplicadas que se refere à obtenção de imagens à distância, sobre a superfície terrestre. 
Estas imagens são adquiridas através de aparelhos denominados sensores remotos”.

  SIM! Existe esta diferença e é legal você aprender. O conceito do 
dado foi explicado no começo deste tópico. A informação é o resultado da 
análise e do detalhamento da manipulação dos dados.
Voltando ao exemplo das plantas queimadas e conversa com o pajé. 
Quando você analisa o impacto deste incêndio à saúde e à cosmologia 
dos povos indígenas, o resultado é a informação.
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 O conceito de banco de dados é relacionado ao armazenamento de 
dados. TODAS as pessoas que trabalham com SIG e Geoprocessamento, de 
certa forma, organizam um banco de dados para manipular as ferramentas. 
Este banco de dados pode ser simples - isto é, quando criamos pastas para 
guardar tabelas, arquivos vetoriais e arquivos matriciais – ou robusto, 
quando demanda de um conhecimento mais avançado a partir da manipu-
lação de ferramentas e linguagens específicas.

 Para o nosso curso, vamos apenas ter noções técnicas de bancos de 
dados geográficos a fim de completar o conhecimento sobre sistemas de 
informação geográfica.

 Um banco de dados geográficos (BDG) é a sistematização, manipula-
ção e armazenamento de dados geoespaciais. A finalidade dos BDG é facili-
tar o processamento dos dados, principalmente quando tem um grande 
peso de armazenamento e de demanda operacional. É importante que o 
BDG tenha:

 O processamento, coleta, análise de dados e informações georreferen-
ciados, desde a sua coleta até a saída dos dados ou informações, pode ser 
compreendido como geoprocessamento. Usualmente, para fazer o geopro-
cessamento, é necessária uma interface ou programa para manipulação de 
dados (ferramentas), um banco de dados e um operador (pessoa). O resul-
tado podem ser arquivos vetoriais, arquivos matriciais, tabelas, relatórios, 
mapas ou outros tipos de arquivos digitais (webgis, por exemplo).

Banco de dados geograficos (BDG)

- Um computador com acesso a um servidor;

- Linguagem de programacao e codigo (query) para produzir 

analises e acesso aos dados;

- Uma interface grafica (programa).

Geoprocessamento
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 Há diversas ferramentas de geoprocesssamento, algumas mais aces-
síveis, como o Google Earth, e outras que exigem um pouco mais de conheci-
mento e habilidade técnica, como o QGIS. Elas auxiliam bastante na constru-
ção de dados sobre queimadas (sejam controladas, prescritas ou incêndios 
florestais). No próximo tópico, vamos apresentar um pouco sobre a impor-
tância do monitoramento e do georreferenciamento das informações de 
fogo, bem como os tipos de dados.
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EXERCITAR

1) Em sua rotina, como brigadista indígena, há diversas atividades de 
ação e atenção. Descreva o que você faz quando descobre um incêndio 
no seu território e, a partir dos conhecimentos adquiridos neste módulo, 
como você registraria os dados de detecção de queimadas, com locali-
zação geográfica, nas atividades de ronda?

2) Como você montaria um banco de dados sobre o censo etário no seu 
território?

3) Vamos aprender a baixar os dados e produzir informações sobre fogo 
ativo no seu território, a partir da plataforma do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE)? Mais adiante no módulo de parte prática iremos 
dar algumas dicas sobre como baixar essas informações.

#dica: lembre-se de rever sobre os mandamentos dos dados, o que  

e uma localizacao geografica e tipos de arquivos vetoriais.

#dica: lembre-se de rever sobre os mandamentos dos dados e tipos 

de arquivos vetoriais.

Figura 22. Plataforma BD Queimadas do INPE.
[Fonte: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/]
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 Considerada uma prática antiga ao longo da história da humanidade 
e realizada por diferentes povos de  diferentes locais do nosso planeta, as 
queimadas possuem a capacidade de modificar os ambientes e impactar a 
paisagem. A utilização do fogo, contudo, também pode ser para fins de de-
gradação, como  para limpeza de áreas desmatadas ou para abertura de  
áreas  de pastagem. Como um dos resultados negativos, podem ocorrer 
grandes incêndios florestais (queimadas descontroladas).

 Uma das formas de reduzir os incêndios florestais, é auxiliar nas ações 
de combate e prevenção a partir do monitoramento das queimadas por sa-
télites. A maioria das pessoas associa este monitoramento aos fogos ativos 
(focos de calor), mas a forma de monitorar e os tipos de dados vão além 
disto. Por exemplo, o mapeamento das áreas queimadas (seja essa ativida-
de realizada em campo ou por satélite) ajuda, a partir de análises espaciais, 
a  investigar a frequência e recorrência do fogo em uma determinada área. 
Com estas informações delimitadas, a escolha de uma área para realizar 
uma queimada prescrita pode melhor ser planejada e resultar em um 
manejo mais  efetivo. 

 Muitas pessoas também já pensam que é importante entender apenas 
o uso de plataformas como QGIS e ArcGIS para uso destes dados. Aplicativos 
e ferramentas como o SOMAI e ACI podem ajudar nesta empreitada. Logo, há 
um universo de dados, informações e ferramentas que podem auxiliar (E 
MUITO) as brigadas de incêndio.
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HIpeR HAHKREPEJ!

(aprender mais)

O Manejo Integrado do Fogo (MIF)

  O Manejo Integrado do Fogo no Brasil, através da queima prescrita, 
é realizado principalmente em Unidades de Conservação Federais, Terras 
Indígenas e Territórios Quilombolas. Atualmente, os objetivos principais 
dos MIFs são: 

1) mostrar que o fogo pode ter impactos negativos e positivos a depender 
de como, onde, quando e porque é utilizado; 

2)  apresentar estratégias para a redução de incêndios.  

3) possibilidade a participação das comunidades e povos tradicionais 
locais na elaboração do MIF, pois são essenciais para a implementação 
das queimas prescritas e controladas, conhecido como Manejo do Fogo 
em Base Comunitária (MIFBC).

  No contexto do MIF, a utilização de Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIGs) é essencial para a elaboração dos planos de manejo, para 
avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios severos nas áreas moni-
toradas e para auxiliar nas análises dos indicadores relacionados às 
metas de gestão das queimadas. 

  A compreensão dos conceitos de georreferenciamento pelos bri-
gadistas da comunidade pode ser uma importante ferramenta no Manejo 
Integrado do Fogo (MIF), pois a junção dos conhecimentos tradicionais 
com as ferramentas tecnológicas são essenciais para um manejo ade-
quado capaz de mitigar os efeitos das grandes queimadas.



LACUNAS NOS ESTUDOS COM FOGO
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 Apesar do grande número de estudos sobre queimadas realizados a 
partir de queimadas experimentais, ainda existem  lacunas sobre os impac-
tos das queimadas na biodiversidade. Há uma concentração dos estudos no 
impacto sobre a flora; contudo,  os efeitos do fogo sobre a fauna ainda são 
pouco compreendidosi . Além disso, a  época da queimada (sazonalidade), 
a velocidade e altura das propagações das chamas, a frequência das quei-
madas e a intensidade das queimadas também são fatores chaves que 
devem ser levados em consideração para avaliar  o impacto das queima-
das sobre a biodiversidade  (Figura 23)j.

 As queimadas podem atuar como um distúrbio natural ou antrópico. 
No entanto, o controle das queimadas em áreas protegidas  (Territórios Indí-
genas, unidades de conservação e quilombos) é um assunto bastante con-
troverso. Cada território possui características exclusivas e não existe uma 
fórmula mágica de manejo que possa ser utilizada em todas as áreas. O diá-
logo entre as comunidades tradicionais, brigadistas e órgãos gestores é ne-
cessário para um manejo apropriado conforme condições físicas e culturais 
de cada  território.

Figura 23. Os seis componentes (os dois componentes "principais" em vermelho) de incêndios individuais (eventos de incêndio) e fatores ambientais que 

controlam as propriedades de cada componente para definir o tipo de incêndio (adaptado de He et al. 2019).

 Conceitos de fogo e sua importancia no manejo e 

na preservacao da biodiversidade
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 De acordo com o relatado, ter subsídios técnicos sobre a frequência 
das queimadas é um fator extremamente importante para o manejo do 
fogo, pois o aumento da frequência de incêndios pode ter consequências 
negativas para a biodiversidadek,l,m,n,o. Entretanto, não apenas o aumento da 
frequência das queimadas deve ser levado em consideração, as reduções 
drásticas na frequência de queimadas também podem gerar impactos ne-
gativos na biodiversidadep,q e aumentar os estoques de combustível que 
pode dificultar o combate a incêndios futuros. Além disso, compreender 
conceitos básicos do fogo (conceitos sobre as queimadas) é extremamente 
importante. Diferentes fatores como as épocas apropriadas para a realiza-
ção das queimadas (sazonalidade da queima), os horários apropriados 
para a realização das queimadas e a técnica de queimada apropriada a ser 
utilizada (contravento, em faixa, em L, a favor do vento, circular) Figura 24, 
podem ser pontos chaves para o sucesso ou o fracasso de um manejo apro-
priado.

Figura 24. Caracterização dos distintos tratamentos de fogo (A) Controle, (B) Contra o vento, (C) em forma 

de L e (D) Circular  (adaptado de Arruda et al. 2020). 



Atividade pratica: 

Montar base de dados e 

carregar arquivos no QGIS

i
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 No módulo anterior vimos o conceito de Banco de Dados Geográficos 
(BDG) e a importância de sua elaboração para facilitar o processamento de 
dados. Neste módulo, nós vamos ver como baixar alguns dados de bases 
oficiais, sistematizar um banco de dados simples e realizar algumas opera-
ções no QGIS.

 No site do QGIS não são apresentados requisitos mínimos para rodar o 
software. Provavelmente isso ocorre porque o QGIS executa os algoritmos 
até em configurações básicas. O que vai influenciar mais se o computador 
vai travar ou não é o tamanho do dado que será analisado, principalmente 
se forem dados raster. No entanto, é interessante considerar um ponto de 
partida para o tipo de computador que você deve utilizar. Dessa forma, aqui 
apresentamos as configurações mínimas do software proprietário ArcGISr

que é um software semelhante ao QGIS.

Qual a configuracao do computador para usar o QGIS?c

s

Memoria/RAM: Mínimo 4GB.

Espaco de disco: Mínimo 4GB, lembre-se que o software já ocupa espaço e gera 
arquivos temporários. Além disso, considere que a base de dados que você 
irá utilizar também deverá ser carregada no computador, então é importan-
te deixar uma margem livre de disco (considere pelo menos de 4 a 6GB livres 
no seu HD).

Velocidade da CPU: 2.2 GHz, hiperprocessamento ou multi-core.

Plataforma: x86 ou x64.

Video: mínimo 64MB RAM.

i

c

i
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 Sugerimos que a organização dessa base de dados seja feita conforme 
a Figura 25. Ao escrever o nome das pastas e arquivos é importante evitar:

 Também é importante padronizar os nomes das pastas e arquivos de 
dados de SIG. Para isso, existem alguns padrões de nomenclatura de dados 
que podem ser utilizados. Como na Figura 26 abaixo, que sugerimos para a 
organização dos dados que serão baixados.

Figura 25

 Dicas de organizacao dos dados geoespaciais 

no seu computador

c

s

Espacos entre palavras;

Acentuacao;

Caminhos longos;

Caracteres de simbolos como \ / : * ? “ < > |.

c

c

s

i
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 Existem diversas fontes de bases de dados oficiais de informações geo-
espaciais em nível nacional como o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), Agência Nacional de Águas (ANA). Geralmente os estados e municí-
pios também possuem suas bases de dados oficiais, mas isso depende de 
contextos locais. Existem também algumas iniciativas de Organizações Não 
Governamentais (ONGs), Universidades e empresas, ou parcerias entre 
esses tipos de instituição que também produzem dados geoespaciais, como 
o Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil – Ma-
pBiomas). A seguir veremos onde e como acessar algumas das bases de 
dados indicadas acima.

Figura 26

Montando uma base de dados geoespaciais
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 Para indicar a localização da sua Terra Indígena, muitas vezes é neces-
sário apresentar em que estado do Brasil ela se encontra. A base de dados 
do IBGE possui dados geoespaciais em várias escalas (exemplo: nacional, 
estadual, municipal, setores censitários). A seguir nós iremos baixar os limi-
tes estaduais das Unidades Federativas do Brasil.  Para acessar a base de 
dados do IBGE você deve digitar o seguinte endereço eletrônico no navega-
dor (exemplo: chrome, mozilla, edge, opera) do seu computador: 

 Na tela do computador você deverá ver algo semelhante à Figura 27.  
Agora iremos baixar os dados referentes aos estados e municípios do Brasil. 
Para isso seguiremos os seguintes passos:

Figura 27

Base de dados IBGE

https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html

1 Clicar na pasta “cartas_e_mapas”



51

2 Clicar em “bases_cartograficas_continuas”

3 Clicar em “bc250”

4 Clicar em “versao2021”

5 Clicar em “shapefile”

6 Clicar em bc250_shapefile_2021_11_18.zip
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Base de dados da FUNAI

https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas 

7 Após realizar o passo 6, o Sistema Operacional do seu computador 
(Exemplo: Linux, Windows, Mac) irá solicitar que você salve o arquivo. 
Como este arquivo é do tipo shapefile, você deverá salvá-lo na pasta 
“Shapes” que você criou anteriormente (veja a Figura 25 para lem-
brar). Após o download ser concluído, você deve descompactá-lo 
para que ele possa ser utilizado no QGIS. Após descompactar o arqui-
vo lembre-se de renomear o arquivo com o padrão que descrevemos 
no tópico Organização dos Dados.

 Para acessar a base de dados da FUNAI o endereço eletrônico a 
ser digitado no navegador é:

 No computador irão aparecer duas guias, uma em que diz “Geo-
processamento” e outra “Mapas”. A opção Mapas tem alguns arqui-
vos na extensão pdf que não serão utilizadas para a atividade prática, 
portanto você deverá selecionar a opção Geoprocessamento (Figura 
27). Ao movimentar a barra de rolagem, podemos ver a opção Geo-
server, Shape, KML e CSV. O tipo de dado que utilizaremos será o 
Shape. Nesta parte os dados estarão separados por modalidades de 
TIs, como pode ser visto na Figura 27. Os dados em nível nacional de 
TIs tradicionalmente ocupadas estão separados por TIs Homologa-
das e Não Homologadas, dados de Reserva Indígena, Terras Domi-
niais Indígenas, Áreas sob Interdição e Terra Indígena em Estudo. Os 
dados também podem ser baixados por estado (Unidade da Federa-
ção). 
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 Estes mesmos passos podem ser realizados para baixar os 
dados disponíveis sobre as Coordenações Regionais e Coordenações 
Técnicas Locais, Aldeias e os dados referentes à Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (SESAI) com as informações de cada Distrito Sani-
tário Especial Indígena (DSEI).

 Para exemplificar como baixar os dados, iremos realizar o down-
load dos dados de TIs Homologadas. Para isso seguiremos os seguin-
tes passos:

Após clicar em Homologada, você deve salvar o arquivo. Como este 
arquivo é do tipo shapefile, você deverá salvá-lo na pasta “Shapes” 
(ver Figura 25 para lembrar). Lembre-se de descompactar o arquivo 
para ser utilizado no QGIS e não esqueça de renomear o arquivo 
com o padrão que descrevemos no tópico Organização dos Dados.

Figura 28

Clicar em Homologada;
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Dados de fogo

BDQueimadas 

 Existem diversas plataformas que fornecem dados de fogo, que 
podem ser em formato de focos ativos de calor – muito importantes, 
por exemplo, para o levantamento de informações durante as quei-
madas para informar as medidas de combate – e também de área 
queimada – muito úteis para análises das consequências dos incên-
dios. Algumas plataformas fornecem dados em tempo real e 
também opções de download, e além dos dados brutos, análises im-
portantes em gráficos, tabelas e relatórios. Aqui vamos dar alguns 
exemplos de como baixar algumas bases de dados das principais 
plataformas que fornecem dados de fogo. 

 Para acessar a base de dados BDQueimadas do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), você deve digitar o seguinte ende-
reço eletrônico: 

 Na tela do computador você verá uma página como mostra 
Figura 29.

https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas

Figura 29. Página inicial da plataforma BDQueimadas do INPE
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 Ao lado esquerdo da tela ficam as opções de mapas, gráficos, apre-
sentação da plataforma, resumos dos países e situação atual, que ofere-
cem informações importantes e que não precisam ser baixadas para serem 
interpretadas e aproveitadas. As opções de mapas, gráficos e exportação 
de dados permitem a filtragem dos dados segundo um corte espacial 
(como estado, município e área de preservação), temporal (determinando 
as datas de início e fim), satélites e biomas de interesse. Para exemplificar 
como obter os dados desta plataforma, seguiremos os seguintes passos 
para baixar um arquivo em shapefile (que contém as informações espa-
ciais) de focos ativos capturados pelo satélite NPP-375 durante os meses de 
Julho a Outubro de 2021 na Amazônia Legal:

Filtrar os dados da seguinte forma:

3 Clicar em Aplicar.

4 Preencher o seu endereço de e-mail no campo E-MAIL. 

5 Escolher o formato do arquivo como Shapefile (a escolha deve aten-
der a necessidade do usuário, se o uso for somente dos valores sem 
a informação espacial, a extensão pode ser CSV, por exemplo).

6 Escolher o formato do arquivo como Shapefile (a escolha deve aten-
der a necessidade do usuário, se o uso for somente dos valores sem 
a informação espacial, a extensão pode ser CSV, por exemplo).

Clicar na terceira opção do canto esquerdo da tela, denominado 
“Exportar Dados”

a. Continente: América do Sul.
b. Países: Brasil.
c. Estados: Amazônia Legal.
d. Data início: 2021/07/02 (do calendário que abre automaticamente).
e. Data fim: 2021/10/31 (do calendário que abre automaticamente).
f. Satélite: NPP-375.
g. Biomas: TODOS.
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7 Uma janela como esta aparecerá na sua tela:

8 Em pouco tempo você receberá um e-mail com um link que expira 
em 24h.

9 Assim que clicar no link o download se inicia. O tempo de download 
pode variar com o tamanho do arquivo (que pode variar dependen-
do das escolhas da filtragem) e da velocidade da internet.

10 Após o término do download, você pode mover o arquivo para a sua 
pasta de preferência e extrair os arquivos do formato .zip, que no 
nosso caso será um .shp (shapefile) e suas dependências, que 
devem ser mantidas juntas na mesma pasta. 

11 Pronto, agora é só escolher em qual software você quer mexer nos 
dados. 

Figura 30
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 Outra plataforma interessante que oferece dados de fogo é o Amazon 
Dashboard, que pode ser acessado pelo link:

 Esta plataforma oferece uma informação única, que é a diferenciação 
do fogo em tempo quase real segundo o que está sendo queimado, com as 
classes: cerrado e gramíneas, agricultura, floresta e desmatamento. A plata-
forma fornece várias informações importantes de forma interativa, como por 
exemplo o tamanho dos incêndios segundo cada tipo de fogo, a quantidade 
de novos fogos e os alertas em áreas protegidas. Além disso os dados do 
último ano podem ser baixados no link que se encontra no canto inferior 
direito da página principal, como mostra a figura 31:

 Para baixar esses dados que contém os focos ativos já classificados se-
gundo o tipo de fogo, e as informações de local e a data de todo o ano de 
2021, basta clicar no link e esperar o download. Após o término do download, 
você pode mover o arquivo para a sua pasta de preferência e extrair os ar-
quivos do formato .zip, que contém um arquivo .shp (shapefile) e suas de-
pendências, que devem ser mantidas juntas na mesma pasta para serem 
abertas no software de sua preferência, como o QGIS, ArcMap, R, etc. 

Figura 31. Página inicial da plataforma Amazon Dashboard.

Amazon Dashboard

 https://globalfiredata.org/pages/amazon-dashboard/
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 O Mapbiomas é uma plataforma que fornece dados do mapeamento 
anual da cobertura e uso da terra, monitora a superfície de água e as cicatri-
zes de fogo mensalmente desde 1985, e pode ser acessada pelo link:

 A plataforma, ilustrada na figura 32, oferece muitas informações rele-
vantes no próprio site, sem a necessidade de baixar dados. Sugerimos que 
vocês explorem as opções no site e vejam os gráficos, resumos e relatórios 
produzidos pela equipe do Mapbiomas e colaboradores. Aqui vamos exem-
plificar o processo de fazer o download de alguns dados, seguindo os passos:

1 Clique na opção MAPAS E DADOS na aba superior da tela.

2 Clique na opção DOWNLOADS, e uma página como a figura 33 
abaixo aparecerá:

Uso e cobertura do solo do MAPBIOMAS

https://mapbiomas.org/

Figura 32. Página inicial da plataforma Amazon MapBiomas.
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 Além dos dados de uso e cobertura do solo, o Mapbiomas também 
possui dados sobre cicatrizes de fogo, representando áreas queimadas, 
cujas informações estão descritas neste link:

 Para acessar e baixar os dados de cicatrizes de fogo desta plataforma, 
vamos seguir os passos abaixo:

3 Clique em Mapas das Coleções. 

4 Nesta página você vai encontrar todas as orientações atualizadas 
para ter acesso aos dados de uso e cobertura do solo através do 
Google Earth Engine, QGis e ArcGis, ou então baixando os arquivos 
GeoTiff que contém um mapa para cada ano, de 1985 a 2020.

Figura 33

Cicatriz de fogo do MapBiomas fogo

https://mapbiomas.org/metodo-mapbiomas-fogo
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4 No canto inferior direito existem muitas opções de filtragem para o 
usuário selecionar o local (estado, cidade, etc) e o tipo de dado 
(área mensal e anual queimada, e frequência de fogo). 

1 Fazer cadastro no Google Earth Engine (GEE).

3 Clicar na opção Run, e você verá uma página como a Figura 34.

5 As seleções desta filtragem vão resultar nos dados aparecerem no 
mapa no centro da tela. 

6 Ao final de todas as seleções, clique em “Export images to Google 
Drive” no canto inferior direito, o que significa que os arquivos da sua 
seleção serão exportados para uma pasta do seu Google Drive.

2 Acessar o link:

https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=

users%2Fmapbiomas%2Fuser-toolkit%3Amapbiomas-user-toolkit-fire.js

Figura 34.  Página do toolkit do Mapbiomas fogo na plataforma GEE.
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 A NASA oferece dados de fogo ativo e também de área queimada. Aqui 
vamos mostrar como baixar os dados de focos ativos de fogo do VIIRS (Visib-
le Infrared Imaging Radiometer Suite) 375 m de resolução espacial para as 
últimas 24h. 

NASA - Earth data

1 Acesse a plataforma pelo link: 

2 Clique na aba azul escura SHP, KML and TXT Files

3 Clique em Download de most recent SHP, KML and TXT Files para ser 
direcionado para a página de opções de download.

4 As regiões geográficas nas quais os dados estão disponíveis estão 
ilustradas na figura colorida do globo, na página principal de down-
loads

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/

near-real-time/firms/active-fire-data

Figura 35.  Página inicial da NASA para download de dados de fogo ativo. 



62

5 Você pode escolher baixar os dados de fogo ativo da sua região de 
interesse registrado nas últimas 24h, 48h ou 7 dias, provenientes do 
MODIS 1km, NPP ou NOAA-20 e em três extensões: shapefile, KML ou 
CSV, conforme ilustrado na Figura 36 abaixo.

Figura 36.
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 O software QuantumGIS (QGIS) é um Sistema de Informação Geográfi-
ca livre e de código aberto. Ele funciona em vários sistemas operacionais 
como Linux, Unix, Mac OSX, e Windows, que é criado por voluntárioss. O sof-
tware tem diversas funcionalidades próprias e complementos instaláveis. 
Com o QGIS é possível visualizar dados geoespaciais, gerenciá-los, realizar 
análises, além de criar mapas e imprimi-los.

 Ao abrir o QGIS observamos que ele tem cinco partes (Figura 37). Ao 
lado esquerdo temos os painéis Navegador (1) e Camadas (2). O painel Na-
vegador permite acessar os arquivos internos do computador para carregar 
os dados, enquanto o painel Camadas apresenta os dados carregados e 
permite ordená-los. No centro (3), podem ser observadas as novidades pro-
duzidas pela equipe de desenvolvimento do software (nesta parte pode 
aparecer inclusive se uma nova versão já foi lançada) e os projetos recentes 
executados pelo programa. Quando estivermos elaborando um mapa é essa 
mesma parte que permitirá a visualização dos dados espacializados, conhe-
cido como Tela do Mapa. No QGIS, o projeto é onde são salvas as análises, 
templates e demais operações no programa, de forma que possa ser aberto 
posteriormente. Do lado direito pode ser observado o painel a Caixa de Fer-
ramentas de processamento (4), onde podem ser realizadas buscas por fer-
ramentas de processamento de dados. Na parte de cima temos a barra de 
ferramentas do QGIS (5). Nesta parte temos vários ícones (atalhos) que per-
mitem acessar as ferramentas que são mais utilizadas e acima desses ata-
lhos os menus completos podem ser acessados. Algumas funções apare-
cem em mais de um lugar, de forma que o usuário (como você que utiliza a 
ferramenta) opte pelo caminho mais conveniente.  No canto inferior esquer-
do podemos ver uma barra de busca de ferramentas semelhante ao painei 
caixa de ferramentas (6). Ao lado na parte central inferior (7) pode-se ver as 
coordenadas e a escala de observação.

QGIS, das funcoes ao mapac

s
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exercitar

Tente identificar o que significam os seguintes ícones:

Figura 37. Janela inicial do QGIS. O número 1 indica o painel navegador. O 2 indica o painel de camadas. 
O 3, indica o centro. O 4 indica a caixa de ferramentas de processamento. O 5 a caixa de ferramentas. 

O 6 indica caixa de busca. E o 7 indica a área de detalhes sobre localização.
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 Agora que já sabemos um pouco mais sobre o QGIS podemos ver como 
carregar dados no programa. Para isso precisaremos utilizar os dados que 
foram baixados anteriormente. Clique no ícone de Novo Projeto

  Em seguida clique no ícone Gerenciador de fontes de dados livres 
ao clicar no ícone uma caixa de diálogo irá aparecer (Figura 38). Essa caixa 
de diálogo permite que os dados sejam carregados no software, dependen-
do do tipo de dado. 

  Vamos carregar os dados de focos de calor gerados pelo INPE baixados 
anteriormente.

Figura 38

1 Dentro da caixa de diálogo, clique na aba de vetor 

2 Dentro da caixa de diálogo, clique na aba de vetor 

3 Clique em buscar
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 Parabéns, o dado que você especificou foi carregado e agora você 
pode vê-lo na tela de mapas. Note que o dado também aparece no painel 
Camadas. Aproveite para salvar o que você fez até aqui.

exercitar

1 Crie uma pasta chamada Resultados dentro da pasta Shapes.

2 Clique em Projeto > Salvar como. Selecione a pasta Resultados e 
salve o arquivo com o nome pontos_basico.qgz. Lembre-se de 
salvar o seu projeto frequentemente. O projeto em si não tem um 
dado. 

 Carregue outras camadas de dados vetoriais como os 
dados de Terras Indigenas e das Unidades Federativas (esta-
dos). 

 Após realizar  o exercício é possível que a ordem das ca-
madas  não esteja ideal para visualizar cada tema no Painel 
Camadas.

4 Selecione a pasta correspondente ao dado de focos de calor.

5 Escolha o arquivo com a extensão .shp e clique em abrir. Você verá 
que a base de vetores estará preenchida com o caminho para o ar-
quivo.

6 Clique em Adicionar e em seguida em close. 

Para salvar:

madas  não esteja ideal para visualizar cada tema no Painel 
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 Para carregar dados raster, como os do MapBiomas, os passos são se-
melhantes ao de carregar dados vetoriais:

 Viu como o processo de carregar dados vetoriais e matriciais é bem 
parecido?

 As camadas (temas/dados) inseridos no Painel Camadas são dese-
nhados na Tela de Mapas em ordem. A camada mais abaixo é desenhada 
primeiro, ao passo que a camada mais acima é desenhada por último. Desta 
forma, se você mudar a ordem da lista, automaticamente a ordem do que 
vai ser desenhado primeiro também irá mudar.

 Observe que a ordem apresentada no Painel Camadas da Figura 39 por 
exemplo, deixa os limites das Terras Indígenas e dos Focos de Calor abaixo 
dos polígonos das Unidades Federativas, ainda que todos os dados estejam 
carregados.

1 Clique em Gerenciador de fontes de dados livres

2 Dentro da caixa de diálogo, clique na aba de raster

3 Em seguida habilite  a opção arquivo.

4 Clique em buscar.

5 Selecione a pasta correspondente ao raster.

6 Escolha o arquivo com a extensão .tif e clique em abrir. Você verá 
que a base de vetores estará preenchida com o caminho para o ar-
quivo.

7 Clique em Adicionar e em seguida em close. 

6767

Reordenando as camadas de um projeto
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1 Clique na camada da lista que você quer mudar de posição e arras-
te para cima ou para baixo.

2 Reordene da seguinte forma (Figura 40):

Para reordenar as camadas:

Figura 39

Figura 40
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 Você perceberá que a Tela de Mapas fará mais sentido, permitindo a 
visualização de todos os dados carregados.

 Agora iremos aprender algumas funções de processamento de dados. 
No Módulo I nós falamos teoricamente sobre projeções e coordenadas, mas 
agora iremos abordar este tema na prática. O Sistema de Referência de Co-
ordenadas do projeto atual está em WGS84, que é uma forma comum de 
Sistema de Coordenadas Geográficas para representar dados geoespaciais. 
No entanto existe um problema como iremos ver a seguir.

 Você percebeu que a escala está mudando? É porque conforme você 
está se distanciando do ponto em que foi dado o zoom de 1:250000 na sua 
tela. Tudo em volta daquele ponto tem escalas diferentes.

 Mas porque isso acontece? Lembre-se da representação do planeta 
Terra que vimos anteriormente que considera o planeta uma esfera tridi-
mensional (semelhante a uma laranja). Nesta representação tinham linhas 
indo de Norte a Sul, essas linhas de longitude ficam distantes quando cruzam 
a linha do Equador, mas elas se encontram nos polos.

1 Salve novamente o projeto atual.

2 Clique no ícone Novo Projeto.

3 Carregue os dados das Unidades Federativas (estados).

4 Clique no ícone aproximar         e aplique um zoom na região do Distri-
to Federal.

5 Ajuste a escala na barra de status para 1:250000 (um para duzentos 
e cinquenta mil).

6 Clique em Deslocar Mapa        para poder navegar pela tela e observe 
o campo da escala que você ajustou no passo 5. 

Definindo projeção e reprojetando dados

Clique no ícone aproximar         e aplique um zoom na região do DistriClique no ícone aproximar         e aplique um zoom na região do DistriClique no ícone aproximar         e aplique um zoom na região do Distri
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 Quando se está trabalhando com um Sistema de Coordenadas Geo-
gráficas, você está utilizando um modelo que é essa esfera tridimensional, 
mas a tela do computador é plana. Portanto, ocorrem distorções. Para resol-
ver essa questão e manter a escala constante, o ideal é utilizar um Sistema 
de Coordenadas Projetadas. Desta forma deve-se reprojetar os dados para 
um Sistema de Coordenadas Projetadas.

 É possível reprojetar o projeto do QGIS mesmo que os dados carregados 
estejam projetados em outro Sistema de Referência de Coordenadas. 
Para realizar a reprojeção em voo:

 Perceba que ocorreu uma ligeira mudança nas formas, isso ocorreu 
porque as projeções mudam os formatos dos objetos projetados na Terra. 
Agora que os dados foram reprojetados em voo:

 A escala continuou a mesma! Essa função de reprojetar em voo 
também é utilizada para visualizar vários conjuntos de dados que estão em 
diferentes Sistemas de Referência de Coordenadas.

1 Clique em SRC atual   , no lado direito inferior da tela.

2 Na caixa de diálogo, digite Brazil (com z mesmo) no campo filtro.

3 Selecione Sirgas 2000/Brazil Polyconic EPSG: 5880 e clique em ok.

4 Seleciona a escala de 1:250000 novamente.

5 Utilize a ferramenta Deslocar Mapa

também é utilizada para visualizar vários conjuntos de dados que estão em 

Reprojetar dados “em voo”
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 Agora que sabemos um pouco mais sobre projeções, iremos salvar um 
conjunto de dados em outro Sistemas de Referência de Coordenadas. Mas 
por que fazer isso? Nos casos em que é preciso realizar uma análise geoes-
pacial de dados que estão com Sistemas de Referência de Coordenadas 
diferentes a opção de reprojetar em voo não permite processar os dados.  
Em casos que é necessário obter dados de área, por exemplo, os dados 
devem ser projetados em coordenadas planas. 

 Para salvar os dados em outro Sistemas de Referência de Coordenadas 
vamos usar como exemplo os dados do Parque do Xingu, mas você pode re-
alizar os mesmos passos para outra TI, ou para todas ao mesmo tempo.

1 Adicione a camada de Terras Indígenas Homologadas.

2 Clique com o botão direito do mouse sobre a camada de TIs homo-
logadas.

3 Selecione Exportar.

4 Clique em Salvar feições como, uma caixa de diálogo irá aparecer.

5 Em Nome do arquivo, clique em buscar. 

6 Selecione a pasta de trabalho que deverá salvar o arquivo e especi-
fique o nome do arquivo.

7 Mude o valor do SRC para o valor desejado, como neste caso vamos 
calcular área iremos selecionar um SRC de Sistema Projetado de Co-
ordenadas.

8 Não é necessário mexer nas outras opções.

9 Clique em OK.
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 Pronto, você reprojetou uma camada de dados! Se quiser pode compa-
rar as diferenças entre a projeção nova e a antiga. Agora podemos calcular 
a área de um polígono, como o limite de uma Terra Indígena, por exemplo. 
Antes de calcular a área, lembre-se sempre de se certificar que o dado está 
projetado em um sistema de coordenadas planas.

 Antes de calcular a área é necessário criar campos na tabela de atribu-
tos que permitam o uso de números decimais:

 Agora você tem mais três campos adicionados na tabela de atributos, 
como na Figura 41. Os próximos passos indicarão como calcular área para 
cada um deles.

1 Carregue o dado das Terras Indígenas Homologadas que está em 
coordenadas planas.

2 Clique com o botão direito do mouse sobre a camada. 

3 Abra a tabela de atributos.

4 Clique em Alternar modo de edição.

5 Agora é possível criar novas colunas na tabela de atributos, para isso 
clique em Novo campo  . Uma caixa de diálogo aparecerá.

6 Em nome digite area_m2.

7 No campo tipo selecione Número decimal (real).

8 Para comprimento digite 15 e para precisão digite 6.

9 Clique em ok.

Figura 41
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 Agora que sabemos um pouco mais sobre projeções, iremos salvar um 
conjunto de dados em outro Sistemas de Referência de Coordenadas. Mas 
por que fazer isso? Nos casos em que é preciso realizar uma análise geoes-
pacial de dados que estão com Sistemas de Referência de Coordenadas 
diferentes a opção de reprojetar em voo não permite processar os dados.  
Em casos que é necessário obter dados de área, por exemplo, os dados 
devem ser projetados em coordenadas planas. 

 Para salvar os dados em outro Sistemas de Referência de Coordenadas 
vamos usar como exemplo os dados do Parque do Xingu, mas você pode re-
alizar os mesmos passos para outra TI, ou para todas ao mesmo tempo.

 Parabéns! Agora você calculou a área em metros quadrados (m2)!

1 Clique em Calculadora de campo , uma nova caixa de diálogo será 
aberta, conforme Figura 42.

2 Habilite a opção atualizar um campo existente, de acordo com a 
Figura 42.

3 Selecione o campo area_m2, como na Figura 42.

4 No campo de funções clique em Geometria.

5 Clique duas vezes em $area.

6 Na aba Expressão que estava em branco agora deverá aparecer 
$area (Figura 42).

7 Clique em ok.

8 Na tabela de atributos clique em Salvar alterações e feche a tabela. 



74747474

Figura 42
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 Crie novos campos para calcular a área em hectares (ha)
e em quilômetros quadrados (km²).

 #Dica: para calcular a area em ha realize a operacao $area/10000 e 

para km² $area/1000000.

1 Carregue os dados da TI e de Focos de calor.

2 Clique em Caixa de Ferramentas, a Caixa de Ferramentas de proces-
samento deverá abrir no canto direito da tela.

3 No campo de busca digite buffer, irão aparecer algumas opções, se-
lecione a que consta como Amortecedor.

4 Selecione a TI como camada de entrada.

exercitar

Criando buffers

 Dados vetoriais podem ser analisados para analisar como diferentes 
características interagem umas com as outras no espaço. No caso do buffer 
ele permite calcular distancias a partir de qualquer dado vetorial. Para isso 
continuaremos a utilizar a TI Parque do Xingu para o exemplo:

5 Em distância digite 20 e coloque em mude a unidade de medida 
quilômetros (vinte quilômetros). A unidade de medida vem de forma 
padrão em metros porque o dado está em um Sistema de Coorde-
nadas Projetadas, e deixe as demais opções como padrão. 

i

c

s
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Figura 43

 Você deverá ter algo semelhante à Figura 43. Quantos focos de calor 
estão dentro do buffer que você definiu?

6 Clique em bordeada, para poder selecionar a pasta de destino e 
nomeie o arquivo.

7 Clique em Executar e espere a barra de status do algoritmo comple-
tar 100%.

 Utilize a ferramenta linha e meça a distância do buffer.

exercitar
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1 Carregue as camadas de interesse, neste caso utilizaremos a de 
Unidades Federativas e Focos de calor.

2 Exporte a UF do estado de Mato Grosso.

3 Confira para ver se o SRC das UFs são os mesmos de Focos de Calor.

4 Como eles não estão no mesmo SRC, deixe os dois dados na mesma 
projeção.

Usando a ferramenta recortar

 Digamos que você quer saber quantas TIs um determinado estado tem. 
Uma forma de resolver essa situação seria utilizar a ferramenta Recortar . 

5 Na barra de ferramentas clique em Vetor e em seguida em Geopro-
cessamento.

6 Selecione Recortar  .

7 Em Camada de Entrada você deve colocar os dados de Foco de 
Calor.

8 Em Camada de Sobreposição selecione a UF do estado MT.

9 Em Recortado , selecione o destino em que o arquivo deve ser salvo 
e coloque o nome no arquivo.

10 Clique em executar o algoritmo e feche a caixa de diálogo após a 
conclusão do processamento.

11 Agora basta abrir a tabela de atributos do arquivo recortado e ver o 
número de feições para saber quantos Focos de Calor o estado do 
Mato Grosso teve no período analisado.
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1 Carregue as camadas de interesse, neste caso utilizaremos as TIs 
São Marcos e Raposa Serra do Sol (lembre-se de deixar as camadas 
na mesma projeção para executar o processamento).

2 Clique em Vetor na barra de ferramentas.

3 Selecione geoprocessamento.

5 Selecione como camada de entrada a TI Raposa Serra do Sol.

6 Selecione como camada de sobreposição a TI São Marcos.

7  Clique em união e selecione o destino em que o arquivo deve ser 
salvo e coloque o nome no arquivo.

8  Clique em executar.

4 Selecione União         como na Figura 44 abaixo:

União

 Digamos que você gostaria de unir mais de um polígono de Terras Indí-
genas que estão próximas, para poder fazer um mapa. Neste caso, a ferra-
menta indicada é a ferramenta União     . No exemplo a seguir utilizaremos as 
TIs São Marcos e Raposa Serra do Sol como exemplo.

Figura 44
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1 Clique em Complementos na barra de ferramentas, em seguida se-
lecione gerenciar complementos.

2 Na caixa de diálogo irá aparecer os complementos que são nativos 
e também terá uma caixa de busca. Na caixa de busca digite Qui-
ckMapServices.

3 Selecione o complemento QuickMapServices e clique em instalar.

4 Clique em close.

Adicionando um mapa base

Elementos Fundamentais de um mapa

 Existem muitas outras funções no QGIS, mas essas que apresentamos já 
irão ajudar bastante na construção de mapas. Lembre-se que você irá ad-
quirir mais repertório de análises conforme for utilizando o software e novas 
demandas forem aparecendo. No próximo tópico iremos ver quais são os 
elementos fundamentais de um mapa e como fazer um layout de um mapa.

 Existe uma funcionalidade no QGIS que permite a instalação de com-
plementos que não vem com a instalação nativa. Estes complementos 
podem auxiliar com algoritmos para processamento de dados, ou até 
mapas base como veremos a seguir.

 Agora que você já sabe como usar algumas funções no QGIS já é possí-
vel elaborar mapas, este é um bom programa para fazer mapas customizá-
veis. Neste tópico iremos ver o que devemos evitar na elaboração de mapas 
e os elementos fundamentais de um mapa.

 Para instalar o complemento você deve seguir os passos abaixo:
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1 Clique na ferramenta Novo Layout . 

2 Uma caixa de diálogo irá aparecer como na Figura 45 abaixo.

3 Clique no botão OK.

4 Uma nova janela deverá aparecer para você como na Figura 46. Uma nova janela deverá aparecer para você como na Figura 46. Uma nova janela deverá aparecer para você como na Figura 46. Uma nova janela deverá aparecer para você como na Figura 46. 

 Para começar a desenvolver o layout de impressão do mapa com os 
seus elementos, nós vamos utilizar a ferramenta Novo Layout  .

 O que não fazer na elaboração de um mapa?

 Quais são os elementos fundamentais de um mapa?

- Utilizar muitas cores. 
- Utilizar cores que se confundem. 
- Usar a cor azul para representar áreas que não são úmidas. 
- Muitas informações no mesmo mapa.
- Fontes muito pequenas.
- Elementos que não transmitem informação.
- Exportar o mapa com baixa resolução (exporte com pelo menos 300 dpi).

- Título.
- Orientação.
- Legenda.
- Escala.
- Grade de coordenadas.
- Fonte, Datum, Projeção e Autor.

Figura 45
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5 Ao lado direito você verá algo como a Figura 47, onde as configura-
ções de tamanho e orientação da página (retrato ou paisagem) 
podem ser alteradas. 

 Clique com o botão direito do mouse na tela que está em branco e sele-
cione “Propriedades da Página…”

Figura 47

Figura 46
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6 Clique no ícone Adicionar Formato      e selecione Adicionar Retângu-
lo. 

7 Desenhe três retângulos de forma que a área disponível em branco 
fique dividida como na Figura 48 abaixo:

8 Clique em Adicionar Rótulo         e faça um retângulo semelhante ao 
retângulo 1.Digite o título do seu mapa no tópico Propriedades Princi-
pais. Em seguida, você pode selecionar a fonte e editar o tamanho, 
cor do título e alinhamento do título. 

9 Neste passo, utilizar a ferramenta Adicionar Mapa       .  Lembre-se 
que ao clicar nesse ícone, os dados que aparecerão nessa nova tela 
serão as camadas ativas no Painel de Camadas do QGIS, onde esta-
mos acostumados a ver os dados. Para adicionar o tema principal 
do seu mapa, você deverá clique em Adicionar Mapa        e faça o re-
tângulo um pouco menor que o retângulo 2 (Figura 48), de forma 
que seja possível ter espaço para a grade de coordenadas. 

10 Com o auxílio da ferramenta Mover o conteúdo do Item      , você 
pode ajustar o mapa para ficar mais centralizado e trave a camada.
Com o auxílio da ferramenta Mover o conteúdo do Item      , você Com o auxílio da ferramenta Mover o conteúdo do Item      , você 

Figura 48 

Clique no ícone Adicionar Formato      e selecione Adicionar RetânguClique no ícone Adicionar Formato      e selecione Adicionar RetânguClique no ícone Adicionar Formato      e selecione Adicionar Retângu
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15 Também é importante mostrar o contexto de onde a TI está localiza-
da. Aqui podemos indicar o Brasil e as Unidades Federativas, por 
exemplo. Lembre-se de habilitar as camadas conforme for necessá-
rio no Painel Camadas, repetindo o passo 9. Lembre-se, aqui você 
pode habilitar a moldura em Propriedades do Item.

16 Adicione o Norte clicando no ícone Adicionar Seta Norte. Em grupos 
SVG selecione Arrows e veja as setas disponíveis. 

17 Através do ícone Adicionar Legenda         , você poderá editar a legen-
da das camadas utilizadas no mapa. Em propriedades principais 
digite o título de sua legenda. Em itens de legenda utilize os botões
        para ordenar a ordem da legenda, os sinais de + (mais) serve 
para adicionar camada e o - (menos) para remover camada.

18 Clique em Adicionar Rótulo e preencha  a Fonte dos seus dados, o 
Datum utilizado, a Projeção e a autoria do Mapa.

12 Selecione a opção Desenhar Coordenadas e edite a direção do texto 
e o tamanho da fonte.

14 Caso você queira colocar a logomarca de uma entidade ou de 
alguma representação, você pode utilizar a ferramenta Adicionar 
Imagem      . Ao clicar em Adicionar Imagem      você deverá buscar 
a logo na pasta que está salva através de Propriedades do Item.

11 Na aba Propriedades do Item vá até o campo Grades e clique no 
sinal de mais e em seguida Modificar Grade. Edite o intervalo da 
grade alterando os valores  X e Y, bem como o estilo da linha para 
melhorar a aparência do mapa.

13 Para inserir a escala clique em Adicionar Barra de Escala            e posi-
cione. Com a escala selecionada você pode editar as Propriedades 
do Item, como habilitar a moldura e alterar a cor de fundo da barra. 
A escala é uma relação matemática entre a medida de um objeto 
ou lugar representado em um mapa e sua medida real no terreno.

Clique em Adicionar Rótulo e preencha  a Fonte dos seus dados, o Clique em Adicionar Rótulo e preencha  a Fonte dos seus dados, o 
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19 Para exportar clique em Exportar como Imagem      . Selecione a 
pasta de destino e dê nome ao arquivo. Em seguida clique em salvar, 
mantenha em 300 dpi.

Figura 49 

 Ao final você deve ter um mapa semelhante ao da Figura 49. 



CONSIDERacoESc
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 Agora que você aprendeu um pouco da ciência cartográfica, sobre o 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), viu a importância de ferramentas 
geoespaciais no Manejo Integrado do Fogo (MIF) e aprendeu a produzir 
mapa, ótimo! Parabéns! Você está qualificado a ajudar sua Terra Indígena 
com mapas que auxiliarão na gestão do manejo de queimadas e na tomada 
de decisões juntamente com anciões, brigadistas, lideranças indígenas, or-
ganizações sociais e públicas que trabalham com a temática das queima-
das.

 Você tem os conhecimentos básicos para produzir mapas, então use 
sua criatividade, una a ela à necessidade das várias demandas que irão 
surgir e produza mapas para somar com os trabalhos que a sua brigada faz. 
Ah! Sempre que puder estude sobre SIG e treine, mesmo que ninguém lhe 
peça, tenha iniciativa e faça mapas como exercício, pois esta é uma forma 
de você lembrar das várias ferramentas e detalhes que tem os programas de 
Sistema de Informação Geográfica (SIG).

 Esse material foi produzido como uma introdução do conhecimento 
sobre SIG e é importante estudar e treinar também com outros materiais 
para ganhar confiança entre tantas possibilidades de análises. Vale lembrar 
que essa é a primeira cartilha que elaboramos com a finalidade de ser um 
recurso didático nos cursos, portanto esperamos que essa seja a primeira de 
outras versões que virão com melhorias. Se você tiver ideias sobre análises, 
abordagens e outras referências que podem ser colocadas nas próximas 
versões, fique à vontade para falar conosco.
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