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Clodoveu Davis

Cartografia Automatizada
G
fonn ac;ao da base de dados geograconstruir ou reconstruir a base cartografic a
fica e responsavel pelo maior volulocal. A neces sidade de varias fonnas de reme de investimentos na implantapresentacao grafic a de uma mesma infor
C;1I0 de urn GIS . Esses investimentos preci -,
macae paragarantirapossibilldade de pro
sam ser orientados.com cuidaao 'para' que ' ' . ducao de material cartografico em diferen
os objetivosdo' pr~jeto globarseja~ atingi- .
tes escalas urn complicadorda modela 
Para garantir que 0 inyestimento nessa~~geme daconversao.
ase nao seja frustrado, :e'preciso oominar '
:, Ein geral;a fO rfuac;aode bases de dados
a s tecnicas-de corive rsao de dados e mode
'com cornponentes cartograficos dem ands ,
age rn de 'oa 'os.geograficos. "
entre outras coisas, inaior numero decarna
Na conversao d~ dados sao utilizados todas de informacao, cuidado com a precisao
nos os conceitosinerentes as tecnicas de
na conversao, obediencia a regras e padroes
~ntrnd a de dados em computador, como res
de simbologia e representacao grafica de
titu icao digital, digitalizacao em mesa ,
elementos e cuidados na manutencao dos
dado s. Cada uma dessas conseqiiencias e
l canriing, entre outras, sob 0 ponto de vista
cia produ tlvid ade dos operadores, controle
causa de outros tipos de problemas, Urn nu
e qualidade e acompanhamento da produ
mero maior de camadas leva ao aumento de'
c;~o; 0 US6 borreto dessas tecnicas garante
recursos cornputacionais e apetCia de velo- j
qpe '0 'p rocesso de obtencao, tratamento,
cidade nas respostas, Para produzir result a- s
digitalizac;§o, verificac;ao e c<ili-ec;ao de er
dos rnais precisos, 0 , custo da conversao e
ros seja 0 mais adequado as caracteristicas
do controle de qualidade aumenta. A adod ~s ~dos e. ~ aplicacao, dentro dos recur
c;ao ~e. estritas ~e~as:de representacao g~asos dlsponlvels. ,
fica inibe, se nao Impede, 0 uso do material
Mas para gararitir a'adequacao dos da
cartografjco digltalem outras escal as. E cer
dds a sere .onvertidos as aplicacoes, in
famente a manutencao do padrao de preci
dispensavel ao estudo de conversao, e ne
sao e do apurado detalhamento grafico con
c~sario antes cria r'urn modelo de dados. 0 , 'duz a custos de rnanutencao maiores .
mSdeloJrata d simJ?lifica9~O das caracte
,
~ ,,; ,
risticas d ~s ,entidades do rnundo real, abs-  
traindo caracteristicas mais complexas e
adotand o formas de representacao para as
caracteristicas que interessam a aplicacao.
E na modelagem de dados que sao determi
material cartograficodiretarnente a partir do
nadas e x at~mente'quais entidades do mun
GIS. Peloc~ntrario,esta e uma meta ambi -x
do real deverao er conve
ae tem lirian-- '. _ cios'a, qut(ie~eser buscada em todos os es-' :
do aind a a forma de representacao a ado tar
tagios do projeto. Naturalmente stJgiriio di
e quais atributoi , ou caracteristicas, deveflcuidades, de ordem tecn ol6gica e metodo
tao ser incluidos,
l6
, que deverao ser venCidas. Para ter
13 falei aqu\ , sobre a possibilidade de
- ideia da natureza dessas dificuldades, veja
desenvolver bases dedados geogclficos pera mais r~cente defini~ao dci Cartografia, de'
(eitamente adequadas a uma ainpla gama .....
Cartograph ic
de aplicac;6es, sem que para isto seja neces- - ' ,"Assoc iatiori:' '' A'arte, ~ ie i1Cia ' e"ltecnologia
saria produ zir material cartografico, m
de produz ir mapa s, juntamentecom s'e u es- ,
tud o como docum entos cientificos'e obras
muitas casas,' no entan to, existe a intenc;ao

A

e

d;;.

aas,

gica

,'acord"olearn aIntematio"naf

que 'mapas' inclui todos os tipos de mapas,
plantas, cartas e secoes, modelo s e globos
tridimensiona is repre sentando a Terra ou
qualquer corpo celeste em qualquer escala".
Observe 0 adequado enfoque da Carto
grafia como forma de arte. De fato, alguns
, dos principais elementos que compoern os
mapas apenas -podem ser construidos em
preg ando componentes estet icos, cuja defi
nicao e tao subjetiva que apenas pode ser
conseguida por urn operador treinado. Urn
exemplo e a colocacao em urn mapa urbano
dos nomes das vias, de modo a cobrir todo
o universo de representacao e ainda obter
urn eqiiilibrio visual que garanta a qualida 
de do resultado. Nenhum GIS, por rnais so
fisticado que seja, conta 'com recursos para
resolver totalmenteeste problema: e neces
. saria a .intervencao humana p.hra definir 0
. componente estetico desta carriada de infor
imic;ao.
Portanto, 0 desenvolvimento de produ
tos de ~artogra fia automatizada a partir do
GIS esta longe de seruma tarefa repetitiva,
'mecanica. Por mais complexa e detalhada
. que seja a base de dados geografica, por
mais recursos que 0 GIS e os equipamentos
,de informatica ofere~am.,ainda existe miti
to de arte ria producao cartografica.A aut , 
matizac;io da cartografia torna-se, 'dest8 fdr
rna, uma das mais complexas aplicacoes d6s
GIS .
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