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Mapas, cartografia e georefenciamento

● Os mapas são instrumentos extremamente 
úteis para visualização da informação;

● Permitem diferentes formas de comparação, 
análise e síntese de informação complexa que 
tenha alguma relação com o território;

● Permitem também analisar a evolução temporal 
do que deseja mostrar quando visualizamos os 
mesmos mapas durante um período de tempo;



  

Exemplos interessantes

● Mapa do emprego de São Paulo
–

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1282842-mapa-interativo-mostra-a-evolucao-do-emprego-formal-em-sp-veja.shtml 

● Mapa do crescimento econômico no mundo
–

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/08/111187-mapa-mundi-do-crescimento-economico.shtml 

● Mapa da violência no Brasil
–

http://www.estadao.com.br/infograficos/mapa-da-violencia-no-brasil,94911.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1282842-mapa-interativo-mostra-a-evolucao-do-emprego-formal-em-sp-veja.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/08/111187-mapa-mundi-do-crescimento-economico.shtml
http://www.estadao.com.br/infograficos/mapa-da-violencia-no-brasil,94911.htm


  

Formas de georeferenciamento

● Por áreas:

– Definem valores e atributos que cobrem uma determinada região do mapa;

– Pode ser bastante útil para comparar áreas organizacionais conhecidas, tais 
como: bairros, zonas, cidades, estados, países, etc...

– Permitem várias estratégias de organização da informação: por contraste, por 
faixa de valor, por presença e ausência de um fenômeno, 

● Por pontos:

– Definem valores e atributos específicos para um determinado ponto em um 
mapa;

– Pode ser bastante útil para mostrar a distribuição do que se deseja mostrar no 
território, facilitando visualizar áreas de cobertura e não-cobertura.

Observação: os exemplos a seguir são retirados de jornais como Folha de São Paulo e Estadão.



  

Georeferenciamento de áreas

Presença e não-presença
expressiva de um 
fenômeno social



  

Georeferenciamento de áreas

Contraste de cores para 
comparação de dados



  

Georeferenciamento de áreas

Distribuição de faixas
de valores por indicador



  

Georeferenciamento de áreas

Distribuição de faixas
de valores por indicador



  

Georeferenciamento de áreas

Distribuição de faixas
de valores por indicador



  

Georeferenciamento de áreas

Distribuição de faixas
de valores por indicador com
valores e variação explícitas no mapa



  

Georeferenciamento de pontos

Duas informações importantes:

1. distribuição por cidades;

2. concentração dos dados e distribuição
por estados.



  

Georeferenciamento de pontos



  

Georeferenciamento de pontos



  

Etapas para desenhar um mapa

● Como produzir um mapa para sua pesquisa:
– Escolha a forma de seu mapa: por área ou pontos;

– Escolha a zona de abrangência: bairro, cidade, estado, país, 
cep, endereço, etc...;

– Se for por área:
● Categorize os dados dentro das diferentes áreas de seu 

mapa;
– Se for por pontos:

● Categorize os dados na unidade de medida do ponto;
– Carregue os dados na ferramenta de visualização e indique 

a fonte de georeferenciamento a ser utilizada;

– Indique como os dados serão agregados e dispostos no 
mapa.



  

Preparar os dados

Objetos a representar.
Unidade de georeferenciamento



  

Carregar os dados



  

Indicar dados georeferenciados



  

Visualizar



  

Algumas configurações

● Mudar o tamanho dos pontos conforme o 
tamanho de objetos em cada local:
– Você deve escolher uma medida e arrastá-la pra 

cima da marca “Size”;

– Isso indicará que essa medida deve ser 
considerada para calcular o tamanho das marcas 
no gráfico;

– Você deve cuidar para ver se a marca indica o valor 
correto: contagem de objetos ou soma de valores!



  

Posicionando a medida



  

Posicionando a medida



  

Ajustando a unidade da marca



  

Ajustando a unidade da marca
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