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Desde a antiguidade até os momentos atuais , a Cartografia afigura-se importante para vários fins, através dela 

fazem-se diversas representações cartográficas (mapas, cartas, plantas, dentre outros), que ilustram vários fenómenos 

tanto físicos como sócio-económicos. Actualmente a Cartografia está ligada ao Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) possibilitando a recolha de informação até a sua manipulação através de computadores equipados de softwer. A 

elaboração como a utilização de mapas deve ser de igual interesse para o cartógrafo  bem como para o geógrafo, u ma 

vez que a sua principal função no mais amplo sentido, é a comunicação. Os Sistemas de Informação Geográfica 

tornaram-se, ao longo desta década, numa ferramenta imprescindível para um número crescente de estudos. O 

crescimento rápido da população sobretudo nos países em desenvolvimento traz consigo problemas de várias ordens 

que precisam ser estudados, analisados e representados espacialmente através de mapas. Moçambique é um país em 

vias de desenvolvimento também caracterizado pelo crescimento elevado da população. Os problemas são identificados 

através  de vários estudos, como Censos, inquéritos, questionários, dentre outros. O Instituto Nacional de Estatistica 

(INE) é que é responsável pela realização dos Censos Populacionais, desde a Cartografia censit ária até aos resultados 

definit ivos. No caso moçambicano a Cartografia censitária é crucial na preparação de censo, uma vez que permite a 

delimitação das denominadas Áreas de Enumeração ou Sectores censitários, que são pequenas áreas espaciais 

delimitadas  pelos mapeadores com um número determinado de agregados familiares que devido à fatores de várias 

ordens varia de 80 a 120 agregados na área rural e de 80 á 150 na área urbana. A delimitação destas áreas permite não 

apenas a planificação, como também a condução da enumeração da população, garantindo a sua cobertura sem 

subenumeração ou sobreenumeração. Também permite a criação duma base amostral segura para a realização do 

próprio Censo, inquéritos intercensitários baseados no sistema integrado ao programa de inquéritos aos agregados 

familiares. Com esta pesquisa pretendeu-se ilustrar os procedimentos utilizados em Cartografia censitária de 2005 a 

2007 aplicando o Sistema de Informação Geográfica. Para a atualização cartográfica fez-se o trabalho de campo usando 

o Global Position System (GPS) que permitiu atualização de limites, delimitação de setores censitários, levantamento de 

coordenadas de infraestruturas de saúde, educação, fontes de água, mercados e algumas referências que podiam constar 

num setor censitário, como, casas por exemplo. No Gabinete, com ajuda do programa mapsource fez-se o download de 

trabalho de campo no formato Dxf. Utilizando o ArcGIS criou-se a base de dados, foi executada a digitalização da 

informação e a produção dos setores censitários. Os setores censitários delimitados e digitalizados são facilitadores no 

planejamento e na realização do Censo. 
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