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As cartas topográficas possuem extrema importância para a apresentação de informações geográficas. Para             

atividades que necessitam de um detalhamento mais preciso e acurado, são utilizadas as cartas              

topográficas em grandes escalas, as quais, contribuem para o planejamento urbano e análise de uso e                

ocupação do solo, por exemplo. No Brasil, um grande número de atores são responsáveis pelo               

mapeamento em grandes escalas, incluindo os governos municipais, tornando especialmente importante a            

criação e difusão de padrões e ferramentas abertas que possibilitem a gestão de bases de referência                

interoperáveis e em consonância com as normas adotadas pela INDE. A simbologia é o meio de                

comunicação utilizado .utilizado pelo mapeamento temático, e também no mapeamento topográfico para a             

representação de suas feições, levando em consideração a escala de representação dos dados e seu nível                

de generalização. Essas variáveis estão relacionadas com o nível de detalhamento da representação, cor e               

tamanho dos símbolos cartográficos. Segundo Sluter et al (2018), o mapeamento padronizado em grande              

escala escala é uma importante fonte de informação para as análises necessárias para proposição de               

soluções para a gestão urbana. Além disso, a padronização da simbologia cartográfica é uma característica               

importante para qualquer mapeamento de referência, a fim de garantir interoperabilidade de informações             

produzidas por diferentes fontes. No âmbito nacional, a simbologia é padronizada para a representação              

cartográfica em médias escalas, menores que 1:25.000 e maiores que 1:250.000, normatizadas pelo Manual              

Técnico T34-700 – Convenções Cartográficas. O manual possui duas partes, a primeira, que estabelece as               

normas para a representação das feições naturais e artificiais para médias escalas, e a segunda que                

especifica as características dos símbolos convencionados para o emprego nas cartas topográficas e             

similares. Cabe ressaltar que ambas as partes são anteriores à criação da ET-EDGV, que propõe o modelo de                  
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dados atualizado para o mapeamento topográfico. Não existindo normatização definida pela esfera federal             

para padronizar a simbologia de cartas topográficas apresentadas em grandes escalas, surgiram iniciativas             

como a realizada pela UFPR em conjunto com a Câmara Técnica de Cartografia e Geoprocessamento               

(CTCG) do Estado do Paraná. Trabalhos subsequentes têm discutido e ampliado a simbologia sugerida pela               

CTCG, incluindo a sua compatibilização com a norma ET-EDGV.  

Entretanto, é necessário ainda realizar testes com dados mais densos para comprovar a eficiência dos               

símbolos propostos. O presente trabalho visa documentar a organização de pesquisa do grupo de estudos               

de simbologia para mapeamento topográfico em grande escala da Universidade Federal do Paraná, na área               

de cartografia do programa de pós-graduação de Ciências Geodésicas. Além disso, possui o objetivo de               

apresentar os desafios da pesquisa, bem como as ferramentas utilizadas para contorná-los, colocando o              

usuário em foco através de técnicas de projeto centrado no usuário (“user-centric design”). 

Desafio da generalização cartográfica para cartas topográficas 

A generalização cartográfica é o processo de derivação de cartas topográficas a partir de cartas com escalas                 

maiores, reduzindo a quantidade de elementos representados, desta maneira, a simbologia utilizada na             

representação das feições deve ser coerente com a escala de representação das cartas. A generalização se                

apresenta com um desafio pois é necessário analisar a quantidade de feições e, quais feições devem ser                 

retiradas da carta, para que a mesma ainda realize a comunicação cartográfica necessária. 

Desafio da automatização da aplicação da simbologia 

A necessidade da aplicação de simbologia já definidas é constante para empresas e instituições              

desenvolvedoras de materiais cartográficos, em espacial de cartas topográficas. Visto a complexidade de             

alguns símbolos definidos para a representação das feições, o trabalho de atribuição da simbologia              

proposta torna-se um trabalho moroso. O desafio é, então, desenvolver uma ferramenta capaz de              

automatizar o processo e garantir a eficiência da aplicação da simbologia. 

Desafio de compartilhamento dos símbolos 

O armazenamento e o compartilhamento de símbolos em forma digital já desenvolvidos por distintas              

organizações é uma demanda latente. A simbologia definida pode ser armazenada em diversos formatos              

(.qml ou .sld por exemplo) e compartilhada de diversas maneiras. O desafio é armazenar os símbolos a fim                  

de preservar suas características e compartilhá-los em uma plataforma aberta e colaborativa, a fim de que                

possam ser acessados pelo maior número de usuários. 

Os estudos referentes à simbologia para cartas topográficas em grande escala são relevantes pois              

as atuais pesquisas garantem que, no futuro, existam normas que regulamentem os símbolos para a               
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representação das feições, auxiliando assim no desenvolvimento, compreensão, padronização e          

interoperabilidade de produtos cartográficos. 

 
 
 
 

 


