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Resumo 

 

O turismo, dado ser um sector com uma grande abrangência, está relacionado com 

diversas áreas do conhecimento. Neste sentido, este trabalho tem como objectivo 

observar também a sua intrínseca ligação com a cartografia, que é a ciência que produz 

os mapas. 

Não poderíamos estudar os mapas sem antes descrever um pouco das viagens do 

homem e sem mencionar a importância recente do turismo. Sem dúvida que o grande 

contributo para o desenvolvimento da cartografia foi dado pela necessidade do homem 

viajar independentemente do motivo. Sendo assim, podemos acrescentar que os mapas 

surgiram devido às deslocações das pessoas. 

A cartografia é uma forma de comunicação que é utilizada em vários sectores da 

sociedade entre os quais está o turismo. Contudo, a linguagem cartográfica tem uma 

série de peculiaridades, também utilizadas nos mapas turísticos, que devem ser 

conhecidas por quem trabalha no sector do turismo.  

Esta dissertação de mestrado mostra, resumidamente, os vários processos de 

obtenção e elaboração de mapas, bem como a sua utilidade e a sua importância para o 

sector do turismo.  

Este trabalho é a continuação e aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos ao 

longo da licenciatura em RLT - Recreação, Lazer e Turismo. 

A metodologia científica utilizada para a execução deste estudo foi a análise 

qualitativa. 

 Como pequeno exemplo prático foram elaborados alguns mapas referentes ao 

concelho de Chaves. 
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Abstract 
 

As tourism is an all-embracing field, it is related to several areas of knowledge. 

Thus, this work also claims to observe its intrinsic connection with cartography which is 

the science that makes maps. 

We couldn’t study maps without first describing mankind’s travels and without 

mentioning the recent importance of tourism. There’s no doubt that the best contribution 

to the development of cartography was humankind’s need to travel whatever the 

purposes might have been. Therefore, we can also say that maps appeared thanks to 

people’s travel. 

Cartography is a form of communication which is used in several social sectors like 

tourism. However the language of cartography has its own peculiarities and, as this 

language is also used for touristic maps, people who work in the tourism field must 

have some acquaintance with these peculiarities. 

This PhD thesis briefly describes several processes to obtain and make maps as well 

as their usefulness and importance for the tourism field. 

This work is the continuation and improvement of the knowledge acquired thanks to 

my Master of Art in R.L.T. - Recreação, Lazer e Turismo. 

The cientific methodology used to do this study was the qualitative analysis.  

As a practical example, some maps of the municipality of Chaves were made. 
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Introdução 
 
Apresentação do tema 

 

O Turismo, assim como toda e qualquer actividade turística tem ganho posição de 

destaque, no mundo actual, sendo considerado tema de debate e pesquisa por vários 

profissionais dos mais variados campos das ciências. 

É neste contexto, que se deve conhecer a origem, e o desenvolvimento da ciência da 

cartografia, bem como a sua grande importância para o sector do turismo. A cartografia 

foi a principal ferramenta usada pela humanidade para conhecer e ampliar os espaços 

territoriais e organizar essas ocupações. A cartografia enquanto ciência e técnica é a arte 

de representar graficamente por meio de cartas e mapas o conhecimento humano da 

superfície terrestre, ou de parte dela. É um sistema complexo que envolve actividades 

terrestres, aéreas, hidrográficas e de gabinete, visando à elaboração e preparação de 

cartas, projectos e outras formas de expressão, bem como a sua utilização.  

Hoje a cartografia está presente no quotidiano da sociedade, seja levando soluções 

para problemas, urbanos, de segurança, saúde pública, turismo, meio ambiente, 

navegação ou como auxilio a outras actividades. 

O turismo é um sector da economia que se desenvolve no espaço, logo o 

conhecimento do território, através da cartografia é fundamental para esta actividade 

económica. A cartografia pode então, de uma maneira geral, colaborar amplamente com 

o turismo através da aquisição de dados, montagem de bases cartográficas, elaboração 

de análises espaciais e representação das informações obtidas através de mapas. 

A cartografia através da elaboração de mapa é uma ciência indispensável quer do 

ponto de vista do planeamento, quer do ponto de vista da divulgação do turismo. 

 

 

A escolha do tema 

Os factores que me levaram a escolha deste tema foram os seguintes:  

 

- O facto de na UTAD, e mais especificamente na licenciatura de RLT - Recreação, 

Lazer e Turismo, não existirem muitos trabalhos a abordar o tema da cartografia e 

a sua utilização no turismo, sendo os mapas um elemento básico e essencial neste 

sector económico; 
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- Quer a antiga licenciatura em RLT, quer a actual em Turismo, são cursos que 

abrangem vários sectores dentro do turismo. Pretende-se assim mostrar uma outra 

saída profissional, uma outra ferramenta importante no mercado de trabalho já 

muito vasto para os estudantes e profissionais de turismo. De acordo com esta 

vertente pode um profissional de turismo trabalhar na elaboração de mapas para as 

mais variadas situações como eventos, roteiros, circuitos, mapas de hotéis mapas 

de regiões, mapas para instalação de recursos turísticos, mapas de inventários, etc.  

 

Objectivos do trabalho 

 
- Reforçar e consolidar a formação académica; 

- Descrever os factores que contribuíram para o aparecimento e desenvolvimento da 

cartografia; 

- Descrever de uma forma breve os métodos de obtenção de mapas; 

- Mostrar quais as razões de utilização de mapas pelos turistas; 

- Mostrar a importância que os mapas têm para o sector do turismo; 

- Caracterização de alguns recursos do concelho de Chaves através de mapas. 
 

Hipóteses 

 
A hipótese consiste numa suposição que antecede os factos e que será aceite ou 

rejeitada depois de devidamente testada. As hipóteses são uma pré-solução, para o 

problema em estudo. O investigador através do seu trabalho de pesquisa ira confirmar 

ou negar as hipóteses levantadas. As hipóteses devem ser claras, objectivas e testáveis. 

 

Segundo Goode e Hatt (1969, pag. 63) uma hipótese “é uma proposição que pode 

ser colocada à prova para determinar sua validade.” 

 

Para a realização deste trabalho considerei as seguintes hipóteses: 

 

 - A cartografia e o turismo são dois sectores inseparáveis; 

 - Grande parte do planeamento e promoção do turismo é efectuado com mapas;  

 - Os turistas na maior parte das suas viagens servem-se dos mapas. 
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Estrutura da tese 

 
No sentido de alcançar os objectivos propostos, esta tese foi dividida em 5 capítulos. 

Para além dos 5 capítulos, o trabalho é precedido de uma parte que é composta pelos 

agradecimentos às pessoas que contribuíram para a elaboração desta tese, pelo resumo, 

apresentação/escolha do tema, e também pelos objectivos e hipóteses do trabalho. 

O capítulo n.º1 é constituído pelo enquadramento teórico - conceptual, que é um 

pequeno resumo sobre o desenvolvimento ao longo da história das viagens e do turismo, 

factores estes responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento da cartografia. 

No capítulo n.º2 é feita uma abordagem aos mapas e à cartografia, sobre todos os 

seus pontos principais. Esta abordagem foi iniciada com uma descrição dos principais 

marcos da história dos mapas e da cartografia. De seguida descreveram-se de forma 

resumida, os tipos de projecções de mapas utilizados na actualidade. Os métodos de 

obtenção de mapas, através da detenção remota, fotogrametria, estereoscopia, topografia 

e GPS, juntamente, com o auxílio dos SIGs, são os factores preponderantes para a 

criação de mapas de vários tipos e de várias características. Também muito importantes 

na elaboração de mapas para facilitar a sua leitura são os seus elementos constituintes 

como o título, a legenda, a orientação e a escala. No fim deste capítulo foram 

mencionadas as diferenças entre os mapas digitais e analógicos e descreveram-se 

também os vários tipos de mapas existentes. Para finalizar um pequeno texto a 

descrever a forma correcta de ler e interpretar mapas. 

O capítulo n.º3 é dedicado aos mapas voltados para o turismo. Neste capítulo é 

descrito a importância dos mapas para o turismo quer do ponto de vista do planeamento 

quer do ponto de vista da promoção e informação. 

O capítulo n.º4 refere-se aos métodos e técnicas de investigação utilizadas na 

elaboração desta tese, que foram a pesquisa bibliográfica, pesquisa na Internet, inquérito 

por questionário, e entrevista estruturada. 

No capítulo n.º5 são enunciados os dados pessoais dos inquiridos. De seguida são 

apresentados os resultados do inquérito por questionário através de gráficos e por fim o 

resultado alcançado com a entrevista estrutura à Dr.ª Catarina Pinto. 

Como termino desta tese e já fora de qualquer capitulo surgem em 1º lugar as 

considerações finais, referencia bibliografias, endereços de Internet, e num 2º lugar os 

apêndices e anexos. 
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Capitulo - 1: Enquadramento teórico - conceptual 
 
1.1 - As viagens 
 

Segundo Cunha (1997, pag. 19): “Foram sempre diversas razões pelas quais o 

homem sempre se movimentou de uns locais para outros, mas porque o faziam 

livremente, não havia necessidade de o identificar por qualquer designação 

particular”. 

 

As viagens sempre estiveram presentes na vida dos homens. Por diversas razões, 

religiosas, comerciais, políticas, de conquistas, ou de simples curiosidade, a história do 

homem está profundamente ligada às viagens. Desde os mais antigos tempos até a 

actualidade ouve sempre motivos para o homem se deslocar. O homem começou por se 

deslocar por questões de sobrevivência que se adquiriam através da caça, pesca, colheita 

de frutas e de raízes e pela utilização de objectos confeccionados com pedra lascada, 

ossos e dentes de animais. O aperfeiçoamento e surgimento de outros instrumentos 

como os arcos, flechas, utensílios de argila e ossos, além da invenção e uso do fogo, 

permitiram também ao homem mudar de local com mais facilidade. Pode-se dizer que 

os primeiros homens embora num pequeno espaço, eram nómadas e viviam a deslocar-

se de um lugar para outro em busca de alimentação e protecção. No período Mesolítico 

o homem dedicava-se essencialmente a agricultura, sendo que as suas deslocações eram 

de curtas distâncias. 

Já no período Neolítico com o aperfeiçoamento das técnicas de construção de 

canoas, jangadas e barcos, permitiram, migrações e conquistas de outros locais mais 

distantes. Mais tarde por volta do ano 6000 a.C., surge o período conhecido como a 

Idade dos Metais, que foi a época em que o homem passou a utilizar os metais na 

confecção de armas e utensílios. Praticamente na mesma época dou-se a chamada 

revolução urbana, que transformou as aldeias agrícolas em pequenos aglomerados 

urbanos. A medida que estes locais se transformavam em cidades, maior era a 

necessidade de intercâmbio ou troca de utensílios e alimentos com outros aglomerados 

para satisfazer as necessidades das pessoas desta época. Nasciam assim as primeiras 

viagens comerciais da história. Com o surgimento do Império Grego por volta do ano 

30 a.C., as viagens passaram a efectuavam-se essencialmente por questões de conquista 

de novos países, através da força. 
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As questões religiosas também obrigavam o homem a deslocar-se, como relata o 

livro do Génese, do antigo testamento da Bíblia Sagrada, que comprova a existência de 

viagens ao expulsar do paraíso Adão e Eva como forma de punição. No tempo do 

nascimento de Jesus Cristo, à 2000 anos a trás, as viagens efectuavas pelos 

mensageiros1 tinham como objectivo espalhar a mensagem e a doutrina do senhor. Não 

podemos esquecer na história das viagens o explorador Veneziano Marco Polo, que foi 

um dos primeiros ocidentais a percorrer a Rota da Seda2 em 1272. Marco Polo fez 

várias viagens pelo Oriente e durante muito tempo foi ele a principal fonte de 

informação dessas paragens. Mas foi a partir do século XVI, que as viagens se tornam 

numa prática quotidiana, desde os pequenos deslocamentos internos na Europa às 

grandes viagens de exploração, de todos os locais do mundo. As viagens começam a 

intensificar-se a partir das chamadas grandes navegações, que levaram os países da 

Europa, principalmente Portugal e Espanha, à expansão ultramarina3. O grande 

desenvolvimento económico da Europa no final do século XV, a necessidade de 

expandir o comércio e de obter grandes quantidades de metais preciosos e outros 

produtos, foram as razões que levaram alguns países Europeus a lançarem-se na 

descoberta de outros locais através das viagens marítimas. A realçar o comércio de 

produtos orientais, as chamadas especiarias: cravo, canela, pimenta, seda e outros 

artigos. Estes produtos eram trazidos do Oriente até aos portos do mar Mediterrâneo, 

onde eram comprados, principalmente por Mercadores da Península Itálica (actual 

Itália) que os revendiam no resto da Europa. A descoberta da América Central por 

Cristóvão Colombo, quando este pretendia chegar a Índia, trouxe ao conhecimento dos 

Europeus, povos e culturas completamente desconhecidas e diferentes. Outro navegador 

a entrar para a história das viagens foi Pedro Álvares Cabral por ter descoberto o Brasil. 

____________ 
1 Mensageiro é a pessoa que leva e traz a mensagem; emissário; portador; enviado. Nesta época o 

mensageiro proclamava o nascimento de Jesus Cristo e a sua religião. 
 

2 A Rota da Seda era grupo de rotas comerciais interligadas através da Ásia do Sul, usadas no comércio da 

seda entre o Oriente e a Europa. A seda era transportada por caravanas e embarcações oceânicas que 

ligavam comercialmente o Extremo Oriente e a Europa, estabelecidas a partir do oitavo milénio a.C. 

 
3 No século XV, o comércio Europeu sempre em busca de novos produtos e mercados, sentiu necessidade 

de se estender para fora da Europa, em direcção à África e ao Oriente. A burguesia e os governos 

Europeus, iniciaram, então, o movimento conhecido como a Expansão Ultramarina, que começou em foi 

Portugal e posteriormente continuado por outros países como Espanha, França, Inglaterra e Holanda. 
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Mas a viagem mais difícil do tempo dos Descobrimentos foi realizada por Fernão 

de Magalhães, que consegui realizar uma autêntica proeza, ao efectuar a primeira volta 

ao mundo conhecida, a Circum-Navegação4. Reconhecido como o primeiro passo no 

complexo processo de globalização do planeta, a expansão marítima, possibilitou aos 

Europeus, chegar a quase todas as partes do mundo e dominar grande parte dele. 

No século XVIII, desenvolve-se um interesse científico pelo novo mundo e por 

outras partes ainda desconhecidas por completo, como as áreas do Oceano Pacifico, o 

que levou ao aparecimento de um tipo de viajante com objectivos diferentes dos seus 

antecessores. Este novo tipo de viajante tinha curiosidade em conhecer, estudar, 

compreender e explorar novos locais. Foi também no século XVIII, devido ao 

desenvolvimento dos meios de produção e do sistema capitalista, que se deu a 

Revolução Industrial iniciada na Grã-Bretanha e que depressa se espalhou a todo o 

mundo, originando grandes progressos em todos os sectores da sociedade. Devido a 

Revolução Industrial verificou-se um grande desenvolvimento nas vias de comunicação 

e nos meios de transporte, surgiram os primeiros barcos a vapor, a locomotiva, 

construíram-se novas estradas, linhas-férreas e abriram-se vários canais a navegação. 

No inicio do século XX, vários factores contribuíram para um grande 

desenvolvimento das viagens, como o aperfeiçoamento da produção de aço, a utilização 

de novas fontes de energia, a construção de novas estradas, pontes, canais (como é o 

caso do Canal do Panamá), a evolução dos transportes com a utilização de locomotivas 

e de navios a óleo, a invenção e o desenvolvimento do automóvel e do avião. Um dos 

pontos mais alto no desenvolvimento das viagens foi a invenção do automóvel, que 

permitia o deslocamento individual das pessoas. Em 1 de Outubro de 1908, Henry Ford 

lançou o Ford Modelo T, lançando definitivamente a era do automóvel. 

As duas Guerras Mundiais ocorridas neste século, apesar dos danos materiais e 

humanos já conhecidos, acabaram por contribuir para o desenvolvimento dos 

transportes, pois os países em guerra desenvolveram e aperfeiçoaram novos meios de 

transportes, terrestres, marítimos e aéreos, para a utilização nas guerras, que com o fim 

dos conflitos foram adaptadas a sociedade civil. Na miada do século XX surge a corrida 

ao espaço, principalmente através das duas potências mundiais da época os EUA e a 

extinta União Soviética. 

____________ 
4 Circum-Navegação é uma viagem marítima em torno de um lugar que pode ser uma ilha, um continente 

ou toda a terra.  
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A União soviética foi o primeiro país a levar um homem ao espaço em 1961.  

Yuri Gabarine, que deu uma volta em torno da terra de 40 mil Km feita em uma 

hora e 28 minutos. Já o primeiro homem a chegar a lua foi o piloto Norte-Americano 

Neil Alden Armstrong em 20 de Junho de 1969. Na actualidade o desenvolvimento 

técnico e cientifico permite a construção de infra-estruturas de transporte cada vez mais 

modernas, e a invenção de meios de transportes cada vez mais rápidos e seguros o que 

origina o encurtamento das distancias de todos os pontos do globo e logo a banalização 

das viagens. 

 
 
1. 2 - O turismo 
 

Para Oscar de la Torre (1992, pag. 43): “o turismo é um fenómeno social que 

consiste no deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de 

pessoas que, fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 

saúde, saem de seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem 

nenhuma actividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter - relações 

de importância social, cultural e económica”. 

 

O Turismo é a actividade que origina o deslocamento das pessoas para lugares 

diferentes da sua residência habitual, com uma duração não superior a um ano, desde 

que o motivo principal seja: férias, negócios, ou outra qualquer situação, à excepção de 

exercer uma actividade remunerada no lugar visitado. Mas ao contrário do que se pensa 

o turismo não é uma actividade recente, já existe há muitos anos. Na Idade Clássica, há 

mais de 5000 anos eram organizadas viagens pelo Rio Nilo, com o objectivo de visitar 

os vários Templos que ao longo das suas margens se estendiam. Os Romanos e os 

Gregos viajavam para visitar os Templos, as Catedrais e as Sete Maravilhas do mundo 

que se localizavam na área do Mediterrâneo. Na Grécia era muito visitada a cidade de 

Olímpia na altura da organização dos Jogos Olímpicos. Os jogos e as lutas sempre 

foram eventos onde acorriam grandes multidões. Por volta do ano 25 a.C., surgiram em 

Roma as primeiras instalações termais, que correspondem aos primeiros centros de 

turismo no mundo, destinadas a pessoas com posses. Surgiram também nesta época nos 

subúrbios de Atenas residências secundárias, que eram casas de férias de pessoas 

abastadas. Outros motivos de viagem de turismo, nestes tempos eram as peregrinações 

religiosas locais de culto e aos espectáculos realizados em teatros. 
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Na Idade Moderna surgem os primeiros alojamentos destinados a alojar os 

peregrinos, nos locais de religião. Já mais tarde, no final do século XVI surge o costume 

de mandar os jovens aristocratas Ingleses, no fim dos seus estudos, durante um 

determinado tempo fazerem um “Gran-Tour”5, com a finalidade de completar a sua 

formação, adquirir experiência e conhecer outros locais. Destas viagens nasce o termo 

“touriste”, (turista6) designando as pessoas que faziam esse “Tour”. A partir dos 

meados do século XVIII, devido a Revolução Industrial produzem-se grandes 

mudanças, quer a nível económico, social e cultural. As mudanças no sector do trabalho 

foram fulcrais, como a redução do horário de trabalho, melhores rendimentos e férias 

pagas, o que permitiu que as pessoas tivessem mais tempo livre e dinheiro. Altera-se 

assim a concepção de tempo que passa a ser interpretado em duas bases: tempo de 

trabalho e tempo livre ou tempo de lazer. 

 

O turismo resulta fundamentalmente do tempo livre e de lazer e é nesta perspectiva 

que Licínio Cunha (2001, pag. 14), define o lazer como: “o tempo de que cada 

pessoa dispõe após o seu trabalho e estudo, dormir e a realização de outras 

necessidades básicas como a alimentação, as compras, os cuidados com os 

membros da família, a higiene e a realização de trabalhos caseiros, que constituem 

as suas obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

 

A modernização das vias de comunicação e dos transportes principalmente do 

comboio, permitiram que as viagens fossem mais rápidas, mais seguras e acessíveis a 

mais pessoas. Foi nesta época, quando o mundo passava por várias transformações, que 

as viagens com fins de lazer começaram a intensificar-se, ou seja, começou a verdadeira 

indústria do turismo. 

____________ 
5 Com a Reforma Protestante, no século XVI, iniciou-se uma mudança na mentalidade do homem, 

gerando um grande interesse em conhecer o mundo que o cercava. Os filhos dos nobres, burgueses e 

comerciantes ingleses, saídos principalmente das Universidades de Oxford e Cambridge deveriam viajar 

durante 6 meses a 2 anos com o objectivo de conhecer o mundo e completar os conhecimentos culturais 

em países com uma maior fonte cultural completando assim um status intelectual que a sociedade da 

Idade Moderna impunha. 

 
6 Turistas são os visitantes que permanecem mais 24 horas e menos de 6 meses no país visitado e cujos 

motivos da viagem podem ser agrupados em: lazer e negócios, razões familiares, missões, reuniões. 
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Fotografia n.º1: Thomas Cook.            

 
Fonte: http://www.rootsweb.ancestry.com/~nafrica/EGYPT/ThomasCook.jpg (10/12/2008). 

 

O inicio do século XX caracterizou-se por inovações e transformações que alteraram 

os modos de vida das pessoas, como a racionalização do trabalho e as reivindicações 

sindicais, que conduziram a novos conceitos da sociedade. Também o desenvolvimento 

da aviação comercial e a democratização do automóvel, vieram dar uma outra dinâmica 

à indústria do turismo e lazer. 

 

Tendo em atenção as transformações na sociedade surge a primeira definição de 

turismo estabelecida por Hunziker e Krapt, (1942), segundo os quais: “O turismo é 

o conjunto das relações e fenómenos originados pela deslocação e permanência de 

pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que tais deslocações e 

permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma actividade lucrativa 

principal, permanente ou temporária”, (Cunha, 1997, pag. 8). 

 

Devido ao fim da 2ª Guerra mundial, e a nova estabilidade social, juntamente com a 

grande importância dada ao ócio e lazer, deu-se a partir de 1950 um grande crescimento 

do turismo. Nasce então a chamada sociedade de bem-estar, que tem como necessidades 

básicas, o descanso, o conhecimento, a formação e a cultura. Nos finais do século XX, 

devido ao progresso económico surgiu o turismo de massas, especialmente o turismo de 

“sol e praia”. Devido a este aumento de turistas, era urgente o desenvolvimento rápido 

da indústria turística, de modo, a criar as infra-estruturas indispensáveis, tais como: 

Para muitos o verdadeiro turismo só nasceu com 

Thomas Cook em 1841. A Inglaterra estava em grande 

desenvolvimento em todos os sectores, o que originou 

rendimentos para as pessoas, podendo estas frequentar 

locais de ócio. Thomas Cook, aproveitou o 

desenvolvimento do comboio, e organizou com preços 

mais baixos uma viagem de um dia de Lancaster (Reino 

Unido) para Loughborug, reunindo 570 pessoas que iam 

participar num congresso anti-álcool, lançando assim as 

bases do turismo moderno, como actividade organizada, 

que engloba vários serviços como transporte, alojamento, 

alimentação, etc. 
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a construção de hotéis, pousadas, a criação de aeroportos, criação de novas vias de 

trânsito, agências de viagem, parques desportivos, etc. Para além do turismo de “sol e 

Praia”, foram surgindo outros tipos de turismo, tendo em conta os vários recursos dos 

países e regiões como: o turismo termal, o turismo de negócios, o turismo religioso, o 

turismo cultural, o turismo rural, o turismo desportivo, o turismo de aventura, o turismo 

de natureza, o turismo de compras, o turismo de eventos, etc. Todo este 

desenvolvimento turístico contribuiu para a sua maximização, e em determinadas zonas 

do globo provocou a destruição e degradação de paisagens e monumentos. 

Nesta perspectiva entende-se que o turismo terá que ser desenvolvido de uma forma 

sustentável7, de maneira que não danifique o ambiente natural e sociocultural. 

O turismo é hoje em dia a maior indústria do mundo, pois engloba muitas e 

diversificadas partes e interfere com todos os outros sectores da sociedade (político, 

económico, cultural e social). O turismo é então um fenómeno muito complexo e 

necessita de ligação a várias disciplinas para ser estudado e entendido. 

 

Segundo Trigo (1998, pag. 9): “O turismo está entrelaçado com o entretenimento, a 

indústria cultural eletrônica e imprensa, o esporte e a saúde (...). O turismo é 

discutido atualmente como uma das forças transformadoras do mundo pós-

industrial (...). Com a implementação de novas tecnologias, como a informática e as 

telecomunicações e a engenharia genética, o turismo está ajudando a redesenhar as 

estruturas mundiais, influenciando a globalização e, em última análise, a nova 

ordem económica internacional”. 

 

Actualmente o turismo é responsável de forma directa e indirecta por 300 milhões 

de empregos, o que equivale a mais de 10% da força de trabalho do mundo. É a força 

económica principal, criando emprego e rendimentos para muitas pessoas no mundo. Os 

países mais visitados do mundo e com mais receitas são a França, Espanha e Estados 

Unidos, mas prevê-se que em 2020 os dois principais destinos de férias sejam a China e 

a França. 

 

____________ 
7 O desenvolvimento sustentável é aquele que vai ao encontro das necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazerem as suas. Conceito introduzido em 

1987 pela Comissão Mundial de Desenvolvimento e Ambiente, através do Relatório de Brundtland. 
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Os principais países emissores são países Europeus como a Alemanha, França, 

Reino Unido, Itália e Holanda juntamente com os EUA. As previsões indicam que em 

todo o mundo, as chegadas de turísticas internacionais continuarão a crescer, 

ultrapassando os 1500 milhões de chegadas em 2020, continuando a Europa a ser o 

principal destino turístico mundial, com mais de 700 milhões de chegadas.  

 
Quadro n.º1: Os 20 países mais visitados do mundo em 2007. 

 Países Chegadas de turistas 
Internacionais em milhões 

1 França 79.1 
2 Espanha 58.5 
3 Estados Unidos 51.1 
4 China 49.6 
5 Itália 41.1 
6 Inglaterra 30.1 
7 Alemanha 23.6 
8 México 21.4 
9 Áustria 20.3 
10 Rússia 20.2 
11 Turquia 20.1 
12 Canadá 18.20 
13 Ucrânia 17.6 
14 Malásia 17.5 
15 Hong Kong 15.8 
16 Polónia 15.7 
17 Grécia 14.3 
18 Tailândia 13.9 
19 Portugal 11.3 
20 Holanda 10.7 

Fonte: http://www.unwto.org/estadisticas/index.htm (09/01/2009). 
 

 

A crescente preocupação com a saúde e o bem-estar, a procura do conhecimento, o 

grande interesse pela cultura, o surgimento de novos mercados como o turismo espacial, 

juntamente com uma grande percentagem de população envelhecida, com grandes 

rendimentos e as facilidades actuais em viajar, permitem nos próximos anos um grande 

crescimento do turismo em grande parte dos países. 

A indústria do turismo apresenta-se hoje como uma das áreas económicas de maior 

sucesso e rentabilidade, bem como uma das que pode criar mais emprego e 

rendimentos, daí a sua grande importância para qualquer país. 
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Capitulo - 2: Os mapas 

 
2.1 - Historia dos mapas e da cartografia 
 

A ICA - Associação Cartográfica Internacional, definiu em 1966 a cartografia 

como: “ o conjunto de estudos e das operações científicas, artísticas e técnicas que 

intervem a partir dos resultados das observações diretas ou da exploração de uma 

documentação, tendo em vista a elaboração de cartas, plantas e outros modos de 

expressão, assim como sua utilização.” 

 

Os mapas são instrumentos de orientação e localização. A elaboração de mapas 

existe antes da escrita e esta intimamente ligada as viagens e ao facto de o homem 

reproduzir aquilo que existia num determinado espaço, como a delimitação do seu 

território, dos rios, das montanhas, etc. O homem sempre teve necessidade de conhecer 

o meio onde vive por questões de sobrevivência, orientação e segurança. Os mapas são 

representações em vários meios de uma área geográfica ou parte da superfície da terra, 

com todos os seus constituintes, como os diferentes elementos naturais, artificias e 

culturais. Esta representação de uma área delimitada num mapa, contém uma série de 

símbolos convencionais e normas, de acordo com as leis da cartografia. A cartografia 

surgiu na Pré-história quando era usada para delimitar territórios de caça e pesca.  O 

nome cartografia vem do grego “chartis” que significa mapa e “graphein” que significa 

escrita. Sendo assim a cartografia é a ciência que trata da representação da terra ou parte 

dela através de mapas, cartas e outros tipos de projecções cartográficas. A cartografia é 

uma técnica muito importante para a geografia8, porque o mapa é uma das melhores 

formas para entender ou estudar uma região, logo todo o estudo geográfico em geral é 

acompanhado de mapas. Há quem considere que a cartografia surgiu por volta do ano 

de 2500 a.C., quando foi confeccionado pelos Sumérios, o que é considerado o primeiro 

mapa da história: uma placa de barro cozido com inscrições em escrita Suméria onde foi 

representado o lado Setentrional da região Mesopotâmica (Iraque). 

____________ 
8 Geografia: ”descrição da terra”: é uma ciência, cujo objectivo é o estudo da superfície terrestre, da 

distribuição espacial e das relações recíprocas dos fenómenos físicos, biológicos e sociais que nela se 

manifestam. 
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Figura n.º1: Mapa de Ga-Sur, Mesopotâmia. Datado de 2500 a.C.  

 
Fonte: http://www.ufrgs.br/museudetopografia/ 
museu/museu/his_topo.html (30/01/2009). 
 

Na confecção destes mapas eram utilizados vários tipos de materiais como a 

cerâmica, o papel, o bronze, as cascas de cocó, a pedra e a pele dos animais. Surgiram, 

assim, os primeiros mapas, orientados por acidentes naturais como rios, lagos e 

montanhas, entre outros. É o caso do mapa mais antigo encontrado até hoje na cidade de 

Hank Sukur, na Turquia, que data do ano 6200 a.C., estando pintados numa parede.  

 
Figura n.º2: Mapa desenhado num vaso de terracota. 

 

Fonte: http://www.mundogeo.com.br/noticias- 
diarias.php?id_noticia=5248 (27/01/2009). 

 
Figura n.º3: Mapa-mundi de 2.300 a.C. 

 
Fonte: http://www.geogro.110mb.com/cartografia.html (27/01/2009). 

Em latim, “mappa” designava lenço e “mappa mundi” 

era o mundo num lenço. O mapa mais antigo conhecido da 

representação do mundo é uma placa de argila de apenas 

sete centímetros, produzida pelos Babilónios por volta do  

ano 2.300 a.C.. A representação da Terra nada mais era do 

que um rio, provavelmente o Eufrates, (Iraque) cercado por 

montanhas.  

Mas bem antes disso, o homem 

utilizava pinturas rupestres feitas com a 

intenção de representar o caminho dos 

locais onde havia caça e até mesmo 

verdadeiras maquetas de pedra 

confeccionadas por esquimós que 

representavam pequenas localidades.  

Já o mapa mais antigo de uma 

área do mundo ocidental, feito á 

aproximadamente a 500 a.C., foi 

encontrado por arqueólogos no sul 

da Itália. Este mapa da região de 

Puglia, foi desenhado num 

fragmento de um vaso de terracota 

do tamanho de um selo de cartas.  
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Pode-se afirmar que a verdadeira arte de traçar mapas começou com os Gregos que, 

no século VI a.C., devido a expedições militares e de navegação, criaram o principal 

centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Por volta do ano 500 a.C., 

tentaram desenhar toda a terra, e foi também nessa altura que Hecateu de Mileto 

produziu o que é considerado actualmente como o primeiro livro sobre geografia, onde 

consta uma representação da terra como um disco, com a Grécia no seu centro. 

Considera-se mesmo que o sistema cartográfico contemporâneo nasceu nas escolas 

de Alexandria e Atenas (Grécia). Exemplo disso é Ptolomeu da Escola de Alexandria 

que viveu no século II d.C., e que elaborou um mapa com base em informações 

fornecidas pelos navegadores, pelos viajantes da época e através das coordenadas 

geográficas de localidades como Alexandria, Siena e Rodes, entre outras. Este mapa foi 

utilizado pelos gregos, pelo Império Romano e pelos Árabes. Ptolomeu foi um cientista 

Grego que apresentou por volta do ano 140 d.C. um sistema cosmológico geocêntrico, 

onde a terra era o centro do universo e existiam outros seres e outros planetas em seu 

redor. É dele também o primeiro Atlas geral que se conhece, dando assim um grande 

contributo para os avanços da cartografia.  

Muitas outras personalidades do período Clássico contribuíram para o 

desenvolvimento da cartografia como: 

 

- Pitágoras (550 a.C.), que desenvolveu as teorias da geometria9 e ainda propôs a 

forma esférica da terra em função da sombra que a terra projectava na lua; 

- Eratosthenes de Cyrene (276-194 a.C.), geógrafo e astrólogo da antiga Grécia, 

chamado o pai da geografia, que descobriu o princípio da matemática e da física; 

- Aristóteles (384-322 a.C.), que demonstrou que o globo terrestre era mais oval que 

redondo e calculou o perímetro terrestre com um total de 39600 Km, com um erro 

de 200 km, o que contribuiu para desenhar um “mapa- múndi”, já com alguma 

precisão; 

- Hiparco (séc.11 a.C.), astrónomo Grego, que criou o sistema de coordenadas 

geográficas de latitude e longitude servindo-se da matemática e da observação dos 

astros celestes. 

____________ 
9 A palavra geometria é composta de duas palavras gregas: geos (terra) e metron (medida). Esta 

denominação deve a sua origem à necessidade que, desde os tempos remotos, o homem teve de medir 

terrenos. A geometria é um ramo da matemática que estuda as formas, planas e espaciais, com as suas 

propriedades.  
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A elaboração de mapas desenvolveu em vários locais do globo. Os Egípcios também 

os usavam como ferramenta administrativa, para medir as terras e cobrar os impostos 

correspondentes. Foram também eles que desenvolveram o método da triangulação10 

para determinar distâncias baseando-se na matemática, e no “nível”, instrumento em 

forma de “A” com um pêndulo no meio que era usado para medir as áreas.  

Também os Romanos utilizavam os mapas embora se preocupassem mais com o seu 

carácter prático e, por isso, preferiam mapas que representavam áreas menores, rotas 

comerciais e territórios, como, por exemplo, a “Tábua de Peutinger” que em seus mais 

de 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura representava diversos 

itinerários do Império Romano. Para isso, eles utilizavam um instrumento naval 

chamado astrolábio que era utilizado para a localização de pontos na terra por meio da 

observação dos fenómenos celestes. No fim do período Clássico, e início da Idade 

Media a cartografia desenvolveu-se pouco, pois a Igreja Católica influenciava a 

confecção dos mapas que eram feitos de forma a perderem a exactidão. Para a Igreja 

Católica, os mapas eram redondos como um disco e o centro do mundo era Jerusalém    

(Israel). Nessa época, os Árabes foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento 

da cartografia e foram estes que trouxeram a bússola para o ocidente propiciando os 

mecanismos para o desenvolvimento de mais um tipo de carta pelos Genoveses, as 

“Cartas Portulanas”, utilizadas na navegação. Foi então a partir do século XIII, quando 

o comércio tinha grande importância na Europa, e onde o Mediterrâneo era o principal 

mar comercial, que houve a necessidade de criar um tipo de mapa que pudesse orientar 

os navegadores. Esses mapas eram “Portulanos”, criados pelos navegantes Italianos, 

principalmente pelos próprios pilotos ou por cartógrafos da época, que se baseavam nas 

informações fornecidas directamente por eles e tinha como objectivo principal atender 

as necessidades da navegação e não tanto a interesses geográficos. Os “Portulanos”, 

eram feitos já com a indicação do norte e do sul e preocupavam-se só com os litorais, 

que eram marcados com o máximo de detalhes e informações, pois o mar era a principal 

via de transporte de mercadorias. O “Portulano” mais antigo conhecido até hoje é a 

chamada “Carta de Pisa”, que data do último quartel do século XIII.  

____________ 
10 O método de triangulação: dividia-se o território em grandes triângulos posicionando pirâmides de 

pedra em seus ângulos. Repartia estes triângulos em outros menores. Com um quadrante de círculo, 

determinava-se os ângulos. Conhecido os ângulos e um lado do triângulo, calculava-se os outros lados, 

aplicando conhecimentos básicos de trigonometria. Ainda na actualidade o território esta dividido em 

triângulos, cujos vernizes são marcos geodésicos. 
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Com o Renascimento deu-se uma grande evolução na elaboração dos mapas que 

passaram a ser uma mistura de cartografia com a arte. Surgiram nesta época, alguns 

mapas personalizados, com aplicações de desenhos, pois a idéia era tornar os mapas 

bonitos e agradáveis, perdendo assim algum rigor e exactidão. 

O principal factor que contribuiu para este desenvolvimento da cartografia nesta 

linha de orientação, foi a difusão da obra de Ptolomeu, traduzida para o latim.  

O aparecimento e desenvolvimento da cartografia moderna deu-se principalmente 

na época das grandes navegações oceânicas no séculos XV e XVI, pois as viagens 

exigiam mapas cada vez mais correctos e com mais elementos. À medida que as viagens 

marítimas decorriam, os mapas Europeus registravam novas terras, ilhas e mares, 

recortavam acidentes do terreno ao longo dos litorais, redesenhavam continentes, 

incorporavam novos nomes de locais, recalculavam distâncias, acrescentavam lagoas, 

cabos, penínsulas, montes e rios, desvendando para a Europa partes ocultas do mundo. 

 

Segundo Pigafetta (1997, pag. 112): “A glória de Magalhães sobreviverá à sua 

morte. Dotado de todas as virtudes, mostrou inquebrantável persistência em meio 

às maiores adversidades. No mar, costumava passar maiores privações do que a 

tripulação. Versado mais do que ninguém nos mapas náuticos, sabia perfeitamente 

a arte da navegação como o demonstrou dando a volta ao mundo, o que ninguém 

ousou tentar antes dele”. 

 

Esta citação descreve as dificuldades porque passavam os marinheiros nesta época, 

em particular nas viagens de Fernão de Magalhães, e demonstra já um grande sentido 

de orientação através dos mapas náuticos. Os avanços científicos, e o aperfeiçoamento 

das caravelas, do astrolábio, da bússola, da balestilha, do quadrante e das cartas de 

navegação, foram factores preponderantes para a elaboração de mapas cada vez mais 

correctos. 

Também o desenvolvimento da técnica de gravação e a invenção da imprensa, 

responsável directa pela transformação do processo artesanal em que se encontravam, 

para uma produção industrial em maior escala, permitiu que os mapas pudessem ser 

reproduzidos em grande número, contribuindo para o desenvolvimento e difusão da 

cartografia a um publico mais vasto. 

 

 



 
OS MAPAS E O TURISMO 

                  

RUI MOSCA 26

 

 Um outro momento importante da Cartografia do século XVI foi a elaboração de 

um mapa com características apropriadas às navegações, o chamado mapa de 

“Mercator”. O cartógrafo Holandês Gerardus Mercator, conseguiu inventar um sistema 

de projecções onde as relações entre paralelos e meridianos eram verdadeiras em 

qualquer lugar do mapa, permitindo assim desenhar qualquer parte do mundo de acordo 

com o seu tamanho real. Os mapas mais correctos da superfície terrestre desta época 

foram elaborados por cartógrafos Europeus e resultaram das inúmeras viagens de 

circum-navegação que os exploradores Europeus faziam para descobrir novas terras. É 

o caso do “mapa-múndi” elaborado pelos Holandeses em 1543, que já apresenta com 

bastante exactidão o planeta todo com os respectivos continentes e oceanos. 
 

Figura n.º4: Mapa-mundi de 1543 de Battista Agnese, com a rota da circum-navegação. 

 
Fonte: http://www.mappinginteractivo.com/plantilla.asp?id_articulo=1210  (18/02/2009). 

 
 

A partir do século XVII os países começam a preocupar-se mais com o rigor 

científico dos mapas. É realizado então, o primeiro levantamento topográfico oficial na 

França, em 1744, elaborado por François Cassini que estaria na origem dos mapas 

modernos. Com a Revolução Industrial do século XVIII e o consequente 

desenvolvimento da economia na Europa, os mapas tornaram-se cada vez mais 

importante, porque se tornaram guias para a concretização de projectos, quer 

comerciais, quer militares, nomeadamente, no domínio da navegação, da expansão do 

poder e no da exploração de recursos. No século XIX as figuras antropomórficas e 

outros elementos da natureza, ainda presentes em alguns mapas antigos, foram 

erradicados de vez da cartografia e substituídas por uma simbologia abstracta de 

medições e proporções mais correctas. Também o surgimento da litografia em 1860 e 

mais tarde em 1870 da fotografia, permitiriam a evolução da elaboração dos mapas.  
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No início do século XX com a evolução da fotografia e o aparecimento do 

transporte aéreo deu-se um passo gigante na cartografia. Surgiu então a fotografia aérea 

que permitia tirar fotografias a grande altitude, através de equipamentos colocados em 

aviões e em balões. Outros factores importantes na elaboração dos mapas foram a 

introdução da electrónica e do uso conjunto de satélites e de radares, que permitiam 

obter dados sobre o território. Com a revolução científica e tecnológica, que ocorreu no 

pós-guerra, os mapas e cartas geográficos tornaram-se mais precisos, facilitando muito a 

pesquisa de recursos naturais e o controle do espaço geográfico. Os avanços da 

informática11, e o surgimento do computador e de vários softwares deram outro grande 

contributo à elaboração dos mapas, permitindo a confecção de mapas em 3D - imagens 

tridimensionais12 da superfície terrestre. Nos últimos tempos vários satélites foram 

enviados para o espaço com intuito cada vez mais de conhecer com mais pormenor 

todos os locais do planeta. De destacar o satélite “ônibus” enviado em Fevereiro de 

2000 pelos E.U.A. com duas antenas, que enviam e recebem sinais via radio, 

conseguindo a maior descrição topográfica do planeta até hoje feita. Os mapas de uma 

forma ou de outra sempre fizeram parte da vida do passado e farão parte do presente e 

futuro do homem. Pode-se afirmar que os mapas são documentos que nos permitem 

conhecer as várias civilizações ao longo dos tempos.  

 

Para Cortesão (1960, pag. 34): “a necessidade de estudar as condições políticas e 

económicas da época em que as cartas foram traçadas e até o que se pode 

averiguar da biografia dos cartógrafos, deixa-nos aperceber o âmbito social que as 

condicionou. O homem nunca poderá fugir à paixão avassaladora e salutar de 

conhecer a sua própria história. Não conseguirá fazê-lo mais agradavelmente do 

que através do estudo, mesmo ligeiro, de seqüência de cartas antigas em que os 

antepassados registraram, com mais ou menos fantasia ou realidade, as suas 

concepções e conhecimentos geográficos”. 

____________ 
11 A Informática (informação + automática). É a ciência que visa ao tratamento da informação através do 

uso de equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados.  

 
12 Imagens 3D são imagens de duas dimensões elaboradas de forma a proporcionarem a ilusão de terem 

três dimensões. Qualquer representação gráfica de um objecto apresenta-se com duas dimensões (2D) 

altura e largura, mas com o auxílio de softwares específicos, pode-se fazer com que a figura dê a 

impressão de apresentar, também, a profundidade, o que dá maior semelhança com o área representada. 
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2.2 - Tipos de projecções de mapas 
 

A melhor maneira de representar a terra como um todo é por meio de um globo, mas 

para conhecer melhor a superfície do planeta são necessários mapas planos. 

Sendo assim a terra é redonda e existe a necessidade de a representar totalmente ou 

parcialmente numa superfície plana. 

Os cartógrafos desenvolveram então vários métodos chamados de projecções 

cartográficas ou seja, maneiras de representar um corpo esférico sobre uma superfície 

plana. Este processo é obtido através do uso da geometria e de fórmulas matemáticas. 

 

2.2.1 - Projecção cilíndrica 

 

A projecção cilíndrica consiste na projecção do globo sobre um cilindro imaginário 

de raio e eixo coincidentes, com o raio e o eixo relacionados ao Equador. 

As áreas próximas ao Equador possuem suas formas mostradas com precisão, mas 

as porções mais próximas dos pólos são distorcidas.  

 
Figura n.º5: Projecção cilíndrica. 

 
Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/mapa2.htm (12/03/2009). 

 

 

2.2.2 - Projecção azimutal ou plana 

 

A projecção azimutal consiste na projecção do globo sobre um plano imaginário 

cujo centro é trespassado pelo eixo da Terra em relação ao Equador. 

O ponto de vista utilizado é centrado em um dos pólos terrestres na área de 

projecção. 
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Por exemplo, na projecção azimutal do Pólo Sul, a Antárctida localiza-se no centro 

do mapa. Este tipo de projecção mostra as áreas em suas reais proporções e mostra 

ambos os hemisférios do planeta, mas esta técnica acarreta na deformação das 

verdadeiras formas dos continentes e países. 

 
Figura n.º6: Projecção azimutal ou plana. 

 
Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/mapa3.htm (12/03/2009). 

 
 

2.2.3 - Projecção cónica 

 

A projecção cónica consiste na projecção do globo em um cone imaginário, cujo 

eixo é coincidente com o eixo da Terra em relação ao Equador. A partir daí realiza-se a 

projecção, que pode conter uma ou duas linhas de latitudes notáveis (Trópico de 

Capricórnio, Trópico de Câncer). 

O mapa mostra a forma de áreas bastante limitadas com grande precisão, mas há 

distorção de dimensões de área para área. 

Esta projecção é utilizada principalmente para a representação das regiões do mundo 

adjacentes às latitudes médias. 

 
Figura n.º7: Projecção cónica. 

 
Fonte: http://www.ma.fc.up.pt/licenciaturas/geografica/cartografia.html (12/03/2009). 
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2.2.4 - Projecção matemática  

 

Este tipo de projecção busca a mínima distorção das formas e tamanhos dos oceanos 

e dos continentes. Cada continente ou oceano está centrado em seu próprio meridiano. 

Para isto, o método utilizado baseia-se no corte imaginário do globo terrestre e seu 

desdobramento em quatro partes. Este método acarreta interrupções na projecção. 

No entanto, as proporcionalidades representadas são muito próximas das reais 

proporções do terreno. 

 
Figura n.º8: Projecção matemática. 

 
Fonte: http://clubeorbisterrae.wordpress.com (12/03/2009). 

 

 

Cada um desses métodos de projecção fornece mapas que oferecem diversos tipos 

de ponto de vista do planeta. Cada projecção distorce a seu modo o tamanho ou a forma 

dos continentes, dependendo do ponto de vista fornecido pelo tipo de projecção 

empregado. 

As distorções são tanto maiores quanto maior for a área a representar, e têm 

características próprias segundo a forma de relacionamento entre a superfície terrestre e 

a representação plana correspondente, caracterizando a projecção utilizada. 

Dado que não é possível elaborar um mapa sem deformações ao nível da áreas, 

ângulos e distancias, o cartógrafo deve escolher qual a característica que deve aparecer 

correctamente, em prejuízo das outras, ou contemporizar com todas elas não aparecendo 

nenhuma correcta. 
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2.3 - Métodos de obtenção de mapas 

 
Os mapas modernos são directos e precisos e tem muito rigor em relação a áreas, 

limites, e distâncias. Por meio deles, pode-se obter uma imagem geral de uma 

determinada zona geográfica. Desde os finais do século XX que a Geomática, como 

ciência integradora, permite estudar e conhecer o espaço geográfico, através de várias 

técnicas. A Geomática é uma ciência que tem como objectivo a recolha de dados, 

armazenamento, analise, transmissão e organização das informações do meio ambiente, 

através de diferentes técnicas como a fotogrametria, a geodesia, a detenção remota, a 

cartografia, o SIG - Sistemas de Informação geográficos, do GPS - Sistema de 

Posicionamento Global e da topografia. Os mapas são elaborados e construídos de 

acordo com o objectivo que se deseja e de acordo com o pormenor e rigor pretendido. 

Se elaborarmos um mapa para fins industriais temos que nos preocupar com a 

configuração e desníveis do terreno. Se, o objectivo for um mapa de uma localidade 

temos que ter em conta as ruas, as avenidas, as construções. Por outro lado, quando 

temos que elaborar um mapa de uma grande região temos que mencionar as principais 

vias, as distâncias entre as cidades, zonas florestais, montanhas, etc. Já um mapa 

político mostrará as fronteiras ou outras divisões administrativas entre os países. 

 

2.3.1 - Detenção remota 
 
 

A detenção remota é uma ciência moderna que permite o estudo do território através 

de imagens feitas do espaço. Estas imagens são obtidas através de sensores remotos 

colocados em satélites artificiais a muitos quilómetros de distância, que tiram fotografia 

da terra em intervalos fixos e enviam-nas a estações terrestres. 

 
Figura n.º9: Satélite a fotografar a terra e a conectar com um receptor terrestre. 

 
Fonte: http://www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm (12/03/2009). 
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A observação da terra a partir do espaço é a maneira mais viável de conhecer com 

detalhe grandes áreas da superfície terrestre. Os dados provenientes dos satélites 

artificiais estão actualmente disponíveis a todos, de um modo global através da Internet. 

Actualmente a resolução e o pormenor é tal que existem satélites principalmente de 

uso militar que conseguem decifrar um objecto de vinte centímetros em qualquer parte 

da terra. As imagens de satélite são também fontes importantes de dados digitais para os 

SIGs e para os GPSs, entre outros. Quando a detenção remota de uma determinada área 

é feita através de aviões equipados com câmaras fotográficas especiais, que realizam 

voos sobre uma zona de determinado local, obtendo centenas de fotografias desse local, 

chama-se Aerofotogrametia. As informações obtidas em ambos os casos (avião ou 

satélite), são enviadas e tratadas em computadores com softwares adequados. A 

detenção remota é muito importante para a elaboração de mapas, pois a maior parte dos 

dados obtidos na actualidade, são alcançados através dela. 

 

2.3.2 - Fotogrametria 
 

Todas as fotografias aéreas e de satélites, possuem distorções e erros de áreas e de 

dimensões. A fotogrametria é a técnica que permite tirar informações métricas de uma 

fotografia e consequentemente eliminar esses erros. Depois de tiradas as fotografias 

estas, são justapostas, isto é colocadas uma ao lado da outra, porque cada uma delas 

retracta uma parte da área fotografada. 

 
Fotografia n.º2: Exemplo de uma Fotografia aérea, (freguesia de Nozelos). 

 
Fonte: Câmara Municipal de Valpaços (26/02/2009). 
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Para continuar este processo, as fotografias são corrigidas e interpretadas de forma 

qualitativa e qualitativa, ou seja identificam-se as imagens da fotografia e as suas 

dimensões correctas: uma estrada, uma linha-férrea, as construções, uma área florestal, 

as linhas de água, etc. Esta tarefa de identificar todos os objectos representados na 

fotografia, também é conhecida pelo nome de foto-interpretação. Por fim são colocadas 

as coordenadas geográficas sobre quatro pontos, chamados pontos de controlo ficando a 

fotografia aérea georreferenciada. Para completar este trabalho com mais rigor, é 

necessário por vezes verificar no local certos aspectos que não se conseguiram decifrar 

através das fotografias, como por exemplo elementos tapados pelas árvores ou por 

outros acidentes do terreno.  

 
Fotografia n.º3: Restituição fotogrametrica do terreno. 

 
Fonte: http://www.igm.cl/4.Geomatica.html  (13/03/2009). 

 

2.3.2.1 - Estereoscopia 

 

Depois de efectuada a correcção das fotografais efectua-se a chamada estereoscopia, 

para se obter imagens a 3 dimensões (largura, comprimento e profundidade). 

A estereoscopia engloba todas as técnicas que utilizam o mecanismo visual 

binocular do ser humano, para criarem uma sensação de profundidade em duas ou mais 

imagens bidimensionais do mesmo objecto representado através de diferentes 

perspectivas. A palavra "estereoscopia" deriva do grego "stereos" e "skopein", que 

significam, respectivamente, sólido, relevo, olhar, ver; quer dizer, visão em relevo. Esta 

técnica é muito importante para a elaboração de mapas porque consegue decifrar as 

irregularidades (desníveis) do terreno. Sendo assim, a partir da fotografia aérea e com o 

auxílio de um operador, de um computador e de softwares adequados obtém-se mapas a 

diferentes escalas, sendo que as mais usuais são a escala 1/2000 e 1/25000. 
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Figura n.º10: Exemplo de uma carta a escala: 1/10000,  (Cidade de Chaves). 

 
Fonte: Câmara Municipal de Chaves (22/03/2009). 

 

2.3.3 - Topografia 

 
A palavra topografia vem do grego e significa: “descrição do lugar”. 

A topografia é o conjunto das operações no terreno e no gabinete, necessarios para a 

representação grafica, mais ou menos detalhada de uma determinada área. A topografia 

estuda todos os acidentes geográficos do ponto de vista altimétrico13 e planimétrico14, 

ou seja, localiza-os, determina a sua orientação, calcula todas as suas medidas como 

área, perimetro, relevo, desníveis e representa-os através de cartas topográficas, ou mais 

conhecidos como levantamentos topográficos. Para elaborar estes levantamentos a 

topografia utiliza vários aparelhos como estações totais, teodolitos, níveis, sistemas de 

GPS, e computadores munidos de softwares adequados como CAD- Desenho assistido 

por computador, MDT- Modelo Digital do Terreno, Land, etc. 

____________ 
13 Altimetria: trata da medida dos ângulos e das linhas no plano vertical, visando a determinar as 

diferentes alturas dos diversos pontos que interessem a definição do acidente a ser representado. A 

operação que constitui o objecto da altimetria é o nivelamento. 

 
14 Planimetria: é a parte da topometria que ensina a medida dos ângulos e das linhas no plano horizontal. 

Ela considera todos os pontos topográficos como situados no mesmo plano horizontal, cuidando de 

definir as suas posições relativas, como se todos possuíssem, a mesma altitude. 
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Os mapas topográficos são muito úteis para o turismo, pois permitem identificar os 

recursos artificiais turísticos de um determinado local, como hotéis, restaurantes, 

parques de campismo, parques de lazer, parques temáticos, espaços verdes, espaços 

desportivos, etc. Permitem também efectuar a identificação correcta de recursos naturais 

como: lagos, praias, trilhos, mirantes, caminhos, cascatas, e outros elementos que 

podem ser aproveitados para o lazer e recreação. Com a recolha de todos estes 

elementos, através da topografia, pode-se estudar a melhor regularização do espaço em 

causa e também elaborar mapas turísticos, a serem utilizados por turistas ou por 

qualquer outra pessoa. 
 

Figura n.º11: Exemplo de um levantamento topográfico, (Jardim Publico - Chaves). 

Fonte: Câmara Municipal de Chaves (29/03/2009). 
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2.3.4 - GPS - Sistema de Posicionamento Global 

 

O GPS é um sistema mundial de rádio-navegação, que utiliza tecnologia via satélite, 

e que permite a um terminal terrestre, determinar a sua posição na terra. O sistema de 

localização foi iniciado há cerca de 30 anos, pelo departamento de defesa dos E.U.A. 

Actualmente este sistema está aberto ao uso civil, requerendo apenas um receptor 

capaz de captar o sinal emitido pelos satélites. Ao longo dos últimos anos foram 

lançados vários satélites com o objectivo de melhorar esses sistemas de localização. 

Existem actualmente dois sistemas efectivos de posicionamento por satélite: o GPS 

Americano e o Glonass Russo. Alem destes estão a ser implantados mais dois sistemas: 

o Galileo Europeu e o Compass Chinês. O sistema de GPS está dividido em três 

segmentos: o segmento espacial composto pela constelação de satélites; o segmento de 

controlo que é formado pelas estações terrestres dispersas pelo mundo ao longo da Zona 

Equatorial, responsáveis pela monitorização das órbitas dos satélites e o segmento do 

utilizador que consiste na utilização de um receptor que capta os sinais emitidos pelos 

satélites. Um receptor GPS descodifica as transmissões do sinal de código enviadas 

pelos vários satélites e calcula a sua posição exacta na terra em coordenadas e altitude. 

A utilização de um receptor de GPS esta dependente de apanhar o sinal de no mínimo 

quatro satélites em simultâneo. Para que isso aconteça têm que haver condições 

atmosféricas favoráveis, evitar os acidentes do terreno como as montanhas e também 

não o utilizar de baixo de obstáculos que impeçam o sinal do satélite de passar como 

arvores e construções. Os satélites enviam na verdade dois tipos de sinais de rádio; um 

bastante preciso, para utilização dos militares e outras entidades autorizadas e outro não 

tão preciso que é recebido pelos aparelhos de uso civil, mas que contem uma margem 

de erro dependendo do tipo de receptor de GPS. Porém, com o desenvolvimento dos 

GPSs civis, a precisão tem aumentado muito. 
 
Fotografia n.º4: GPS, instalado num carro.        Fotografia nº5: Aquisição de dados através do GPS. 

                            
Fonte: http://www.revistafator.com.br                            Fonte: http://www.trimble.com/mgis.shtml. 
(02/04/2009).       
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2.3.4.1 - Utilização do GPS de acordo com o seu grau de precisão:  

 

 - Militares: os sistemas de defesa e segurança, dos países utilizam os GPSs, com 

uma precisão ao milímetro, mas o público não tem acesso a estes aparelhos;  

 

- Construção: os GPSs utilizados na marcação/medição de obras e em outros 

trabalhos, tem bastante precisão podendo haver um erro máximo de 2 centímetros; 

 

- Cadastro: Neste caso os GPSs utilizados têm pouco rigor mas permitem localizar 

qualquer elemento com um erro de aproximadamente 2 metros. São utilizados na 

marcação de limites de propriedade, localização de construções, localização de 

vários elementos existentes nas localidades com o objectivo de construir um 

inventário. Estes tipos de GPS utilizam-se muito na agricultura e turismo;  

 

- Navegação: Na orientação marítima, terrestre e aérea são essenciais os GPSs. A 

precisão depende muito do tipo de navegação e do objectivo. Uma boa parte destes 

modelos é muito conhecida pelo público em geral é o caso dos GPSs dos 

telemóveis e dos carros. Na navegação aérea e marítima a precisão é maior. 

 

O GPS é muito importante hoje em dia pois permite elaborar mapas de qualquer 

zona, calcular rotas e é essencial em qualquer tipo de navegação. No turismo os GPSs 

tem bastante utilização quer na elaboração de rotas e percursos turísticos, quer na 

analise do território, para implementação de políticas de ordenamento. 

Se no passado os mapas eram feitos com a ajuda da bússola, do astrolábio e do 

quadrante, actualmente é através destes métodos mencionados que se adquire um mapa 

preciso de um determinado local. A partir de um mapa generalizado e básico, elaboram-

se todos os tipos de mapas específicos, conforme o pretendido e desejado.  

 

Segundo Loch (1994, pag. 67): “Mapas base são aqueles que resultam diretamente 

de levantamentos efetuados no campo, ou através de aerofotos transferidas para 

uma quadrícula geodésica cuidadosamente selecionada. Os mapas topográficos são 

considerados mapas base, que podem gerar mapas derivados, pela seleção de 

detalhes ou pela redução da escala e generalização dos traçados e 

representações”. 
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2.4 - SIG: Sistema de informação geográfica 

 
O Sistema de Informação15 Geográfica, também conhecido pela sua sigla em inglês: 

GIS - Geographic Information System, é um sistema de hardware, software, informação 

espacial e procedimentos computacionais, que permitem e facilitam a análise, o 

armazenamento, a gestão ou representação do espaço geográfico e dos fenómenos que 

nele ocorrem. É uma ferramenta que conjuga dois tipos de informação, a representação 

gráfica do território através de mapas, cartas e plantas e a informação alfanumérica 

constituída por uma base de dados numérica ou descritiva. 

A conjugação destes dois elementos permite ao utilizador obter respostas a 

perguntas colocadas à base de dados e a sua consequente representação espacial. 

As primeiras tentativas de automatizar parte do processamento de dados com 

características espaciais aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 50, 

com o objectivo principal de reduzir os custos de produção e manutenção de mapas. 

Os primeiros SIGs surgiram na década de 60, no Canadá, e denominavam-se CGIS - 

Canada Geographic Information System, como parte de um programa governamental, 

com o objectivo de criar um inventário de recursos naturais. Estes sistemas, no entanto, 

eram muito difíceis de usar porque não existiam monitores gráficos de alta resolução, os 

computadores não tinha capacidade para tantos dados e não havia mão-de-obra 

especializada para trabalhar com esta ferramenta. 

 Nos anos 70 desenvolveram-se novos hardwares e softwares, e foi também nesta 

época que começaram a surgir os primeiros sistemas comerciais de CAD - Computer 

Aided Design, que melhoraram em muito as condições de produção de desenhos, 

plantas e mapas. Actualmente com a diminuição dos custos do softwares e hardwares, 

bem como com o desenvolvimento da Internet; as aplicações de SIG maximizaram-se e 

são direccionadas às mais diferentes áreas do conhecimento como as actividades de 

planejamento, gestão e diagnóstico.  

 

____________ 
15 Para se entender melhor o que é um SIG, podemos separar cada um dos componentes de sua 

denominação: 

- Sistema: é um arranjo de elementos relacionados ou conectados de tal forma que constituem um 

todo organizado com características próprias. 

- Informação: é o significado que o ser humano atribui a um determinado dado utilizando um 

processo pré-estabelecido de interpretação. 
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2.4.1 - Os 5 elementos constituintes do SIG segundo Henke: 

 

Segundo Henke Oliveira (2003, pag. 22): “um SIG deve conter cinco componentes: 

os equipamentos (computador, GPS, etc), os softwares (os SIGs propriamente 

ditos), os dados (informações brutas e derivadas, imagens de satélites, fotografias 

aéreas, mapas e tabelas), os recursos humanos (especialistas) e os procedimentos 

(modelos operacionais que articulem os múltiplos componentes com vistas ao 

cumprimento dos objetivos de implantação do SIG).” 

 

- O software é formado por um conjunto de programas, que tem como objectivo 

adquirir, armazenar, processar e analisar os dados geográficos. De entre os 

softwares mais utilizados no SIG destacam-se o AutoCadMap, MapWindow, 

ArcGis, GySIG, MapInfo e SPRING – Sistema de Processamento de Informação 

Georeferenciada. 

 
- O hardware é o conjunto de equipamentos necessários para o desempenho das 

funções realizadas pelo software, em que se pode usar o computador e seus 

periféricos: impressora, scanner, plotter e unidades de armazenamento de vários 

tipos e capacidades. Actualmente, a componente hardware pode ser qualquer tipo 

de plataforma desde computadores pessoais, disquetes, discos, etc. 

 
- Dados é a matéria-prima bruta que alimenta o sistema, permitindo a geração da 

informação. A matéria-prima dos SIGs é sempre a informação geográfica, 

resultante dos dados geográficos que são inseridos no sistema. Os dados 

geográficos são a informação que representa as entidades existentes na superfície 

da terra, através da sua posição num sistema de coordenadas geográficas bem 

definido.  

 

- Os recursos humanos são uma parte essencial, pois o sucesso do SIG, sem a 

intervenção de técnicos capacitados não teria a eficácia da sua aplicação.  

 

- Metodologias são os conhecimentos e a experiência dos profissionais, que a partir 

de um objectivo definido submetem os dados a um tratamento específico, para a 

obtenção dos resultados desejados.  
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2.4.2 - Conjunto de subsistemas interligados de um SIG 

 

- Um subsistema para a entrada e armazenamento dos dados e que permita: 

- A aquisição de dados a partir de mapas em papel, tabelas de atributos, mapas 

previamente digitalizados associados à informação sobre os atributos, 

fotografias aéreas, imagens de satélite ou trabalhos de campo;  

- A entrada de dados que geralmente exige o recurso a periféricos específicos, tais 

como scanners ou mesas digitalizadoras, bem como a aplicação posterior de 

diversas técnicas que garantam a precisão da informação registada;  

- O armazenamento de dados organizados de modo a garantir a segurança da 

informação e uma eficiente utilização dos dados pelos restantes softwares. 

 

- Um subsistema de análise de dados que permita: 

- O acesso, e análise e selecção de dados; análises espaciais e estatísticas 

complexas de grandes volumes de dados; 

 - A saída de informação sob a forma de mapas, tabelas, gráficos produzidos por 

impressoras ou plotters, ficheiros para entradas noutros sistemas. 

 

- Um subsistema de interface com o utilizador que: 

- Permita a comunicação do utilizador com os restantes subsistemas; 

- Permita a coexistência de utilizadores de vários tipos; 

- Permita a interacção com outros sistemas; 

- Seja de tipo gráfico e normalizado.  

 

- Um subsistema para a gestão:  

- De acessos múltiplos e da inserção na organização;  

- Dos utilizadores do SIG;  

- Dos procedimentos necessários.  

 

 
O Sistema de Informação Geográfica separa a informação em diferentes camadas 

temáticas e armazena-as independentemente, permitindo trabalhar com elas de modo 

rápido e simples, permitindo ao operador a possibilidade de relacionar a informação 

através da posição e topologia dos objectos, com o fim de gerar nova informação. 
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A maior parte das operações efectuadas pelos SIGs, tanto para a realização de 

cálculos como para o processamento de imagem, envolvem um grande volume de 

informação e de recurso a algoritmos muito complexos. 

Este facto justifica a necessidade dos computadores (hardware) para SIGs 

possuírem uma grande capacidade de processamento, ou seja uma memória elevada.  

 
Figura n.º12: Funções de um SIG. 

 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/~carlos/Academicos/Cursos/Pdi/pdi_spring.html (11/04/2009).       
 

Os modelos mais comuns utilizados nos SIGs são o modelo raster ou matricial e o 

modelo vectorial. O modelo de SIG matricial centra-se nas propriedades do espaço, 

compartimentando-o em células regulares habitualmente quadradas, mas podendo ser 

rectangulares, triangulares ou hexagonais. 

Cada célula representa um único valor. Quanto maior for a dimensão de cada célula 

menor é a precisão ou detalhe na representação do espaço geográfico. No caso do 

modelo de SIG vectorial, o foco das representações centra-se na precisão da localização 

dos elementos no espaço. 

Para modelar digitalmente as entidades do mundo real utilizam-se essencialmente 

três formas espaciais: o ponto (sinais de transito, caixotes do lixo), a linha (rios, 

estradas, construções) e o polígono (vilas, cidades, florestas). 

 

Segundo Henke Oliveira (2003, pag. 21): “os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIGs) constituem ferramentas digitais cuja característica primária consiste no 

fornecimento de recursos para a elaboração de mapas e organização, manipulação e 

processamento de informações dispostas no espaço”. 
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O SIG permite gerir, ordenar e visualizar a informação proveniente de diversas 

fontes, como a informação da detenção remota, informação recolhida com GPS e 

informação obtida através da topografia. 

Através só dos SIGs não se consegue construir um mapa básico do terreno, mas 

consegue-se introduzir e gerir informação proveniente de várias fontes, já mencionadas, 

permitindo assim alterar e construir um mapa de varias maneiras. Com a utilização de 

um SIG, um mapa passa a existir com um banco de dados de informações 

georeferenciadas16, e que pode, a qualquer momento, ser modificado, acrescentado ou 

corrigido. 

Desta forma, o mapa que era historicamente um produto estático, passa a ser com 

esta nova tecnologia um produto dinâmico, obtido a cada momento, e com as 

informações actualizadas e seleccionadas de acordo com o objectivo pretendido. 

Os campos de aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica, por serem muito 

versáteis, são muito vastos, podendo-se utilizar na maioria das actividades incluindo o 

turismo. 

Com o SIG podemos saber todas as características do espaço geográfico e a todo o 

momento inserir novos elementos, e retirar outros mantendo sempre uma base 

actualizada da representação dos elementos existentes no terreno. 

Podemos, interpretar o espaço e estudar as melhores soluções para cada lugar e para 

a sua envolvente, mantendo sempre uma informação base correcta.  

Quer no planeamento e ordenamento do território, quer na elaboração de mapas 

turísticos e não propriamente turísticos, os SIGs são uma ferramenta básica e de enorme 

utilidade. 

 

 

____________ 
16 Informação georreferenciada: É a localização de qualquer tipo de elemento no espaço definido por um 

sistema de coordenadas conhecido. Diz-se que um grupo de dados é georreferenciado quando os dados 

constantes nele têm uma correspondência especial e exacta, através das (coordenadas X, Y e Z), com o 

objecto real representado no terreno. 

O ponto de partida de qualquer solução georreferenciada consiste na obtenção das coordenadas de 

latitude e longitude dos objectos ou pontos de interesse que se pretende representar em mapas 

cartográficos. No caso de objectos que apresentam mobilidade, como é o caso dos veículos automóveis, 

estas coordenadas podem ser obtidas em tempo real com recurso a dispositivos de leitura GPS, que 

calculam a posição do objecto através da leitura dos vários sinais de satélite disponíveis para o efeito. 
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2.5 - Elementos constituintes de um mapa 

 
O mapa é o conjunto de vários elementos que permitem uma leitura exacta de um 

determinado local. O mapa é a representação de um espaço em duas dimensões, a 

primeira referente ao plano - planimetria e a segunda referente à altitude - altimetria. 

Independentemente do tipo de mapa que estivermos a utilizar e da área nele 

retractada (o mundo, um continente, um país, um resort) para que a sua compreensão e 

interpretação seja correcta e se considere um mapa completo, tem que ser constituído 

por todos os seus elementos fundamentais, que são: o título, a legenda, a orientação e a 

escala. 

 

2.5.1 - O título 

 

O título de um mapa é o elemento que nos permite identificar o assunto que está a 

ser representado no mapa, e deve responder a três questões: O que?, Onde? e  Quando? 

- O que: O título deve expressar, com clareza e objectividade, qual o tema que está a 

ser representado na imagem. Por exemplo: distribuição da população, 

temperaturas, recursos turísticos, estradas, industria, hotel, casino etc. 

 O título não se deve confundir com o tema, embora deva fazer menção a ele. 

 - Onde: O título deve informar também o lugar determinado como: a rua, a cidade, 

o município, a região ou país que está a ser retractado no mapa.  

 - Quando: Dependendo do tema, é importante que o título inclua também o tempo 

em que vai decorrer o assunto em causa. Como é o caso de temas ligados às 

actividades humanas, ao uso da terra e a organização de festas e eventos. 

 

O título de um mapa deve aparecer em destaque, de forma a chamar a atenção dos 

utilizadores e logo após a imagem principal formada pelas variáveis visuais empregadas 

na construção do mapa, que têm um poder maior de atracção do olhar, das pessoas. 

A localização do título no mapa é arbitrária, não tem um lugar predefinido como o 

correcto, deve ser colocada tendo em conta os espaços disponíveis em função do 

tamanho do mapa. 

A maior parte das vezes o título é colocado na parte superior do mapa e de forma 

centralizada. 
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Fotografia n.º6: Mapa de Muíños município da província de Ourense, (Espanha). 

 
Fonte: http://picasaweb.google.com/lh/photo/sGvsJtoAEq3Wzw2_tOXiIw (15/04/2009).      
 
 
2.5.2 - A legenda  

 
A legenda é um conjunto de símbolos e textos explicativos que obrigatoriamente 

têm de acompanhar um mapa. A legenda serve para nos ajudar a descodificar o 

significado das linhas, das cores, dos símbolos e dos sinais convencionais utilizados no 

mapa. O processo de comunicação cartográfica passa, necessariamente, pela concepção 

de uma simbologia que seja colocada no mapa e pelo seu correspondente significado, 

que será expresso na legenda. A elaboração de símbolos cartográficos, bem como o seu 

significado é da área específica de actuação da Semiologia Gráfica17, que aborda a 

transcrição visual de dados previamente escolhidos e tratados no mapa, com a função de 

transmitir informações dos elementos correctamente. 

____________ 
17 Semiologia gráfica é o estudo dos símbolos gráficos, suas propriedades e suas relações com os 

elementos da informação que eles revelam. A Semiologia Gráfica surgiu através Prof. Jacques Bertin, 

com o objectivo de estudar a representação dos símbolos. De acordo com a Semiologia Gráfica um mapa 

deve ser construído e deve ter sua linguagem gráfica devidamente trabalhada e não apenas ser desenhado, 

observando as propriedades inerentes à percepção visual, portanto deve comunicar correctamente. 

A cartografia para o turista está ligada a utilização da Semiológica Gráfica. O visitante que irá 

consultar o mapa poderá ser completamente leigo sobre cartografia e a sua leitura deverá ser de fácil 

compreensão, pois a intenção é localizar o turista e levá-lo até ao local desejado da forma mais simples.  

É necessário ter em conta que a 

estética é um ponto muito 

importante na elaboração de 

mapas. Por isso deve-se utilizar na 

elaboração do título, letras em 

negrito e maiores que as outras 

utilizadas no resto do mapa, tendo-

se o cuidado de não exagerar no 

tamanho, para não quebrar a 

harmonia entre a imagem, e todos 

os outros elementos constituintes 

do mapa.  
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Os símbolos (convenções cartográficas), são pequenos elementos que indicam o 

significado de algo que esta a ser retractado no mapa. Estes símbolos utilizados, 

representam todos os elementos naturais e artificiais de um determinado local como 

montanhas, rios, estradas, construções de várias tipos, postes, arvores, etc. 

Os símbolos utilizados nos mapas são de vária ordem, podem ser símbolos da 

construção civil, da topografia, símbolos matemáticos, sinais de trânsito, partituras 

musicais, desenhos de miniaturas de edifícios (castelos, miradouros, fortes, igrejas), 

fotografias de recursos, entre muitos outros. 

 

2.5.2.1 - Elementos de variações dos símbolos 

 

- Tamanho: Têm a ver com o tamanho dos símbolos e a sua aplicação de acordo com a 

escala a utilizar e o elemento que se quer destacar dos outros elementos do mapa; 

- Forma: representando a semelhança com suas verdadeiras feições no terreno; 

- Cor: baseia-se em algumas convenções existentes e na escolha da melhor cor para 

cada símbolo, permitindo a sua melhor visualização e compreensão, quer em meio 

digital, quer imprimido em papel. A cor é uma das variáveis visuais mais 

empregadas em mapas, dada a sua atractividade natural para os olhos das pessoas. 

As pessoas são capazes de distinguir um número muito maior de tipos de cores do 

que de tonalidade de cinza ou de variações de tamanho. A cor é utilizada em mapas 

com vários sentidos como verificado na imagem n.º13, onde as cores mais claras 

significam zonas de pouca altitude e a medida que a cor vai evoluindo para mais 

escuro a altitude vai aumentando. 

 
Figura n.º13: Legenda de cores para a altitude. 

 
Fonte: Elaboração própria (06/03/2009). 
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Não existe uma predefinição de utilização de cores para determinados elementos, 

mas de uma forma geral utiliza-se o azul para representar os mares, rios e linhas de 

água; o verde para representar jardins e a vegetação em geral, o vermelho para 

representar os vários tipos de vias de transporte e o castanho para representar as 

construções. Também a utilização de cores em fundos claros, ficam a parecer mais 

escuras, já o contrario as cores utilizadas em fundos escuros ficaram mais saturadas 

e menos escuras, não destacando os elementos;  

- Posição: representando cada símbolo o mais próximo da sua verdadeira localização no 

terreno, ou seja localizar no mapa o símbolo através das coordenadas; 

- Orientação: Os símbolos são orientados no mesmo sentido que o mapa ou seja na 

direcção do norte, para que as pessoas entendam melhor o seu significado; 

- Valor: é a intensidade de tons de cinza utilizados nos mapas; 

- Textura: é a densidade de elementos gráficos utilizados. 

 

A utilização da simbologia vária também de acordo com a escala utilizada no mapa. 

Se a escala do mapa for grande permite, a representação dos acidentes topográficos 

e outros elementos de acordo com a sua grandeza real e as suas particularidades. 

Se a escala utilizada for pequena, não permite representar os elementos do terreno 

correctamente, então aumenta-se a quantidade de símbolos como forma de representar 

esses elementos. 

 O símbolo é então, a representação mínima dos aspectos naturais e artificiais da 

superfície da terra, ou seja quando é impossível representa-los de outra forma. 

É importante atender as necessidades dos utilizadores dos mapas, nas dificuldades 

em distinguir uma grande quantidade se símbolos da mesma dimensão e cor.  

Como não é possível variar o tamanho, para não dar a ideia de proporção, e porque 

são simplesmente simbologia e esta não tem escala, faz-se a combinação com a cor o 

que aumenta bastante a distinção entre os símbolos. A elaboração de uma legenda de 

um mapa pode realçar ou esconder certos pontos, ou seja o seu autor expõe o seu 

pensamento e a sua intenção, esquecendo os pormenores que prejudicam a função do 

mapa. 

Podemos elaborar um mapa turístico de uma pequena cidade, identificando os 

jardins, o rio, os museus, os castelos e outros recursos turísticos, esquecendo por 

completo os problemas que a cidade tem como construções degradadas, falta de linhas 

de água, falta de estacionamento, indústrias poluentes, entre outros. 
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Um mapa é uma imagem conjugada de textos (título, legenda, toponímia18, fontes de 

dados) e não há uma linguagem universal ou predefinida, como correcta e 

estandardizada para a representação dos fenómenos e objectos, nem mesmo há a 

obrigatoriedade da escolha de símbolos específicos para determinados temas. 

No entanto os símbolos a serem colocados no mapa terão que obedecer a 

determinadas regras, para que o mapa cumpra o seu papel principal que é comunicar. 

Na elaboração dos símbolos dos mapas turísticos, deve-se ter em conta a necessidade e 

importância de se realizar uma leitura imediata do mapa, onde o usuário, o turista 

deverá fazer um uso mínimo da legenda.  

 

Segundo Martinelli (2003, pag. 87): “Toda a atenção deve ser dada a ela (legenda), 

pois constitui a porta de entrada para que o leitor ingresse no âmago do conteúdo 

do mapa de forma completa. É guia de leitura do mapa. Num primeiro contato, a 

legenda tem o papel de relacionar todos os signos empregados no mapa, indicando 

o que eles significam”. 

 
Figura n.º14: Estancia de ski de Manzaneda, (Espanha). 

 
Fonte: http://www.manzaneda.com/temas/manzaneda/estacion/gfx/plano_pistas.jpg  (29/03/2009). 

 
____________ 
18 Toponímia é a divisão da onomástica que estuda os topónimos, ou seja, nomes próprios de lugares, da 

sua origem e evolução; é considerada uma parte da linguística, com fortes ligações com a história, 

arqueologia e a geografia. A palavra é derivada dos termos gregos τόπος (tópos), lugar, e ὄνομα (ónoma), 

o nome de um lugar. Além dos nomes de localidades (cidades, vilas, municípios, províncias, países etc.), 

a toponímia estuda os nomes de rios e outros cursos de água; os nomes de lagos; os nomes dos montes e 

outros relevos; os nomes de subdivisões administrativas e de estradas, entre muitos outros. 
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2.5.3 - A orientação 

 

O sistema de orientação tem evoluído muito ao longo dos tempos. Nos tempos 

antigos, as referências para orientação geográfica eram acidentes da natureza, as 

estrelas, marcos urbanos (palácios, igrejas, praças, estátuas). Na Idade Media, os Árabes 

indicavam o leste (oriente) nas plantas para cima, porque é de onde o sol nasce, pois 

para eles era onde se encontrava a salvação espiritual. No período que antecedeu as 

grandes navegações Europeias século XVI, os mapas-mundi colocavam a terra com o 

sul para a parte superior. Com as navegações Europeias por todo o mundo, as normas de 

orientação, foram alteradas e passaram a ser feita através da rosa-dos-ventos que se 

mantêm ate à actualidade. A implementação deste sistema deve-se ao poderio Europeu, 

tanto militar quanto político, económico e, principalmente cultural, que vigorava nessa 

época. A rosa-dos-ventos é constituída pelos pontos cardeais e colaterais. Através deles 

é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da terra, são eles: o Norte e o Sul 

que apontam na direcção dos pólos terrestre; o Leste e o Oeste que apontam para o lado 

do nascer e do por do Sol, cruzando a linha Norte-Sul. A orientação através da rosa-dos-

ventos é feita nos mapas determinando a posicionamento do norte na parte de cima e o 

sul na parte de baixo, tendo o leste à direita e o oeste à esquerda, do ponto de vista do 

leitor. 

A divulgação desse posicionamento nos mapas, é atribuído quase por completo à 

cartográfica Holandesa, que ganhou carácter mercantil a partir do desenvolvimento da 

imprensa mecânica, que permitiu reproduzir os mapas com muito maior rapidez e com 

menor custo. 

 
 Quadro n.º2: Pontos da rosa-dos-ventos.                                    Figura n.º15: A rosa-dos-ventos. 

                         
 Fonte: Elaboração própria (24/03/2009).                   Fonte: http://www.ige.unicamp.br (24/03/2009). 
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A referência de orientação de um mapa actualmente ainda é dada pela presença 

deste sistema ou só de um seta a indicar o norte, sendo que todos os mapas têm 

obrigatoriamente de incluir um elemento destes na sua orientação. 

Para representar uma direcção qualquer, num mapa utiliza-se por exemplo as letras 

N-S que indica a linha norte-sul (direcção norte-sul), ou as letras E-O que indica a 

direcção este-oeste.   

Um objecto muito importante ao serviço da orientação é a bússola. Este utensílio 

esta equipado com uma rosa-dos-ventos e por uma agulha que gira sobre um eixo 

central e vertical, apontando por magnetismo sempre para o sul magnético. 

O magnetismo verifica-se quando Pólos iguais se repelem e contrários se atraem. 

Sendo assim, conclui-se que o Pólo Sul magnético atrai a ponta imantada da agulha 

da bússola (seu pólo norte) e vice-versa. 

No dia-a-dia, a orientação nem sempre é feita traves destes meios, sendo que são 

utilizados mais os pontos fixos e conhecidos como ruas, bairros, construções, estradas, 

ou seja elementos que nos são mais familiares. Por isso muitos mapas de determinados 

locais vocacionados principalmente para os turistas e excursionistas19 recorrem também 

ao destaque da posição de elementos estratégicos, como referenciais fixos e conhecidos 

(praças, monumentos, igrejas, castelos, etc.), utilizando um círculo e os dizeres: Você 

esta aqui20. 

Caso um mapa não tenha nenhuma indicação da sua orientação, essa é dada através 

do sentido de orientação das construções e das cotas21. Se as cotas ou seja a indicação 

dos desníveis do terreno estiverem direccionados numa determinada direcção; isso 

indica que o norte também é nesse sentido. 

 

 

____________ 
19 Excursionista é todo o visitante temporário que permanece no local visitado, fora da residência habitual, 

menos de 24 horas. 

 
20“Você esta aqui”: Expressão utilizada para indicar num mapa mural, o local onde uma pessoa se 

encontra. Esta informação é destacada da restante, através de um círculo e é muito utilizada em mapas de 

cidades. 

 
21 A Cota é a altura de um ponto relativamente a um plano horizontal, habitualmente o zero hidrográfico 

ou nível médio das águas do mar que serve de referência. 
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2.5.3.1 - Sistema de coordenadas: geográficas e planas 

 

Alem da orientação através da rosa-dos-ventos ou só da indicação do norte, a 

maioria dos mapas incluem também um sistema de coordenadas para ajudar os seus 

utilizadores a encontrar qualquer elemento do terreno. As coordenadas são linhas 

imaginárias traçadas sobre os globos, de forma horizontal e vertical, essenciais para a 

localização de um ponto na superfície terrestre. Os mapas maiores normalmente usam 

linhas imaginárias, espaçadas e ordenadas uniformemente, conhecidas como longitude22 

e latitude23. Neste sentido e de uma forma simples, podemos afirmar que os sistemas de 

coordenadas mais utilizados na elaboração de mapas são as coordenadas geográficas e 

planas. As coordenadas geográficas são a principal referência de localização dos mapas 

e correspondem a rede de paralelos e meridianos. Este sistema de coordenadas foi 

concebido pelos Gregos ainda na Antiguidade e tem vindo a ser aperfeiçoada desde 

então, na medida em que os cálculos sobre as verdadeiras dimensões do planeta têm se 

tornado cada vez mais precisos, especialmente com o surgimento dos satélites. 

Nas coordenadas geográficas, as linhas da latitude, ou paralelos correm todas para 

leste e oeste e ficam menores conforme se afastam do equador24 e as linhas da longitude 

ou meridianos, correm no sentido norte - sul e têm o mesmo cumprimento. Este sistema 

de coordenadas indica os valores em graus, minutos e segundos. 

____________ 
22 Longitudes ou meridianos são as linhas que partem do meridiano de Greenwich (0º) - desde 1884 

adoptado por um acordo internacional como meridiano de origem - até 180º a oeste e a leste e convergem 

para os pólos. A linha imaginária ganha esse nome porque passa pelo antigo observatório da cidade de 

Greenwich, situada perto de Londres, no Reino Unido. Os meridianos são usados para determinar os 

fusos horários ao longo do globo terrestre. O primeiro fuso encontra-se entre 7º30’ a leste e a oeste de 

Greenwich. A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. 

 
23 Latitudes ou paralelos são as linhas paralelas ao Equador e marcam a distância entre os pólos. Partem 

do Equador (0º) até 90º ao norte e ao sul. Por convenção internacional, servem para determinar as zonas 

quentes, temperadas e glaciais da superfície do planeta. Os paralelos mais importantes são o trópico de 

Câncer e o círculo polar Árctico, ao norte, e o trópico de Capricórnio e o círculo polar antárctico, ao sul. 

A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. 

 
24 A linha do Equador ou paralelo do Equador é uma linha imaginária traçada horizontalmente, dividindo 

a Terra em duas partes, essa divisão tem origem no hemisfério norte (setentrional) e hemisfério sul 

(meridional). Essa linha imaginária possui uma circunferência de 40.075 quilómetros. 
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Figura n.º16: O globo com as linhas da latitude, longitude, equador e meridiano. 

 
Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/mapa1.htm (19/04/2009). 

 

As coordenadas planas, também conhecidas por coordenadas cartesianas, baseiam-

se na escolha de dois eixos perpendiculares, o vertical (representado por x) e o 

horizontal (representado por y), cuja intersecção é denominada origem e estabelecida 

como base para a localização de qualquer ponto do plano. 

 
Figura n.º17: Coordenadas planas. 

 
Fonte: Elaboração própria (26/04/2009). 
 
 

As coordenadas planas são muito utilizadas em mapas de grande escala onde o 

pormenor é muito grande. Exemplos disso são os mapas de cidades ou de algumas 

zonas turísticas que estão divididos em pequenas quadrículas, onde se identifica 

facilmente todos os elementos constituintes desse local. Essas quadrículas têm um 

código de letras e números, que são chamadas de sistema de coordenadas de imagem. 

Para aplicar um sistema de coordenadas deste género é necessário definir a sua 

origem, isto é, qual é a quadrícula inicial, que em geral recebe a letra A e o número 1. 

Esse sistema simples de coordenadas também é conhecido como alfanumérico, 

porque combina letras e números para localizar os lugares. 

A origem tem normalmente coordenadas 

planas (0,0), e representam os valores através do 

sistema métrico (metros), sendo que estes valores 

podem ser positivos ou negativos dependendo do 

quadrante. 
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Fotografia n.º7: Mapa de quadrículas de letras e números de Salesópolis, (Brasil). 

 
Fonte: Kideal mapas e guias turísticos (12/04/2009). 

 

2.5.4 - A escala 

 

Um dos elementos fundamentais dos mapas modernos é a presença de uma escala, 

que permite determinar as dimensões reais dos objectos cartografados e medir as 

distâncias. A escala é a relação entre a medida real e a medida no mapa, representando o 

número de vezes que a realidade foi reduzida. As escalas utilizadas nos mapas podem 

ser, grandes ou pequenas, dependendo da redução que a dimensão verdadeira sofreu 

para poder ser representada no mapa. A escala actua como um dos “filtros” da 

realidade, já que, o grau de redução de muitos objectos, não podendo ser desenhados no 

mapa, tem que ser descartados ou generalizados (representados com traços 

simplificados) ou substituídos por símbolos sem escala, ou ainda ser representados 

numa escala maior que o do mapa base como geralmente é feito com as vias 

rodoviárias, em mapas políticos com escalas pequenas. Sendo assim, a escala também 

interfere no processo de comunicação cartográfica. A escolha de um trabalho com 

escalas pequenas ou grandes irá definir, em parte, o que poderá ser representado no 

mapa e claro qual o objectivo a que se destina, pois quanto maior for a escala, maior é o 

detalhe e quanto menor for a escala menor é o detalhe. 

As escalas grandes com pouca redução como (1/2000, 1/5000 ou 1/10000), aplicam-

se em geral a pequenas áreas, onde é possível colocar no mapa muitos elementos e com 

maior grandeza do terreno, como é o caso dos levantamentos topográficos, e de mapas 

de áreas urbanas. 
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 Já as escalas pequenas como (1/25000, 1/100000 ou 1/50000000) utilizam-se para 

mostrar grandes áreas, onde a grande parte dos pormenores não é possível representar, 

como regiões, países, continentes, ou todo o planeta terra. 

Consequentemente, também nos mapas turísticos, são utilizadas as escalas, 

pequenas e grandes para representar os recursos e serviços turísticos, tendo em conta a 

área e o pormenor pretendido. 

Os mapas das cidades destinados ao turismo, com todos os seus monumentos, 

hotéis, restaurantes, centros comerciais e outros elementos fundamentais a actividade 

turística são normalmente elaborados a escala 1/2000 ou 1/5000. No entanto, são 

também utilizados no turismo escalas ainda maiores como (1/500 e 1/1000), para 

desenhar mapas de hotéis com todas as suas facilidades, mapas de resorts, mapas de 

parques temáticos, mapas de parques de campismo, onde a visibilidade dos seus 

componentes é maior. 

 

2.5.4.1 - Formas de representação de uma escala num mapa: 

  

- De forma explícita: quando se indica, por exemplo, que 1cm=5km; o que significa, 

que um centímetro medido com uma régua em cima de um mapa corresponde na 

realidade (no terreno) a cinco quilómetros. 

 

- De forma numérica: quando se apresenta a fracção matemática como: 1/10000, que 

indica que 1 unidade no mapa corresponde a 10000 unidades no terreno, ou seja, 

que a medida verdadeira foi reduzida 10000 vezes no mapa, e lê-se da seguinte 

forma: “um para dez mil”. 

 
Figura n.º18: Exemplo de uma escala numérica. 

 
Fonte: Elaboração própria (12/03/2009). 

 

- De forma gráfica: a escala é representada sob a forma de um segmento de recta 

graduada, normalmente subdividido em secções de um centímetro, e ao longo do 

qual são registadas as distâncias reais correspondentes às dimensões do segmento. 
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A escala gráfica apresenta a vantagem de permitir uma interpretação visual e directa 

das informações do mapa. 

 
Figura n.º19: Exemplo de uma escala gráfica  em quilómetros e milhas. 

 
Fonte: http://pwp.netcabo.pt/geografia/escalas.htm (12/03/2009). 

 

A escala de um mapa será sempre uma escala de redução, pois seria impossível 

transpor para um mapa a realidade sem a reduzir. A indicação da escala no mapa é algo 

imprescindível, pois ela é a referência para as medidas a serem realizadas e para a 

compreensão do quanto a dimensão verdadeira do terreno foi reduzida. 

 

2.6 - Mapas digitais e mapas analógicos 

 
Nos princípios da cartografia, os mapas eram desenhados em vários objectos 

(pedras, folhas, pele de animais, etc.). Mas o material mais usado para o desenho de um 

mapa durante anos foi o papel e ainda se mantém também na actualidade, ou seja a 

representação em meio analógico. A cartografia convencional ou analógica é então o 

conjunto de estudos e técnicas para elaboração de cartas através do uso de aparelhos 

traçadores analógicos cujos produtos são armazenados (desenhados) em papel.  

A informação era registada através de elementos pontuais, de linha e de pontos. 

Estas entidades geográficas básicas eram apresentadas com recurso a vários artifícios 

visuais, tais como símbolos diversos, cores ou texto, sendo o seu significado explicado 

em legenda. A aquisição dos dados e a publicação do mapa impresso era uma tarefa 

demorada e muito dispendiosa, para além de em pouco tempo estar desactualizado. 

Actualmente é tal a necessidade de informações actualizada e momentânea sobre as 

alterações na superfície da terra, provocadas pela natureza e pelo homem, que os mapas 

analógicos, em parte já não correspondem a essas exigências.  

A introdução dos computadores a partir da década de 70 permitiu alterar esta forma 

de produzir mapas, e hoje em dia qualquer documento cartográfico é elaborado com 

auxílio destes aparelhos, permitindo produzir mapas em formato digital. 
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Um mapa digital é visto como um modelo numérico (digital) do mapa, criado 

através da digitalização das fontes cartográficas, via transformação fotogramétrica dos 

materiais da detenção remota, através do registro digital dos dados de trabalhos de 

campo (GPS, topografia), ou de outros métodos. 

No entanto para elaborar um mapa correctamente, não basta um computador com 

softwares de última geração se o cartógrafo ou outro profissional não tiver 

conhecimentos básicos de cartografia. 

 

2.6.1 - A produção de mapas digitais através de computadores equipados com 

programas de desenho como o CAD (desenho assistido por computador), 

trouxeram enormes vantagens para a cartografia como: 

 

- Produção mais rápida de mapas;  

- Produção mais barata de mapas;  

- Produção mais aperfeiçoada; 

- Possibilidade de actualizar os mapas a caba momento; 

- Possibilidade de inserir e retirar dados em qualquer instante; 

- Produção de cartas para fins específicos dos utilizadores;  

- Poupança do espaço de armazenamento; 

- Permiti ensaios com diferentes representações gráficas do mesmo conjunto de 

dados;  

- Permite produzir mapas difíceis de desenhar à mão, como, por exemplo, mapas 

tridimensionais;  

- Permite digitalizar mapas em papel (analógicos) e copia-los para o computador para 

o sistema digital; 

- Facilita a produção de cartas e a sua utilização quando os dados estão já em formato 

digital; 

- Facilita a análise dos dados que exigem uma interacção entre processos estatísticos 

e a representação cartográfica;  

- Minimiza a utilização da carta impressa como forma de armazenagem dos dados e 

minimiza os efeitos da classificação e generalização da qualidade dos dados;  

- São fáceis de copiar ou de um computador para outro ou para outro qualquer 

objecto de armazenamento e alguns são compatíveis com telemóveis e GPSs; 

- O mapa nunca é danificado e pode ser impresso várias vezes. 
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Com o computador e com o surgimento da internet os mapas impressos perderam 

grande parte da sua utilidade. 

Apesar de tudo a cartografia analogia vai continuar a existir, pois a sua utilização 

ainda é muito vasta em quase todos os sectores da economia. 

 

2.6.2 - Vantagem da cartografia analógica: 

 

- Permite um maior contacto com o local; 

- Permite analisar melhor o terreno, num mapa em papel;  

- É mais fácil de transportar para o terreno; 

- Por vezes consegue-se visualizar melhor uma grande área, nos mapas analogicos, 

podendo-se adaptar a escala para o efeito; 

- Nem todas as pessoas estão adaptadas as novas tecnologias; 

- É fácil de manusear; 

- É muito utilizado em promoção, publicidade e Marketing; 

- É muito utilizado em turismo, pois são fáceis de utilizar, para alem de serem 

acessíveis a todos os turistas. 

 

O mapa perdeu então o seu papel de elemento estático, para se tornar num 

instrumento sempre em mudança e sempre em actualização. 

Para mudar esta maneira de elaborar mapas para além dos computadores, como já 

vimos, muito contribuiu a informática o GPS, bem como a introdução do SIG. 

O desenvolvimento da tecnologia também fez com que houvesse uma mudança 

substancial na forma de apresentação dos mapas. Assim, encontram-se mapas em 

mídias bastante diversificadas, cada uma com as suas particularidades. Pode-se citar os 

mapas em computadores, terminais turísticos, internet, palmtops, handhelds, entre 

outros, muitas vezes implementados com possibilidade de interacção com o usuário e 

integração com outras tecnologias. 

A elaboração de mapas digitais, permite não só a divulgação dos mapas neste 

formato, mas também contribuiu para a maximização dos mapas em papel, tornando-os 

acessíveis a todos os tipos de pessoas. O turismo é exemplo deste facto, pois é o sector 

da economia mundial que mais beneficiou com a facilidade de elaboração e reprodução 

em série de mapas através do computador. 

 



 
OS MAPAS E O TURISMO 

                  

RUI MOSCA 57

 

2.7 - Tipos de mapas 

 
2.7.1 - Mapas físicos 

 

Mostram aspectos da natureza, como a variação de altitude, as divisões do relevo, as 

redes hidrográficas, os tipos de climas, tipos de vegetação, tipos de solos.  

 

- Mapa geomorfológico: representa as características do relevo de uma a região; 

- Mapa climático: indica os tipos de clima que actuam sobre uma região; 

- Mapa hidrográfico: mostra os rios e bacias que cortam uma região;  

- Mapa biogeográfico: aponta os tipos de vegetação que cobrem um determinado 

lugar;  

- Mapas topográficos: indicam todas as características de um terreno a grande escala. 

 

2.7.2 - Mapas humanos 

 

 São mapas que representam elementos específicos do espaço geográfico, como 

aspectos económicos, políticos, turísticos, etc., conhecidos também como mapas 

temáticos. 

 

- Mapa político: aponta a divisão do território em países, estados, regiões, 

municípios; 

- Mapa económico: indica as actividades produtivas do homem em determinada 

região;  

- Mapa demográfico: apresenta a distribuição da população em determinada região;  

- Mapa histórico: apresenta as mudanças históricas ocorridas em determinada região;  

- Mapa rodoviário: apresenta as auto-estradas e as estradas de uma região ou pais;  

- Mapa turístico: apresenta os recursos turísticos de uma determinada região, bem 

como as vias de acesso a esses recursos. 
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2.8 - Ler e interpretar mapas 

 
Muitas pessoas têm dificuldades de se orientar para chegar a um lugar 

desconhecido, mesmo com o auxílio de um mapa. Para se conseguir ler um mapa tem 

que se ter alguns conhecimentos básicos de cartografia. Aprender a ler e utilizar um 

mapa hoje em dia é fundamental em todos os sectores de actividade económica. Todo e 

qualquer mapa tem de ser constituído por todos os seus elementos, pois a falta de algum 

deles dificulta a sua leitura e leva os seus utilizadores a interpretações erradas. 

 

 Os mapas são divididos em dois tipos de acordo com a sua utilização: 

 

- Para serem vistos: são fáceis de serem utilizadas, logo que o utilizador olha para o 

mapa ele percebe o que representa; 

- Para serem lidos: Os utilizadores necessitam de uma utilização constante da legenda 

para compreenderem as informações contidas no mapa. 

 

Como toda e qualquer abordagem, a primeira atitude perante um mapa é a de ler o 

título para saber de que trata o conteúdo do mapa e identificar o seu tema, depois 

reconhecer a legenda, com todos os seus símbolos, localizada geralmente na parte 

inferior esquerda ou direita, a fim de se inteirar das convenções e compreender o que se 

assinala no mapa. Para se ter uma ideia das distâncias e do tamanho real do que está 

representado no mapa tem que se consultar a escala e utilizar uma régua para medir as 

distâncias em cima do referido mapa. A noção de escala, é essencial em qualquer tipo 

de mapa, como por exemplo nos mapas turísticos, onde esta permite que o turista possa 

ter uma ideia de seus deslocamentos entre diferentes sítios que deseja visitar. Por fim, o 

sistema de coordenadas estabelecido através de linhas paralelas e perpendiculares, e da 

presença da direcção do norte, são essenciais para a localização de qualquer elemento 

no terreno. Saber ler mapas faz com que uma pessoa consiga pensar, reflectir, estudar e 

conhecer uma região desconhecida.  

 

Segundo Loch (2006, pag. 27): “a função de um mapa quando disponível ao 

público é a de comunicar o conhecimento de poucos para muitos, por conseguinte ele 

deve ser elaborado de forma a realmente comunicar”. 
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Capitulo - 3: Mapas para o turismo 

 
3.1 - Mapas temáticos 
 

Os mapas temáticos são um tipo de mapa que usa uma determinada variedade de 

estilos gráficos para apresentar graficamente dados do terreno no mapa. São utilizados 

para representar diferentes aspectos da vida económica, social, ambiental, histórica, etc., 

de uma determinada região. Para tornar as informações temáticas de fácil compreensão, 

as cartas temáticas são desenvolvidas sobre uma base topográfica, pela qual os 

utilizadores se podem orientar. Embora a construção de um mapa base com as 

delimitações e localizações correctas de rios, estradas, construções, limites políticos, 

etc., a partir de levantamento topográfico ou fotografias aéreas, seja uma tarefa para 

cartógrafos e técnicos de SIG, já que depende de conhecimentos técnicos, a concepção 

de mapas temáticos, utilizando esses mapas básicos como referência, não é 

necessariamente uma actividade restrita a estes profissionais. Os mapas temáticos 

podem evidenciar mais do que apenas a posição do lugar, ou seja, vão além da 

capacidade somente para responder a questão “onde?”. Eles caracterizam o lugar. 

O mapa temático tipo representa um ou mais temas que ocorrem em um 

determinado lugar, como mapa geoambiental, mapa de aptidão agrícola, mapa 

geomorfológico e outros, no entanto apresenta apenas um tema de cada vez. A constante 

actualização dos mapas temáticos e dos seus temas é feita através dos SIGs. Qualquer 

que seja o mapa temático deve permitir a mesma compreensão por diferentes pessoas 

que venham a utilizá-lo. 

 

3.2 - Mapas turísticos  
 

A cartografia e o turismo fundem-se na cartografia turística que, é utilizada para a 

apresentação da informação turística sob a forma gráfica, dando origem aos mapas 

turísticos. Os mapas turísticos surgiram de maneira semelhante aos primeiros mapas 

temáticos, constituindo-se através da inserção de elementos turísticos, principalmente de 

forma pontual, nos mapas topográfico. Os mapas turísticos são então mapas temáticos 

pois são projectados para revelar feições e conceitos específicos, cuja finalidade é 

representar um tema pré-definido que neste caso é o turismo. 
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Estas feições são representadas por meio de símbolos e atributos específicos que 

melhor atendam ao propósito do mapa, e ao público a que se destina. O mapa turístico é 

aquele que inclui informação útil para o turismo relativa à localização urbana, às vias de 

comunicação, às várias infra-estruturas de apoio a esta actividade aos pontos de 

interesse histórico e paisagístico, bem como a todos os outros recursos turísticos. 

 

Para Filippakopoulou, V.; Nakos, B. (1995, pag. 52): “um mapa turístico tem 

características especiais que devem ser definidas para análise da sua utilidade e 

que, ao mesmo tempo, coincidam com os princípios cartográficos, como por 

exemplo: o mapa turístico é lido por pessoas de diferentes nacionalidades, culturas, 

habilidades conceituais, costumes, conceitos estéticos, o que afecta a leitura do 

mapa e interpretação dos símbolos. Ele deve representar uma grande quantidade de 

informações num espaço limitado, deve também satisfazer uma variedade de 

propósitos dos visitantes que podem ser: férias, negócios, estudos, saúde, trabalho, 

imigração, etc., e deve ser útil para organizar viagens de diferentes durações”. 

 

A maioria dos mapas turísticos destinados aos turistas, elaborados na actualidade, 

são apenas figuras ilustrativas dos pontos turísticos de um local específico. Estes mapas, 

geralmente, não apresentam escalas, nem coordenadas geográficas, nem projecção 

cartográfica, nem outras informações necessárias para considerá-los mapas com algum 

rigor. Essas figuras, sem proporção em relação à realidade, podem provocar algumas 

situações indesejáveis aos turistas. Por exemplo, um símbolo pictórico de um hotel, com 

tamanho grande, localizado na praia, pode aparentar ser mais próximo da praia do que 

realmente está. É importante que os mapas destinados aos turistas tenham rigor e 

permitam a estes ter uma percepção mais exacta do local onde se encontra um 

determinado recurso, permitindo-lhe calcular distâncias entre locais específicos, 

estabelecer rotas e consequentemente orientar-se melhor. 

O mapa temático turístico é um mapa qualitativo, em que cada símbolo representa 

um fenómeno como praias, hotéis, restaurantes, correios, etc. A comunicação 

cartográfica em documentos cartográficos turísticos tem que ser a mais eficiente 

possível, para atender satisfatoriamente os seus usuários, que são os técnicos de 

planeamento e os turistas, visto que estes últimos, geralmente não estão familiarizados 

com o manuseamento de mapas. Deve-se salientar que a responsabilidade de apresentar 

a informação é do profissional, cabendo ao usuário apenas a sua interpretação. 
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Neste sentido, ao se elaborar mapas turísticos, se o profissional habilitado para tal 

tarefa não tiver um conhecimento completo do que transmitir e também não criar um 

meio de comunicação (mapa) claro, legível e que permita ao usuário reconstituir o 

mundo real, a comunicação cartográfica não será completa, resultando falhas de 

interpretação e consequentemente erros prejudiciais ao usuário, neste caso, o turista.  

Um turista tem contacto com as mais diversas áreas da economia: transportes, 

habitação, alimentação, instituições bancárias, comércio do mais simples ao mais 

sofisticado, caracterizando um sem número de ramos diferenciados. Assim sendo, é 

muito difícil estabelecer a parte que cabe ao turismo, pois as outras áreas apesar de não 

pertencerem directamente a esta indústria, também estão ligadas ao turismo e é 

importante representa-las nos mapas turísticos.  

A generalização, muitas vezes violenta e exagerada utilizada na elaboração de 

mapas turísticos, pode eliminar informações que seriam vitais para que o turista se 

possa localizar, numa consulta ao mapa. Podem ser apresentados diferentes tipos de 

mapas turísticos aos turistas como: mapas rodoviários, mapas urbanos, localização de 

áreas importantes, serviços, transportes, entre outros, ou mapas com todas estas 

características conjuntamente. A cartografia turística tem como obrigação mostrar um 

determinado local de uma forma simples e directa, visto que o turista, não é, 

normalmente, um especialista em leitura de mapas. 

 
Figura n.º20: Mapa turístico do centro de Londres, (Reino Unido). 

 
Fonte: http://viagenslacoste.blogspot.com/2009_02_15_archive.html (10/05/2009). 
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3.3 - A importância dos mapas para o turismo 

 
Uma pessoa que tenciona partir para novos locais, antes mesmo de decidir o destino, 

sonha e imagina e, geralmente leva a cabo uma pesquisa sobre essa temática, faz uma 

prospecção de mercado no que concerne aos destinos, o que têm para oferecer, os 

preços, disponibilidade de datas, informação sobre o clima, o alojamento, informações 

sobre as atracções desportivas e culturais, informações sobre transportes, vias de 

transporte, o enquadramento geográfico, entre outras informações. 

Assim, os turistas carecem de informação actualizada, rigorosa e de fácil acesso, 

antes, durante e depois da viagem. A este cenário acresce-se ainda o factor temporal, 

que cada vez mais escasseia no seio das nossas sociedades, o que leva e suscita cada vez 

mais uma procura de informação acerca do fenómeno turístico. Praticamente toda a 

actividade do turismo, bem como todas as outras actividades, que embora não sejam 

estritamente destinadas ao turismo, mas são essenciais a este sector da economia, 

desenrolam-se num lugar, num espaço geográfico. 

Um espaço destinado ao turismo é um lugar onde o turismo actua como actividade 

económica importante ou os lugares em que se acredita haver algum potencial para o 

desenvolvimento da actividade. Considerando que a valorização de lugares para fins 

turísticos é um dado cultural, ou seja, muda no espaço e no tempo, logo todo o lugar do 

planeta pode ser considerado um lugar turístico. Portanto os espaços de turismo, não se 

restringem, só aos lugares turísticos da actualidade. Verifica-se então que a informação 

turística é essencialmente geográfica. 

A informação geográfica turística é qualquer informação física, social, biológica, 

económica, ecológica, ambiental etc., que possa ter posicionamento sobre a superfície 

terrestre através de um determinado sistema de coordenadas e que possua um interesse 

turístico. Esta informação permite localizar e descrever os espaços de turismo e os 

espaços de potencialidades turísticas, bem como outros factores fundamentais a esta 

actividade.  

Esta informação adquire-se através dos métodos mencionados no capítulo anterior 

como a fotografia aérea, o GPS e a topografia e será tratada através do SIG, produzindo 

no fim a representação exacta dos elementos e acidentes do território ou parte dele. 

Podemos considerar de uma forma geral, que qualquer mapa e com qualquer 

finalidade, pode ser considerado um mapa ao serviço do turismo. 
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 Todos os mapas ou qualquer outro sistema de orientação, são utilizados pelas 

pessoas no dia-a-dia, pelas mais variadas razões como trabalho, estudo, recreação e 

lazer. O turismo serve-se então de todo o tipo de mapas como: mapas de países, mapas 

de cidades, mapas de acidentes naturais, mapas rodoviários, cartas de transportes 

públicos e também em muitos casos só simplesmente da fotografia aérea. 

 

3.3.1 - Os mapas destinados ao turismo são de dois tipos: 

 

 - Mapas de maior precisão, que são destinados aos técnicos de turismo com o 

objectivo de efectuarem e implementarem políticas de planeamento do território;  

- Mapas, por vezes, com menos rigor, que são destinados aos turistas, com o 

objectivo de promover, informar e localizar os recursos turísticos. 

 
Segundo Duque e Mendes (2006, pag. 76): “A cartografia para o planeamento 

turístico pode ser dividida em duas vertentes: a cartografia para o planeador e a 

cartografia para o turista”. 

 
A primeira necessita da realização de um diagnóstico do qual são levantadas as 

potencialidades e os atractivos turísticos, as infra-estruturas básicas, os meios de 

hospedagem, os meios de transporte, entre outros. Uma das principais dificuldades da 

actividade turística é a manutenção e actualização rápida de todos estes dados. Itens 

acerca de belezas geográficas, eventos culturais, hotéis, parques de entretenimento, 

exposições, festivais e feiras, etc. O levantamento sistemático dos recursos naturais e 

artificiais é fundamental para a actividade turística, pois ajuda os gestores a identificar 

recursos disponíveis, as capacidades dos locais em criar novos produtos, os serviços e 

recursos eventualmente em risco por falta de planeamento ou pela influência de outros 

sectores. Um turista, ao visitar uma dada região, deseja descobrir os recantos e 

paisagens, saborear a gastronomia local, praticar alguma actividade lúdica ou conhecer 

os usos e costumes, isto é, um pouco da história e cultura do povo residente. 

Se o turista tiver um acesso fácil a esta diversidade de informação a partir da 

internet, da televisão, de quiosques especializados, ou até de um sistema instalado no 

automóvel ou no seu próprio telemóvel, o leque de possibilidades é um convite a 

interagir mais de perto com a realidade da região que escolheu para o seu lazer. 
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 A Cartografia turística é uma ferramenta indispensável aos estudos turísticos, pois 

os espaços geográficos de interesse turístico devem ser retractados através de mapas que 

facilitem a tomada de decisões por parte dos técnicos responsáveis, que ajudem os 

organismos públicos e privados na promoção e divulgação dos espaços de turismo e 

também auxiliem o turista nas suas deslocações. 

 

3.3.2 - Do ponto de vista do planeamento  

 

O planeamento consiste na definição dos objectivos, na ordenação dos recursos 

materiais e humanos, na determinação dos métodos e formas de organização, no 

estabelecimento das medidas de tempo, quantidade e qualidade, na localização espacial 

das actividades e outras especificações necessárias para canalizar racionalmente a 

conduta para o alcance dos resultados pretendidos.  

 

Para Ignarra (1990, pag. 4): “o planeamento é um processo contínuo de tomada de 

decisões, onde se prevê o curso dos acontecimentos e a situação futura desejada. 

Assim, deve ser sistemático e flexível para que se atinjam os objectivos 

determinados, tornando um processo lógico de pensamento, onde se aborda 

racionalmente e cientificamente os problemas identificados quando se analisar a 

realidade”. 

 

O território enquanto destino turístico é um sistema totalmente aberto, não é uma 

organização delimitada para a qual se podem fixar estratégias definitivas. O território é 

um espaço que devido a intervenção humana e à natureza está em permanente 

transformação e necessita de um constante planeamento. 

O ordenamento do território e as características da sua ocupação são determinantes 

para o desenrolar da actividade turística. Para gerir uma determinada área é necessário 

conhecê-la bem. 

 

Oliveira (2002, pag. 190) afirma que: “o planeamento turístico deve abranger não 

apenas um recurso ou localidade, mas também o seu entorno”. 

 

Essa abordagem mostra a importância de identificar as regiões geográficas através 

de um inventário da configuração territorial, utilizando a cartografia.  



 
OS MAPAS E O TURISMO 

                  

RUI MOSCA 65

 

O desenvolvimento mundial do turismo obriga ao planeamento do território em 

todos os seus componentes como nas infra-estruturas, hotelaria, restaurantes, eventos, 

comércio, recursos naturais, património arquitectónico, etc. 

 

3.3.2.1 - As intervenções ao nível do planeamento, nos destinos turísticos 

concentra-se essencialmente sobre: 

 

- Valorização e desenvolvimento de recursos; 

- Participar na organização de alguns espaços (Parque Temático);  

- Equipamentos e serviços de apoio aos turistas para satisfazer as necessidades 

decorrentes da sua estadia (parque de serviços para auto-caravanas, ou autocarros); 

- Acessibilidades, sinalização e informação (postos de informação turística); 

- Gestão do território turístico (planos de pormenor de desenvolvimento turístico). 

 

O planeamento turístico é um processo contínuo de pesquisa de acção e de 

intervenção que busca o melhor planeamento e organização para um determinado 

espaço turístico ou, com potencialidades turísticas. Por exemplo, a quando da 

implantação de um recurso turístico como um resort, os mapas são muito importantes 

para saber os desníveis do terreno, o relevo, tipos de vegetação, vias de acesso 

existentes e a construir, o enquadramento do empreendimento, a instalação de serviços 

auxiliares, etc. 

O mesmo acontece na reorganização de um espaço de lazer, em decadência ou por 

questões de sustentabilidade, onde através dos mapas se analisam todos os aspectos e se 

estudam as modificações a implementar. 

Para que tenha condições de sustentabilidade o espaço precisa de ser planeado de 

acordo com vários parâmetros sociais, económicos, estruturais, tendo em conta o 

desenvolvimento do turismo, o bem-estar das populações locais, a protecção do meio 

ambiente, a protecção do património cultural e arquitectónico e a harmonia com as 

outras actividades. 

Os técnicos de turismo responsáveis pelo planeamento têm a difícil tarefa de 

implementar políticas que conciliem os interesses de quem busca o lazer, em locais 

onde outras pessoas trabalham e vivem, evitando conflitos entre os residentes e os 

visitantes.  
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Sobre este tema Doris Ruschmann (1999, pag. 163) afirma: “Apenas um 

planeamento de longo prazo determinará medidas quantitativas que conduzirão à 

qualidade ideal do produto turístico, que interessa tanto à população residente 

como aos turistas. Um crescimento desordenado agride e descaracteriza o meio 

natural e urbano, fazendo com que os turistas busquem outras localidades, nas 

quais a originalidade das paisagens e a autenticidade das tradições ainda não 

foram afectadas pela sua adequação aos interesses comerciais da actividade. Os 

maiores problemas da falta de planeamento apresentam-se em núcleos turísticos 

saturados, isto é, onde o excesso de demanda criou uma oferta desordenada e 

imediatista, causando danos irrecuperáveis à natureza e ao traçado urbano”. 

 

3.3.2.2 - Segundo o mesmo autor as etapas do planeamento turístico sustentável 

são: 

- Definir e descrever fragilidade dos ecossistemas;  

- Seleccionar indicadores dos recursos e as suas condições sociais; inventários das 

condições específicas da área;  

- Definir indicadores naturais e sociais desejados; alternativas de usos de acordo com 

a fragilidade da área;  

- Analisar e seleccionar alternativas para a área;  

- Identificar as condições gerais e os objectivos da área;  

- Implementar as acções e monitorizar os resultados.  

 

O desenvolvimento sustentável deve, portanto, significar desenvolvimento social e 

económico estável e equilibrado, com mecanismos de distribuição das riquezas geradas 

e com capacidade de considerar a fragilidade, a interdependência e as escalas de tempo 

próprias e específicas dos elementos naturais. Significa, gerar riquezas utilizando os 

recursos naturais de modo sustentável e respeitar a capacidade de recuperação e 

recomposição desses recursos, criando mecanismos que permitam o acesso a esses 

recursos por toda a sociedade. 

Viabilizar esse conceito, na prática implica mudanças de comportamentos pessoais e 

sociais, além de transformações nos processos de produção e de consumo. 

Para tanto, é necessário o desencadeamento de um processo de discussão e 

comprometimento de toda a sociedade. Essas características tornam, ainda hoje, o 

desenvolvimento sustentável um processo a ser implementado. 
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3.3.2.3 - Objectivos do Planeamento Turístico: 

 

- Definir políticas e processos de implementação de equipamentos e actividades e 

seus respectivos prazos; 

- Coordenar e controlar o desenvolvimento espontâneo; 

- Promover os incentivos necessários para estimular a implantação de equipamentos e 

serviços turísticos, tanto para empresas públicas como privadas; 

- Minimizar os benefícios sócio-económicos e minimizar os custos, visando o bem-

estar da comunidade receptora e à rentabilidade dos empreendimentos do sector; 

- Garantir que os espaços necessários ao desenvolvimento turístico não sejam 

utilizados para outras actividades económicas; 

- Evitar deficiências ou congestionamentos onerosos. Por meio de uma determinação 

cuidadosa das fases do desenvolvimento das infra-estruturas; 

- Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o turismo se estrutura e 

proteger aqueles que são únicos; 

- Cientificar a autoridade política responsável pela sua implantação de todas as 

implicações do planeamento; 

- Capacitar os vários serviços públicos para a actividade turística, a fim de que se 

organizem e correspondam favoravelmente quando solicitados; 

- Garantir a introdução e o cumprimento dos padrões reguladores exigidos da 

iniciativa privada; 

- Garantir que a imagem do destino turístico se relacione com a protecção ambiental e 

a qualidade dos serviços prestados; 

- Atrair financiamentos nacionais e/ou internacionais e assistência técnica para o 

desenvolvimento do turismo e a preservação ambiental; 

- Coordenar o turismo com outras actividades  económicas, integrando o seu 

desenvolvimento nos planos económicos e físicos do país. 

 

3.3.2.4 - Locais onde o planeamento turístico é necessário:  

 

- Os locais em que as empresas turísticas se estão a estabelecer com sucesso, a fim de 

assegurar um controle eficaz do desenvolvimento no qual se incluem as medidas de 

protecção do meio ambiente;  
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- Os locais em que o crescimento  acelerado da procura, originado por um turismo de 

massa e “pacotes” organizados por operadores turísticos, provocou modificações 

rápidas nas circunstâncias económicas e sociais de um determinado espaço; 

- Os locais onde o turismo não se desenvolveu satisfatoriamente, apesar de se 

apresentarem recursos consideráveis. Nesse caso, os estudos determinarão: a 

viabilidade de implantação de outro tipo de turismo, incentivos aos empresários na 

implantação dos equipamentos correspondentes, a comparação entre o turismo local 

e outros sectores económicos; 

- Nos locais onde o desenvolvimento do turismo concorre para a degradação ou a 

erosão de sítios ou recursos únicos, apesar dos consideráveis benefícios sócio-

económico auferidos pela população receptora. 

 

3.3.2.5 - Benefícios do planeamento turístico: 

 

- Formas de desenvolver os recursos naturais e culturais, mantendo-os 

indefinidamente conservados para o futuro, e no presente; 

- Fornecimento de uma base racional, para tomada de decisão para os sectores 

público e privado em relação ao desenvolvimento turístico; 

- Optimização e equilíbrio dos benefícios económicos, ambientais e sociais do 

turismo, com distribuição equitativa desses benefícios para a sociedade, 

minimizando possíveis problemas no sector; 

- Implementação efectiva da política de desenvolvimento do turismo e do plano de 

administração contínua do sector de turismo; 

- Oferta de uma monitorização contínua do desenvolvimento do turismo; 

- Desenvolvimento económico e social; 

- Ordenamento de áreas ambientais; 

- Ordenamento/ocupação do território; 

- Desenvolvimento urbano. 

 

No turismo, o planeamento constitui o instrumento fundamental na determinação e 

selecção das prioridades para a evolução harmoniosa da actividade, determinando as 

suas dimensões ideais, para que se possa estimular, regular ou restringir a sua evolução, 

sendo que os mapas têm um papel preponderante na aplicação de um planeamento 

correcto. 
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Fotografia n.º8: La Manga del Mar Menor, (Espanha) em 1970. 

Fonte: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,681,c,373,m,1871(10/06/2009). 
 

 

Fotografia n.º9: La Manga del Mar Menor, (Espanha) na actualidade. 

 
Fonte: http://www.yourlamanga.com/images/Aerial_View_3.jpg (12/06/2009). 
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Para Ross (1990, pag. 14): "Como toda a causa tem o seu efeito correspondente, 

todo o benefício que o homem extrai da natureza tem certamente também seus 

malefícios. Desse modo, parte-se do princípio que toda ação humana no ambiente 

natural ou alterado causa algum impacto em diferentes níveis, gerando alterações 

com graus diversos de agressão, levando às vezes, as condições ambientais, a 

processos até mesmos irreversíveis". 

 

     A cartografia, nesse processo, permite prever determinados impactos que uma área 

pode sofrer, produzir uma base de dados, promover a troca de informações e fazer uma 

análise do território. A cartografia é a ferramenta principal no planeamento do espaço 

geográfico, pois permite efectuar o inventário e um cadastro sistemático dos recursos 

naturais e artificiais de um território.  

Através desta ciência os técnicos de turismo ficam a conhecer as características e 

componentes do terreno, permitindo-lhe identificar o que está mal e implementar novos 

programas com o objectivo de desenvolver um determinado local dentro de um critério 

de sustentabilidade. Actualmente a utilização de mapas quer pelos organismos públicos 

quer privados para efectuarem um planeamento correcto dos seus projectos e das suas 

políticas é muito generalizado. 

 
3.3.3 - Do ponto de vista da promoção e informação 

 

Segundo Quinn (1994, pag. 62): “No campo do turismo, fazer promoção é 

comunicar, criar e projectar imagens para persuadir o consumidor de que o destino é a 

melhor escolha”. 

 

A visita do turista ao seu destino é o momento real de consumo do produto turístico. 

Neste sentido, ao chegar a um local, o turista está imediatamente interessado em se 

localizar e em localizar os sítios e áreas mais importantes para que possa estabelecer 

uma prioridade de visitas e deslocamentos, que sejam obtidas com um máximo de 

eficiência, em um mínimo de tempo e com um custo coerente com seus recursos. 

Pode-se afirmar que os gastos com turismo, em princípio, serão sempre maiores do 

que os gastos normais de uma viagem, pois estarão sendo cobrados e prestados serviços 

de pessoal especializado. Porém, o turista exige ter um retorno compatível com este 

investimento. 
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Algo como respostas às perguntas: "Onde estou?"; "Onde vou?"; "Como vou?" e 

"Por onde vou?". A cartografia turística tem por obrigação respondê-las de uma forma 

simples e directa, para que o turista perceba “onde esta”, “onde vai”, “como vai”  e 

“por onde vai”. Para a venda de um produto turístico pode-se utilizar alguns materiais 

promocionais, entre eles estão os mapas, que têm sido utilizados no planeamento de 

viagens (elaboração de roteiros) e navegação in loco. É caracterizado como um artigo 

indispensável de equipamento de viagem, ainda mais diante do processo de 

globalização, quando na sociedade se despertou o interesse pela “descoberta” espacial. 

O primeiro guia turístico com mapas surgiu no século XIX, pelo Alemão Karl 

Baedeker, e foi utilizado pela Imperatriz Elisabeth da Áustria nas suas várias viagens. 

O turista busca, dentro do seu tempo livre, o lazer, a recreação e o descanso, por 

isso, as informações de interesse do turista tem que possuir dados sobre o ambiente 

físico, alojamento, entretenimento, cultura, historia, serviços (centros de compras, 

bancos, serviços de saúde, segurança, comunicação, transporte, etc.), ou seja informação 

sobre os fenómenos geográficos gerais e as actividades humanas. Um produto turístico 

de sucesso dependerá de um marketing extensivo e direccionado, que conduza à criação 

de novos canais de distribuição. 

 

Para Kotler (2002, pag. 7): “o marketing é um processo social e gerencial por meio 

do qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo de que precisam e também o que 

desejam, em razão da criação e da troca de produtos/serviços de valor com outras 

pessoas”. 

 
As TIC - Técnicas de Informação e Comunicação, fornecem oportunidades para a 

expansão do negócio a nível geográfico, operacional e de marketing. As exibições 

virtuais e fotografias digitais, assentes na natureza multimédia e interactiva da WEB - 

(World Wide Wed) - Rede de Alcance Mundial, dão uma nova dimensão ao marketing e 

promoção dos destinos turísticos. Toda a representação no turismo depara-se com uma 

grande quantidade de folders25, cartazes e mapas repletos de desenhos e imagens 

coloridas cuja função, é atrair o turista, pois não tem outra utilidade, a não ser a 

publicidade, provocando assim um grande impacto visual aos turistas e não só. 

____________ 
25 Folder é o nome que é utilizado para designar um tipo de impresso publicitário, com dobras. É também 

conhecido como Prospecto e é muito utilizado quando se quer passar uma grande quantidade de 

informações, ou quando se quer dar uma aparência estética diferente a alguma mensagem publicitária.  
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Os meios de que o marketing dispõe, por vezes revelam informações de um 

determinado local que não condizem com a realidade. Como tal, é necessário reflectir 

sobre uma concepção aplicada ao turismo, responsável pela sistematização e confecção 

dos mapas turísticos. A criação e manutenção de produtos turísticos competitivos são 

indissociáveis da utilização do marketing, uma vez que ele auxilia na satisfação das 

necessidades e desejos dos turistas, que se mostram a cada dia mais experientes e 

exigentes. O marketing utiliza estratégias indispensáveis para o desenvolvimento de 

produtos que atendam aos anseios de um mercado dinâmico. Integrante do composto de 

marketing, a promoção turística abrange todas as ferramentas mercadológicas utilizadas 

para a comunicação com o mercado, inclusive as técnicas usadas para promover o 

produto turístico e a forma como isso será transmitido ao consumidor. 

 

Segundo Acerenza (1991, pag. 14): “as atividades promocionais são conduzidas em 

dois níveis: a um nível institucional, isto é, de entidade vendedora, e a um nível de 

produto”. 

 

A promoção ao nível institucional caracteriza-se pelas acções desenvolvidas pelos 

organismos de turismo visando incentivar o desejo de conhecer uma localidade. 

Enquanto, a promoção ao nível do produto específico se caracteriza pelas acções 

desenvolvidas pelas empresas privadas visando divulgar os seus produtos e serviços 

disponíveis nessa mesma localidade. Em ambos os níveis os mapas turísticos são o meio 

mais utilizado para a promoção de um local. 

O marketing e a promoção assumem-se como palavras de ordem para quem quer 

efectivamente vincar e afirmar uma posição sólida no espaço do mercado do turismo, no 

entanto é necessária uma política territorial capaz de suportar tal processo. É 

imprescindível ter um conhecimento profundo do território e das suas transformações, 

estimular a pesquisa e análise da informação, disponibilizar os recursos em ambiente 

Internet, para que se possam tomar decisões recorrendo ao cruzamento de toda a 

informação actualizada, diminuindo e rentabilizando desta forma o factor temporal. 

É comum ver mapas com finalidade turística que não apresentam elementos básicos 

da cartografia, sendo meras ilustrações, o que leva muitas vezes a dificuldades na leitura 

do mesmo, no entanto estes mapas tem um grande caracter de promoção e marketing, 

tendo como principal objectivo das a conhecer os recursos turísticos de um local. 
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Figura n.º21: Mapa turístico do Egipto. 

 
Fonte: www.todoegipto.org/.../mapa-turistico.html  (02/07/2009). 

 

Apesar de todos os tipos de mapas e outros sistemas de orientação, utilizados em 

vários sectores da economia e também no turismo, este teve necessidade de criar um 

determinado tipo de mapa com simbologia própria, com escalas adequadas e com a 

utilização de cores de forma diferente. Sendo assim o técnico que elabora um mapa 

turístico, tem que o desenhar de forma a promover os recursos turísticos, sem esquecer 

os procedimentos cartográficos. 

Estes mapas chamados mapas turísticos, tem como finalidade, mostrar aos turistas 

o/ou os recursos turísticos e o melhor caminho para lá chegar. De um modo geral, é 

válido ressaltar que um mapa turístico, além de ser belo e de conter imagens dos pontos 

turísticos, deve realmente ser útil e, para tanto, deve apresentar informações físicas e 

precisas sobre um (território) determinado local. 

A divulgação dessas maravilhas naturais aumenta o interesse do público. Para se 

consolidar junto do público-alvo, designadamente turistas e visitantes, o sistema deve 

ser enriquecido com conteúdos multimédia e de carácter geográfico, histórico, cultural, 

etnográfico com o objectivo de conquistar mais turistas para um determinado espaço. 



 
OS MAPAS E O TURISMO 

                  

RUI MOSCA 74

 

Sabe-se hoje que muitos turistas procuram valores culturais, tradicionais e históricos 

genuínos, como o contacto com a natureza, os ambientes de repouso, tornando-se 

verdadeiros protagonistas do espaço visitado. Estes turistas buscam o calor humano, a 

simplicidade na maneira de viver e buscam interagir com as populações locais, 

momentos tão escassas nos grandes centros urbanos. 

 

Para Christian Jacob (1996, pag. 191): “o mapa tornou-se um objecto opaco, que 

retém o olhar sobre ele mesmo. O mapa entrou na era da suspeita. Ele perdeu a sua 

inocência. Não se pode mais, actualmente, considerar a história da cartografia sem 

uma dimensão antropológica, atenta à especificidade dos contextos culturais, e 

teórica, que reflicta sobre a sua natureza de objecto e os seus poderes intelectuais e 

imaginários”. 

 

Etnocartografia é a arte de produzir cartas para uma população ou grupo social 

onde são destacados elementos culturais e históricos. Difere da cartografia convencional 

por destacar a importância dos saberes antigos e já em esquecimento, das tradições 

inserida nas populações principalmente nos meios rurais, da história antiga e da 

natureza, valorizando o conhecimento entomológico. Etnocartografia indica a descrição 

no espaço e em escala da complexidade cultural e define a distribuição espacial dos 

fenómenos culturais. É um sector da cartografia que retracta a temática da cultura, e tem 

suscitado novos interesses por possibilitar a visão de um lugar de uma forma diferente.  

 

A informação deve ser transmitida ao turista de forma clara e precisa, visando 

informá-lo, sobre as principais características da área que abrange. Assim, os mapas 

turísticos podem ser utilizados pelas agências de turismo, ou pelo próprio turista, na 

medida em que favorecem uma leitura de carácter visual, levando à rápida interpretação 

dos fenómenos temáticos. 

 A promoção tem grande influencia na captação de turistas, pois actua como uma 

ponte entre o produto, os intermediários e o cliente final, (o turista). A promoção serve-

se de diferentes acções e instrumentos com o objectivo de aumentar e tornar constantes 

os fluxos turísticos para uma determinada localidade. 

 A actividade do turismo consiste “em comercializar as paisagens”, vender um 

determinado espaço com todos os seus recursos, para uso e desfrute dos turistas e 

viajantes, mediante a troca das receitas monetárias destes deixadas nestes espaços. 
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Fotografia n.º10: Visitante na  FITUR -  Feira de Turismo de Madrid, (Espanha). 

 
Fonte: Elaboração própria (30/01//2009). 

 

Para isso, faz-se a necessária a análise do espaço desejado, com a captura de dados, 

e o cruzamento das informações, estruturação de rotas temáticas, de trilhos, de circuitos 

turísticos, de mapas com todas as potencialidades de uma determinada região. 

O turista tem necessidade de se localizar, de saber qual o melhor caminho para um 

determinado recurso turístico e de o identificar no mapa, e a maior parte dos mapas 

existentes, dependendo da escala, estão constituídos com esses elementos. 

Grande auxílio das viagens e dos momentos de lazer são dados pelos GPSs. 

Estes equipamentos são cada vez mais populares entre ciclistas, balonistas, 

pescadores, ecoturistas, ou por aventureiros que queiram apenas orientação durante as 

suas viagens. O sistema GPS permite ao turista localizar todos os itens de interesse, no 

território natural, e transportá-los para um mapa georreferenciado. 

Nas mãos do homem comum, o seu uso pode passar por ser associado a um mapa, 

para saber por onde ir para não perder tempo precioso dos seus momentos de lazer ou 

horas de trabalho. O GPS ajuda a localizar a melhor rota para o sítio que se pretende. 

O GPS auxilia nos desportos ao ar livre para evitar situações em que se torna difícil 

regressar com os meios convencionais, auxilia na prática de desportos em que é 

necessário a localização precisa, tanto para alcançar um ponto como para regressar a 

porto seguro. Como toda a gente sabe, o transporte mais usado para as pessoas se 

deslocarem em qualquer situação é o carro. Actualmente a maioria dos automóveis, já 

trazem um aparelho de GPS incorporado. 
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Este é um exemplo de um sistema de orientação, praticamente banalizado hoje em 

dia e que tem como finalidade orientar os condutores, em viagens de trabalho ou 

turismo. 

Actualmente existem no mercado uma grande variedade de tipos de GPSs portáteis 

acessíveis ao cidadão comum, que têm um determinado erro de precisão, mas que 

permitem orientar as pessoas em qualquer local.  

Também o SIG é usado aqui para gerar mapas com os percursos de estrada, 

percursos de bicicleta, circuitos de caminhada, passeios de jipe pela serra, etc. 

Quer os GPSs, quer os SIGs, são dois elementos importantes para a elaboração de 

mapas turísticos e também para a orientação e preparação, durante o tempo destinado ao 

turismo. 

 O turista pode obter informação destes dois meios através de um telemóvel ou de 

um computador portátil com que acede à Internet em qualquer local. 

Actualmente, são os turistas quem mais utilizam os mapas quer na escolha do 

destino, quer na preparação da viagem, quer durante a viagem e estadia.  

Pode-se afirmar com toda a certeza que os mapas são um poderoso meio ao serviço 

da promoção turística, com o intuito de vender uma determinada região ou local. 

 

 

Segundo Castro (1999, pag. 80-81): “o local turístico é uma construção cultural 

que se modifica com o tempo e que pode ser bem observada nos guias de viagem e nos 

folhetos turísticos (…) Cada comunidade tem de se transformar em uma vendedora de 

bens e serviços, uma promotora dos seus produtos e do valor do seu local. Os locais 

são na verdade produtos cujos valores e identidades devem ser planeados e 

promovidos”.  
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Capitulo - 4: Metodologia e técnicas de investigação 
 

4.1 - Metodologia utilizada 
 

Metodologia significa, o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados, o estudo 

dos métodos para se fazer pesquisa científica, os quais respondem a como executá-la de 

forma eficiente.  

 

Madeleine Grawitz (1993, pag. 137) define métodos como: “um conjunto 

concertado de operações que são realizadas para atingir um ou mais objectivos, um 

corpo de princípios que presidem a toda uma investigação organizada, um conjunto 

de normas que permitem seleccionar e coordenar as técnicas”. 

 

A metodologia é então o conjunto das tarefas e ferramentas utilizadas com o 

objectivo de atingir um conhecimento detalhado e minucioso sobre um determinado 

assunto. A pesquisa entende-se como um conjunto de actividades orientadas e planeadas 

pelo pesquisador em busca de um conhecimento. 

O processo da pesquisa divide-se em várias etapas ao longo do trabalho: 

caracterização do problema, estabelecimento de hipóteses e através da metodologia 

como resolver esse problema. 

A investigação feita para a realização deste trabalho é composta por duas partes: 

uma parte teórica que consistiu na pesquisa bibliográfica e na pesquisa na Internet, e 

uma segunda parte prática que consistiu na elaboração do inquérito por questionário e 

pela entrevista estruturada. Como auxílio importante na realização deste estudo foram 

as novas tecnologias (computador, softwares adequados para trabalhar com mapas, 

gravadores, maquina fotográfica), que me permitiram descrever e registar todos os 

dados. Neste trabalho optamos pela investigação qualitativa, pois mais do que 

quantificar dados, foi nossa preocupação interpretar os mesmos. Porem alguns 

investigadores consideram que a investigação qualitativa e a investigação quantitativa, 

não são abordagens opostas mas pelo contraio, seguem caminhos que se completam. 

Na investigação qualitativa aplicada neste estudo, as quantificações de recolha e 

análise de dados são posteriormente interpretados, de forma a revelarem as suas 

relações intrínsecas, sendo estas qualitativas. 
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4.1.1 - Características do método qualitativo:  

 

- Pretende compreender e interpretar a realidade de forma, dinâmica e interactiva; 

- Procede por generalizações provisórias que se alteram por efeitos do contexto e do 

tempo; 

 - Explica com base na indução e na interpretação das diferenças; 

- Não permite replicação das investigações; 

- Desenvolve a sensibilidade do investigador; 

- Utiliza estratégias flexíveis e ajustáveis; 

- Trabalha com estudos de caso, observação participante e análise de conteúdo. 

 

 

4.2 - Técnicas de investigação utilizadas 
 

4.2.1 - Pesquisa bibliográfica 

 

Depois da escolha do assunto a investigar, a pesquisa bibliográfica é o primeiro 

passo a dar em busca de informação a cerca desse tema, que neste caso é a cartografia 

vocacionada para o turismo. A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e 

interpretação de livros, jornais, revistas, legislação, mapas e fotografias.   

Através de todos estes elementos efectua-se um apanhado do que nos interessa para 

o estudo em causa.  

 

4.2.2 - Pesquisa na Internet - Redes interligadas 

 

Actualmente não haverá nenhum trabalho académico ou outro, sem que o seu autor 

não pesquise na Internet. Poderemos até afirmar que toda a base de estudo actual e 

futura será feita com base nesta nova tecnologia. A Internet é, pois, uma imensa rede 

mundial de computadores, mais concretamente um conjunto de redes e sub-redes, 

situadas em todos os pontos do globo, compostas por computadores de todos os tipos, 

operados por pessoas de todas as idades, raças, religiões e personalidades, onde se troca 

todo o tipo de informação. De facto, a Internet torna-se cada vez mais uma ferramenta 

indispensável ao trabalho, estudo e lazer.  
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4.2.3 - Inquérito por questionário 

 

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informação 

baseando-se, geralmente na inquisição de um grupo representativo da população em 

estudo. 

Coloca-se um grupo de questões que abrangem um determinado tema de interesse 

do investigador, não havendo interacção directa entre este e as pessoas (inquiridos). 

O investigador que executa um inquérito tem como objectivo conhecer a opinião de 

um grupo de pessoas relativamente a um determinado assunto. Nas suas questões 

procura saber: “porque”, “quem”, “onde”, “como” e “o que”. 

Um inquérito divide-se em sete etapas que são: planeamento e desenho de inquérito, 

recolha de dados, acesso aos dados, preparação dos dados, análise dos dados, 

elaboração de relatórios e por fim apresentação de resultados. 

 

Neste estudo a amostra26 foi constituída por 70 pessoas. 

Os inquéritos foram distribuídos na cidade de Chaves mais respectivamente no 

Parque de Campismo (30 inquéritos), no Museu da Região Flaviense (20 inquéritos) e 

na Albergaria Jaime (20 inquéritos). 

 O inquérito por questionário foi aplicado no mês de Agosto, por ser a época do ano 

que mais pessoas visitam a cidade de Chaves. 

  O inquérito por questionário é composto por oito questões, sendo que as sete 

primeiras questões são referentes a importância dos mapas para o turismo de uma forma 

geral, e a ultima questão é referente a cidade de Chaves. 

O questionário é então um instrumento de recolha de dados, constituído por um 

serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

investigador.  

 

 

 

____________ 
26 A amostra é um elemento fundamental para a relevância de uma investigação, sobretudo porque 

raramente é possível que o estudo incida sobre todos os indivíduos potencialmente alvo do estudo, 

denominados população ou universo. Ao constituirmos uma amostra seleccionamos unidades de análise 

de uma população claramente determinada, tendo por objectivo que essa seja uma amostra representativa, 

ou seja, que possa ser tratada como se fosse a própria população.  
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4.2.4 - Entrevista  

 

A entrevista foi também uma técnica utilizada para a recolha de informação neste 

trabalho. Uma entrevista é uma conversa em que um ou mais interlocutores faz 

perguntas a uma ou mais pessoas.  

 

Segundo Morgan (1988, pag. 159) uma entrevista é: “uma conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa envolver mais pessoas dirigida 

por uma das pessoas, com o objectivo de obter informação sobre a outra”. 

 

 

4.2.4.1 - Características da entrevista: 

 

- Requer pessoal especializado; 

- Possibilita diversidade relativamente às questões e respostas; 

- Há maior eficácia de resposta; 

- Interacção directa; 

- Reformulação constante das questões; 

- Papel activo do entrevistador; 

- Oportunidade para aprofundar o tema; 

- Recolha oral da informação e possibilidade de gravar a conversa. 

 

A entrevista pode ser de várias formas: telefónica, em grupo, social e de painel, ou 

também através das TICs; e de vários tipos como: não estruturada, semi-estruturada e 

estruturada. 

Neste trabalho de investigação optámos por aplicar uma entrevista social, individual 

e estruturada.  

A entrevista social é uma entrevista aplicada num ambiente informal e descontraído 

onde uma pessoa ou um grupo avalia e forma uma opinião acerca de um ou mais 

indivíduos. 
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4.2.4.2 - Características da entrevista estruturada: 

 

- Quando é importante minimizar a variação entre as questões postas ao entrevistado; 

- Composta por questões fechadas de modo a obter dados sobre a amostra; 

- Uniformidade no tipo de informação recolhida; 

- Questões colocadas tal como foram previamente escritas; 

- As categorias de resposta estão previamente definidas; 

- A avaliação das respostas durante a entrevista é reduzida. 

 

Pontos fortes:  

 

- Facilita a análise dos dados; 

- Permite a replicação do estudo. 

 

Pontos fracos: 

 

- A flexibilidade e espontaneidade são reduzidas; 

- Reduz a possibilidade de aprofundar questões que não foram antecipadamente 

pensadas; 

- As circunstâncias e elementos pessoais, na maior parte dos casos não são 

tomadas em consideração. 

 

 

 

 

 

A entrevistada foi efectuada à Dr.ª Catarina Pinto (licenciada em geografia), 

responsável pelo sector de geografia e SIG da Câmara Municipal de Chaves. 

Devido a sua função, entendi ser a pessoa mais indicada para entrevistar no âmbito 

da aplicação da cartografia e SIG, pois a sua área de actuação é o planeamento e 

inventariação de todos os recursos do concelho de Chaves. 

A entrevista decorreu nas instalações da C.M.C. no dia 10 de Agosto do corrente 

ano por volta das 10.00 horas. 
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Capitulo - 5: Análise dos resultados  
 

5.1 - Dados pessoais dos inquiridos 
 

 

 
Quadro n.º3: Dados pessoais dos inquiridos 

 

Sexo 

  Masculino 40% 

  Feminino 60% 

   

 

Situação  

Profissional 

Activos 51.43% 

Estudantes 11.43% 

Reformados 37.14% 

   

Faixa etária 

Dos 

Inquiridos 

18 a 30 anos 17.14% 

31 a 50 anos 44.29% 

51 a 70 anos 38.58% 

 

 

Habilitações 

Literárias 

2º Ciclo 14.29% 

3º Ciclo 4.29% 

Ensino Secundário 55.71% 

Ensino Superior 25.71% 

Fonte: Elaborado a partir dos inquéritos por questionário (15/09/2009) 
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5.1.1 - Gráficos referentes aos inquéritos por questionário   
 

Os registos gráficos que se seguem mostram todos os resultados obtidos com os 

inquéritos por questionário. 

 

Gráfico n.º 1 - Resposta à 1ª pergunta do questionário: “Nas suas viagens de recreação, 

lazer e turismo, utiliza mapas?” 
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Nesta questão houve uma esmagadora maioria de turistas que responderam que 

utilizavam mapas durante as suas deslocações de turismo. Este gráfico demonstra a 

importância que tem os mapas no sector do turismo. 

 

 

De entre as respostas dadas são realçadas as seguintes: 

Sim: 

 

- São um bom meio de orientação; 

- Indispensáveis para encontrar o que 

procuramos; 

- Facilitam a deslocação; 

- Permitem chegar mais depressa; 

- São um meio de informação; 

- Oriento-me melhor; 

- Posso medir as distâncias. 

Não: 

 

- Viajo para sítios que conheço; 

- Prefiro perguntar as pessoas; 

- Não estou adaptado com a informática; 

- Viajo acompanhado por que os utiliza; 

- Tenho dificuldades em decifrar o que os 

mapas representam. 
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Gráfico n.º 2 - Resposta à 2ª pergunta do questionário: “Que tipo de mapas utiliza nas 

suas deslocações de férias?” 
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Nesta segunda questão verifica-se que apesar do surgimento de mapas em suporte 

digital através dos telemóveis, GPSs, entre outros, os mapas em papel são os mais 

utilizados. Estes resultados têm muito a ver com a idade dos inquiridos, pois enquanto 

os mais velhos preferem e estão familiarizados com os mapas em papel, já os mais 

jovens preferem os mapas em formato digital. No entanto, a percentagem de utilização 

de ambos os formatos é muito grande.  

 

Gráfico n.º 3 - Resposta à 3ª pergunta do questionário: “Em que fase de uma viagem de 

turismo, considera que os mapas são mais importantes?” 
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Os inquiridos consideraram que os mapas são importantes em todas as fases de uma 

viagem. No entanto, destacaram que de entre as várias fases de uma viagem a que 

requeria mais o auxílio dos mapas era durante a deslocação, e a que requeria menos 

auxílio dos mapas era no regresso à residência habitual. 
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Gráfico n.º 4 - Resposta à 4ª pergunta do questionário: “Em relação ao pormenor, que 

tipo de mapas turísticos prefere utilizar?” 
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Nesta questão existe uma grande percentagem de turistas que preferem mapas onde 

se identifiquem todos ou a maior parte dos elementos do terreno (monumentos, rios, 

ruas, centros comerciais, jardins, hotéis, restaurantes, parques, praias, zonas de lazer, 

etc.), com rigor e fáceis de identificar e sem a exclusão de alguns constituintes do 

terreno. Nos mapas digitais por vezes pode-se escolher e visionar uma zona maior mas 

com poucos elementos, ou optar por uma área menor mas com mais pormenores.  

 

De entre as respostas dadas são realçadas as seguintes: 

De grande escala e muito pormenor: 

 

- Um mapa turístico tem que ter as 

riquezas de uma área bem visíveis; 

 - Os mapas das cidades voltados 

para o turismo devem mostrar todos 

os seus monumentos e museus; 

- Indispensáveis para encontrar o que 

procuramos dentro de um espaço 

definido; 

- Os mapas dos parques bem 

decifrados servem para identificar 

qual o trilho a seguir. 

De pequena escala e pouco pormenor: 

 

- Prefiro mapas de pequena escala e pouco 

pormenor, pois o essencial esta lá; 

- Prefiro mapas de pequena escala pois 

abrangem uma área maior; 

- Prefiro mapas de pouco pormenor porque 

só me interessam as vias de transporte. 

- Dependendo das situações, mas os mapas 

de regiões grandes são os melhores 

porque permitem a deslocação enquanto 

os mapas de pequenos espaços só 

funcionam nesses espaços. 
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Gráfico n.º 5 - Resposta à 5ª pergunta do questionário: “No seu entender qual dos 

elementos, que compõem um mapa em formato analógico (em papel), vocacionado para 

o turismo é mais importante?” 

4.29%

48.57%

10%

37.14%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

O título

A legenda

A orientação

A escala

 
Os turistas responderam que o factor mais importante de um mapa em papel é a 

legenda, seguida da escala do mapa. Estes dois factores estão associados, pois quanto 

mais for a escala, maior é o pormenor, logo existem mais elementos a representar na 

legenda. Já o título tem pouco interesse para os turistas. 

 

Gráfico n.º 6 - Resposta à 6ª pergunta do questionário: “Nos mapas turísticos prefere 

que os elementos do terreno sejam representados na legenda através de que 

nomenclatura?” 
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Em relação ao modo de representar os elementos do terreno na legenda, a 

preferência dos turistas, vai para sua representação em miniaturas. A representação dos 

recursos desta forma permite uma mais fácil leitura do mapa, mesmo a pessoas que têm 

dificuldades de os interpretar.  
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Gráfico n.º 7 – Resposta à 7ª pergunta do questionário: “Qual a infra-estrutura turística 

e não turística que mais procura nos mapas?” 
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Na resposta a esta questão verificou-se que as infra-estruturas turísticas e não 

turísticas, mais procuradas são os monumentos, vias de acesso e restaurantes. Já as 

menos procuradas são as reservas e os parques de diversão. No meu entender, esta 

questão é muito influenciada pelo local onde foi feita, a cidade de Chaves. 

 

Gráfico n.º 8 - Resposta à 8ª pergunta do questionário: “Referente à cidade de Chaves, 

qual o local com que mais se identifica para se orientar?” 
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As termas e toda a sua envolvente, principal ex-libris da cidade, foi o local que mais 

turistas consideraram como o principal ponto de referência. Os turistas consideraram 

como outro local importante o Largo de Camões onde se encontram a Câmara 

Municipal, a Igreja da Misericórdia, a e Igreja Matriz, bem como um vasto centro 

histórico em seu redor. Como locais menos importantes estão o Terreiro de Cavalaria e 

o Largo do Arrabalde, este ultimo devido ao impasse nas suas obras. 
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5.2 - Resultados da entrevista estruturada 

 
Questões: 

 
1 - Que utilidade tem a utilização de um SIG no sector turístico? 

 
Um sistema de informação geográfica (SIG) engloba, para além de hardware e software 

específico, um conjunto de procedimentos, (métodos e técnicas) que visam gerir a informação digital 

georreferenciada, organizada em base de dados, combinando a representação de determinado espaço 

territorial, a sua relação com diferentes fenómenos e as tecnologias de informação, que, ao 

abrangeram toda e qualquer área de estudo, incluem também a área do turismo (que por si só já é 

uma área de intersecção de vários temas). 

De acordo com estas características, facilmente se conclui que as potencialidades de um SIG 

aplicadas ao sector turístico poderão ser de grande utilidade, não só no levantamento e localização 

dos recursos existentes, mas de uma forma particular como ajuda nas decisões a tomar em qualquer 

plano de gestão e de desenvolvimento. Como exemplos mais significativos, poderemos indicar talvez 

a capacidade de análise para identificação de localizações óptimas para equipamentos ou percursos 

turísticos, a representação da distribuição de fenómenos do interesse deste sector de actividade, 

avaliação dos diferentes impactos produzidos, etc. 

Pelas razões apontadas, o sector turístico (como outros) é beneficiado quando conta com o apoio 

dos sistemas de informação geográfica, já que constituem uma inestimável ajuda na avaliação da 

aptidão turística do território, bem como no planeamento e gestão dos seus recursos. 

 

2 - Qual a importância das novas tecnologias na elaboração e análise dos mapas? 

Os avanços tecnológicos, em que a cartografia digital, o processamento digital de imagens e os 

sistemas de informação geográfica assumem particular relevância, trouxeram uma enorme 

contribuição no tratamento e na manipulação de informação espacial (georreferenciada), através de 

automatização de procedimentos, traduzida muitas vezes na simples elaboração de mapas ou cartas 

temáticas, (seja por exp: um mapa de declives ou de distribuição da população em determinado 

espaço territorial, ou outros), mas também em análises de bastante complexidade das dinâmicas de 

um território. 

Dada a versatilidade que hoje apresentam as novas tecnologias, é possível a elaboração de mapas 

de tipos tão diversos que seria infindável a sua listagem. Para mim, porém, a maior importância está 

na capacidade de representação e análise do território e dos fenómenos que nele ocorrem e também 

da relação entre os mesmos, ultrapassando assim, e muito, a simples elaboração de mapas. 
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3 - No seu entender qual a importância das novas tecnologias e da internet na 

divulgação de mapas? 

 
A vulgarização das novas tecnologias e da Internet, veio alterar drasticamente o acesso e a partilha 

de informação geográfica, facilitando a procura ao utilizador, minimizando o tempo de procura e os 

esforços. Esta “revolução” veio tornar a informação muitíssimo mais atractiva e pormenorizada, 

atractividade decorrente da qualidade gráfica final, da riqueza de informação e da forte motivação 

que incute no utilizador, que muitas vezes pode ser um interveniente dinâmico no processo de 

procura. 

A internet, em conjugação com as novas tecnologias, aumentou exponencialmente a facilidade de 

procurar e obter informação (leia-se mapas inclusive) por parte do turista ou outros que pretendam 

organizar as suas viagens numa determinada área. 

 

4 - No seu entender qual a importância que têm os mapas para o planeamento do 

Turismo? 

 
Para um adequado planeamento do turismo, torna-se imprescindível o estudo integrado dos vários 

factores que sobre o mesmo têm importância: económicos, sociais, políticos, etc. Neste contexto e 

pela diversidade de factores é fácil concluir que produzam diferentes defesas do que é o 

desenvolvimento do turismo, particularmente se estivermos a considerar um desenvolvimento 

sustentável em todas as suas vertentes, pressupondo a existência de informação nas mais variadas 

áreas: recursos e atracções patrimoniais e/ou culturais; diferentes impactos desta actividade etc. 

Tratando-se basicamente de informação com uma forte componente espacial, diria que é 

impossível o planeamento sem os documentos de suporte, combinando as diferentes variáveis, a 

maior parte das vezes traduzidos em mapas de todo o tipo, imprescindível à análise e decisão que se 

impõe nas várias fases de um processo de planeamento, seja na fase de diagnóstico, implementação 

ou avaliação dos resultados. 

 

5 - Considera os mapas um elemento importante para a promoção e informação 

dos espaços de turismo? 

 
Claro. O acesso aos mapas é muito importante, já que dá ao turista a possibilidade de programar 

muito melhor todas as etapas da sua viagem e “conhecer” mesmo antes de lá ir, o local a visitar. 

Os mapas são sem dúvida um instrumento indispensável para uma melhor qualidade do turismo, 

pela sua linguagem universal, devendo contudo adequar-se à representação neles contida, sem 

margem para ambiguidades. 

Para o turista um mapa localiza com precisão todos os atractivos que uma viagem pode oferecer, 

comunicando com ele e transmitindo-lhe segurança face ao desconhecido. 
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6 - Considera importante efectuar um levantamento dos recursos turísticos do 

concelho de Chaves, e criar uma base de dados acessível a todas as pessoas? 

 
Sim. Evitaria a dispersão da informação e a demora na sua procura, deixando o utilizador sempre 

em dúvida sobre se encontrou o melhor lugar, de acordo com os critérios de escolha. 

Permitiria de uma maneira prática e cómoda, conhecer a oferta turística.  

Por outro lado, a base de dados seria um apoio na articulação entre os diferentes sectores, e um 

suporte ao próprio processo de planeamento do turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta entrevista concluiu-se que os SIGs, tem bastante utilidade no sector turístico, 

pois podem ser aplicados no levantamento e localização de recursos bem como na ajuda 

da tomada de decisão. As novas tecnologias trouxeram um melhor tratamento e 

manipulação das imagens, o que permite elaborar mapas de vários tipos. Permitem 

principalmente efectuar melhor a análise do território e as suas constantes 

transformações. A Internet veio dar um grande contributo na divulgação e troca de 

mapas, pois permite o acesso e partilha a informação georreferenciada por todas as 

pessoas. 

Conclui-se também que para efectuar um correcto planeamento é necessário estudar 

todas as outras áreas da economia, pois o turismo interfere com muitos sectores como: 

económico, social, político, etc., e por vezes não se consegue distingir o que é turístico 

ou não turístico. No que toca a promoção os mapas são um factor preponderante para 

mostrar e localizar ao turista os atractivos de um espaço. Em ambos os casos são 

necessárias ferramentas (mapas), georreferenciados. A criação de uma base de dados 

dos recursos turísticos e a sua constante actualização permitem ter ao dispor dos turistas 

e ao dispor dos técnicos de planeamento informação pronta a ser utilizada, quer por 

questões de lazer, quer por questões de trabalho ou de estudo.  
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Considerações finais 

 
O turismo é hoje em dia um dos sectores de actividade senão mesmo o mais 

importante e em constante crescimento. A maioria dos países do mundo depende muito 

das receitas do turismo. Os governos dos países têm implementado uma série de 

medidas e de programas com o objectivo de aumentar os turistas e as receitas do 

turismo. 

Para que os países consigam atingir os seus objectivos em termos turísticos, terão 

que por em prática uma serie de políticas. Essas políticas passam pela organização e 

ordenamento do território, ou seja pelo enquadramento dos empreendimentos turísticos 

de acordo com a paisagem, pela construção de infra-estrutura de acordo com as normas, 

tendo sempre em conta o meio ambiente, os recursos naturais e as pessoas, buscando 

sempre a sustentabilidade dos espaços.  

Por outro lado para que os recursos turísticos sejam conhecidos e consequentemente 

visitados e utilizados pelos turistas, é necessário uma política de promoção e 

informação. 

A cartografia desempenha um papel fulcral e principal na aplicação destas políticas, 

pois é através dos mapas que se consegue saber as características de um lugar, 

independentemente do objectivo pretendido.  

A cartografia teve nos últimos anos uma grande evolução. Para isso, muito contribui 

a fotografia aérea, os Sistemas de Informação Geográfica, o Sistema de Posicionamento 

Global e a topografia, bem como outras técnicas e sofwares específicos. 

Esta evolução deu-se não apenas a nível da produção mas também da circulação, 

manipulação e utilização de informação espacial. 

Na actualidade é fácil encontrar mapas actualizados e em tempo real de quase todo o 

globo e em qualquer dispositivo como telemóveis, GPSs, computadores pessoais. 

Também a Internet contribui para o acesso por parte das pessoas aos mapas, pois 

atraves desta tecnologia, pode-se, visionar, ampliar, reduzir e gravar um mapa de um 

determinado lugar.  

A cartografia é uma forma de comunicações que têm auxiliado o desenvolvimento 

do turismo praticamente desde que este surgiu como actividade económica. 
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O turismo necessita de meios para que o seu planeamento seja correcto e que as suas 

actividades não gerem tantos impactos negativos na natureza. 

A cartografia é um instrumento extremamente necessário, nas tarefas de 

planeamento, ordenamento e gestão do turismo, ou seja nas etapas de diagnóstico, 

implementação, avaliação e também projecção do espaço. 
 

 

A melhor forma de nos orientarmos numa área desconhecida é desenhar o local que 

queremos explorar ou para explicar um endereço a alguém, muitas vezes fazemos o 

desenho do local com as ruas, praças ou avenidas próximas. 

Tendo em conta esta descrição pode-se concluir que os mapas são utensílios 

indispensáveis para quem vai viajar seja por que motivo for.  

Os serviços turísticos, dado o seu carácter intangível, não podem ser 

disponibilizados nem experimentados antes da sua aquisição, pelo que a sua avaliação 

fica dependente da informação existente e disponível através dos mais variados 

métodos, sendo os mapas quer digitais quer analógicos a melhor forma de o fazer. 

Os mapas turísticos devem obedecer as normas da cartografia, mas devem também 

ser fáceis de interpretar e ser um meio de sedução para que o turista visite o lugar 

representado no mapa. 

 

 

Conclui-se então que a elaboração de mapas constitui um suporte imprescindível 

para o planeamento e para a promoção do turístico. 
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