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Resumo 

A série cartográfica M783 à escala 1:50 000 é produzida no Departamento de Controlo e 
Saída de Dados (DCSD) do Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE). Esta 
carta é generalizada a partir da Base de Dados Geográfica da série cartográfica M888, à 
escala 1:25 000, seguindo um processo de generalização semi-automático, não existindo a 
necessidade de adquirir nova informação. O processo em uso foi implementado no período 
de 2004 a 2005, fruto da dinâmica do CIGeoE em querer manter-se atualizado na sua área, 
possibilitando também otimizar recursos materiais e humanos. A sua implementação foi 
realizada parcialmente com base em software proprietário específico para generalização 
cartográfica tendo vindo a ser adaptado e melhorado ao longo dos anos. Este 
procedimento diminuiu o tempo de elaboração de uma folha 1:50 000, em cerca de 60%, 
rentabilizando tempo, meios humanos e materiais.  

Este processo semiautomático implementado, sendo eficaz, é de certo modo complexo. 
Funciona com o uso de diverso software tendo por base informação processada em 
programas de desenho (CAD, Microstation), com algum processamento em Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG, Geomedia), tendo por base uma sequência de ficheiros 
executáveis, apoiando-se em linguagem de programa proprietário (MDL, Microstation), 
especificamente desenvolvidos para este processo. Os sistemas baseados em ficheiros, 
apresentam algumas limitações específicas. Pelas vantagens dos SIG e das bases de dados 
espaciais em termos de gestão da informação geográfica, foi decidido dar-se início à 
migração dos dados geográficos do CIGeoE para uma base de dados relacional 
(PostgreSQL) inserindo os diversos componentes algorítmicos num sistema integrado de 
generalização cartográfica. 

Este projeto tem como objetivo a implementação de uma infraestrutura de dados espaciais 
desenvolvida sobre a extensão PostGIS do PostgreSQL a partir da qual são desenvolvidos 
algoritmos e operadores tendo em vista a automatização de parte do processo de 
generalização cartográfica da carta 1:25 000 do CIGeoE para outras escalas menores. A 
base de dados relacional espacial foi estruturada com um conjunto de classes assente nas 
entidades geográficas representadas na Carta Militar 1:25 000, com a qual interage uma 
aplicação em python com diversas operações que efetuam de forma automática a 
generalização semântica e geométrica da maioria das entidades representadas na carta de 
menor escala. Foi usado o QGIS como desktop para visualização e exploração dos dados. 
Foi tido igualmente em conta o contexto espacial das operações realizadas sobre as 
diferentes entidades geográficas e outros projetos desenvolvidos no CIGeoE. É 
apresentado um estudo de caso para a transformação da escala 1:25 000 para a escala 
1:50 000. Este projeto foi desenvolvido no âmbito da tese de Mestrado em Engenharia 
Geográfica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

 

 

Palavras-chave: Generalização cartográfica, Manipulação de dados, Sistema de Informação 
Geográfica, Base de Dados Relacional.  
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Abstract 

The cartographic series M783 on the scale 1:50 000 is produced in Centro de Informação 
Geoespacial do Exército (CIGeoE). This map is widespread from the Geographic Base of 
series M888 , scale 1:25 000 , following a semi-automatic generalization process, and there 
is no need to acquire new information. The process in use was implemented in 2004 and 
2005. The implementation was partially performed based on specific proprietary software 
for cartographic generalization and has been adapted and improved over the years. This 
procedure reduced the time to draw up a map scale 1:50 000, about 60 % , maximizing 
time, human and material resources . 

The semi-automatic process implemented is effective, but is somewhat complex. It works 
with various software based on information processed in drawing programs ( CAD , 
Microstation ) , with some processing in Geographic Information Systems (GIS, Geomedia), 
based on a sequence of executable files , relying on language proprietary software ( MDL , 
Microstation ), specifically developed for this process. The systems file-based has some 
limitations. By the advantages of GIS and spatial databases in terms of management of 
geographic information, it was decided to be initiated the migration of geographic data to 
a relational database (PostgreSQL) and insert and integrated the various algorithmic 
components on a generalization cartographic system. 

This project aims to implement a spatial data infrastructure developed on the PostGIS 
extension from PostgreSQL, where are developed algorithms and operators to automation 
the generalization cartographic process of scale map 1:25 000 from CIGeoE for others 
minors scales. The spatial relational database was structured with a set of classes based on 
geographical entities represented on the scale maps 1:25 000, which interacts with an 
application in python with various operations that perform automatically semantic and 
geometric generalization of most entities represented in the map of smaller scale. QGIS It 
was used as the desktop for viewing and exploration the data. It was also taken into 
account the spatial context of transactions concerning the different geographical entities 
and other projects developed in CIGeoE. A case study is presented to the transformation of 
scale map 1:25 000 for the scale 1:50 000. This project was developed under the Master's 
degree in Geographic Engineering, from Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL). 
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CAPITULO I – INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução 

No âmbito do Mestrado de Engenharia Geográfica e em coordenação com a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), foram propostos pelo Centro de Informação 

Geoespacial do Exército (CIGeoE) alguns temas para projetos a desenvolver com vista à 

obtenção do grau de mestre de Engenharia Geográfica. O tema do projeto proposto a ser 

desenvolvido foi o de generalização da Carta Militar 1:25 000 para representação à escala 

1:50 000. 

O processo de generalização em uso no CIGeoE foi implementado no período de 2004 a 

2005, possibilitando otimizar recursos materiais e humanos, em algumas folhas 1:50 000, 

reduzindo mais de 60% do tempo de elaboração. A sua implementação foi realizada 

parcialmente em software proprietário específico para generalização cartográfica tendo 

vindo a ser adaptado e melhorado ao longo dos anos. O processo implementado, 

apresenta alguma complexidade, devido ao diferente software em que se apoia. Sendo 

eficaz, apresenta as limitações próprias dos sistemas baseados em ficheiros.  

Fruto de novas exigências da conjuntura atual, pelas vantagens dos SIG e das bases de 

dados, foi decidido dar início à migração dos dados geográficos do CIGeoE para uma base 

de dados relacional (PostgreSQL) e fazer a integração dos diversos componentes 

algorítmicos num sistema integrado de generalização cartográfica. Pretende-se 

automatizar o processo de generalização semântica e geométrica da carta 1:25 000 do 

CIGeoE para outras escalas menores. Foi desenvolvido um estudo de caso para a 

generalização da Carta Militar 1:25 000 para a Carta Militar 1:50 000. Para a realização 

deste projeto privilegiou-se o uso de software open source.  
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1.2. Objetivo 

O projeto teve como objetivo a implementação de uma infraestrutura de dados espaciais 

com base na qual foram desenvolvidos algoritmos e operadores tendo em vista a 

automatização do processo de generalização cartográfica da Carta Militar 1:25 000 do 

CIGeoE para outras escalas menores. 

A estratégia consistiu na implementação de uma base de dados relacional espacial em 

PostgreSQL com extensão PostGIS, com uma estrutura de classes que contempla as 

entidades geográficas representadas na Carta Militar 1:25 000, o desenvolvimento em 

python de uma aplicação com operadores e algoritmos que efetuam de forma automática 

a generalização semântica e geométrica da maioria das entidades representadas na Carta 

Militar 1:50 000. 

1.3. Enquadramento institucional 

O Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), com base no Decreto 

Regulamentar n.º 11/2015 de 31 de julho, sucedeu ao Instituto Geográfico do Exército 

(IGeoE) sendo o herdeiro natural do espólio e das tradições cartográficas militares 

portuguesas. 

O CIGeoE passou a ser o órgão responsável pela cartografia do Exército. 

1.4. Missão do CIGeoE 

A missão do Centro de Informação Geoespacial do Exército é, de acordo com a mais 

recente definição, prover com informação geográfica o Exército, as Forças Armadas, as 

Forças de Segurança e a comunidade civil, assegurando a execução de atividades 

relacionadas com a técnica cartográfica, e promover o acompanhamento e o 

desenvolvimento de ações de investigação científica e tecnológica no âmbito da ciência 

geográfica. 

As suas competências estão devidamente reguladas, de acordo com o Artigo 64º do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2015. 
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1.5. Organização do CIGeoE 

O CIGeoE está organizado numa estrutura hierárquica em diferentes Centros e 

Departamentos de acordo com as funções específicas. 

A sua organização geral está de acordo com a Figura 1 

 
Figura 1 – Organização do Centro de Informação Geoespacial do Exército. 

As competências do Centro de Produção Cartográfica (CPC), são: 

“Planear e executar todos os trabalhos destinados à obtenção e produção de cartas, 

plantas e outra documentação e informação geográfica necessárias ao Exército, aos 

outros ramos das Forças Armadas e, se necessário, a outras autoridades”  

O Centro de Produção Cartográfica é constituído por três Departamentos:  

 Departamento de Aquisição de Dados (DAD); 

 Departamento de Processamento de Dados (DPD); 

 Departamento de Controlo e Saída de Dados (DCSD); 

A missão do Departamento de Controlo e Saída de Dados é processar a informação digital 

para suporte analógico, bem como executar o controlo de qualidade dos dados 

geográficos e da produção cartográfica analógica. 

A Secção de Edição, onde fisicamente decorreu o estágio, faz parte do DCSD. É nesta 

secção que se executam as operações de transformação sobre a informação em formato 

vetorial para o formato raster, que posteriormente dará origem à informação em formato 

analógico (papel). 

A sua missão é a edição das séries cartográficas M888 à escala 1:25 000 e M783 à escala 

1:50 000.  
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1.6. Organização do documento 

O primeiro capítulo deste relatório surgiu com um carater introdutório, fazendo uma 

introdução ao tema, definindo o objetivo do projeto desenvolvido, dando o 

enquadramento institucional com a missão e competências do CIGeoE. Neste capítulo foi 

também descrita a sua organização geral, detalhando a secção onde foi realizado o 

projeto. 

No segundo capítulo são abordados temas relacionados com a generalização, as suas 

diversas vertentes, principais algoritmos e operadores utilizados e ainda o contexto 

geográfico. 

No terceiro capítulo é descrito de forma resumida o processo de generalização da Carta 

Militar 1:25 000 para a escala 1:50 000 em uso no CIGeoE, mostrando o passado recente e 

a sua evolução até ao presente. Neste capítulo é apresentado o projeto em si e uma 

possível abordagem à generalização orientada para o modelo da carta 1:25 000 para a 

carta 1:50 000, com um estudo de caso usando para o efeito ferramentas SIG open source, 

explorando as vantagens das bases de dados. São também descritos os passos do que foi 

implementado e testado, apresentando possíveis soluções a usar no tratamento das 

entidades geográficas com as diversas geometrias, na produção da Carta Militar 1:50 000 

por generalização. 

No final do relatório apresentam-se algumas conclusões e propostas para trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO II – GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

2.1. Conceitos de generalização 

Existem várias definições e conceitos de generalização. Segundo o Dicionário de Ciências 

Cartográficas, (Gaspar, 2004), generalização cartográfica é uma “Operação de abstração 

cartográfica que consiste em classificar, simplificar e, de um modo geral, harmonizar os 

elementos de informação a incluir numa carta, de acordo com a sua escala e finalidade…”. 

Esta definição encerra em si vários conceitos sobre os quais vários investigadores têm 

desenvolvido os seus estudos. É preciso diferenciar entre os aspetos resultantes da 

representação gráfica dos que derivam da modelação a diferentes níveis de resolução 

espacial e semântica. Estas duas categorias têm motivado a investigação em duas áreas: 

generalização orientada para o modelo e generalização cartográfica. A generalização 

orientada para o modelo tem como objetivo facilitar o acesso aos dados, a generalização 

cartográfica, como já referido, incide sobre a própria representação cartográfica. A 

generalização orientada para o modelo baseia-se na manipulação da base de dados e é 

independente da representação cartográfica. No entanto, os dois modos de generalização 

são normalmente complementares. A generalização orientada para o modelo (model-

oriented) pode ser percursora da generalização cartográfica (graphic-oriented), (Catalão, 

2013). Segundo (Jones, 2003), citado por (Lopes, 2005), os dois tipos principais de 

generalização são:  

 Generalização semântica – baseado na escolha inicial da informação relevante a 

ser apresentada no mapa; 

 Generalização geométrica – baseado na manipulação das caraterísticas das várias 

entidades geográficas representadas no mapa. 

Deve ser também lembrada a generalização contextual, mais difícil, que presentemente é 

executada manualmente.  

2.2. Generalização Automática  

A questão da generalização automática tem sido um tema bastante debatido, tendo 

evoluído com as inovações na área da informática, com o desenvolvimento da inteligência 
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artificial, de novos algoritmos e outras inovações que tentam a máxima automatização do 

processo de generalização. 

Várias propostas foram sendo apresentadas abordando esta temática, mas na sua maioria 

as metodologias adotadas baseiam-se nas interações com os dados através de algoritmos 

algo “cegos” e o funcionamento destes depende da forma de armazenamento dos dados 

e dos respetivos parâmetros escolhidos para os referidos algoritmos.  

Têm surgido outros métodos, como é exemplo a inteligência artificial mas que se 

encontram ainda numa fase de investigação e desenvolvimento.  

Também em Portugal tem havido interesse por esta temática, como é o caso do projeto I 

& D CartGen do CINAMIL (Centro de Investigação da Academia Militar), projeto iniciado 

no IGeoE, dirigido pelo Tenente-Coronel José Travanca Lopes, tendo obtido resultados 

bastante aceitáveis na generalização de curvas de nível e linhas de água recorrendo a 

técnicas de inteligência artificial testando redes neuronais e árvores de classificação e 

regressão, (Lopes & Catalão, 2015). 

Os processos mais utilizados atualmente são semi-automáticos, onde o cartógrafo 

controla o processo, selecionando as entidades cartográficas a generalizar, escolhendo os 

algoritmos e respetivos parâmetros a aplicar. É ainda o cartógrafo que executa as últimas 

validações e correções. O resultado final da generalização de uma carta não corresponde 

assim a uma simples soma de processos individuais de generalização dos elementos que 

compõem a carta. É necessário ter uma visão holística de todo o processo, o que torna 

bastante difícil um processo puramente automático, se não impossível, também da forma 

como os dados são manipulados e armazenados em Bases de Dados, como estas são 

pesquisadas e ainda como os algoritmos processam esses dados.  

Tudo isto leva a que a generalização automática continue a representar um enorme 

desafio para a investigação científica e tecnológica na área das ciências geográficas. 

2.3. Operadores 

2.3.1 Classificação 

Em termos de classificação dos operadores utilizados, diversas correntes têm sido 

apresentadas e seguidas por vários investigadores, referindo na sua maioria os mesmos 
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operadores mas organizados de forma diferente. Apresenta-se de seguida uma possível 

classificação que se considerou bastante equilibrada e completa definida por (Li, 2007), 

onde resumidamente são definidos seis conjuntos diferentes de operadores de 

generalização, que agregam um total de quarenta. Os seis grupos de operadores atrás 

referidos podem atuar sobre: 

Pontos individuais; conjuntos de pontos; linhas individuais; conjuntos de linhas; polígonos 

individuais e conjuntos de polígonos. 

A sua classificação baseia-se no tipo de entidade geográfica a que se destinam, sendo por 

vezes utilizado o mesmo operador para diferentes tipos de entidades geográficas. 

2.3.2 Operadores sobre pontos individuais  

Deslocamento (Displacement): afastamento de uma entidade pontual de outra entidade 

geográfica devido à distância entre ambos ser menor que um determinado limiar definido 

para a escala de representação; 

Eliminação (Elimination): eliminação de uma entidade pontual individual menor que 

determinado limiar definido para a escala de representação; 

Ampliação (Magnification): Ampliação de uma entidade pontual o suficiente para ser 

representada a determinada escala. 

 
Figura 2 – Operadores sobre elementos pontuais individuais. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.3.3 Operadores sobre conjuntos de pontos  

Agregação (Agregation): agrupamento de uma série de entidades pontuais num único 

elemento pontual; 

Regionalização (Regionalization): definição da fronteira da região abrangida pelas 

entidades pontuais de forma a transformá-la numa entidade do tipo polígono; 

Omissão selectiva (Selective omission): seleção das entidades pontuais a representar, em 

determinada escala, omitindo outras; 

Simplificação (Simplification): redução da complexidade da estrutura eliminando algumas 

entidades pontuais, mantendo a estrutura original; 

Tipificação (Typification): manutenção do padrão típico do conjunto de elementos 

pontuais, removendo alguns deles. 

 
Figura 3 – Operadores sobre conjuntos de elementos pontuais. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.3.4 Operadores sobre linhas individuais 

Deslocamento (Displacement): deslocamento de uma entidade linear numa determinada 

direção; 

Eliminação (Elimination): eliminação de uma entidade linear, com um comprimento 

abaixo de determinado limiar para a escala de representação; 

Generalização (Generalisation): cria uma nova entidade linear onde a estrutura principal é 

mantida removendo pequenos detalhes, reduzindo o número de vértices da linha; 

Modificação parcial (Partial modificaton): modificação da forma de um segmento ou troço 

de uma entidade linear; 

Redução de pontos (Point reduction): reduz o número de pontos ou vértices para 

representação da entidade linear mantendo os considerados críticos; 

Suavização (Smoothing): tornam a entidade linear mais suave; 

Tipificação (Typification): mantem o padrão típico da entidade linear, removendo alguns 

pontos ou vértices. 

 
Figura 4 – Operadores sobre linhas individuais. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.3.5 Operadores sobre conjuntos de linhas  

Omissão seletiva (Selective omission): seleção das entidades lineares a serem 

representadas na escala de representação e omissão de outras; 

Colapso (Collapse): transformação de uma entidade linear de duas formas possíveis, anel 

para entidade pontual ou duas entidades lineares para uma única; 

Realce (Enhancement): faz com que as características das entidades lineares se 

mantenham claras, ou seja realçadas; 

Fusão (Merging): combina duas ou mais entidades lineares próximas umas das outras; 

Deslocamento (Displacement): deslocamento de uma entidade linear afastando-a de 

outra. 

 
Figura 5 – Operadores sobre conjuntos de linhas. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.3.6 Operadores sobre polígonos individuais 

Colapso (Collapse): transformação de um elemento tipo polígono num elemento pontual; 

Deslocamento (Displacement): deslocamento do elemento do tipo polígono para resolver 

problemas de conflitos; 

Exagero (Exageration): representa um pequeno polígono numa menor escala, visto o 

original ser demasiado pequeno para se conseguir representar; 

Eliminação (Elimination): eliminação de elementos do tipo polígono com área inferior a 

determinado limiar; 

Simplificação (Simplification): torna a forma mais simples; 

Divisão (Split): dividir uma área de conexão estreita, em duas. 

 

 
Figura 6 – Operadores sobre polígonos individuais. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.3.7 Operadores sobre conjuntos de polígonos  

Aglomeração (Agglomeration): transforma elementos do tipo polígono delimitados por 

espaços estreitos em elementos do tipo polígono separados por linhas; 

Agregação (Aggregation): combina elementos do tipo polígono separadas por um espaço 

aberto; 

Amalgamação (Amalgamation): combina elementos do tipo polígono separados por 

outras entidades; 

Dissolver (Dissolving): divide uma entidade do tipo polígono menor que determinado 

limiar, atribuindo-a às entidades do tipo polígono adjacentes; 

Fusão (Merging): combina duas entidades do tipo polígono adjacentes numa única; 

Mover (Relocation): move entidades geográficas para resolver problemas de conflitos; 

Simplificação estrutural (Structural simplification): omite as entidades geográficas 

menores que determinado limiar mantendo a estrutura do conjunto; 

Tipificação (Typification): mantém o padrão típico de uma estrutura de entidades do tipo 

polígono. 

 
Figura 7 – Operadores sobre conjuntos de polígonos. 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.4. Triangulação de Delaunay e Diagrama de Voronoi 

A triangulação de Delaunay e o diagrama de Voronoi têm sido bastante usados como 

estruturas de dados para suportarem a representação em várias escalas (Jones et 

al.,1995; Ai e Liu, 2002; Li et al., 2004), citado por (Li, 2007). 

Existe uma relação entre estas duas estruturas, como é possível observar na Figura 8.  

 
Figura 8 –Triangulação de Delaunay (a cinzento)  

e Diagrama de Voronoi (a verde). 

O diagrama de Voronoi é formado pelas mediatrizes dos lados dos triângulos (edges), e a 

triangulação de Delaunay pode ser obtida juntando os pares de pontos com lado (edge) 

comum do diagrama de Voronoi. 

2.5. Noção de Algoritmo 

2.5.1 Introdução 

A generalização cartográfica é um problema complexo que recorre a diversos algoritmos 

que utilizam diversos operadores. Para a resolução de diversos problemas desta temática 

e com a evolução tecnológica foram sendo desenvolvidos os referidos algoritmos e outros 

foram mesmo substituindo os existentes.  

Em determinados problemas de generalização são usados diversos operadores em que 

numa determinada sequência conseguem obter resultados com boa qualidade, com uma 

intervenção mínima do ser humano, poupando bastantes recursos humanos e materiais. 
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De acordo com o tipo de entidade geográfica a generalizar surgiram diversas soluções 

com resultados por vezes diversificados, consoante o tipo e os parâmetros usados. 

Existem assim bastantes algoritmos. Seria deveras exaustivo para este trabalho, se não 

impossível descrevê-los a todos. Desta forma foram abordados alguns deles que de forma 

direta ou indireta foram utilizados na elaboração deste projeto. 

2.5.2 Algoritmos para entidades do tipo ponto  

Sobre entidades do tipo ponto realizam-se sobretudo operações de agregação e seleção 

omissiva. 

Em operações de agregação um dos problemas que surge é como agrupar as entidades 

pontuais. Surgiram alguns algoritmos para resolver este problema. Os mais conhecidos 

são: o “k-Means” e o “ISODATA”. 

 A ideia do algoritmo “K-means” (MacQueen, 1967), é dividir o conjunto de elementos 

pontuais (N) por um número (K) escolhido de “clusters” (grupos ou classes) exclusivos.  

O “ISODATA” (Interative Self-Organizing Data Analysis Technique Algorithm) (Tou and 

Gonzalez, 1974), é um algoritmo iterativo. Não necessita de se especificar o número de 

clusters desejado. Começa por considerar apenas um cluster e depois por divisões 

sucessivas dos elementos pontuais considerando o desvio padrão dos valores dos 

elementos pontuais  em X e Y em relação ao ponto central (cluster inicial), vai agrupando 

os elementos pontuais em novos clusters, (Li, 2007). Se todos os elementos pontuais 

tiverem a mesma importância, após a resolução do problema de agrupar os elementos 

pontuais, surge a questão de representação do cluster por um único elemento pontual. O 

elemento pontual a usar deverá ser o mais representativo desse agrupamento. Tal como 

refere (Li, 2007) surge a seguinte questão: “Qual é o elemento mais representativo?”. Em 

termos estatísticos surgiram diversas opções: a moda, a média, a mediana, o elemento 

pontual mais próximo da média. Em termos geográficos, de forma a manter-se uma maior 

exatidão, uma forma de seleção será escolher os elementos pontuais mais próximos da 

média de cada agrupamento (cluster). 

A seleção omissiva surgiu para resolver outro problema que normalmente surge associado 

à generalização sobre entidades pontuais, aquando da redução da escala de um mapa. 

Que entidades se devem ignorar (eliminar) e que entidades se devem selecionar para a 
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nova escala? Para simplificar a estrutura desse conjunto de elementos pontuais a serem 

representados numa menor escala, são necessários parâmetros que descrevam 

convenientemente esse conjunto. Diversos parâmetros podem ser tidos em conta como é 

o caso da área de distribuição geográfica, da densidade relativa, da informação estatística 

como a média, a moda e o desvio padrão, entre outros. 

Vários algoritmos surgiram com o intuito de simplificar estruturas de elementos pontuais, 

por seleção omissiva, e que normalmente respeitam o princípio da seleção ou lei radical 

(Töpfer and Pillewizer,1966), citado por (Li, 2007). Este princípio, expressa a relação entre 

a escala do mapa e o número de entidade geográficas representados, verificando-se que 

muitos processos tinham relação direta com a raiz quadrada da escala do mapa. Töpfer e 

Pillewizer em 1966 formularam o princípio da seleção:  

N𝑇 = N𝑆  × √(
S𝑆

S𝑇
)

𝑛
,   S𝑇 >  S𝑆                                                              (1) 

Onde N𝑆 e N𝑇 representam o número de entidades geográficas do mapa de origem 

(source) e do mapa de destino (target), respetivamente. S𝑆 e S𝑇 são os módulos das 

escalas dos mapas considerados. O expoente 𝑛 pode ter os valores 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, cuja 

interpretação é a seguinte: 

𝑛 = 0          Não há seleção 
𝑛 = 1~3    Densificação da imagem 
𝑛 = 4          Igual densidade  

𝑛 = 5          Diminuição da densidade  

 

Partindo deste princípio, foram desenvolvidos diversos algoritmos. Foi desenvolvido um 

algoritmo por Ai e Liu, (2002), citado por (Li, 2007) que preserva as características da 

distribuição geográfica das entidades pontuais após a simplificação. Os parâmetros que 

consideraram mais importantes e tentaram preservar foram o intervalo da distribuição 

geográfica dos elementos pontuais e a sua densidade relativa. 

O princípio de funcionamento deste algoritmo é ir eliminando elementos, considerando o 

diagrama de Voronoi, até se atingir o número de elementos definido inicialmente pelo 

princípio da seleção, (Töpfer e Pillewizer, 1966), citado por (Li, 2007). Resumidamente, 

começa-se por determinar o número de elementos pontuais a reter, pelo princípio da 

seleção já referido. De seguida determina-se o intervalo geográfico de distribuição dos 

elementos pontuais. No passo seguinte simplifica-se a fronteira do conjunto dos 
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elementos pontuais considerados, através de um algoritmo para redução de pontos como 

o Douglas-Peucker (descrito mais à frente). Posteriormente é definido um ranking, 

atribuindo um valor a cada entidade pontual pela seguinte fórmula: 1/Avd,i , onde Avd,i é a 

área da região Voronoi da entidade pontual i. São depois eliminados os elementos 

pontuais com valor mais elevado. Após essa eliminação é atualizado o diagrama Voronoi e 

os valores das entidades pontuais. Vai-se repetindo a eliminação de elementos, a 

atualização do diagrama de Voronoi e a atualização dos valores de cada elemento pontual 

até se obter o número de entidades pontuais desejado definido pelo princípio da seleção 

atrás mencionado. 

Um exemplo da aplicação deste algoritmo pode ser observado na Figura 9 e Figura 10.  

 
Figura 9 – Elementos iniciais pontuais (538 elementos) e Diagrama de Voronoi. 

Fonte: (Li, 2007). 

 
Figura 10 – Diagrama de Voronoi e elementos pontuais após simplificação (265 elementos). 

Fonte: (Li, 2007). 
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2.5.3 Algoritmos para entidades do tipo linha  

Encontra-se na literatura um elevado número de algoritmos para generalização de linhas. 

Estes algoritmos podem ser divididos em 3 grupos: 

 Algoritmos de simplificação ou redução de pontos; 

 Algoritmos de suavização; 

 Algoritmos para alteração de escala (scale-driven); 

Apenas será descrito o primeiro algoritmo 

Os algoritmos de simplificação ou redução de pontos, visam reduzir o número de pontos 

usados para representar uma linha curva. Foi uma importante questão no passado, visto 

que a capacidade de armazenamento computacional era bastante limitada. Assim, muitos 

algoritmos foram desenvolvidos com esse objetivo. Na Figura 11 a), a linha original é 

representada por vários pontos, mas apenas alguns deles são selecionados pelo algoritmo 

para representar a linha original. A Figura 11 b), mostra uma das várias possibilidades.  

 
Figura 11 – Princípio básico dos algoritmos de redução de pontos. 

A ideia subjacente aos algoritmos de simplificação de linhas, deve-se a (Attneave , 1954), 

citado por (Li, 2007), em que foi verificado que alguns pontos, mais ricos em informação 

do que outros, são suficientes para caracterizar a forma de determinada entidade 

geográfica. Estes pontos são designados, na ciência geoespacial, de pontos críticos, (Li, 

2007). Na Figura 11 os pontos críticos definidos foram o A, B,C e D. 

Os diversos algoritmos de simplificação de linhas baseiam-se nas relações e características 

entre os diversos pontos críticos e a forma como são selecionados. Entre outras é de 

salientar técnicas que se baseiam nas distâncias entre pontos, na distância perpendicular 
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entre determinado segmento e determinados pontos, outros ainda baseados em ângulos 

e outros baseados em áreas. 

Determinado software integra determinados algoritmos nas suas funções e aplicações, 

outros possibilitam escolher o algoritmo a usar. 

O software usado neste projeto tem determinadas funções predefinidas com 

determinados algoritmos, possibilitando também desenvolver e implementar outros 

algoritmos. Um dos algoritmos de simplificação de linhas usado no PostGIS é o algoritmo 

de Douglas–Peucker, em que o princípio de funcionamento está ilustrado na Figura 12. 

O algoritmo começa a partir do ponto 1 (primeiro ponto) e ponto 12 (o último ponto) para 

descobrir a maior distância de todos os outros pontos e a linha 1-12. Neste exemplo é a 

distância ao ponto 8. Esta distância é comparada com um critério dado. Se for maior do 

que o critério, o ponto 8 é selecionado como um ponto crítico e a curva é dividida em dois 

segmentos. Este ponto torna-se o ponto inicial para ambos os segmentos curvos. Repete-

se o processo e o primeiro segmento é dividido em dois, sendo selecionado o ponto seis. 

O segundo segmento é dividido em dois e é selecionado o ponto 10. Os pontos 1, 6, 8, 10 

e 12 são os pontos críticos detetados, (Li, 2007). 

 
Figura 12 – Princípio de funcionamento do algoritmo de Douglas-Peucker. 
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2.5.4 Algoritmos para entidades do tipo polígono 

Os algoritmos sobre entidades do tipo polígono são também inúmeros, pois para além dos 

específicos sobre este tipo de entidade geográfica também podem ser usados alguns 

específicos de entidades lineares, se atuarmos sobre o polígono, considerando apenas a 

sua linha exterior.  

De uma forma bastante abrangente podemos classificar em 02 grandes grupos : 

a) Algoritmos sobre polígonos individuais; 

b) Algoritmos sobre grupos de polígonos; 

Neste projeto foi abordado essencialmente a alínea b). 

Vários algoritmos são usados essencialmente para combinarem as entidades geográficas 

do tipo polígono existentes, usando operadores de agregação e amalgamação. Se um 

polígono se encontrar isolado, e se o pretendido for a passagem para uma escala bastante 

menor, pode esse polígono passar a um ponto, dando-se o colapso desse polígono. 

Um exemplo da sua aplicação foi dado por (Li et al, 2004), citado por (Li, 2007), para 

resolver o problema da morfologia urbana, de como os edifícios se deveriam agrupar 

(quarteirões, bairros, zonas, etc). Ao ser alterada a escala os edifícios são agrupados de 

forma diferente e a sua representação será também distinta. No exemplo seguinte os 

dados de origem (edifícios) estão à escala 1:10 000 e por generalização são obtidas outras 

escalas (1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), como se pode verificar na Figura 13 e 

Figura 14, a seguir indicadas. 
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Figura 13 – Agrupamento de edifícios à escala 1:10 000 para generalizar para várias escalas. 

 
Figura 14 – Transformações dos edifícios agrupados para as várias escalas. 

2.6. O Contexto Espacial na Generalização Cartográfica 

O espaço geográfico pode ser representado de diferentes formas, de acordo com a escala 

usada e o nível de detalhe pretendido. Assim para esta representação são feitas análises 
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em diferentes níveis, desde a identificação de elementos individuais, passando por grupos 

de entidade geográficas, até à da totalidade do espaço representado. 

Na generalização cartográfica, as entidades geográficas representadas não devem assim 

ser consideradas isoladamente. A forma de processamento dessas entidades geográficas 

depende do seu contexto espacial. A dificuldade associada ao contexto da generalização 

reside no facto dos algoritmos aplicarem os mesmos critérios independentemente do 

contexto geográfico, (Lopes, 2011). 

Neste projeto verificou-se que as zonas edificadas influenciam outras entidades 

geográficas na sua representação, visto que várias entidades são eliminadas no seu 

interior. Assim, as zonas edificadas foram as primeiras a ser processadas, e foram usadas 

em conjunto com determinados algoritmos no processamento de outras entidades 

geográficas, sendo estas um exemplo da influência do contexto espacial na generalização 

cartográfica. 
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CAPITULO III – O PROJETO DE GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

3.1. A generalização no Centro de Informação Geoespacial do Exército 

A adesão de Portugal à NATO levou à adoção de determinadas medidas de normalização, 

de entre as quais a produção da Carta Militar 1:50 000 e que teve a primeira edição em 

1964. Desde essa altura que a série cartográfica à escala 1:50 000 é produzida a partir da 

Carta Militar 1:25 000. A Carta Militar 1:25 000 teve a primeira edição com a cobertura 

integral do território em 1955.  

A série cartográfica M783 à escala 1:50 000 é única e exclusivamente produzida no 

Departamento de Controlo e Saída de Dados. Esta é generalizada a partir da base de 

dados geográfica da série cartográfica M888, 1:25 000, seguindo um processo de 

generalização semi-automático, não existindo a necessidade de adquirir nova informação. 

O interesse por esta temática por parte do CIGeoE verifica-se desde há muito, como se 

pode constatar durante a pesquisa efetuada no CIGeoE, onde foram encontradas diversas 

referências à generalização em vários boletins do então Instituto, reportando alguns 

estudos e ensaios elaborados sobre generalização automática, (Pedro, 1986) e (Couto, 

1991).  

No entanto, até aos finais dos anos noventa, o processo de generalização da carta 1:50 

000 na cadeia de produção do IGeoE, era essencialmente manual. Partindo de quatro 

folhas da Carta Militar 1:25 000, já impressas, eram selecionadas por especialistas as 

várias entidades geográficas a incluir na folha 1:50 000. Para cada folha 1:50 000, eram 

necessários pelo menos três conjuntos de 4 folhas 1:25 000 impressas, para serem 

selecionadas as entidades a incluir, de acordo com a tabela a seguir indicada: 

Tabela 1 – Entidades selecionadas em cada conjunto de folhas. 

Nº do 
Conjunto 

Entidades selecionadas 

1 Rede geodésica, estradas, vegetação. 

2 
Linhas de água, poços, nascentes, mães de água, depósitos, tanques e 

outros elementos e hidrografia. 

3 
Linhas de alta tensão, caminhos de acesso automóvel, pontes, vaus, 

muros, Igrejas, cemitérios, definição das manchas urbanas, toponímia e 
outros elementos em falta. 

De referir que essa seleção, embora de acordo com determinadas Normas Técnicas, era 

também fruto das diferentes experiências e perceções de cada especialista, (selecionador 
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era o termo usado na altura). As manchas urbanas eram elaboradas de acordo com a 

importância administrativa de cada povoação e não das características físicas, como é 

feito atualmente. 

Após essa seleção manual, passava-se então ao computador em que se editava 

diretamente a partir desses apontamentos, impressos em papel. Após isso era impressa a 

carta, para uma primeira revisão ao trabalho elaborado, em que se apontava na carta 

impressa os erros encontrados e as alterações a efetuar. Após estas alterações executadas 

eram feitas outras revisões. Após o que se finalizava a folha em termos de edição e 

terminava o processo de elaboração da folha 1:50 000. 

Era um processo moroso, em que para a elaboração de uma folha 1:50 000, a partir das 

folhas militares 1:25 000 terminadas, levava vários meses, chegando em algumas a atingir 

mais de um ano, a completar todo o processo. 

Com as necessidades que se impunham em termos de tempo e rentabilização de meios 

materiais e humanos, foi decidido implementar na cadeia de produção um processo 

automático para a generalização cartográfica. O aparecimento de novo software, 

(Dynamo e Dynagen), e o estágio de licenciatura da FCUL do aluno Rui Teodoro em 

2002/2003, em que teve como foco a generalização automática, contribuíram para a 

implementação do processo, que foi materializado em 2004/2005, só possível pela 

dedicação dos colaboradores em funções nessa altura no IGeoE. Este processo com 

algumas melhorias e adaptações ao longo dos anos, está ainda em uso, sendo a 

ferramenta inicial na elaboração das folhas da Carta Militar 1:50 000 por generalização, 

Figura 15. 

Como forma de se atualizar e rentabilizar a formação dada nos cursos de Engenharia 

Geográfica na FCUL, outros trabalhos na área da generalização devem ser mencionados, 

pois contribuíram para enriquecer o processo já implementado. A Dissertação com o tema 

“Generalização Cartográfica” submetida para a obtenção do grau de Mestre em Ciências e 

Engenharia da Terra por José Lopes e o projeto realizado por António Franco com o tema 

“Selecção Omissiva de Strokes Aplicada à Generalização Cartográfica de Vias”, também 

para obter o grau de Mestre em Engenharia Geográfica, foram dois trabalhos que também 

abordaram o tema da generalização e contribuíram para a melhoria de diversos processos 

no CIGeoE nesta área. 
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Pelas limitações do processo implementado já referidas, pelas exigências atuais e 

vantagens dos SIG, impõe-se a modelação e implementação de um novo processo de 

generalização da carta 1:50 000, que seja interoperável com a base de dados geográfica 

em fase de implementação.  

Optou-se por elaborar o estudo com uma base de dados com extensão espacial, open 

source, que possibilitasse a implementação de diversos algoritmos e operadores, e que 

futuramente pudesse integrar outros algoritmos a desenvolver oportunamente. 

 
Figura 15 – Extrato de uma folha 1:25 000 à esquerda e folha 1:50 000 à direita  

obtida por generalização.  

3.2. Metodologia 

3.2.1 Introdução 

Este projeto teve como objetivo estudar a migração do processo de generalização atual, 

para um processo associado a uma base de dados geográfica relacional, usando como 

estudo de caso a generalização de 4 folhas 1:25 000 para obter uma folha 1:50 000.  

 O Projeto teve duas fases distintas mas complementares. Uma primeira fase, 

essencialmente de análise e modelação, em que foram elaborados os diagramas de 

classes da Carta Militar 1:25 000 e da Carta Militar 1:50 000. Foi também elaborado o 

diagrama de transformações ocorridas entre as duas escalas. A primeira fase do projeto 

foi conseguida com a análise das Normas Técnicas e executando uma folha 1:50 000 junto 

dos colaboradores, responsáveis pela generalização e edição, sendo analisado o processo 

atualmente implementado no CIGeoE. 
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A segunda fase do projeto, de implementação, compreendeu 3 etapas:  

1 – Aprendizagem em relação ao software em que foi decidido trabalhar e 

desenvolvimento dos algoritmos e scripts para generalização das entidades 

geográficas presentes nas folhas da Carta Militar 1:25 000, em SQL; 

2 – Fase de avaliação dos resultados, em que foram comparados com os resultados 

do processo atual em uso; 

3 – Fase de integração numa aplicação de generalização desenvolvida em python, 

para utilização por um possível colaborador. 

A generalização foi orientada para o modelo, recorrendo exclusivamente a software open 

source. 

A investigação recaiu sobretudo na generalização da Carta Militar 1:25 000 para a Carta 

Militar 1:50 000. Refira-se que foram realizados os diagramas de classes da Carta Militar 

1:25 000 (Anexo A) e da Carta Militar 1:50 000 (Anexo B). Foram consideradas todas as 

entidades geográficas da carta 1:25 000, no entanto o esforço de investigação para 

implementação recaiu sobre temas que ainda não tivessem sido alvo de estudos desta 

natureza por parte deste Centro. A classe das construções, foi uma das visadas pois nesta 

inserem-se subclasses do tipo polígono, linear e pontual, representando uma amostra 

bastante heterogénea das entidades geográficas a tratar. 

Todas as classes foram consideradas, mas algumas mais como enquadramento, como por 

exemplo a classe das vias rodoviárias, já estudada com maior profundidade, como 

referido anteriormente. 

Quanto ao software utilizado foi privilegiado o software open source, nomeadamente, o 

PostgreSQL com a extensão PostGIS, o QGIS 2.4 e para programação o Python. Para testar 

e integrar na cadeia de produção do CIGeoE futuramente será desenvolvido um conjunto 

de ficheiros batch, com as diversas tarefas e operações de generalização da Carta Militar 

1:25 000 para 1:50 000. 

Os dados de origem encontravam-se em ficheiros em formato DGN, pelo que tiveram de 

ser convertidos em shapefiles para serem introduzidos na base de dados geográfica e a 

partir desta, manipulados com as operações de generalização pretendidas.  
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Paralelamente a este projeto, entre outros, decorreu também o desenvolvimento de 

ferramentas ou aplicações informáticas que se pretende que agilizem a passagem de 

ficheiros DGN para shapefile e shapefile para DGN, a aplicação “DGN2SHP_converter” e a 

“SHP2DGN_converter”, segundo necessidades e especificações do CIGeoE (catálogo de 

entidades). Na Figura 16 pode-se observar os menus dessas aplicações, detalhadas no 

Anexo E. 

 
Figura 16 – Aplicações de conversão de formato “DGN2SHP” e “SHP2DGN”. 

As aplicações foram desenvolvidas exclusivamente no CIGeoE com recurso a software 

open source, tendo sido utilizadas neste projeto na preparação dos dados para 

carregamento da base de dados e no final para conversão para formato CAD (DGN).  

3.2.2 Dados 

Para a etapa de aprendizagem foram consideradas 4 folhas da Carta Militar 1:25 000 da 

série M888 em formato DGN, para se obter por generalização uma folha da Carta Militar 

1:50 000 da série M783. As folhas usadas para testar os algoritmos estão indicadas na 

Figura 17. 
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Figura 17 – Localização das folhas 1:25 000. 

A partir destas, por generalização foi obtida a Carta Militar 1:50 000 34-4 – Sintra, cuja 

localização se pode observar na Figura 18. 

 
Figura 18 – Localização da folha da Carta Militar 1:50 000 34-4 – Sintra. 

A avaliação dos resultados foi realizada com um segundo conjunto de 4 folhas 1:25 000: 

326 – Caldas da Rainha, 327 – Benedita (Alcobaça), 338 - Óbidos e 339 – Rio Maior, 

obtendo-se a folha 26-2 – Caldas da Rainha 1:50 000, cuja localização se pode verificar na 

Figura 19. 
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Figura 19 – Localização da folha da Carta Militar 1:50 000 26-2 – Caldas da Rainha. 

Apresenta-se na Figura 20 o esquema com os passos dados desde a origem da informação 

geográfica até ao final, com a informação generalizada no formato pretendido. 

A informação base proveniente das quatro folhas 1:25 000 começa por ser dividida em 

cinco ficheiros do tipo shapefile que posteriormente são inseridos na base de dados. Dos 

cinco ficheiros, três são referentes a entidades planimétricas divididas pela sua geometria: 

“Polígonos”, “Linhas” e “Pontos”. São consideradas todas as entidades geográficas, 

constantes nas quatro folhas consideradas. Os dois ficheiros restantes integram a 

altimetria: “Altimetriap” – com todas as entidades pontuais ligadas à altimetria (pontos de 

cota e vértices geodésicos) e “Altimetrial” – as entidades lineares ligadas à altimetria 

(curvas de nível). O esquema apresentado integra o tratamento inicial, onde foi utilizada a 

aplicação “DGN2SHP_converter”; o carregamento da informação base na base de dados, 

por intermédio de um plugin do Postgis, bem como o restante fluxo da informação 

geográfica usada no projeto. 
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Figura 20 – Esquema do fluxo da informação usado no Projeto. 

Após o carregamento da base de dados com a informação base proveniente das folhas à 

escala 1:25 000, são então realizadas as várias operações de generalização, originando um 

segundo conjunto de tabelas com os dados geográficos para a escala 1:50 000. O processo 

de generalização ocorre dentro da base de dados com recurso a várias operações de 

manipulação de dados por intermédio de comandos SQL integrados numa aplicação 

desenvolvida em python. Este projeto contempla o processo de generalização. A fase a 

seguir à generalização será a utilização dos dados geográficos na escala 1:50 000 para os 

fins desejados, nomeadamente, a edição para se obter os produtos cartográficos. Várias 

soluções podem ser consideradas, algumas delas ainda em estudo no CIGeoE, como é o 

caso da aplicação PostGis2SHP_converter, que se destina a converter diretamente da base 

de dados para ficheiro shapefile. Esta conversão já é conseguida usando o QGIS. Outra 

possibilidade é a edição sobre a base de dados, usando por exemplo o QGIS, sendo 

possível criar simbolização adequada e de acordo com os catálogos de entidades definidos 

para as diversas escalas.  
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3.2.3  Software e Meios utilizados 

Para análise e preparação dos dados, foi usado o QGIS 2.4 Chugiak e DGN2SHP_converter  

Para a base de dados, carregamento, generalização da informação e visualização foi 

também usado exclusivamente software open source, respetivamente: 

 PostgreSQL 9.2 com extensão PostGIS 2.1 – para construção da base de dados  

 PostGIS Shapefile Import/Export Manager – para carregamento das shapefiles 

geradas; 

 PostgreSQL 9.2 com extensão PostGIS 2.1 – para generalização 

 QGIS 2.4 Chugiak – para visualização. 

Todas as operações de generalização realizadas foram desenvolvidas com recurso a 

linguagem SQL. De forma a operacionalizar as operações e a facilitar a interação com o 

utilizador foi desenvolvida uma aplicação em linguagem de programação Python a partir 

do EasyEclipse for Python, possibilitando correr todo o processo de generalização 

desenvolvido ou apenas determinadas operações previamente definidas. Para teste e 

integração na cadeia de produção do CIGeoE deverá ser desenvolvido um conjunto de 

ficheiros batch que realizem todas as operações desenvolvidas no projeto, tal como a 

aplicação em python atrás referida. 

O PostgreSQL é um sistema de Gestão de Base de Dados Relacional (SGBD) open source, 

dispondo de diversas opções e recursos, como consultas complexas, chaves estrangeiras, 

integridade transacional, estrutura de armazenamento de dados geográficos e muitos 

outros. O PostgreSQL é um projecto open source coordenado pelo PostgreSQL Global 

Development Group, sendo o seu desenvolvimento feito por uma comunidade de 

programadores, na sua maioria voluntários, espalhados por todo o mundo. 

O PostGIS é uma extensão espacial open source que permite o reconhecimento de dados 

geográficos pelo sistema de Gestão de Base de Dados Relacional PostgreSQL. Esta 

extensão permite a utilização de entidades geográficas espaciais pela base de dados, 

incluindo um suporte para índices espaciais e de funções para análise básica e 

processamento de entidade geográficas SIG. 

O QGIS é um software open source que possui capacidades de visualização, edição e 

análise de dados geográficos, possibilitando ainda criar ligações a diversas bases de dados, 
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como o SGBD PostgreSQL com a extensão PostGIS, possibilitando ler diretamente as 

respetivas tabelas, carregar nova informação ou eliminar a informação da base de dados. 

Possibilita ainda visualizar diversos formatos de ficheiros, como é o caso dos ficheiros com 

extensão DGN, oriundos do Microstation. Possibilita ainda a conversão de formatos, 

facilitando a integração entre CAD/SIG.  

O EasyEclipse for Python é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) desenvolvido 

em open source para uso da linguagem python para programação, possibilitando a 

construção de programas de computador. É um IDE bastante utilizado e que tem como 

característica importante a forte orientação ao desenvolvimento baseado em plug-ins 

atendendo as diferentes necessidades de diferentes programadores. A utilização do IDE 

possibilita ao programador efetuar num único ambiente de trabalho a edição do código 

fonte do programa escrito na linguagem por si suportada, compilar esse código fonte, 

auxiliar no processo de deteção e correção de erros no código do programa e criar a partir 

dos excertos de código compilado um programa com a extensão “py” (no caso do python) 

podendo ser utilizado por outros dispositivos computacionais. 

3.3. Implementação 

3.3.1 Introdução 

O Sistema de Gestão de Bases de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS, tem diversas 

funções predefinidas. Para a realização de determinadas operações foram utilizadas por 

vezes sequências dessas funções, criando assim novas funções adaptadas às entidades 

geográficas a tratar, potenciando a linguagem SQL sobre a base de dados, reduzindo o 

tempo de processamento relativamente ao processo atualmente implementado, 

demonstrando também a flexibilidade do sistema e a possibilidade de atualização. 

Após o carregamento da informação das quatro folhas 1:25 000, usando o formato 

shapefile, passou-se à generalização dessa informação. Pretendia-se que todas as 

transformações feitas fossem de manipulação dos dados da base de dados através de 

scripts em SQL, que atuam diretamente sobre os dados. No entanto uma dessas funções 

não chegou a ser implementada (diagrama de Voronoi), tendo sido essa operação 

realizada com um plugin do QGIS.  
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Foram realizadas operações sobre todas as classes, no entanto houve uma maior 

preocupação sobre a classe das construções, visto que as curvas de nível e as vias 

rodoviárias já tinham sido alvo de outros projetos no passado. 

De uma forma geral, os operadores e algoritmos aplicados foram sobre conjuntos de 

entidades geográficas. As entidades geográficas do tipo polígono foram agregadas usando 

o operador de agregação, considerando determinada distância entre as diversas 

entidades, de acordo com as Normas Técnicas. Após o que foram aplicados os operadores 

de seleção, eliminação ou colapso, baseado nas áreas. Foram selecionados os polígonos 

com determinada área, eliminando os restantes com áreas inferiores ou transformando os 

mais pequenos em pontos, aplicando assim o operador de colapso. Exemplo deste tipo de 

generalização foram as transformações aplicadas aos edifícios, aos lagos e lagoas, 

escarpados e aos diversos tipos de terreno. 

As transformações aplicadas às curvas de nível basearam-se na seleção de determinadas 

curvas de nível de acordo com certos atributos, bem como as linhas de água, que será 

explicitado mais à frente. 

Aos elementos do tipo ponto foi feita uma seleção, tendo por base o diagrama de 

Voronoi, adaptando o princípio da seleção (Töpfer and Pillewizer, 1966) e o algoritmo de 

simplificação de estruturas de pontos (Ai and Liu ,2002), que preserva a característica de 

distribuição dos clusters depois da simplificação.  

3.3.2 Relevo 

Em termos de relevo foram consideradas as classes da “altimetrial” (curvas de nível) e da 

“altimetriap”, em que esta última integra os pontos de cota e os vértices geodésicos. A 

operação sobre as curvas de nível foi de seleção omissiva, em que apenas foram 

selecionadas as curvas de nível pares e curvas de nível mestras pares, a partir das curvas 

de nível das folhas 1:25 000, Figura 21 e Figura 22.  
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Figura 21 – Curvas de nível das cartas militares 1:25 000. 

 
Figura 22 – Curvas de nível da folha 34-4 Sintra1:50 000.  

Às curvas de nível pré-selecionadas foi então feita uma segunda seleção considerando 

como parâmetro o comprimento das linhas fechadas, em que menores que 150 m são 
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eliminadas, ficando então as curvas de nível selecionadas para a carta 1:50 000, excerto 

na Figura 23.  

 
Figura 23 – Extrato de Curvas de nível 50k à esquerda (com cabeços a eliminar) e 50k final à 

direita.  

Foi ainda feita uma simplificação das curvas de nível com a redução do número de pontos 

que as constituíam, obtendo-se o resultado final que pode ser observado na Figura 24, 

tendo sido usada a função st_simplifly do PostGIS que tem como base o algoritmo de 

Douglas-Peucker. 

 
Figura 24 – Curvas de nível finais da folha 34-4 Sintra1:50 000.  
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Para os pontos de cota foi usada a seleção omissiva tendo em conta não só os parâmetros 

definidos nas Normas Técnicas mas considerando também a sua distribuição geográfica e 

densidade relativa das entidades representadas. Foi aplicado o algoritmo de Ai e Liu, 

(2002), citado por (Li, 2007), atrás descrito. Resumidamente, foram selecionados os 

pontos de cota existentes nas quatro folhas 1:25 000, Figura 25, e foi elaborado o 

diagrama de Voronoi, Figura 26. 

 
Figura 25 – Pontos cotados das cartas militares 1:25 000 (4055 registos).  
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Figura 26 – Diagrama de Voronoi referente aos pontos cotados  

das cartas militares 1:25 000. 

As áreas dos polígonos de Voronoi foram calculadas e usadas como limiar para a 

eliminação dos pontos de cota, neste caso inicialmente foi de 10000 m2. De seguida foi 

gerado novamente o diagrama de Voronoi, com os pontos cotados selecionados, 

calculando de novo as áreas dos seus polígonos. Fez-se nova seleção dos pontos de cota, 

eliminando os pontos cotados associados aos polígonos com áreas inferiores a 

determinado limiar. O valor da área definida foi sofrendo um incremento de 10000 m2, 

sendo assim o valor seguinte de 20000 m2. 
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Figura 27 – Diagrama de Voronoi dos pontos cotados iniciais (4055 registos). 

O processo de seleção dos pontos cotados, baseado nas áreas dos polígonos de Voronoi 

foi repetido até se alcançar ao número de pontos requerido, definido pelo princípio da 

seleção já referido, de acordo com a Tabela 2. Pode-se acompanhar parte do processo a 

partir da Figura 28.  
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(a) – Pontos cotados (4055 registos) e diagrama de Voronoi inicial 

 

(b) – Pontos cotados (2419 registos) e diagrama de Voronoi após 9 iterações 

 

(c) – Pontos cotados (1418 registos) e diagrama de Voronoi final 

Figura 28 – Extrato do processo de generalização dos pontos cotados. 

 Após 18 iterações obteve-se o conjunto de pontos selecionados para a carta 1:50 000, 

Figura 29. Neste processo não foram consideradas as cotas, apenas a distribuição 

geográfica das entidades e a sua densidade. 
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O critério de paragem do algoritmo para a seleção dos pontos de cota foi definido usando 

o princípio da seleção atrás mencionado. Na Tabela 2 são apresentados os resultados do 

processo de seleção de pontos 

Tabela 2 – Número de pontos cotados calculados pelo princípio da seleção. 

Densificação 
Densidade 

Igual 
Perda de 

Densidade 

Valor do 𝑛  da fórmula   1 2 3 4 5 

Número Entidades 
Geográficas 

4055 2867 2028 1434 1014 717 

Modulo da Escala  25 000 50 000 

De acordo com a Tabela 2 consoante o número de entidades geográficas obtido na 

passagem da escala 1:25 000 para a escala 1:50 000, poderemos aumentar, manter ou 

diminuir a densidade das entidades geográficas (neste caso pontos de cota). De forma a 

manter a densidade de pontos de cota, foi considerado que o valor de paragem seria 

quando se chegasse a um número entre 1434 e 1014, tendo sido 1418. Os valores 

calculados resultaram da aplicação direta da fórmula (1), atrás descrita.  

 
Figura 29 – Diagrama de Voronoi e os Pontos cotados selecionados para a folha 1:50 000.  
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3.3.3 Hidrografia 

Para a hidrografia foram consideradas três classes, uma do tipo polígono designada 

“hidrografiaa” que integra entre outras entidades geográficas as lagoas; uma do tipo linha 

designada “hidrografial”, que agrupa as linhas de água, e outra do tipo ponto designada 

“hidrografiap”, composta por diversas entidades geográficas deste tipo, nomeadamente 

as nascentes, poços, tanques, depósitos, etc, de acordo com o Anexo C. 

Para generalização foram consideradas as linhas de água da Carta Militar 1:25 000, sendo 

selecionadas as linhas de água de 1ª Ordem, 2ª Ordem, e de 3ª Ordem da 50k, 

previamente classificadas, tendo-se obtido os resultados da Figura 30. 

 
Figura 30 – Linhas de água da escala 1:25 000 à esquerda e da escala 1:50 000 à direita. 

No processo de generalização, na transformação para a escala 1:50 000, várias lagoas são 

eliminadas, (de acordo com as Normas Técnicas lagoas com área inferior a 22000 m2). Foi 

constatado que após isso é necessário refazer (ligar) as linhas de água que se ligavam a 

essas lagoas, Figura 31. Essa operação é feita manualmente, o que leva um tempo 

considerável, visto que normalmente há um número elevado de lagoas que são 

eliminadas.  
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Figura 31 – Ligação de linhas de água após eliminar lagoas. 

O subprocesso desenvolvido visou colmatar esta situação, visto que de forma automática 

são selecionadas as lagoas e ao eliminar estas, as ligações das linhas de água são refeitas. 

Este processo deve no entanto ser revisto no sentido de dar a opção a quem está a 

conduzir o processo de generalização de aceitar ou não as operações sobre cada uma 

dessas lagoas, devido ao contexto espacial. Isto porque se a lagoa for o único ponto de 

referência naquela zona, independentemente do seu tamanho deve ser representado e se 

o processo for totalmente automático e não for controlado esta poderá ser 

indevidamente eliminada.  

A primeira fase foi a agregação das lagoas que se encontravam a menos de 15 metros 

umas das outras, Figura 32 b), após o que foram calculadas as áreas resultantes e 

eliminadas as que tivessem área inferior a 22000 m2. Depois disso foram calculados os 

centróides das lagoas agregadas e os pontos finais das linhas de água que intersetavam os 

polígonos das lagoas, Figura 32 c). A fase final foi a ligação dos pontos finais das linhas de 

água com os centróides das lagoas agregadas que foram eliminadas, Figura 32 d) 
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Figura 32 – Eliminação das lagoas e ligação das linhas de água. 

Neste subprocesso, o trabalho manual do operador deverá ser de verificação dos 

resultados e resolução de algum erro que possa surgir e não da edição na totalidade das 

lagoas e linhas de água, que por vezes são de número considerável. 

Das entidades geográficas do tipo ponto das folhas na escala 1:25 000, há um elevado 

número associado ao domínio da hidrografia, em que grande parte são poços. Para se 

escolher quais os poços a selecionar para representação na escala 1:50 000, voltou-se a 

recorrer ao algoritmo de seleção omissiva de Ai e Liu, (2002), em que se recorreu ao 

diagrama de Voronoi e às suas áreas para se ir selecionando os pontos a eliminar até se 

atingir o número de entidades geográficas pretendido, definido pelo princípio da seleção, 

tal como atrás se descreveu para os pontos de cota. 

No entanto, existem outras entidades geográficas desta classe que de acordo com as 

Normas Técnicas têm uma hierarquia superior aos poços. Posto isto, após a aplicação do 

algoritmo de seleção omissiva referido foram eliminados os poços nas proximidades das 

entidades geográficas com hierarquia superior (de acordo com as Normas Técnicas), como 
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é o caso dos furos artesianos. Foram também eliminados os poços que se situavam dentro 

das zonas edificadas. Pode considerar-se que foi feita alguma generalização contextual. 

Iniciou-se então o processo para seleção dos poços para a escala 1:50 000 elaborando o 

diagrama de Voronoi a partir do conjunto de poços inicial, (os poços existentes na folha à 

escala 1:25 000), Figura 33. 

 
Figura 33 – Diagrama de Voronoi correspondente ao conjunto de pontos inicial (2282 poços). 

Depois foi calculado o número de poços que deveria ser selecionado para a escala  

1:50 000 pelo princípio da seleção, atrás já referido, obtendo-se a Tabela 3.  

Tabela 3 – Número de poços calculados pelo princípio da seleção. 

 

Densificação Densidade Igual 
Perda de 

Densidade 

Valor do n da formula   1 2 3 4 5 

Número Poços 2282 1614 1141 807 571 403 

  

Modulo da Escala  25 000 50 000 
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Continuando o processo, eliminaram-se os poços correspondentes às áreas mais 

pequenas do diagrama de Voronoi. Eliminaram-se os poços cujos polígonos de voronoi 

tivessem uma área menor que 10000 m2. Após essa eliminação de pontos, o diagrama foi 

elaborado de novo e voltou-se a calcular as áreas dos seus polígonos. O processo de 

eliminação dos poços e construção do diagrama de Voronoi foi sendo repetido até se 

atingir um número de poços entre 807 e 571 de acordo com a Tabela 3. O incremento na 

área dos polígonos foi de 10000 m2.  

Obteve-se então o conjunto de poços e respetivo diagrama de Voronoi que podem ser 

visualizados na Figura 34. 

 
Figura 34 – Diagrama de Voronoi e conjunto de poços selecionados. 

Pode perceber-se melhor o processo verificando o que se passa numa zona com maior 

concentração de pontos (poços neste caso), Figura 35. 
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(a) Poços e diagrama de Voronoi inicial. 

 
(b) Poços e diagrama de Voronoi após 6 iterações 

 
(c) Poços e diagrama de Voronoi após 14 iterações 

Figura 35 – Extrato do processo de generalização dos poços. 

Após 14 iterações o número de poços definido inicialmente, na Tabela 3, foi atingido. 
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Após esta seleção, seguiu-se uma seleção contextual, considerando as zonas edificadas e a 

hierarquia entre entidades geográficas dentro desta classe. Das Normas Técnicas é de 

referir que os poços que intersetam as zonas edificadas podem ser eliminados, bem como 

os que se encontrem a menos de 350 m de furos artesianos ou poços com engenho. Na 

Figura 36, pode verificar-se os poços que intersetavam as zonas edificadas, (a vermelho). 

 
Figura 36 – Poços que intersetam as zonas edificadas. 

3.3.4 Edifícios e Zonas Edificadas  

Entre diversos critérios das cartas militares um deles é a representação de entidades 

geográficas que se constituem como bons pontos de referência. Nas zonas urbanas existe 

um elevado número de construções, impossibilitando a representação de todas as 

entidades geográficas a escalas menores e sendo necessário escolher as entidades 

geográficas mais indicadas a representar. Na Carta Militar 1:25 000 os edifícios são 

representados por intermédio de polígonos. Na passagem para a Carta Militar 1:50 000, 

verifica-se a impossibilidade de representar todos esses polígonos dada a redução da 

escala. Assim surgem as zonas edificadas, representadas nas folhas 1:50 000 por 
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intermédio de polígonos, que resultam da agregação dos edifícios que se encontram a 

determinada distância uns dos outros. 

Visto não ter sido descoberto no PostGIS uma função que executasse diretamente o 

pretendido, (a agregação de entidade geográficas a determinada distância), esta operação 

teve de ser construída e foi conseguida à custa de uma sequência de outras funções do 

PostGIS, que levou ao aparecimento das zonas edificadas na escala 1:50 000. A Tabela 4 

resume as operações executadas de forma automática sobre os edifícios, para a obtenção 

das zonas edificadas. 

Tabela 4 – Quadro resumo das operações sobre os edifícios. 

Entidade 
geográfica 

na 1:25 000 
Parametrização 

Entidade 
geográfica na 

1:50 000 

Edifícios 

Buffers de 17 m 

Zona Edificada 

União dos buffers que se 
toquem 

Seleção de áreas igual ou 
superior a 115000 m2 

Eliminação de espaços vazios 
inferiores a 20000 m2 

Simplificação dos Polígonos 

Estas operações são conseguidas usando várias funções do PostGIS, umas isoladas outras 

em conjunto. Pode-se verificar dois exemplos de funções usadas nas operações sobre os 

edifícios a seguir indicadas: 

Figura 37 – Extrato de código SQL para gerar uma tabela  
com um buffer de 17 m em relação aos edifícios. 

  

 

 

 

 

Create Table edificios.edificios_buffer_17 as 

SELECT ST_Buffer ((geom), 17)  

from edificios.edificios; 
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Na Figura 37 verifica-se o uso isolado da função “ST_Buffer” para gerar buffers de 17 m 

associados a cada edifício 

Figura 38 – Extrato de código SQL para unir os buffers e calcular as suas áreas.  

Na Figura 38 verifica-se o uso das funções “ST_UNION”, “ST_DUMP” e “ST_AREA” em 

conjunto. O resultado da sua aplicação é a criação de uma tabela de polígonos resultantes 

na união dos buffers gerados anteriormente e o cálculo das suas áreas. A função 

“ST_UNION”, junta os elementos, fundindo-os num só. A função “ST_DUMP” separa os 

polígonos juntos num só elemento pela função “ST_UNION”, em diversos polígonos, 

criando um conjunto de polígonos. Após o cálculo da área dos diversos polígonos através 

da função “ST_AREA”, fica-se então em condições de selecionar as zonas urbanas a 

representar na escala 1:50 000. 

A Figura 39 ilustra os resultados das operações executadas sobre os edifícios para a 

obtenção das zonas edificadas 

create table edificios.area_edificada_x as 

SELECT (ST_Dump(ST_Union(t.st_buffer))).geom as geom,  

ST_Area((ST_Dump(ST_Union(t.st_buffer))).geom ) as area 

FROM edificios.edificios_buffer_17 as t; 
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Figura 39 – Dos Edifícios às Zonas Edificadas. 

Na Figura 39 a) estão representados os edifícios por polígonos. Na Figura 39 b) verifica-se 

a aplicação de buffers de 17m. Os buffers que se tocam são unidos, Figura 39 c). Após o 

que são selecionados os polígonos com área superior a 115000 m2, Figura 39 d), sendo 

esses polígonos depois simplificados, Figura 39 e), por fim são eliminados os edifícios que 

deram origem à zona edificada, Figura 39 f).  

Posto isto, e também para não sobrecarregar a carta em termos de informação, diversas 

entidades geográficas que seriam representadas se estivessem isoladas, são eliminadas se 

estiverem contidas nas zonas edificadas. Esta operação de eliminação, passou então a ser 

considerada aquando do tratamento de outras entidades geográficas, como foi por 

exemplo o caso dos poços, que são eliminados nas zonas edificadas.  

No entanto dentro das zonas edificadas são representados por intermédio de pontos as 

entidades geográficas que se consideram bons pontos de referência, como é o caso por 

exemplo das igrejas, capelas, cruzeiros e cemitérios. Os vértices geodésicos são também 

sempre representados mesmo dentro das zonas edificadas entre outros de acordo com as 

Normas Técnicas em vigor.  
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Após a obtenção das zonas edificadas e das grandes construções, que são representadas 

como polígonos, os restantes edifícios fora das zonas edificadas, por colapso são 

transformados em pontos, sendo representado o seu centróide. A Figura 40 ilustra estas 

transformações.  

 
Figura 40 – Edifícios e Zonas Edificadas na folha 1:50 000. 

Os atributos das entidades geográficas consideradas provêm dos ficheiros originais do 

microstation e possibilitam a identificação de todas as entidades geográficas das cartas 

militares, pelo nível e cor. As entidades geográficas consideradas edifícios e os atributos 

correspondentes podem ser consultados no Anexo C.  

As ruínas são entidades geográficas que pertencem à classe dos edifícios. Além de 

contribuírem para a elaboração das zonas edificadas, são sujeitas a outras transformações 

no processo de generalização para a escala 1:50 000, essencialmente de seleção omissiva 

dado o elevado número de entidades. Os parâmetros definidos nas Normas Técnicas 

podem ser consultados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Quadro resumo das operações sobre as ruínas. 

Entidade geográfica 
na 1:25 000 Parametrização 

Entidade 
geográfica na 1:50 

000 

Ruínas 

Colapso para ponto 

Ruínas 

Eliminadas nas zonas 
urbanas 

Eliminadas a menos de 50 m 
de igrejas, capelas, moinhos 
e moinhos em ruínas e casas 

Eliminadas a 250 m de 
cemitérios 

Seleção 1 em cada 300 m 

Nos pontos seguintes são descritas como foram selecionadas as ruínas, seguindo o 

descrito na tabela anterior. Após o colapso para pontos dos polígonos representativos das 

ruínas, estes foram sujeitos a diversas operações de seleção. Começou-se pela 

identificação e eliminação das ruínas nas zonas edificadas, Figura 41.  

 
Figura 41 – Eliminação de ruínas dentro das zonas urbanas. 

Depois disso foram eliminadas todas as ruínas a menos de 50 m de igrejas, capelas, 

moinhos e moinhos em ruínas e casas. Para isso foram aplicados buffers com a medida de 

50 m nos centróides das entidades geográficas atrás referidas e desta forma verificou-se 

quais as ruínas que intersetavam esses buffers, sendo essas eliminadas, como se pode 

verificar na Figura 42.  
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Figura 42 – Eliminação de ruínas a menos de 50 m de casas. 

Do mesmo modo se fez para os cemitérios mas com buffers de 250 m e desta forma foram 

eliminados mais algumas ruínas. No final ainda restavam bastantes ruínas que foram 

selecionadas usando o diagrama e Voronoi, de forma semelhante como foi feito para os 

pontos de cota e para os poços. A Figura 44, ilustra o processo de seleção, desde o início 

até à seleção com o diagrama de Voronoi. 

 
Figura 43 – Processo de seleção das ruínas. 
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Figura 44 – Conjunto final de Ruínas selecionadas para a escala 1:50 000. 

Verificou-se que o conjunto final das ruínas, continha entidades demasiado próximas 

umas das outras, (na Figura 44 estão assinaladas algumas destas situações com um círculo 

a vermelho), pelo que a eliminação baseada nas áreas do diagrama de Voronoi não teria 

resolvido todas as situações. Assim futuramente terá de ser complementado por outro 

processo a desenvolver ou manualmente por exemplo na fase da edição. 

3.3.5 Rotundas nas vias 

As operações sobre as vias rodoviárias visaram a identificação e generalização das 

rotundas que por norma são sujeitas a transformações, passando a pontos. Um processo 

semelhante a este foi já estudado e apresentado pelo aluno António Franco aquando da 

realização do seu projeto de generalização, não tendo sido implementado na cadeia de 

produção do CIGeoE.  

Em termos práticos, os colaboradores com experiência generalizam as rotundas que ficam 

contidas dentro de um círculo com diâmetro de 45 metros e uma área aproximada de 

1590 m2. As rotundas que cabem neste círculo, por colapso passam a pontos, deixando de 

ter a precisão da restituição, caso contrário não seriam visíveis nas cartas. Esta 

transformação é feita de forma manual e cabe ao colaborador que faz a generalização 

decidir quais são as rotundas alvo de generalização. Visto que este processo não está 

automatizado, nesta fase tentou-se automatiza-lo. Em termos de implementação tentou-

se recriar o que é executado manualmente. Ou seja, foi implementado um conjunto de 

funções que automaticamente identificam as rotundas que devem ser generalizadas e faz 

as transformações necessárias. 
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Foi aplicado um conjunto de funções do PostGIS que transformam em polígonos as linhas 

fechadas, identificando todas as rotundas candidatas, calculando também as suas áreas. 

Parte do código SQL é apresentado na Figura 45. 

 
Figura 45 – Excerto de código SQL, para identificação de possíveis rotundas.  

A função “ST_polygonize” cria polígonos a partir de geometrias do tipo linha fechada. A 

função “ST_Dump” vai separar esses polígonos, criando um registo para cada polígono. A 

função “ST_Area” faz o cálculo da área de cada polígono, criado pelas funções anteriores. 

Após isto são eliminados os polígonos com área superior a 1600 m2. São assim 

identificadas as rotundas a generalizar. No entanto, surgem alguns polígonos também 

identificados mas erradamente, Figura 46. 

 
Figura 46 – Exemplo de polígono erradamente identificado na fase inicial. 

Na Figura 46 pode ser visualizado um exemplo de um erro possível de ocorrer 

inicialmente. Para solucionar este problema, (identificação de triângulos), foram 

calculados os centróides desses polígonos aplicados buffers nesses pontos com um raio de 

22.5 m e comparados com os polígonos iniciais. Desta forma é possível detetar alguns 

destes erros, como se pode verificar na Figura 47. 

Create Table estradasl.rotundas_el as 

Select (St_Dump(St_polygonize(geom))).geom as geom, 

  (st_area((St_Dump(St_polygonize(geom))).geom ))as area,  

from estradasl.estradas 

order by area; 
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Figura 47 – Deteção de erros pela comparação de buffers aplicados nos centróides. 

Foi então feita uma primeira seleção, sendo selecionados os polígonos que estavam 

contidos nos buffers. No entanto algumas áreas ainda foram selecionadas erradamente. 

Aplicou-se então um buffer ao centróide com raio de 10 m e foi feita uma segunda 

seleção. Os polígonos que contivessem os buffers foram selecionados, eliminando assim 

alguns erros da primeira seleção, como se pode verificar na Figura 48  

 
Figura 48 - Exemplo de erro da primeira seleção com buffer de 22.5.  

Este algoritmo foi aplicado ao conjunto de estradas (autoestradas, estradas com 

separador, estrada larga e estrada estreita), tendo sido posteriormente testado nos 

arruamentos e acessos auto. A Figura 49 mostra o conjunto de vias que foi submetido a 

este processo. Parte do resultado pode ser observado nas Figura 50 e Figura 51. 

 



Implementação de uma Infraestrutura Espacial para Generalização da Carta Militar 1:25000 
_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
56 

 
Figura 49 – Estradas, arruamentos e acessos-auto. 

 
 Figura 50 – Extrato antes da generalização de rotundas 
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Figura 51 – Extrato após generalização de rotundas. 

Foram detetados alguns erros, nomeadamente quando junto da rotunda a generalizar, a 

via apresentava uma configuração um pouco mais complexa, como por exemplo 

triângulos associados à rotunda como se pode visualizar na Figura 52. 

 
Figura 52 – Exemplos de erros encontrados na generalização de rotundas. 

Para evitar estes erros, considerando que existem diversas configurações de rotundas, 

optou-se por generalizar apenas as rotundas simples, sem “triângulos“ associados, 

mantendo a identificação das restantes, que poderão ser posteriormente generalizadas 
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manualmente por um utilizador com experiência, tendo em conta a sua configuração e o 

contexto em que estão localizadas. Outro fator que influencia na escolha das rotundas a 

generalizar é a existência de obras de arte (estátuas) no interior dessas rotundas. Se isso 

acontecer essas rotundas não são eliminadas pois constituem-se como bons pontos de 

referência e devem ser representadas na escala 1:50 000. 

Este subprocesso possibilitou economizar mais algum tempo e recursos durante o 

processamento automático de generalização. 

3.4. Avaliação dos Resultados 

3.4.1. Introdução 

Para uma melhor compreensão, será empregue a terminologia específica a seguir 

indicada, quando se fizer referência ao processo em uso na cadeia de produção do CIGeoE 

ou ao processo desenvolvido neste projeto. Ao processo de generalização em uso na 

cadeia de produção do CIGeoE foi chamado de “Processo do CIGeoE” e ao processo de 

generalização em estudo e desenvolvimento, proposto neste projeto, foi designado de 

“Processo do Projeto”. 

Para avaliação dos resultados obtidos pelo processo em estudo foi realizada uma folha 

1:50 000 pelos referidos processos e comparados os resultados entre si.  

 A comparação efetuada foi em termos qualitativos ou de produto final, visto que são 

processos diferentes e em diferentes momentos. No entanto foram medidos os tempos 

de processamento para o processo do Projeto, nas transformações que foram 

automatizadas. Não foi considerado o tempo de processamento do processo do CIGeoE 

em termos de comparação, visto que tem outros subprocessos associados, 

nomeadamente de edição, não sendo oportuno a sua abordagem nesta fase. 

Foram processadas 4 folhas 1:25 000, que são as que dão origem à folha 1:50 000 26-2 – 

Caldas da Rainha, diferentes das que serviram para desenvolvimento dos algoritmos e 

operações realizadas, tal como foi referido inicialmente. O Processo do CIGeoE é  

semi-automático, e o produto final é fruto da generalização automática e manual por 

parte do utilizador, integrando também a edição. O Processo do Projeto embora semi-

automático, não tem qualquer edição manual por parte do utilizador.  
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O que avaliamos e o que se pretende é o quão próximo se está ou não de se obter o 

produto final com recurso ao Processo do Projeto o mais automático possível. 

Inicialmente foi junta a informação geográfica das quatro folhas 1:25 000 já referidas, 

dando origem aos cinco ficheiros em formato shapefile. Estes foram os cinco ficheiros com 

a informação base para avaliação dos resultados. Ao serem inseridos na base de dados 

deram origem a cinco tabelas com o nome deles e o número de registos indicados na 

Tabela 6. Esta informação corresponde a uma área no terreno de 640 km2 

Tabela 6 – Número de registos iniciais. 

  Tabela Inicial da Base de 
Dados 1:25 000 

Número de Registos 

altimetriaL 27909 

altimetriaP 12901 

pontos 24418 

linhas 140938 

polígonos 79679 

3.4.2. Relevo  

Em termos de relevo foram feitas transformações sobre as curvas de nível, os pontos de 

cota e vértices geodésicos tendo-se obtido os seguintes resultados: 

 
Figura 53 – Curvas de nível obtidas pelo processo do CIGeoE. 
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Figura 54 – Curvas de nível obtidas pelo processo do Projeto. 

O resultado obtido sobre as curvas de nível em ambos os métodos foi bastante 

semelhante. As curvas de nível pelo método do projeto são menos suaves, fruto da 

simplificação que sofreram, reduzindo o número de vértices, pelo que deverá ser ainda 

aplicado um operador de suavização. Em termos de tempo de processamento, a seleção 

das curvas de nível demorou cerca de 10 segundos. 

Em relação aos pontos cotados existe uma diferença considerável entre o número de 

entidades pontuais selecionadas em ambos os métodos, como é visível na Figura 55 e 

Figura 56, fruto da generalização contextual, já executada manualmente, no processo do 

CIGeoE. Contudo pelo método do Projeto em estudo houve uma redução significativa de 

pontos de cota, cumprindo o princípio da seleção. Foram reduzidas de mais de 12000 

entidades pontuais para cerca de 3000 entidades pontuais. Durante a generalização 

contextual será possível ao colaborador escolher os mais adequados, pode-se contudo 

eliminar mais alguns de forma automática. 
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Figura 55 – Pontos cotados e vértices geodésicos obtidos pelo processo do CIGeoE. 

 
Figura 56 – Pontos cotados e vértices geodésicos pelo processo do Projeto. 

3.4.3. Hidrografia 

Na Hidrografia foi feita a seleção dos poços, Figura 57 e Figura 58 implementando o 

algoritmo para seleção de elementos pontuais com base no diagrama de Voronoi, 

algoritmo de Ai e Liu, (2002). Foi efetuada a seleção das linhas de água previamente 

classificadas, Figura 59 e Figura 60. Foi também automatizado o processo de seleção das 

lagoas, Figura 61 e Figura 62.  
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Figura 57 – Poços selecionados pelo processo do CIGeoE. 

 
Figura 58 – Poços selecionados pelo processo do Projeto. 

O resultado em relação aos poços quanto à distribuição geográfica foi semelhante, no 

entanto no processo do Projeto existem entidades em maior número que não foram 

eliminadas e estão demasiado próximo umas das outras para a escala 1:50 000, não 

cumprindo parte das Normas Técnicas (1 em cada 350 m). Assim futuramente deverá ser 

complementado este processo de forma automática ou manualmente. No entanto, dos 

4740 poços iniciais foram selecionados pelo processo do Projeto 1302 poços.  
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Figura 59 – Linhas de Água selecionados pelo processo do CIGeoE. 

 
Figura 60 – Linhas de Água selecionadas pelo processo do Projeto. 

As linhas de água foram selecionadas de forma semelhante em ambos os processos. 

A seleção das linhas de água no processo do Projeto foi obtida em cerca de 5 segundos. 
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Figura 61 – Entidades Hidrográficas do tipo polígono selecionadas pelo processo do CIGeoE. 

 
Figura 62 – Entidades Hidrográficas do tipo polígono selecionadas  

pelo processo do Projeto. 

Ao automatizar a generalização das lagoas, de acordo com as Normas Técnicas apenas em 

termos de área, a maioria das lagoas foi eliminada. É necessário rever este ponto pois 

corre-se o risco de eliminar elementos a mais, não possibilitando a generalização 

contextual. Poderá ser automatizada mas salvaguardando o contexto, o que torna mais 

difícil este subprocesso. O processo de generalização das lagoas demorou cerca de 10 

segundos. Das 252 lagoas existentes na escala 1:25 000, foram selecionadas 8 para escala 

1:50 000. 
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3.4.4. Edifícios e Zonas Edificadas  

Em termos de edifícios, tal como já foi referido, estes são classificados pela sua área, 

dando também origem às zonas edificadas, pela sua agregação. Os edifícios com área 

superior a 800 m2 mantêm-se polígonos, abaixo dessa área por colapso passam a pontos, 

como é o caso das casas.  

 
Figura 63 – Zonas Edificadas definidas pelo Processo do CIGeoE. 
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Figura 64 – Zonas Edificadas definidas pelo Processo do Projeto. 

As zonas obtidas em ambos os processos foram bastante semelhantes, em termos de 

número e de forma, cerca de 85 zonas edificadas foram criadas, a partir de dos edifícios 

iniciais. Dos polígonos existentes, 58614 eram edifícios. Destes foram eliminados 20191 ao 

criar as zonas edificadas. O processo para criar as zonas edificadas, separar os edifícios 

pelo tipo e área, eliminar os que intersetam as zonas edificadas e fazer o colapso dos 

polígonos das casas para pontos, demorou cerca de 4 minutos. 

3.4.5. Rotundas das estradas 

O tratamento efetuado nas estradas foi a automatização da generalização de rotundas, 

por colapso, sendo refeitas as ligações das vias nesses locais. Embora tivesse sido testado 

nas estradas, arruamentos e acessos-auto anteriormente, neste ponto apenas foi avaliado 

o resultado nas estradas. A aplicação sobre os arruamentos e acessos-auto deverá ser 

outra tarefa a avaliar futuramente, visto ter de ser melhorada. 

Os dados iniciais usados para esta avaliação foi o conjunto de linhas que representam a 

classe das estradas (auto estrada, estrada com separador, estrada estreita e estrada 

larga). Foi um conjunto de dados teste considerável, de acordo com a Tabela 7. Este 

conjunto de estradas pode ser visualizado na Figura 65. 
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Tabela 7 – Comprimento do tipo de estradas. 

Tipo de estrada Comprimento (m) 

Auto estrada 91555 

Estrada larga 362907 

Estrada com separador 6952 

Estrada estreita 504675 

TOTAL 966090 

 

 
Figura 65 – Estradas originais submetidas ao processo de generalização. 

O tempo de processamento para generalizar as rotundas e refazer as ligações das vias foi 

de 3 minutos. No processo do Projeto foram identificadas 66 rotundas possíveis de serem 

eliminadas, dados os parâmetros. No entanto apenas 43 foram colapsadas para pontos, 

visto as restantes terem “triângulos” associados, ou terem estátuas no seu interior. 

Como se poderá verificar nas figuras e quadros seguintes os resultados obtidos pelo 

processo automático do Projeto foram na maioria dos casos semelhantes ao processo 

manual do CIGeoE. No entanto em alguns casos houve diferenças, Figura 67 e Figura 68. 

Será importante analisar essas diferenças para se possível futuramente se aperfeiçoar o 

código usado na aplicação desenvolvida e ainda em estudo. 
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Figura 66 – Extrato de estradas originais. 

 
Figura 67 – Extrato de estradas generalizadas pelo processo CIGeoE. 

 
Figura 68 – Extrato de estradas generalizadas pelo processo do Projeto. 

Todas as outras entidades geográficas que não foram referidas foram selecionadas, 

integrando as folhas na escala 1:50 000. Como por exemplo os polígonos referentes aos 

diversos tipos de cobertura vegetal (“verdes”), que são os mesmos polígonos em ambas as 

escalas, aplicando apenas, um operador de simplificação das fronteiras destes reduzindo o 

número de pontos para a escala 1:50 000. 

Apresenta-se na Figura 70 um extrato da folha 1:50 000 obtida por generalização pelo 

processo do CIGeoE. De referir que se trata do produto final depois de ser editado. 
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Figura 69 – Extrato da folha generalizada pelo processo do CIGeoE. 

 (obtido a partir de software proprietário) 

Apresenta-se na Figura 70 um extrato da folha 1:50 000 obtida por generalização pelo 

processo do Projeto. De referir que se trata de um produto sem ser efetuada edição, 

apenas com alguma simbolização. 
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Figura 70 – Extrato da folha generalizada pelo processo do Projeto. 

(obtido a partir de software open source) 

Este projeto será continuado, posteriormente. Foi contudo criada a infraestrutura espacial 

para generalização da carta militar 1:25 000, tendo sido cumprido o propósito deste 

projeto. Foi também desenvolvida uma aplicação com o intuito de facilitar a interação por 

parte de um utilizador. No ponto seguinte será descrita essa aplicação. 

3.5. Aplicação desenvolvida  

A aplicação desenvolvida no EasyEclipse for Python, consiste num pequeno programa em 

linguagem python onde foram integradas as principais operações no processo de 

generalização da Carta Militar à escala 1:25 000 para a escala 1:50 000. Ao ser executada a 

aplicação é aberto um menu na linha de comandos com diversas opções de acordo com a 

Figura 71. Estas opções devem ser escolhidas sequencialmente e na sua totalidade se 

pretender generalizar a totalidade de entidades geográficas da escala 1:25 000 para a 

escala 1: 50 000.  
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Esta aplicação destina-se a facilitar a ligação à base de dados PostgreSQL com a extensão 

PostGIS por parte de um utilizador que pretenda realizar o processo de generalização. A 

aplicação liga-se à base de dados espacial, e através de comandos SQL os algoritmos e 

operadores de generalização vão sendo ativados à medida que o utilizador vai escolhendo 

as opções de 1 a 8 do menu da aplicação, Figura 71. Todo o processo é automático, 

necessitando apenas que o utilizador escolha as diferentes opções sequencialmente como 

já foi referido.  

 

Figura 71 – Menu da aplicação de generalização desenvolvida. 

Em cada opção surge na linha de comandos a informação do que se está passar, no início 

e no fim de cada subprocesso, Figura 72, em que se verifica, por exemplo, a informação 

relativa à primeira opção “Criar SCHEMAS e atribuir Sistema de Coordenadas”. 

 
Figura 72 – Informações relativas à primeira opção do menu da aplicação. 

Após ser criada a estrutura, inicia-se o processo de generalização propriamente dito, com 

a opção 2 “ALTIMETRIA”. Após selecionar a opção 2 serão visualizadas as informações 

relativas ao processamento, de acordo com a Figura 73. Nesta figura é possível verificar as 

três informações relativas a esta opção, que foram surgindo na linha de comandos. 
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Figura 73 – Informações relativas à opção 2 “ALTIMETRIA”. 

 Entre cada opção é possível verificar o resultado das operações fazendo a ligação á base 

de dados usando para o efeito de visualização o QGIS, onde é possível configurar uma 

ligação à base de dados espacial criada, tal como se pode verificar na Figura 74, detalhado 

no Anexo D. Neste caso a base de dados foi designada “gen_25k”. 

 
Figura 74 – Ligação do QGIS à base de dados “Gen_25k”e dados da altimetria. 

A opção 3 é relativa à hidrografia e integra várias operações sobre esta classe, como a 

seleção de linhas de água, a generalização das lagoas e a generalização dos poços. Tal 

como se pode verificar na Figura 75, as informações relativamente a esta opção e o 

estado do processamento foi sendo disponibilizado ao utilizador.  

 
Figura 75 – Informações sobre o processamento da hidrografia. 

Recorrendo novamente ao QGIS pode verificar-se o resultado das operações de 

processamento da hidrografia, como se pode verificar na Figura 76. 
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Figura 76 – Ligação do QGIS à base de dados “Gen_25k”e dados da hidrografia. 

Na opção seguinte, a número 4, são criadas as zonas edificadas, Figura 77. 

 

Figura 77 – Ligação do QGIS à base de dados “Gen_25k”e zonas edificadas. 

A opção 5 trata dos diversos tipos de construções, sendo composta por diversos 

subprocessos. A opção 6 serve para fazer o processamento das estradas e caminhos e 

também das ferrovias. Ao escolher a opção 7, serão processadas as rotundas das estradas, 

onde algumas serão eliminadas. A opção 8 possibilita a seleção dos limites do terreno e 

das manchas de vegetação. Em todas as opções o utilizador vai tendo informação dos 

subprocessos a ocorrer. A última opção, a 9, serve para sair da aplicação. 



Implementação de uma Infraestrutura Espacial para Generalização da Carta Militar 1:25000 
_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
74 

Desenvolvida com cerca de 1800 linhas de código, esta pequena aplicação foi organizada 

com várias funções específicas, em que cada uma delas trata um subprocesso relacionado 

com determinada classe. Assim, é possível de uma forma flexível adicionar, alterar ou 

suprimir determinadas funções para testar novas soluções que futuramente sejam 

desenvolvidas. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este projeto foi realizado em contexto de trabalho no CIGeoE tendo sido possível abordar 

diversas temáticas e aplicar várias ferramentas, demonstrando a utilidade e qualidade dos 

conhecimentos adquiridos durante o período da licenciatura e mestrado em Engenharia 

Geográfica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  

A curto ou médio prazo, será possível integrar o processo apresentado na cadeia de 

produção do CIGeoE, mantendo a edição final em CAD, integrando o processo de 

generalização em desenvolvimento, com as aplicações de exportação CAD-SIG e SIG-CAD 

desenvolvidas no CIGeoE, concorrentemente a este projeto. 

O processo estudado possibilita o seu desenvolvimento e atualização. A função Voronoi 

deverá ser implementada de forma a facilitar o processo de seleção dos elementos 

pontuais descritos. No entanto para determinadas entidades geográficas deverá ser usada 

como um complemento, como é o caso dos pontos de cota em que inicialmente deve ser 

considerada a sua altitude no processo de seleção. 

O projeto desenvolvido possibilita o acréscimo de funções e otimização de outras 

implementadas, demonstrando a sua versatilidade. O trabalho foi realizado privilegiando 

o software open source. O SGBD PostegrSQL com a extensão PostGIS, revelou-se uma 

mais-valia, tendo sido obtidos resultados com qualidade. 

Na generalização automática deve ser sempre lembrado o contexto espacial, o que 

levanta dificuldades acrescidas e o que leva a que o processo seja difícil ser 100% 

automático, sendo quase sempre necessário a intervenção humana em determinadas 

decisões de acordo com esse contexto. Daqui decorre a necessidade da intervenção de 

colaboradores experientes. 

Este projeto incidiu sobre a base de dados e as operações sobre estas, realizadas aquando 

da obtenção da Carta Militar 1:50 000 por generalização da Carta Militar 1:25 000, não 

considerando a fase edição. Propõe-se que por si só a fase da edição deva ser um trabalho 

a desenvolver. 

A generalização para outras escalas deverá ser um trabalho futuro a estudar e integrar na 

infraestrutura criada. 
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Como trabalho a realizar seria importante terminar a implementação da Base de Dados 

Geográfica do CIGeoE, facilitando a integração dos diversos processos na realização das 

diferentes cartas: 1:25 000, 1:50 000, 1:250 000 e 1:500 000. 

Os Catálogos de Entidades para as diversas escalas deverão ser atualizados de acordo com 

a ISO 19110 mas em articulação com as normas NATO. 

O objetivo deste projeto foi atingido, tendo sido implementada uma infraestrutura de 

dados espaciais capaz de obter de forma automática a Carta Militar 1:50 000 a partir da 

escala 1:25 000, recorrendo a software open source. 

O estudo elaborado neste projeto abre boas perspetivas para migrar o processo de 

generalização atual no CIGeoE, para um processo inteiramente em ambiente de base de 

dados espaciais. 
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Anexo A – Diagrama de classes da Carta Militar 1:25 000  
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HidrografiaL

+id

+tipo

+nome

+obs

Linha de Água de 1ª Ordem

Linha de Água de 2ª Ordem

Linha de Água de 3ª Ordem 25 k

Linha de Água de 3ª Ordem 50 k

Linha água Auxiliar 

Linha de Costa

Vala Larga

Vala Estreita

ConstHidroA

+id

+tipo

+obs

Tanque

Piscina

Cais Fluvial

Cais Fluvial Importante

ConstHidroL

+id

+tipo

+obs

Aqueduto Elevado

Aqueduto Subterrâneo

Barragem

Represa

Molhe Azul -  atracação Ferro

Molhe Preto - atracação  Madeira

Molhe Vermelho - atracação BetãoConstHidroP

+id

+tipo

+obs

Aqueduto em Estrada 

Chafariz ou Fonte 

Cisterna 

Depósito de Água 

Depósito de Água Elevado 

Eclusa 

Estação Elevatória 

Furo Artesiano 

Mãe de Água Isolada 

Nascente 

Poço 

Tanque

Construcoes

+id

+tipo

Edificios

+id

+tipo

+obs

+..inspire..

ConstrucoesA

+id

+tipo

+obs

ConstrucoesL

+id

+tipo

+obs

ConstrucoesP

+id

+tipo

+obs

ConstViasComL

+id

+tipo

+obs

ConsViasComP

+id

+tipo

+obs

ConstViasComA

+id

+tipo

+obs

Campo de Futebol

Campo de Jogos

Carreira de Tiro

Cemitério

ETA 

ETRS

ETAR 

Central electrica

Escadas 

Estação Arqueológica 

Depósito

Pista de Aterragem

Subestação

Zona de Habitação Precária

Antena de Rádio em Cortina

Conduta de Combustível

Linha de Alta Tensão Aérea

Linha de Alta Tensão Subterrânea

Muralha

Muro de Alvenaria em Carreteiro

Muro de Alvenaria em Via

Muro de Alvenaria Isolado

Muro de Pedra Solta em Carreteiro

Muro de Pedra Solta em Via

Muro de Pedra Solta Isolado

Muro de Suporte em Aterro

Muro de Suporte em Desaterro

Passadeira Rolante

Antena de Rádio Isolada 

Bomba de Combustível 

Castelo ou Forte 

Chaminé 

Cruzeiro 

Depósito de Combustível 

Estação de TSF 

Estátua 

Farol 

Forno de Cal 

Forno de Telhas 

Gerador Eólico 

Gruta 

Mina com Entrada em Galeria 

Mina com Entrada em Poço 

Pombal 

Rádio Farol 

Silo 

Torre Isolada

Vias de Comunicação

+id

+tipo

Estradas

+id

+tipo

+nome

+obs

Ferrovias

+id

+tipo

+nome

+obs

Outras Vias

+id

+tipo

+nome

+obs
Casa

Grande Construção

Ruinas

Construções Desportivas

PSP

GNR

Tribunal

Câmara Municipal

Junta de Freguesia

Bombeiros

Cruz Vermelha

Edifícios Militares

Estação

Apeadeiro

Hospital

Estufa

Moinho

Capela

Igreja

Igreja Matriz

Praça Touros

Central de Distribuição de Gás 

Central Elétrica

Azenha

Autoestrada

Estrada com Separador

Estrada Estreita    

Estrada Larga

Ferrovia de Alta Velocidade  

Ferrovia Estreita    

Ferrovia Larga Dupla

Ferrovia Larga Única

Monocarril

Metro Subterrâneo    

Metro de Superfície

Acesso Auto    

Arruamento

Carreteiro

Caminho Pé Posto

Linha de Teleférico

Vau para Automóvel

Vau para Carro

Vau a Pé   

Vau PorClassificar

Parque estacionamento

Aterro

Ponte Estreita de Betão  

Ponte de Betão Isolada  

Ponte Larga de Betão  

Desaterro

Ponte Estreita de Ferro  

Ponte de Ferro Isolada  

Ponte Larga de Ferro  

Ponte Estreita de Madeira  

Ponte de Madeira Isolada  

Ponte Larga de Madeira  

Passagem Superior    

Túnel

Kilometro em Via Estrada Larga 

Kilometro em Via Estrada Estreita 

Portagem

Heliporto

Barca de Passagem

Limites

+id

+tipo

+nome

+obs

Vegetação

+id

+tipo

+nome

+obs

Administrativo

+id

+tipo

+nome

+obs

VegetaçãoL

+id

+tipo

+nome

+obs

TerrenoA

+id

+tipo

+nome

+obs

VegetaçãoA

+id

+tipo

+nome

+obs

TerrenoP

+id

+tipo

+nome

+obs

Areal

Areeiro

Dunas

Escarpado

Pedregoso

Pedreira

Polígono Militar

Rochoso

Saibreira

Socalcos

Arbusto ou Mato Denso  

Arvoredo Denso

Arvoredo Esparso

Jardim ou Horta

Mata

Pomar

Pomar e Vinha

Vinha

País

Concelho

Distrito

Pedregoso

Rochoso Aceiro     

Árvores em Estrada

Sebe ou Valado

Vértice Geodésico 

VG Auxiliar 

VG de Outra Ordem 

VG em Aeromotor 

VG em Antena Isolada

VG em Capela 

VG em Casa 

VG em Castelo 

VG em Chaminé 

VG em Cruzeiro 

VG em Depósito de Água 

VG em Depósito de Água Elevado 

VG em Estátua

VG em Farol 

VG em Igreja 

VG em Moinho 

VG em Rádio Farol 

VG em Silo 

VG em Torre Isolada 

VG Fundamental
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Anexo B – Diagrama de classes da Carta Militar 1:50 000  
 

 

 

 

 

 

 

 

Altimetria

+id

+tipo

Curvas de Nível

+id

+altitude

+tipo

+obs

AltimetriaP

+id

+altitude

+tipo

+obs

Vertice Geodesico

+id

+ordem

+tipo

+nome

+local

Marco de Fronteira

+id

+tipo

+obs

Ponto Cotado

+id

+obs

CN Normal Par

+id

+obs

CN Mestra Par

+id

+obs

Hidrografia

+id

+tipo

HidrografiaA

+id

+tipo

+nome

+obs

Rio

Ilha

Vala Navegável

Lagoa

Albufeira

Terreno Cobre e Descobre

Marinha

Pântano

Arrozal

HidrografiaL

+id

+tipo

+nome

+obs

Linha de Água de 1ª Ordem

Linha de Água de 2ª Ordem

Linha de Água de 3ª Ordem 50 k 

Linha de Costa

Vala Larga

Vala Estreita

ConstHidroL

+id

+tipo

+obs

Aqueduto Elevado

Aqueduto Subterrâneo

Barragem

Represa

ConstHidroP

+id

+tipo

+obs

Aqueduto em Estrada 

Chafariz ou Fonte 

Cisterna 

Depósito de Água 

Depósito de Água Elevado 

Eclusa 

Estação Elevatória 

Mãe de Água Isolada 

Nascente 

Poço 

Tanque

Piscina

Cais Fluvial

Cais Fluvial Importante

Construcoes

+id

+tipo

+nome

ConstrucoesA

+id

+tipo

+obs

ConstrucoesL

+id

+tipo

+obs

ConstrucoesP

+id

+tipo

+obs

ConstViasComL

+id

+tipo

+obs

ConsViasComP

+id

+tipo

+obs

ConstViasComA

+id

+tipo

+obs

Campo de Futebol

Carreira de Tiro

Cemitério

ETA 

ETRS

ETAR 

Escadas 

Central Electrica

Depósito

Pista de Aterragem

Subestação

Carreira Tiro

Cemitério

Grande Construção

Conduta de Combustível

Linha de Alta Tensão Aérea

Linha de Alta Tensão Subterrânea

Muralha

Casa

Ruinas

Construções Desportivas

Estação

Apeadeiro

Moinho

Capela

Igreja

Praça Touros

Central de Distribuição de Gás 

Central Elétrica

Azenha

Antena de Rádio Isolada 

Bomba de Combustível 

Castelo ou Forte 

Chaminé 

Cruzeiro 

Depósito de Combustível 

Estátua 

Farol 

Gerador Eólico 

Gruta 

Mina

Pombal 

Rádio Farol 

Silo 

Torre Isolada

Carreira Tiro

Cemitério

Vias de Comunicação

+id

+tipo

+nome

Estradas

+id

+tipo

+nome

+obs

Ferrovias

+id

+tipo

+nome

+obs

Outras Vias

+id

+tipo

+nome

+obs

Autoestrada

Estrada com Separador

Estrada Estreita    

Estrada Larga

Ferrovia de Alta Velocidade  

Ferrovia Estreita    

Ferrovia Larga Dupla

Ferrovia Larga Única

Metro Subterrâneo    

Metro de Superfície

Acesso Auto    

Arruamento

Carreteiro

Caminho Pé Posto

Linha de Teleférico

Parque estacionamento

Area Serviço

Ponte Estreita de Betão  

Ponte Larga de Betão  

Ponte Estreita de Ferro  

Ponte Larga de Ferro  

Passagem Superior    

Túnel

Kilometro em Via Estrada Larga 

Kilometro em Via Estrada Estreita 

Portagem

Heliporto

Barca de Passagem

Limites

+id

+tipo

+nome

+obs

Vegetação

+id

+tipo

+nome

+obs

Administrativo

+id

+tipo

+nome

+obs

VegetaçãoL

+id

+tipo

+nome

+obs

TerrenoA

+id

+tipo

+nome

+obs

VegetaçãoA

+id

+tipo

+nome

+obs

TerrenoP

+id

+tipo

+nome

+obs

Areal

Areeiro

Dunas

Escarpado

Pedregoso

Pedreira

Polígono Militar

Rochoso

Saibreira

Socalcos

Arbusto ou Mato Denso  

Arvoredo Denso

Arvoredo Esparso

Jardim ou Horta

Mata

Pomar

Pomar e Vinha

Vinha

País

Concelho

Distrito

Pedregoso

Rochoso

Aceiro     

Árvores em Estrada

Sebe ou Valado

Vértice Geodésico 

VG de Outra Ordem 

VG em Aeromotor 

VG em Antena Isolada

VG em Capela 

VG em Casa 

VG em Castelo 

VG em Chaminé 

VG em Cruzeiro 

VG em Depósito de Água 

VG em Depósito de Água Elevado 

VG em Estátua

VG em Farol 

VG em Igreja 

VG em Moinho 

VG em Rádio Farol 

VG em Silo 

VG em Torre Isolada 

VG Fundamental

Zona Edificada

+id

+tipo

+nome

+obs
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Anexo C – Extrato do Catálogo de Entidades da Carta Militar 1:25 000 

 

EDIFÍCIOS 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

Edificios Casa Polígono 17 1   

Edificios Edificio de central electrica Polígono 17 5   

Edificios Pátio Polígono 17 10   

Edificios Grande Construção Polígono 17 11   

Edificios Ruínas Polígono 17 21   

Edificios Alfândega Polígono 17 31   

Edificios Moinho Polígono 17 41   

Edificios Moinho em Ruínas Polígono 17 51   

Tabela C - 1 – Extrato da classe dos Edificios 

 

HIDROGRAFIA 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

HidrografiaA Rio de Duas Margens Polígono 51 5   

HidrografiaA Ilha Polígono 51 25   

HidrografiaA Lagoa Polígono 53 5   

HidrografiaA Albufeira Polígono 53 15   

HidrografiaL Linha de Água de 1ª Ordem Linha 50 5   

HidrografiaL Linha de Água de 2ª Ordem Linha 50 15   

HidrografiaL Linha de Água de 3ª Ordem (25mil) Linha 50 25   

HidrografiaP Poço (Símbolo) Ponto     C139 

HidrografiaP Poço com Engenho (Símbolo) Ponto     C140 

HidrografiaP Furo Artesiano (Símbolo) Ponto     C141 

Tabela C - 2 – Extrato da classe Hidrografia 

NSTRUÇÕES 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

ConstrucoesA Carreira_de_tiro Polígono 11 1   

ConstrucoesA Central Eléctrica Polígono 11 5   

ConstrucoesA Pista de Aterragem Polígono 11 11   

ConstrucoesA Cemitério Polígono 11 31   

ConstrucoesL Muralha Linha 44 61   

ConstrucoesL Conduta de Combustível Linha 45 1   

ConstrucoesL Linha de Alta Tensão Aérea Linha 45 5   

ConstrucoesL Linha de Alta Tensão Subterrânea Linha 45 15   

ConstrucoesP Moinho (Símbolo) Ponto     C172 

ConstrucoesP Moinho em Ruínas (Símbolo) Ponto     C173 

ConstrucoesP Casa Módulo (Símbolo) Ponto     C186 

Tabela C - 3 – Extrato da classe Construções 
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ALTIMETRIA 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

AltimetriaL Curva de Nível Par Ponto 34 3   

AltimetriaL Curva de Nível Impar Ponto 34 13   

AltimetriaL Curva de Nível Mestra Par Ponto 33 3   

AltimetriaL Curva de Nível Mestra Impar Ponto 33 13   

AltimetriaP Ponto Cotado (Símbolo) Ponto     C101 

AltimetriaP VG Fundamental (Símbolo) Ponto     C102 

AltimetriaP VG de Outra Ordem (Símbolo) Ponto     C103 

AltimetriaP VG Auxiliar (Símbolo) Ponto     C104 

AltimetriaP VG em Igreja (Símbolo) Ponto     C105 

AltimetriaP VG em Capela (Símbolo) Ponto     C106 

Tabela C - 4 – Extrato da classe Altimetria 

 

VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

ConstViasL Ponte Larga de Betão em Via Linha 23 2   

ConstViasL Ponte Larga de Ferro em Via Linha 23 5   

ConstViasL Ponte Estreita de Betão em Via Linha 23 12   

ConstViasL Ponte Estreita de Ferro em Via Linha 23 15   

ConstViasL Quilómetro em Estrada Larga  Ponto     C143 

ConstViasL Quilómetro em Estrada Estreita  Ponto     C144 

ConstViasL Bomba de Combustível (Símbolo) Ponto     C145 

ConstViasL Barca de Passagem (Símbolo) Ponto     C183 

ConstViasL Portagem em Via Dupla (Símbolo) Ponto     C205 

ConstViasL Portagem em Via Única (Símbolo) Ponto     C206 

EstradasL Auto_estrada Linha 21 1   

EstradasL Estrada_larga Linha 21 2   

EstradasL Estrada_com_separador Linha 21 12   

EstradasL Estrada_estreita Linha 21 22   

FerroviasL Caminho_de_ferro_via_larga_unica Linha 20 1   

FerroviasL Caminho_de_ferro_via_larga_dupla Linha 20 11   

FerroviasL Caminho_de_ferro_via_estreita Linha 20 21   

FerroviasL Monocarril Linha 20 41   

ViasOutrasL Teleferico Linha 20 31   

ViasOutrasL Acesso Auto / Arruamento Linha 22 1   

ViasOutrasL Caminho Carreteiro Linha 22 11   

ViasOutrasL Caminho a Pé Posto Linha 22 21   

Tabela C - 5 – Extrato da classe Vias de Comunicação 
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LIMITES 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

LimMilA Polígono Militar Polígono 11 2   

LimitePaisL Limite de País Linha 27 1   

LimAdmA Limite de Distrito Linha 27 11   

LimAdmA Limite de Concelho Linha 27 21   

TerrenoA Pedreira Polígono 10 1   

TerrenoA Saibreira Polígono 10 3   

TerrenoA Rochoso Polígono 10 11   

TerrenoA Socalco Polígono 10 13   

TerrenoA Areeiro Polígono 10 21   

TerrenoA Escarpado Polígono 10 23   

TerrenoP Terreno Rochoso (Símbolo) Ponto     C177 

TerrenoP Escarpado (Símbolo) Ponto     C213 

TerrenoP Pedreira (Símbolo) Ponto     C214 

TerrenoP Saibreira (Símbolo) Ponto     C215 

TerrenoP Socalcos (Símbolo) Ponto     C216 

Tabela C - 6 – Extrato da classe Limites 

 

VEGETAÇÃO 

Subclasse Descrição Tipo  Nível Côr Nome Célula 

VegetacaoA Jardim ou Horta Polígono 41 4   

VegetacaoA Vinha Polígono 41 14   

VegetacaoA Pomar Polígono 41 24   

VegetacaoA Pomar Vinha Polígono 41 34   

VegetacaoA Mata Polígono 41 44   

VegetacaoA Arvoredo Denso Polígono 41 54   

VegetacaoL Arvores_em_estrada Linha 40 4   

VegetacaoL Sebe_ou_valado Linha 40 14   

VegetacaoL Aceiro Linha 42 20   

VegetacaoP Arvoredo (Símbolo) Ponto     C421 

VegetacaoP Mato Denso ou Arbustos  Ponto     C422 

VegetacaoP Mata (Símbolo) Ponto     C423 

VegetacaoP Pomar (Símbolo) Ponto     C424 

VegetacaoP Vinha (Símbolo) Ponto     C425 

VegetacaoP Jardim ou horta (Símbolo) Ponto     C426 

Tabela C - 7 – Extrato da classe Vegatação 

 



Anexo D – Instalação do PostgreSQL e PostGIS e ligação ao QGIS. 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
83 

Anexo D – Instalação do PostgreSQL e PostGIS e ligação ao QGIS. 

Tal como já foi referido, o QGIS e o PostgreSQL, são exemplos de software open source. Assim 

é possível obter os ficheiros de instalação a partir dos sites a seguir indicados. Depois de fazer 

o download dos ficheiros corretos, dependendo do tipo de sistema operativo, estes devem ser 

instalados de forma adequada.  

Para instalação do sistema de gestão de bases de dados PostgreSQL deverá aceder ao site: 

http://www.postgresql.org/ . Deve ser feito o download de um ficheiro semelhante ao da 

Figura D - 1 e ser executado. 

 

Figura D - 1- Exemplo de ficheiro de instalação do PostgreSQL 

Após isso irão surgindo várias janelas semelhantes à da Figura D - 2, e que deverá ir 

escolhendo as opções mais adequadas a cada caso, clicando no botão “Next”. O processo de 

instalação ficará concluído em poucos minutos. 

 
Figura D - 2 – Janela inicial para instalação do PostgreSQL. 

Para poder funcionar como uma base de dados espacial, é necessário a instalação e ativação 

da extensão PostGIS. 

Para instalação da extensão espacial do PostgreSQL, o PostGIS, deverá aceder ao site: 

http://PostGIS.net/ . Deve ser feito o download de um ficheiro de instalação semelhante ao da 

Figura D - 3. 

 
Figura D - 3- Exemplo de ficheiro de instalação do PostGIS 

http://www.postgresql.org/
http://postgis.net/
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Após executar esse ficheiro dará início à instalação do PostGIS, e surgirão algumas janelas 

semelhantes à da Figura D - 4.  

 

Figura D - 4 – Janela para instalação do PostGIS 

A instalação do PostGIS será feita em poucos minutos, selecionando as opções mais 

adequadas a cada computador e sistema operativo. Mas só poderá ser utilizado depois 

de ser ativado a partir do PostgreSQL. Uma das formas de ativação do PostGIS é a 

partir do PostgreSQL acedendo à janela do “SQL Editor” e através de código SQL, 

proceder à ativação da extensão PostGIS, de acordo com a Figura D - 5 

 
Figura D - 5 – Ativação da extensão PostGIS a partir do “SQL Editor” 
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Após essa ativação com sucesso, ficaremos em condições de usar a extensão espacial 

no sistema de gestão de bases de dados PostgreSQL, ficando com mais de mil funções 

disponíveis para as operações espaciais desejadas. A forma de interação com os dados 

inseridos processa-se através de comandos SQL. Para visualização dos dados uma 

opção é através do sistema open source para Informação Geográfica, o QGIS. 

Para instalação de uma versão do QGIS, deverá aceder ao site: 

http://www.qgis.org/en/site/. Depois de fazer download do ficheiro com a versão 

desejada este deverá ser instalado. Um exemplo de ficheiro de instalação está na  

Figura D - 6 

 

Figura D - 6– Exemplo de ficheiro de instalação do QGIS 

Após o ficheiro ser executado surgirá uma caixa de texto com um assistente de instalação 
semelhante ao da Figura D - 7. Após seguir as indicações dessa janela, a instalação do QGIS 
estará pronta.  

 

Figura D - 7– Exemplo de janela de instalação do QGIS 

Depois de instalar o PostgreSQL, o PostGIS e o QGIS, deverá configurar o QGIS de 

acordo com as necessidades. Uma das possibilidades para interação com uma base de 

dados espacial será a criação de ligações a esta. Para configurar uma ligação a 

determinada base de dados no QGIS, deve com o botão direito do rato aceder ao Icon 

PostGIS no navegador e escolher” Nova conexão…”, Figura D - 8. Após o que surge uma 

janela para preencher alguns campos para configuração da conexão, de acordo com a 

Figura D - 9. 

http://www.qgis.org/en/site/
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Figura D - 8– Icon do PostGIS no QGIS 

 

 

Figura D - 9 – Janela para criar conexão a base de dados do PostGIS 

Após ser criada a conexão com êxito à base de dados previamente criada no 

PostgreSQL, será possível visualizar a informação espacial da base de dados, bem como 

a sua organização.  
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Na Figura D - 10 pode ser visualizada a conexão estabelecida com a base de dados 

“Folha_26_2” e um exemplo da organização do “SCHEMA” “altimetrial”. Esta folha 

serviu neste projeto para comparação final dos resultados obtidos. 

 

Figura D - 10 – Conexão à base de dados espacial com o nome “Folha_26_2” 
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Anexo E – Aplicações de conversão de formato de CAD para SIG e SIG para CAD 

A aplicação DGN2SHP_converter foi desenvolvida no CIGeoE e permite a 

transformação de ficheiros CAD (dgn) para ficheiros do tipo shapefile. 

Foi desenvolvida com software open source, permitindo a sua atualização e 

desenvolvimento quando necessário. 

 

Figura E - 1– Menu da aplicação DGN2SHP_converter 

Os parâmetros necessários são: Diretoria dos ficheiros a converter; ficheiros (DGN); Diretoria 

para os dados convertidos e ficheiro de mapeamento (CSV). 

O resultado obtido poderá ser em função do tipo de geometria (polígonos, linhas ou pontos), 

sendo obtidos três ficheiros do tipo shapefile . Ou poderá ser em função de cada entidade 

representada no ficheiro DGN de acordo com o nível e cor, respeitando o ficheiro de 

mapeamento. 

No entanto toda a informação para usar a aplicação é disponibilizada no “help”, que 

disponibiliza a janela a seguir indicada: 
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Figura E - 2– Janela do “help” da aplicação 

 

A aplicação SHP2DGN_converter foi desenvolvida no CIGeoE e permite a transformação de 

ficheiros do tipo shapefile para ficheiros CAD (dgn).  

Foi desenvolvida com software open source, permitindo a sua atualização e 

desenvolvimento quando necessário. 

Um dos objetivos desta aplicação é facilitar a integração de outros processos na cadeia 

de produção possibilitando a edição continuar a ser executada em CAD (DGN). 

Na Figura E – 3 a seguir indicada pode-se visualizar o menu principal dessa aplicação. 
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Figura E – 3 – Menu da aplicação DGN2SHP_converter 

Os parâmetros necessários são: Diretoria dos ficheiros a converter; ficheiros (SHP); Diretoria 

para os dados convertidos e ficheiro de mapeamento (CSV). 

São ainda necessários dois parâmetros específicos do DGN, o Seed e o ficheiro de células. 

Toda a informação sobre os parâmetros necessários é disponibilizada pela aplicação na janela 

da figura E – 4. 
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Figura E - 4– Janela do “help” da aplicação SHP2DGN_converter 

 


