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EDITORIAL 
 
 
Vamos falar de mapas? 
O termo mapa é utilizado em diversas áreas do conhecimento humano como 
um sinônimo de um modelo do que ele representa. Na realidade deve ser um 
modelo que permita conhecer a estrutura do fenômeno que se está 
representando. Mapear então, pode ser considerado mais do que 
simplesmente interpretar o fenômeno, mas sim ter-se o próprio 
conhecimento do fenômeno que se está representando. A Cartografia vai 
fornecer um método ou processo que permitirá a representação de um 
fenômeno, ou de um espaço geográfico, de tal forma que a sua estrutura 
espacial será visualizada, permitindo que se infira conclusões ou 
experimentos sobre a sua representação. 
 
Os mapas podem ser considerados para a sociedade tão importantes quanto 
a linguagem escrita, pois caracterizam uma forma eficaz de armazenamento 
e comunicação de informações, que possuem características espaciais, 
abordando tanto aspectos naturais (físicos e biológicos), como sociais, 
culturais e políticos.  
 
O conceito de mapa é caracterizado como uma representação plana, dos 
fenômenos sócio-bio-físicos, sobre a superfície terrestre, após a aplicação de 
transformações, a que são submetidas as informações geográficas. Por outro 
lado um mapa pode ser definido também como uma abstração da realidade 
geográfica e considerado como uma ferramenta poderosa para a 
representação da informação geográfica de forma visual, digital ou tátil. 
 
As definições de mapas, desde as mais antigas, até as mais recentes, com 
ligeiras diferenças, englobam um núcleo comum, que uma vez 
caracterizado, não deixa nenhuma margem de dúvida sobre seus objetivos e 
abrangência. Este núcleo envolve as informações que serão representadas e 
as transformações à que estarão sujeitas, para que possam ser representadas 
por alguns dos possíveis meios gráficos de visualização. 
 
A definição formal de mapa aceita e difundida pela Sociedade Brasileira de 
Cartografia (1977), estabelece como “a representação cartográfica plana dos 
fenômenos da sociedade e da natureza, observados em uma área 
suficientemente extensa para que a curvatura terrestre não seja desprezada e 
algum sistema de projeção tenha que ser adotado, para traduzir com 
fidelidade a forma e dimensões da área levantada”. 
 
Evidentemente, técnicas e processos de elaboração e construção de mapas 
acompanham o avanço da tecnologia. No entanto, podemos afirmar que a 
essência de um mapa se mantém seja qual for o processo ou tecnologia 
adotada para sua construção, estabelecendo que o seu conceito, desde as 
suas primeiras realizações,  tem se mantido imutável e, com certeza, assim 
se manterá também no futuro. 

 
Prof Dr Paulo Márcio Leal de Menezes 

Vice Presidente para Assuntos Técnico-Científico 
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 NOTÍCIAS NACIONAIS 
       
ENTREVISTA PARA A REVISTA DO CONFEA 
 
Entrevista concedida para a Revista do Confea, pelo Presidente da 
Sociedade Brasileira de Cartografia, Dr. Paulo César Teixeira 
Trino. 
 
1) Como está o mercado de trabalho para o profissional especializado em 
Cartografia? 
- O mercado de trabalho para o profissional especializado é estacionário por força 
do contingenciamento orçamentário e pela inexistência de planos para atender as 
diversas demandas cartográficas nacionais nos setores usuários das outras 
especialidades e dos três níveis governamentais.  
 
2)Muitas faculdades estão com alguns cursos, digamos ‘‘saturados’’, 
a Cartografia pode ser uma alternativa? 
- O Brasil tem atualmente os seguintes cursos de graduação e Engenharia 
Cartográfica: 
1. Instituto Militar de Engenharia (Real Academia de Artilharia, Fortificações, e 
Desenho, desde 1792). 
2. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, desde 1965. 
3. Universidade Federal do Paraná – UFPR. 
4. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
5. Universidade Estadual Paulista, Campus Presidente Prudente. 
6. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS. 
- As Universidades de Santa Catarina e Minas Gerais estão estruturando 2 (dois) 
novos cursos de graduação para entrar em atividades, em 2005/2006. 
- Todas as Universidades supra citadas oferecem cursos de pós-graduação nos 
níveis de mestrado e/ou doutorado, propiciando a reciclagem de outras 
especialidades de engenharia. 
 
3) Faltam Profissionais? 
- Sempre faltaram engenheiros de todas as especialidades para atendimentos as 
diversas demandas da Nação e de seus cidadãos, entretanto a falta de um Projeto 
Nacional consubstanciado por Planos Setoriais nas áreas de Transporte, Mineração, 
Energia, Telecomunicações, Saneamento e Controle Ambiental, e a não existência 
ou o contingenciamento dos orçamentos correspondentes criam a ilusão de que 
temos hoje o número de profissionais necessários.    
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4) O Sr. Tem números de quantas faculdades existem hoje no país 
que forma Engenheiros Cartógrafos? 
E quantos alunos são formados anualmente? 
- Conforme resposta anterior existem 6 (seis) em funcionamento com 2 (dois) a 
serem ativados, formando em média 110 ( cento e dez) engenheiros/ano. 
 
 
5)Faltam Faculdades? 
- Além das supras citadas existem ainda 8 (oito) Escolas de Agrimensura, em 
Universidades e Escolas Federais isoladas, que suprem razoavelmente a demanda 
nacional por engenheiros desta especialidade. 
 
 
6) Existe demanda profissional para o Engenheiro Cartógrafo hoje 
no país? 
- As demandas são enormes, e se pretenderem atendê-las, certamente, haverá 
carência de pessoal especializado, entretanto, as condições econômicas do país não 
nos permitem visualizar num futuro próximo o atendimento destas demandas.  
 
 
7) O governo tem investido na especialização destes profissionais? 
- Os investimentos governamentais no nível federal tem sido feitas no sentido de se 
manter as instituições existentes, carecendo de maiores investimentos na área de 
aprimoramento tecnológico. 
 
 
8) Quais são as perspectivas para o futuro da profissão no país? 
- Se olharmos pelo lado da demanda de infra-estrutura e do ordenamento territorial 
as perspectivas para o futuro serão brilhantes, porém, se analisado a luz dos planos 
e orçamentos previstos teremos desastres setoriais de grandes proporções. 
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                   PALAVRAS DE DESPEDIDA 
 
Finda-se o tempo do General – de - Divisão  Engenheiro Militar Rubens 
Silveira Brochado no Comando do Instituto  Militar de Engenharia, 
(IME), no dia 07 de abril de 2004.  
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SBC COLABORA COM O INPE NA DIVULGAÇÃO 
DO XII SIMPOSIO BRASILEIRO DE 

SENSORIAMENTO REMOTO  
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CALENDÁRIO DE EVENTOS INTERNACIONAIS 
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ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA MALA 
DIRETA DE ACADÊMICOS 
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