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Summary

The Brazil GIS Project aimed at organizing and divulging in a GIS (Geographic Information System)
environment all the geological data accumulated over more than three decades of existence of the
Brazilian Geological Survey. The Project was conceived and implemented under the Director of Geology
and Mineral Resources in two stages. The first stage comprised the compilation and structuring of
integrated geological data in GIS-based maps consistent at the 1:1,000,000 scale and subsequently
sub-sampled for the composition of four country-wide thematic maps at the 1:2,500,000 scale. Both
maps and printing files were made available to the general public on CD-ROMs (Bizzi et al. 2001) and
on the Internet. The second stage of the Project comprised the edition of the forty-six 1:1 million
scale map sheets of the new “Geological Chart of Brazil” that have recently been made available as
a collection of CD-ROMs (Schobbenhaus et al. 2003) in 1.0 version. In the latter stage the maps were
integrated and consisted at the 1:500,000 or 1:250,000 scales, depending on the information available
for each area, and then sub-sampled for reproduction at the 1:1,000,000 scale. The improvements
that resulted from the inclusion of higher resolution maps and addition of new data have all been
incorporated in the updated version of the GIS-based maps in the DVD attached to this volume.

The sheer volume and complexity of the database required its migration into a single system for
data management named GEOBANK®, which was structured in ORACLE®. The GIS was developed using
ESRI® technology and geo-referenced entities were processed and modelled in ArcView 3.2®. The data
presented in the shape file format represent numerous digital files compiled from information generated
at different scales and in different formats, and which were digitized following different vectorization
processes. The files generated and filtered in the process of preparing the maps were adjusted to
IBGE’s planimetric base at the 1:1,000,000 scale. The tables of attributes for the shape files contain
a maximum of 20 fields in dbf format and the plotting files are built in HPGL2 language.

The GIS of Geology, Tectonics and Mineral Resource Maps of Brazil (Bizzi et al. 2001; database
and GIS maps annexed to this volume), and Geobank® 2002 contain previously unpublished information
regarding litho-stratigraphy, tectonics, structural geology and mineral resources. The specific database
relationships between mineral-resource attributes presented earlier in this book are indispensable for
the quantitative approach used, since even some other GIS-based methods preclude the direct interaction
with the database and, therefore, the derivation of quantitative models.

The structure of the GEOBANK® was conceived in a way to facilitate changes and adaptations in
the compilation and preparation of geological data. It allows for searches of geological units, of
mineral resources and of data following GIS methods that permit the simultaneous visualisation of
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databases, multi-thematic maps and statistical and spatial analyses of these themes. Of the latter, Boolean, Bayesian probability
and fuzzy logic were successfully used in the examples developed in the book. The detailed criteria were used to organise the
metallogeny data into a relational database, avoiding confusion between classification parameters. The computational methods
also allowed for large quantities of data to be analysed, integrating point, linear and polygonal data sources.

Since the data are organised and obey the basic precepts of cartographic precision and topological inter-relationships such as
non-intersection, adjacency, contiguous presence, equality, intersection and overlap, the quality of the GIS modelling is related to
data quality and not to map scale. The GIS tool, by way of the ArcSDM extension for the ArcView® 3.2a program, was employed
to produce probability maps of mineralization favourability in selected terrains and for selected deposit models.

The relatively low density of geologic and tectonic data in some parts of Brazil, the impossibility at this stage to use the
typological mineral-resource features and the imprecision of the location data of the Brazilian mineral resources were found to be
the main limitations to the success of the method. It is expected that ongoing and future work will set values for the other data
particularly in the mineral-resource database, as well as aggregate indirect evidence such as geophysics and geochemistry.

The simultaneous access to the book and to various types of information contained in the GIS-based maps demanded the
development of novel technology. In the absence of an off-the-shelve tool to carry out such function, a new tool was developed to
make the hyperlink between text and maps. Such tool was built using a Visual Basic® language and the Map Objects LT® library, of
ESRI, licensed for the Sustainability and Development Foundation – SD Foundation. The program was then submitted to tests and
transformed into a DLL – Dynamic Link Library, which was used together with a word processor especially developed for the DVD.

Introdução
 

O Projeto GIS do Brasil foi criado no âmbito da Diretoria de
Geologia e Recursos Minerais a partir da necessidade de
organizar, estruturar e divulgar em ambiente SIG (Sistema de
Informações Geográficas) o acervo de dados geológicos
acumulados pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM ao longo
de mais de três décadas de existência. O Projeto foi concebido
em duas etapas. A primeira compreendeu a compilação e a
estruturação dos dados geológicos integrados e consistidos
na escala 1:1.000.000 e sua posterior adaptação na
composição de mapas temáticos e arquivos de impressão na
escala de 1:2.500.000. A segunda etapa compreendeu uma
edição de 46 folhas da nova “Carta Geológica do Brasil” na
escala 1:1.000.000 (Schobbenhaus et al. 2003); em versão
1.0, e uma futura edição em SIG. Na primeira etapa de
trabalho foi desenvolvido o SIG Geologia, Tectônica e Recursos
Minerais do Brasil, lançado pela primeira vez em CD-ROM no
final de 2001 (Bizzi et al. 2001) e na edição atualizada, em
DVD, que acompanha este volume. O SIG contém informações
geológicas básicas, algumas inéditas, incluindo os temas
litoestratigrafia, tectônica, estrutural e recursos minerais. Na
segunda etapa do projeto os mapas foram integrados e
consistidos nas escalas de 1:500.000 e 1:250.000, dependendo
das informações disponíveis em cada área, e posteriormente
adaptados à escala de impressão 1:1.000.000. Esta etapa
consistiu basicamente do aprimoramento/consistência do
material disponibilizado na etapa anterior e da inclusão de
novos dados compatíveis com a escala de maior detalhe.

Dada a complexidade e o volume do acervo de dados
houve a necessidade de criar-se um novo sistema de geren-
ciamento de dados denominado GEOBANK®, modelado e
estruturado em ORACLE®. O SIG 1:2.500.000 foi desenvolvido

em ambiente ArcView 3.2®, utilizando-se, portanto, tecnologia
ESRI® para processamento das entidades gráficas
georreferenciadas. Os arquivos, em formato shapefile,
representam o somatório de uma vasta gama de arquivos
digitais gerados a partir de diferentes escalas e processos de
vetorização. Na composição das Cartas, os arquivos
generalizados e filtrados foram adequados à base planimétrica
do IBGE na escala de 1:1.000.000. As tabelas de atributos
dos shapefiles, contendo um máximo de 20 campos, estão em
formato dbf e foram incorporadas pelo GEOBANK®. Os arquivos
de plotagem estão em linguagem HPGL2. Os CD-ROMs do GIS
contêm programa de abertura do tipo autorun, que executa
software multimídia Flash®, gerenciador do conteúdo.

Organização da Base de Dados

A implantação do Projeto GIS do Brasil teve início na definição
da metodologia de trabalho a ser utilizada com o objetivo de
homogeneizar as informações geológicas a serem compiladas
e integradas pelos diversos núcleos da CPRM espalhados pelo
território nacional. Um dos maiores obstáculos nesta fase foi
a existência de experiências distintas em cada uma das
unidades regionais do Serviço Geológico e a existência de
complexidades geológicas específicas para cada região.

 O grupo de coordenação de Geoprocessamento do Projeto,
após uma série de reuniões com as equipes locais da CPRM,
estabeleceu normas e procedimentos básicos a serem utilizados
nas diversas atividades do Projeto, com destaque para captura,
conversão e adequação dos dados. No decorrer dos trabalhos,
em função das demandas, houve aprimoramento dos
procedimentos estabelecidos inicialmente.
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A homogeneização de arquivos digitais nos mais variados
formatos, gerados a partir de distintos softwares de geoproces-
samento, com diversas ferramentas de digitalização e/ou
vetorização, foi a parte mais difícil e trabalhosa do processo.

Outro problema observado foi a necessidade de
padronização dos data e projeções cartográficas dos mapas
para o padrão das Cartas ao Milionésimo do IBGE. Neste caso,
o datum utilizado foi o SAD-69 com Projeção Policônica. Todo
o material original, em diversas escalas, utilizava originalmente
dois data: Córrego Alegre e SAD-69. As projeções cartográficas
mais utilizadas eram UTM e a Policônica, com alguns arquivos
em Lambert Conformal.

Em síntese, os principais problemas encontrados foram:
 1.  Converter os arquivos dos dados geológicos existentes,

que haviam sido digitalizados e vetorizados em diversos
formatos, para o formato do programa ArcView® (Fig.
XII.1);

2. Padronizar os diferentes data e projeções cartográficas
dos mapas a serem utilizados para o padrão das Cartas
ao Milionésimo do IBGE;

3. Simplificar o número de vértices necessários para dar
forma a cada polígono delimitador de uma determinada
formação geológica dos mapas. Em função das diversas
escalas existentes, havia uma heterogeneidade na
distribuição de pontos ao longo dos polígonos.

4. Generalizar as bases planimétricas dos projetos da
CPRM, desenvolvidas a partir da reconstituição de
imagens de radar e mosaicos de aerofotografias, para
as escalas de 1:1.000.000 e 1:2.500.000. 

 

Estruturação da Base de Dados
 

GEOBANK® e tabela de atributos
 

O acervo de dados geológicos acumulado pelo Serviço Geológico
do Brasil – CPRM ao longo de seus 33 anos de existência
necessitava de modernização e padronização. No passado os
dados de levantamentos de campo nas áreas de geologia básica,
pesquisa mineral, hidrologia e hidrogeologia foram
armazenados em um Sistema de Banco de Dados de grande
porte. Com o avanço das tecnologias da informação optou-se
pela migração de dados do computador de grande porte para
um ambiente de microcomputadores, o que facilitou a conversão
de dados obtidos em levantamentos de campo para informações
digitais e sua disponibilização pela Internet.

A necessidade de prover o SIG Geologia, Tectônica e Recursos
Minerais do Brasil com tabelas de atributos referentes às
unidades estratigráficas e ocorrências minerais que guardassem
formatação padronizada em todo o território nacional implicou
a modelagem do GEOBANK® (vide também Capítulo VIII deste
volume). Sua estrutura foi concebida de forma a facilitar
mudanças e adaptações na compilação e elaboração dos dados
geológicos e seus relacionamentos. Essa estrutura permite
buscas, em termos espaciais, de unidades geológicas, de
recursos minerais e de dados sobre afloramentos de rocha e
amostragens geoquímicas. Foram selecionados vários dados
do GEOBANK® e exportados para o formato dBASE – dbf. Esses
arquivos constituem tabelas do ArcView® que foram conectadas

Figura XII.1 –  Montagem do GIS
do Brasil, em ambiente ArcView®,
utilizando diversos arquivos
vetoriais digitalizados em
MaxiCAD®, GSMAP® e padrão DXF,
todos com valores geodésicos,
Datum SAD-69

Figure XII.1 – Assembly of Brazil’s
GIS, in ArcView® environment,
using several digitalized vector files
in MaxiCAD®, GSMAP® and DXF
standard, all with geodetic values,
Datum SAD-69



Parte V – Organização de Informações em SIG636

às informações cartográficas – limites de polígonos das forma-
ções geológicas – para formar os arquivos georreferenciados
do mapa geológico do Brasil no formato shapefile do ArcView®.

 Depois de impressos, os mapas elaborados passaram por
um rigoroso processo de identificação, correção e montagem
das legendas. Concomitantemente, montaram-se as tabelas
no formato dbf do ArcView® e respectivas legendas.

Figura XII.2 – O GIS do Brasil, em ambiente ArcView®, mostrando
detalhe do mapa geológico

Figure XII.2 – Brazil’s GIS, in ArcView® environment, showing detail
of the geologic map

Figura XII.3 – Detalhe da tabela do mapa geológico no formato
dbf associada ao arquivo shapefile

Figure XII.3 – Table detail of the geological map in dbf format
associated to shapefile

Figura XII.4 – O GIS do Brasil, em ambiente ArcView®,
mostrando detalhe do mapa tectônico

Figure XII.4 – Brazil’s GIS, in ArcView® environment, showing
tectonic map detail

A partir dos mapas definitivos, essas tabelas foram
associadas às informações cartográficas – limites dos
polígonos – para formar os arquivos georreferenciados dos
Mapas Geológico, Tectônico, de Recursos Minerais e Associações
Metalogenéticas e de Recursos Minerais Industriais e
Energéticos no formato shapefile do ArcView® (e.g. Fig. XII.2,
XII.3, XII.4, XII.5 e XII.6).
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Figura XII.5 – Detalhe da tabela do mapa tectônico no formato
dbf associada ao arquivo shapefile

Figure XII.5 – Table detail of tectonic map in dbf format associated
to shapefile

Figura XII.6 – Tabela de atributo dbf exibida a partir do cursor
apontado para o litotipo indicado

Figure XII.6 – dbf table of attributes produced with the cursor
pointed to the indicated lithotype

Divulgação da Base de Dados
 

Geologia, Tectônica e Recursos Mineiras
do Brasil

 
A criação dos CDs foi um trabalho desenvolvido em parceria
com a equipe da empresa Geoambiente Sensoriamento Remoto.
A partir de várias reuniões entre técnicos dessa empresa e da
CPRM e, concomitantemente, a revisões geológicas no SIG,
foram criados diretórios de trabalho, em que os arquivos
shapefile foram organizados com a geração de projetos (APRs)
no formato ArcView® 3.2. Em seguida, utilizando o software
Flash®, foi desenvolvido um programa multimídia que exibe o
seguinte menu de opções na abertura do CD:

Apresentação/Presentation – chama um conjunto de
documentos HTML, intitulado Apresentação, contendo

explicações diversas sobre o GIS, notas técnicas e
bibliografias;
SIG/GIS – executa aplicativo Delphi® desenvolvido
para rodar o ArcView®;
Impressão/Print – busca documentos HTML que
explicam como imprimir os arquivos de mapas em
linguagem de plotter;
Sair/Exit – sai do ambiente SIG permitindo ao usuário
trabalhar com o diretório que contém os arquivos
shapefile sem o ambiente tutorial.

 Utilizando o DELPHI 5.0®, foi criado um aplicativo
executável que, ao ser acionado, carrega o ArcView® com o
projeto do SIG. Sendo assim, ao inserir o CD a função autorun
executa o programa gerenciador. O botão SIG/GIS aciona o
programa na linguagem Object Pascal, o que permite que os
mapas predefinidos no projeto sejam abertos no ArcView®
(Fig. XII.7).
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Divulgação na Internet: GEOBANK® e SIG –
Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do
Brasil

 
A Diretoria de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, Serviço
Geológico do Brasil, tem como meta disponibilizar todos os
dados do GEOBANK® na Internet. Para isso, uma equipe de
geólogos da CPRM está trabalhando na adaptação do formato
de dados do GEOBANK®, possibilitando assim a transferência
tecnológica de exibição de dados pela Internet.

 O SIG Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil e
os arquivos de impressão dos mapas na escala 1:2.500.000 já
se encontram disponíveis na Internet e, por meio da tecnologia
Arc IMS® ESRI, os usuários podem dispor de um ambiente
que gerencia pesquisas e a navegação de forma fácil e
interativa. O trabalho, que contou com a participação da
Geoambiente Sensoriamento Remoto S/C Ltda., representa o
maior conjunto de dados vetoriais com tabelas acopladas
divulgados até hoje no Brasil pela Internet. O acesso pode
ser realizado pela home page da CPRM (www.cprm.gov.br). A
velocidade de utilização das ferramentas depende da velocidade
local da rede onde se encontra o cliente e do número de
usuários que no momento utilizam o servidor. Geralmente, o
acesso e as respostas são rápidos.

 

SIG em trabalhos de campo

Outro avanço do Projeto GIS do Brasil é observado no campo.
De posse de mapas digitais e da ferramenta SIG, acoplado à
tecnologia do Global Positioning System – GPS, é possível, em
campo, locar pontos descritos no mapa e alimentar o sistema

com dados geológicos. O Programa GIS do Brasil prevê a
utilização de computadores de bolso, o que deverá minimizar
custos e aumentar a precisão dos mapeamentos a serem
realizados no futuro.

A Diretoria de Geologia e Recursos Minerais da CPRM (DGM),
por meio do Departamento de Recursos Minerais (DEREM),
desenvolve projeto pioneiro de utilização de SIG no campo.
Os dados recolhidos pelo Projeto GIS do Brasil, em padrão
ArcView®, são facilmente convertidos para ArcPad®. Neste
formato os dados são passíveis de acesso por aplicativos
compatíveis com sistemas operacionais do tipo Windows CE,
que gerenciam tabelas e possibilitam a entrada de novos dados
no campo (Fig. XII.8).

 
Divulgação por meio de DVD

 
A divulgação do livro sobre a Geologia do Brasil, na forma de
um DVD, exigiu o desenvolvimento de tecnologia inédita.
Apresentou-se a necessidade de ler o texto e, ao mesmo
tempo, acessar os mapas, para visualizar as formações
geológicas, depósitos minerais e outras entidades descritas
nos textos. A partir desta demanda, realizou-se pesquisa na
Internet e nas publicações geológicas e geográficas disponíveis,
onde se constatou ausência de uma ferramenta adequada
que realizasse tal função. Uma ferramenta foi então desenvol-
vida para fazer a conexão do texto com mapas, com hyperlinks.

A ferramenta foi elaborada usando a linguagem Visual
Basic® e a biblioteca de objetos Map Objects LT®, da ESRI,
sob licença da Fundação Sustentabilidade e Desenvolvimento –
Fundação SD. O programa foi então submetido a testes. Após
essa etapa, o programa foi transformado em uma DLL –

Figura XII.7 –  Menu do aplicativo multimídia
que é acionado pelo autorun dos CD-ROMs

Figure XII.7 – Menu of multimedia application
driven by CD-ROMs auto run
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Figura XII.8 – Utilização de ArcPad® e GPS acoplado
– Projeto Metalogenia do Proterozóico –
Eopaleozóico do Sul do Brasil

Figure XII.8 – Use of coupled ArcPAD® and GPS –
Metallogeny Project of the Proterozoic – Eopaleozoic
of South Brazil

Dynamic Link Library, para ser utilizado em conjunto com
processador de texto especialmente desenvolvido para o DVD.

Apresentamos a seguir etapas dos testes realizados com
a ferramenta, denominada MAPLINK®, para ilustração de
algumas de suas propriedades.

De início, é mostrada uma janela criada com texto com
dois hyperlinks (Fig. XII.9).

A partir da pergunta contida na Fig. XII.9, o usuário recebe
a resposta quando clica com o mouse no hyperlink “Resposta
1” e obtém a janela mostrada a seguir (Fig. XII.10).

Figura XII.9 – Janela criada para teste da ferramenta MAPLINK®
representando um texto sobre a geologia do Brasil. Note a
presença de dois hyperlinks (em azul)

Figure XII. 9 – Window created for testing MAPLINK® tool
representing a text on Brazilian geology. Note the presence of
two hyperlinks (in blue)

Figura XII.10 – Janela criada pela tecnologia MAPLINK® mostrando o
mapa da Formação Alter do Chão. A formação geológica é identificada
por uma cor diferente da cor de fundo, e o programa ajusta
automaticamente o zoom para a extensão total da formação. Note a
presença de um pequeno quadro com o nome da formação, que aparece
quando o usuário passa o mouse sobre a formação

Figure XII.10 – Window created by MAPLINK® technology showing the
Alter do Chão Formation map. The geological formation is identified by a
color different from that of the background. The program adjusts the zoom
automatically for the total extension of the formation. Note the presence of
a small square with the formation’s name, which appears when the user
moves the mouse over the formation
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Para obter a resposta da Fig. XII.10 o usuário posiciona o
mouse relativamente ao hyperlink “Resposta 2” e obtém a
janela mostrada a seguir (Fig. XII.11).

A ferramenta MAPLINK® traz a possibilidade de o usuário
identificar cada Formação passando o cursor do mouse sobre
o mapa, quando aparece um pequeno quadro com o nome da
Formação para a qual o cursor do mouse aponta (Fig. XII.10,
XII.11 e XII.12).

 A ferramenta MAPLINK® traz ainda a possibilidade de o
usuário aumentar o zoom de determinada região do mapa,
com a delimitação de um retângulo de interesse, selecionando
o objeto e definindo a área arrastando com o botão esquerdo
do mouse ativado. Existe ainda a propriedade pan, com a qual

o usuário pode mover o mapa selecionando e arrastando
entidades com o botão direito do mouse ativado (Fig. XII.13).

 A ferramenta MAPLINK® traz a possibilidade de o usuário
definir o zoom para a extensão total do mapa, pressionando
a tecla shift e simultaneamente ativando o botão esquerdo do
mouse (Fig. XII.14).

 Em síntese, a ferramenta MAPLINK® tornou possível a
interação do leitor com textos e mapas simultaneamente.
Trata-se de uma ferramenta inédita que pode ser utilizada
em futuras publicações para a descrição de unidades
geograficamente delimitadas como, por exemplo, atlas ou
artigos científicos em meio digital.

 Figura XII.11 – Janela criada pela tecnologia MAPLINK® mostrando
o mapa da Formação Saracura. A formação geológica é identificada
por uma cor diferente da cor de fundo e o programa já ajusta
automaticamente o zoom para a extensão total da Formação. Note a
presença de um pequeno quadro com o nome da formação que aparece
quando o usuário passa o mouse sobre a Formação

Figura XII.12 – Note a presença de um pequeno quadro com o nome
do Complexo Xingu localizada ao sul da Formação Alter do Chão.
Esse quadro aparece quando o usuário passa o mouse sobre um
polígono do Complexo Xingu

Figure XII.12 – Note the presence of a small square with the name of
Xingu Complex located at the South of the Alter do Chão Formation.
This square appears when the user rolls the mouse over a polygon of the
Xingu Complex

Figure XII.11 – Window created by MAPLINK® technology showing the
Saracura Formation map. The geological formation is identified by a
different color from that of the background. The program adjusts the
zoom automatically for the total extension of the formation. Note the
inset with the formation’s name, which appears when the user rolls the
mouse over the formation
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Figura XII.13 – Exemplo das propriedades de zoom – janela à esquerda – e
pan – janela à direita – embutidas na ferramenta MAPLINK®

Figure XII.13 – Example of properties: zoom (left) and pan (right) built
into the MAPLINK® tool

Figura XII.14 – Exemplo da propriedade de zoom à extensão total do
mapa embutida na ferramenta MAPLINK®
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