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Categorias do Turismo 
 

Classificação dos elementos do equipamento 
turístico 

 • Hospedagem (hotéis, motéis, hospedarias e pousadas, 
pensões, apart-hotéis, condomínios, casas, cabanas, 
albergues, trailer parks, campings, camas em casas de 
famílias) 
• Alimentação (restaurantes, cafés, quiosques, 
restaurantes típicos) 
• Entretenimento (night clubes, discotecas, bares, 
cassinos, cinemas, teatros, outros espetáculos públicos, 
clubes esportivos, parques temáticos) 
• Serviços diversos (agências de viagem, informação, 
guias, comércio, câmbio da moeda, recursos para 
congressos e convenções, transportes turísticos, 
primeiros socorros, módulos policiais e estacionamentos) 



Categorias do Turismo 
 

Classificação das instalações 

 • De água e praia (marinas, espigões, molhes, 
caramanchões, cabanas, alamedas, barracas, tendas, 
guarda-sóis, espreguiçadeiras, observação submarina) 
 
• Da montanha (mirantes, circuitos de trilhas, abrigos, 
funiculares, teleféricos, ski lift, poma lift) 
 
• Gerais (piscinas, vestiários, parques infantis, golfe, 
tênis, outros esportes, passarelas, pontes) 



Categorias do Turismo 
 

Classificação dos atrativos turísticos 

 • Sítios naturais (montanhas, planícies, costas, lagos, 
lagoas, esteiros, rios, arroios, quedas d’água, grutas, 
cavernas, locais de observação da flora e fauna, locais 
de caça e pesca, caminhos pitorescos, termas, parques 
nacionais e reservas de flora e fauna) 
• Museus e manifestações culturais históricas (museus, 
obras de arte e técnica, lugares históricos, ruínas, sítios 
arqueológicos) 
• Folclore (manifestações religiosas e crenças populares, 
feiras, mercados, música, dança, artesanato, artes 
populares, comidas, bebidas típicas, grupos étnicos, 
arquitetura popular e espontânea) 



Categorias do Turismo 
 

Classificação dos atrativos turísticos 

 • Realizações técnicas, científicas ou artísticas 
contemporâneas (explorações de mineração, 
explorações agropecuárias, explorações industriais, 
obras de arte e técnica, centros científicos e técnicos) 
 
• Eventos programados (artísticos, esportivos, feiras, 
exposições, concursos, festas religiosas, carnavais, 
outros) 



Categorias do Turismo 
 

Classificação da infraestrutura 

 • Transportes (terrestre: rede de estradas, serviços para 
os veículos – oficinas, postos de gasolina, serviços para 
o turista – sanitários, cafés, restaurantes, sinalização, 
serviços de transporte, terminais de ônibus, rede 
ferroviária, terminais ferroviários, rede de ruas; aéreo – 
serviços aéreos, terminais; aquático – marítimo, fluvial e 
lacustre: serviços de transporte e terminais) 
• Comunicações (Internet, postais, telegráficas, telex, 
telefônicas) 
• Saneamento (rede de abastecimento de água, rede de 
escoamento fluvial e de esgotos, coleta de lixo, saúde 
primeiros: socorros e hospitalização) 
• Energia (rede elétrica: iluminação pública e serviços 
domiciliares; combustível: gasolina, gás e álcool) 



Arcabouço do SIG 



Banco de dados espaciais 

Dados geográficos (relevo, hidrografia, população e ambientais) 
 
Dados cartográficos: 
 
• BASE CARTOGRÁFICA (IBGE) – 1/50.000 e 1/25.000 (EV=100m) 
 
• MOSAICO DE ORTOFOTOS DIGITAIS (IBGE) 1/20.000  Fonte: Empresa Base -2006 
 
• LIMITE VETORIAL CADASTRAL DO MUNICÍPIO 
 
• BASE VETORIAL CADASTRAL AMPLA – 1/10.000 (EV=10m) 
 
• IMAGENS IKONOS 
 
• IMAGENS WORLDVIEW-2 
 
• IMAGENS CBERS 
 
• IMAGENS LANDSAT 
 
• IMAGENS ALOS 
 
• FOTOS AÉREAS PANORÂMICAS – INEA - 2006 



Principais ferramentas de 
produção 

• ArcGIS 
 
• Global Mapper 
 
• Stitch Maps 
 
• SPRING 
 
• 3DEM 
 
• IDRISI 



Principais ferramentas de consulta 

• Arcgis 
 
• ArcExplorer 
 
• ArcReader 
 
• Demais sistemas computacionais de 
geoprocessamento 
 
 
 



Localização geográfica – Angra dos Reis (RJ) 



Recorte do limite municipal 



Altimetria 



Altimetria Ilha Grande 



Hidrografia 



Principais estradas 



Ucs – APPs – Revervas -Apas 



Relevo Marinho e Curvas Batimétricas 



Base cartográfica 1/10000 



Mosaico de ortofotos 



Ortofotos em 1/25000 com Layers 



Ortofoto 1/10000 



Detalhe de uma das ortofotos 



Consultas Espaciais 



Consultas Espaciais 



Consultas Espaciais 



Consultas Espaciais 



Consultas por Atributos 



Modelo numérico de terreno - TIN 



Modelagem 3D panoramica   



Tema em Produto final  



Ilha Grande e parte do continente 







www.bmtreferencial.com.br 







Fotos aéreas panorâmicas 



Fotos aéreas panorâmicas 



Fotos aéreas panorâmicas 
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