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PREFÁCIO

A Agrimensura e a Cartografia são áreas voltadas para atender as demandas

da  sociedade  nos  campos  temáticos  relacionados  às  ciências  e  técnicas  de

medições  georreferenciadas,  às  tecnologias  de  informação  espacial  e  à  gestão

territorial. A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba carece de eventos ligados

às áreas supracitadas. O I  SiRAC, permitirá aos participantes a oportunidade de

adquirir  informações  e  se  atualizarem,  mediante  as  diversas  atividades  que

ocorrerão no decorrer dos 3 dias de evento. O propósito do I SiRAC é proporcionar à

comunidade acadêmica e aos profissionais de Monte Carmelo e região informações

e troca de experiências técnico-científicas na área de Agrimensura e Cartografia.

Além disso, capacitar o público com palestras e minicursos.

O tema do simpósio foi “A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”, no

qual as palestras abordaram assuntos relacionados a esta temática.

Público Alvo

Discentes  do  curso  de  Graduação  em  Engenharia  de  Agrimensura  e

Cartográfica,  discentes  de cursos correlatos  de Graduação e  Pós-Graduação da

Universidade Federal de Uberlândia e de outras instituições de ensino da região,

docentes  e  pesquisadores  da  área  de  Agrimensura  e  Cartografia  e  outros

profissionais interessados

Objetivos

O principal objetivo deste evento é proporcionar à comunidade acadêmica e

aos profissionais de Monte Carmelo e região informações e troca de experiências

técnico-científicas. Foram objetivos específicos:

•  Proporcionar aos acadêmicos um espaço de exposição de seus trabalhos e

debates dos mesmos;

• Motivar os alunos a participação nos eventos acadêmicos;

• Apresentar temas pertinentes no cenário da Topografia e da Geodésia, tais

como:  novas  tecnologias,  missões  espaciais  atuais,  estado  da  arte  e  Sistema

Geodésico Brasileiro;

• Complementar a formação acadêmica.

Gabriel do Nascimento Guimarães (IG/UFU)
Coordenador do evento
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Orienta-se aos autores que preparem seus artigos seguindo tão rigorosamente,

quanto  possível,  as  normas  exigidas  para  a  publicação  de  artigos  nos  anais

do I SiRAC. 

O tema do evento será: “A Topografia e a Geodésia no cenário mundial” e está

sendo  organizado  pelo  Curso  de  Engenharia  de  Agrimensura  e  Cartográfica  da

Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Campus Monte Carmelo.

Os artigos apresentados no simpósio serão publicados em anais no site do

evento. 

Os  artigos  apresentados  serão  revistos  por  uma  comissão  científica  de

especialistas  e  deverão  ser  preparados  de  acordo  com  os  requisitos  aqui

apresentados. 

O resumo deve conter, no mínimo, 05 (cinco) linhas e, no máximo, 10 (dez)

linhas, fonte Arial, tamanho 10. Orienta-se seguir as normas referentes às equações,

figuras,  tabelas,  instruções  gerais  de  formatação  do  documento  e  referências

bibliográficas. 

Cada Artigo Completo deve ter, no mínimo, 08 (oito) e, no máximo, 12 (doze)

páginas, e cada Resumo Expandido deve ter, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05

(cinco) páginas. 

Para  informações  mais  detalhadas  sobre  as  normas  de

apresentação/publicação de trabalhos, consultar o modelo disponível no site do

evento.
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A UTILIZAÇÃO DE 3D LASER SCANNING NO LEVANTAMENTO DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS

DAIANE VIEIRA VAZ1

WILLIAN VIEIRA DE OLIVEIRA2

JUGURTA VIEIRA NETO3

GEORGE DEROCO MARTINS4

RESUMO:

Monumentos históricos representam um elo entre o passado e o presente, contendo informações
importantes  da  cultura  de  um  país  ou  determinada  região,  sendo  essencial  a  preservação  e
manutenção destes patrimônios históricos. Por meio do surgimento de tecnologias para levantamento
a laser se torna possível  a documentação da estrutura destes patrimônios com um alto nível  de
detalhes. O presente trabalho visa à execução de um levantamento de uma das mais antigas igrejas
da cidade de Monte Carmelo,  Igreja  Nossa Senhora do Rosário,  por  meio da utilização de uma
estação robótica Leica,  para varredura a laser  dos detalhes.  Além disto,  este trabalho objetiva a
realização de uma breve análise da nuvem de pontos obtida no levantamento, além de destacar os
procedimentos necessários para o desenvolvimento deste tipo de levantamento.

Palavras-chave: Monumentos históricos, laser Scanner, levantamento, igreja.

1 INTRODUÇÃO

O uso de tecnologia Laser Scanner vem se difundindo em aplicações nos mais diver-

sos segmentos, como por exemplo, na arquitetura e nas engenharias em geral. A principal

característica deste tipo de equipamento é a captura rápida e precisa de pontos em super-

fícies, permitindo assim, a geração de modelos tridimensionais com imensa riqueza de deta-

lhes. Portanto, o Laser Scanner pode ser visto como uma tecnologia de medição e digitaliza-

ção remota tridimensional de alta precisão, permitindo executar levantamentos tridimensio-

nais ou bidimensionais de projetos de grande complexidade técnica.

Produtos gerados por levantamentos feitos por Laser Scanning se mostram de altíssi-

ma qualidade, sendo seu produto mais básico uma nuvem de pontos. Em geral, neste tipo

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: daiane.v.vaz@gmail.com; wivoliveira@yahoo.com.br2; 
jugurtaneto0512@hotmail.com3; gderoco@yahoo.com.br4.
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de projeto utiliza-se o uso associado da técnica de poligonação, com o intuito de definição

de pontos de apoio. O levantamento de uma poligonal é realizado através do método do ca-

minhamento, percorrendo-se o contorno da área de interesse. A partir dos dados de distân-

cias e ângulos, além de uma coordenada de partida, é possível se realizar o georreferencia-

mento de todos os pontos levantados.

Dentre as aplicações, pode se citar, além do possível uso em quaisquer levantamentos

convencionais, o levantamento tridimensional de monumentos históricos, sítios arqueológi-

cos e itens vinculados ao patrimônio histórico e cultural, auxiliando em uma eventual restau-

ração destes tipos de estruturas. Este tipo de trabalho pode também ser aplicado na gera-

ção de passeios virtuais, muito utilizados no setor de turismo (RIBEIRO E NEPOMUCENO,

2014). Além destes, Buck (2011) disserta sobre outra possível aplicação, o cálculo de volu-

me de madeira em áreas florestais. Portanto, por facilitar o levantamento de projetos de alta

complexibilidade, este sistema de medição 3D pode ser aplicado para diversas finalidades,

tais como: planejamento digital de fábricas e instalações industriais, mapeamento de infraes-

truturas, obras de engenharia, dentre outros.

O presente trabalho visa à execução do levantamento de uma das mais antigas igrejas

da cidade de Monte Carmelo, Igreja Nossa Senhora do Rosário, por meio de uma estação

robótica Leica MultiStation 50, para varredura a laser. Para tanto, objetiva-se a execução do

levantamento de uma poligonal fechada (NBR 13133) de apoio para o escaneamento das

quatro faces do edifício. O trabalho busca como produto principal a geração de uma nuvem

de pontos, além de propor uma breve análise dos dados obtidos no levantamento e discutir

os procedimentos necessários para a realização deste tipo de levantamento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Brasil e os monumentos históricos

A palavra monumento engloba desde cavernas até obras artísticas, tais como escultu-

ras, pinturas e inscrições, e arquitetônicas (FUNARI & PELEGRINI, 2009). Estes tipos de

monumentos carregam informações históricas,  da identidade,  costumes e origem de um

povo, se enquadrando na categoria de patrimônio histórico e cultural. A preservação deste

patrimônio é mundialmente defendida por organizações como a ONU (Organização das Na-

ções Unidas) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cul-

tura) (FUNARI & PELEGRINI, 2009). No Brasil, os governos são os principais responsáveis

9
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por desenvolverem medidas e programas que possam colaborar com a preservação dos pa-

trimônios nacionais.

Pelos mais de 500 anos corridos após o início da colonização do país, este apresenta

uma ampla história arquitetônica a ser preservada. Sendo encontrados vários estilos diferen-

tes em datações variadas, influenciadas pelas culturas de imigrantes e principalmente pela

história local. A região do triângulo mineiro, por exemplo, é uma das que se destaca em

obras de estilo barroco ainda da época colonial, remanescentes da exploração de ouro e di-

amantes da região.

Dentre as formas de edificações mais preservadas e historicamente simbólicas desta-

cam-se as igrejas. Estas obras são públicas e geralmente de longa data, representando um

acervo, tanto pela sua importância arquitetônica quanto pela social. Tendo em vista a impor-

tância destas edificações, uma das medidas de preservação necessárias é o registro deta-

lhado das mesmas, que pode ser feito tanto por fotografias quanto por técnicas mais avan-

çadas de medição como é o caso do Laser Scanning.

2.2 Laser Scanning

A varredura a laser representa um sistema ativo utilizado para medição das distâncias

entre o sensor e a superfície dos objetos, e com isto, estimar a altura dos pontos na super-

fície. Seu funcionamento baseia-se na utilização de um feixe de laser, o qual é disparado na

direção dos objetos. Ao atingir a superfície dos objetos, parte deste sinal é retroespalhado

em direção ao sensor, medindo-se o tempo decorrido entre o instante de emissão e retorno

do sinal, e por meio do tempo obtido, a distância entre o sensor e o objeto pode ser determi-

nada. Além disto, a intensidade do sinal recebido também é medida, com a finalidade de se

obter maiores informações acerca das características da superfície naquele ponto (CENTE-

NO, 2004).

O sistema de  laser scanning é um método de levantamento topográfico terrestre ou

aéreo, desenvolvido com o intuito de recompilar informações em três dimensões de maneira

rápida e direta. O sistema registra exatamente a localização e morfologia de superfície em

áreas de minas, industriais e urbanas. (ROCHA. 2002).

Para um uso apropriado do equipamento é importante o conhecimento de suas limita-

ções. De acordo com LEICA (2013), o referido equipamento sofre uma pequena interferên-

cia atmosférica, sendo inapropriado seu uso em áreas que apresentam condições atmosféri-

cas inadequadas à sobrevivência humana, além de áreas com presença de gases inflamá-

veis.
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Para assegurar a qualidade das medições se faz necessário um conjunto amplo de

cuidados a serem tomados para com o equipamento. Primeiramente, este tipo de equipa-

mento não deve ser armazenado sem utilização por um longo período de tempo. Além disto,

é importante cuidado durante o transporte do mesmo, a fim de se evitar quedas. Para evitar

erros durante levantamentos é aconselhável a execução periódica de uma sequência de tes-

tes, para verificação do perfeito estado de seus componentes (LEICA, 2013).

2.3 Laser scanning terrestre

O sistema de varredura a  laser possibilita a coleta rápida e precisa de uma grande

quantidade de dados. Alguns equipamentos são capazes de coletar nuvens de pontos com

até 525 mil pontos/s, o que faz com que este processo de levantamento seja muito bem apli-

cado na arqueologia, na documentação de monumentos e na construção civil de obras de

alta complexidade (GONÇALES et al., 2007), sendo o escaneamento a laser ideal para le-

vantamentos que exijam grande detalhamento de feições. De acordo com MEDINA & ANTU-

NES (2011) apesar da alta capacidade, o equipamento ainda não é amplamente utilizado,

sendo necessária a expansão do conhecimento e utilização do mesmo.

O levantamento com sistema de laser scanning terrestre pode ser cinemático ou es-

tático. Pelo método estático a coleta dos dados é feita com o equipamento estacionado em

um ponto específico, enquanto no cinemático existe a necessidade de uma plataforma, para

instalação do equipamento e deslocamento ao longo do trecho desejado. Desta forma, seja

qual for a aplicação do trabalho, a velocidade de execução do levantamento é relativamente

alta (ANDRADE, 2012).

A tecnologia Laser Scanner tem como diferencial a capacidade de geração de mode-

los tridimensionais de estruturas com grande número de nuanças. Afinal, dentre os equipa-

mentos topográficos, as estações robóticas com tecnologia de varredura a laser são as pri-

meiras a obterem resultados tão satisfatórios quanto ao nível de detalhes, sendo muito utili-

zadas no levantamento de estruturas que exigem a documentação de detalhes minuciosos,

como no caso de monumentos históricos.

3 MATERIAIS E METODOLOGIAS

Para as atividades de campo a equipe teve a sua disposição os seguintes equipamen-

tos: estação total Robótica da marca Leica, um tripé, dois bipés, dois prismas, dois bastões,

três sapatas e uma trena de lona.
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O levantamento foi iniciado em um ponto demarcado na frente da igreja, dando início a

uma poligonal fechada, englobando a região periférica de toda a igreja. O sentido de cami-

nhamento desta poligonal foi anti-horário, passando por outros três pontos até retornar ao

ponto inicial. Observe a Figura 1. 

FIGURA 1 – Poligonal levantada.
Fonte: O autor.

Os pontos da poligonal, materializados no chão utilizando um pincel, foram ocupados

um a um pelo prisma e pela estação robótica. No primeiro ponto, nomeado como P1, foi rea-

lizado o escaneamento da frente da igreja, além de se efetuar uma leitura de ré em outro

ponto, nomeada como P0, e leitura de vante no segundo ponto (P2), base para o escanea-

mento de uma das faces laterais da igreja. Em seguida, o mesmo processo foi realizado

para o terceiro ponto (P3), onde se levantou a área traseira da igreja, e para o ponto P4,

onde se levantou a outra face lateral.

Para cada um dos pontos levantados foram tomadas algumas medidas para garantir

uma boa qualidade do levantamento. Primeiramente, em cada ponto, o Laser foi instalado e

nivelado com o auxílio do nível digital, garantindo-se pelo menos 15” de precisão no nivela-

mento, de acordo as informações fornecidas pela estação robótica. Além disto, antes do es-

caneamento de cada um dos lados, também foi definida na estação uma poligonal tipo 1,

apoiada e fechada em uma só direção e em um único ponto, para demarcar a área de inte-

resse do escaneamento. No mais, foram tiradas fotografias utilizando-se a câmera da esta-

ção robótica Leica MS50 para todas as faces da igreja. Estas fotografias foram tiradas com

o propósito de auxiliar no preenchimento da nuvem de pontos com a pigmentação natural da

estrutura. A demarcação da área de interesse para a fachada da igreja pode ser observada

na Figura 2.
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FIGURA 2 – Demarcação da área de interesse, região frontal.
Fonte: O autor.

Devido às características da estação robótica, os dados coletados dispensam proces-

samento, sendo utilizado a extensão Cyclone, disponível no software AutoCad para fins de

visualização da nuvem de pontos coletados. O processamento da poligonal base utilizada

como apoio para o levantamento foi realizado com o auxílio do software Excel.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a poligonal levantada em campo, o erro de fechamento angular foi de 3”, inferior

à tolerância de 4”, e erro planimétrico na razão de 1/46364,12678. Em um perímetro total de

118,152357 metros, encontrou-se um erro de 2,3mm para a componente X, e de 1mm para

a componente Y, resultando assim, em um erro horizontal de 2,5mm. Esses valores se en-

contram dentro da tolerância permitida para a precisão do equipamento, sendo desta forma

aceitáveis para o projeto.

Quanto à nuvem de pontos levantada pelo Laser Scanner, notou-se que a mesma está

devidamente georreferenciada, já que quando descarregados no software, os pontos forma-

ram uma fiel representação da forma real da igreja. Porém, observa-se nas imagens uma

malha de pontos pouco densa, devido ao espaçamento entre os pontos configurada na esta-

ção robótica, sendo o espaçamento configurado para a nuvem de pontos de 5 (cinco) centí-

metros, na vertical e na horizontal. Na Figura 3 é apresentada a nuvem de pontos obtida.
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FIGURA 3 – Nuvem de pontos levantada pelo Laser Scanner. (a) Fundo; (b) Lateral
esquerda; (c) Lateral direita; (d) Fachada. 

Fonte: O autor.

De forma geral, o levantamento a laser possibilita a obtenção da representação tridi-

mensional de monumentos históricos com alto nível de detalhes. Como pode ser visualizado

na imagem acima, apesar do levantamento ter sido realizado com um espaçamento de cinco

centímetros, para obtenção de uma nuvem pouco densa, pode-se verificar uma fiel repre-

sentação da estrutura e de seus detalhes. Além disto, a estrutura ainda pode ser mais bem

representada por meio da renderização da nuvem de pontos, considerando a coloração ver-

dadeira dos pontos. A Figura 4 apresenta a renderização da nuvem de pontos referente a

uma das laterais da igreja, obtida por meio da opção de renderização por coloração verda-

deira disponibilizada pela extensão Cyclone, no software Autocad. 
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FIGURA 4 – Renderização da nuvem de pontos.
Fonte: O autor.

Além disto, vale ressaltar que alguns erros podem ocorrer na concatenação da nuvem

de pontos, como no caso dos erros do equipamento topográfico, transmitidos para a nuvem

de pontos. Esses erros podem ser: não verticalidade do eixo principal, não horizontalismo do

eixo secundário, erro de colimação, refração atmosférica, dentre outros. 

5 CONCLUSÕES

Os resultados do levantamento foram obtidos dentro dos padrões esperados, tendo

em vista a qualidade do equipamento utilizado e o empenho da equipe para realizar o levan-

tamento minimizando a chance de erros grosseiros, por meio da tomada de medidas pre-

ventivas. Além disto, a poligonal levantada também apresentou uma alta qualidade das me-

didas realizadas pela estação, obtendo erros toleráveis de fechamento angular e linear, con-

firmando, portanto, a qualidade dos produtos gerados pela estação robótica Leica.

Neste trabalho foi obtida uma nuvem de pontos pouco densa, buscando visualizar e

melhor entender os procedimentos necessários para a realização de levantamentos por var-

redura a laser. Para fins de documentação e levantamento de monumentos históricos, se faz

necessário a realização de levantamentos com menor espaçamento entre os pontos coleta-

dos, para obter uma densa nuvem de pontos e com maior nível de detalhes. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO NÍVEL DO MAR DE IMBITUBA NOS
DIFERENTES CICLOS LUNARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2007
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RESUMO

A superfície mais adequada para servir como referência ao sistema de altitudes de um país
como o Brasil é o geoide. Uma vez que esta superfície é definida como sendo a superfície equipoten-
cial que mais se aproxima do nível médio não perturbado dos mares, estudos sobre o monitoramento
do nível do mar na costa brasileira se tornam essenciais. Este trabalho apresenta uma análise esta-
tística do nível do mar de Imbituba nos diferentes ciclos lunares do mês de janeiro de 2007, onde fo-
ram utilizadas observações do nível do mar provenientes da Rede Maregráfica Permanente para a
Geodésia (RMPG) a 00:00 h de cada dia do referido mês.

1 INTRODUÇÃO 

É de grande importância o estudo do comportamento do mar, principalmente na por-

ção mais próxima ao continente, por possibilitar a observação do contínuo movimento de on-

das e altura da água próximo às praias, bem como a previsão de alguma anomalia aquática,

como a ocorrida em setembro de 2016 no litoral de Santa Catarina. Esta anomalia ocorreu

devido à associação da maré meteorológica, conhecida popularmente como ressaca, e a

maré oceânica, provocada pela atração existente entre a Lua e o Sol em relação a Terra

(RBS, 2016).

A superfície de referência do sistema de altitudes do Brasil é a do geoide. Uma vez

que esta superfície é definida como sendo a superfície equipotencial que mais se aproxima

do nível médio não perturbado dos mares, o monitoramento do nível do mar se torna uma

atividade essencial para geodésia. Neste sentido, um estudo sobre a análise temporal do ní-
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vel do mar de Imbituba foi tema de doutorado na Universidade Federal do Paraná (Dalazoa-

na, 2005).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como responsável pelo estabe-

lecimento e manutenção do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), vem operando uma rede

de marégrafos distribuídos ao longo do litoral brasileiro com objetivo principal de subsidiar o

sistema de altitudes do país (IBGE, 2013).

No estudo proposto neste artigo, foram utilizadas medições do nível do mar por meio

da estação maregráfica de Imbituba/SC com objetivo de se realizar uma análise estatística

do comportamento físico do nível mar nas diferentes fases da Lua. Destaca-se que a origem

da maior parte do sistema altimétrico do Brasil se encontra em Imbituba, portanto, estudos

relativos ao monitoramento do nível do mar nesta estação maregráfica é de suma importân-

cia para a geodésia nacional (IBGE, 2013).

2 REDE MAREGRÁFICA PERMANENTE PARA GEODÉSIA

A Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) consiste de uma rede de es-

tações maregráficas distribuídas ao longo do litoral brasileiro que foi concebida em 1996

pela diretoria de geodésia (hoje coordenação de geodésia) do IBGE, tendo como finalidade

determinar  e acompanhar a evolução temporal e espacial  dos data altimétricos do SGB

(IBGE, 2013). A figura 1 mostra a distribuição espacial das estações da RMPG em agosto de

2016.

Figura 1 – Distribuição geográfica das estações da RMPG
(Fonte: IBGE, 2013)

Como pode ser visto na figura 1, cinco estações se encontram em operação, as quais

possuem sensores analógicos e digitais, conforme mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Relação dos sensores maregráficos das estações da RMPG

Estação Início marégrafo analógico Início marégrafo digital

Macaé/RJ 1994 2001

Imbituba/SC 1999 2001

Salvador/BA 2002 2004

Santana/AP 2005 2005

Fortaleza/CE - 2008

Uma vez que os marégrafos estão fixos à crosta terrestre, tais movimentos se refletem

diretamente na medida do nível do mar. Portanto, além dos sensores maregráficos, as esta-

ções da RMPG estão interligadas através de nivelamento geométrico a uma estação da

Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos sistemas GNSS (RBMC) implantada na sua

vizinhança. Neste caso, a estação da RBMC tem como função monitorar possíveis movi-

mentos verticais da crosta (IBGE, 2013).

Os dados das estações da RMPG estão disponíveis para os usuários na seção down-

loads da página da web do IBGE.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Dados

Os dados utilizados para a confecção deste trabalho foram obtidos da página web do

IBGE e se referem às observações do nível do mar da estação maregráfica de Imbituba, lo-

calizada na região litorânea de Santa Catarina,  os  quais  foram coletados entre os  dias

01/01/2007 e 31/01/2007. Os dados disponibilizados no site são de observações contínuas

no intervalo de cada 5 minutos. Porém, para elaboração desse trabalho, foram usados so-

mente um dado diário, coletados exatamente às 0:00 horas de cada dia. 

3.2 Metodologia

A análise estatística foi realizada levando-se em consideração os dados do nível do

mar de Imbituba, data, hora e fases da lua, com objetivo de observar o comportamento do

mar em relação às mudanças do ciclo lunar.
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Neste artigo, foi realizada a organização e seleção dos dados obtidos, agrupando o ní-

vel do mar à 00:00 h em função das fases da lua, das quais foram definidas 4 classificações

diferentes: Lua Crescente, Lua Cheia, Lua Minguante e Lua Nova. Utilizando-se dessa clas-

sificação, construiu-se uma análise para cada conjunto de dados. O desvio padrão, a média

e a variância dos dados selecionados foram calculados. Os gráficos de linha considerando o

nível do mar e sua variação em cada dia também foram elaborados. Por fim, foi realizada a

interpretação dos resultados obtidos.  Os softwares Microsoft  Excel  2013  e o R  (R Core

Team, 2015) foram utilizados na manipulação dos dados e análise dos resultados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Lua Crescente

A tabela 2 mostra o nível do mar, a data, a hora e a fase da Lua, resultante do agrupa-

mento na fase de Lua Crescente. A partir dos dados da tabela 2 e utilizando o processo de

métodos para interpretação e análise dos mesmos, foram calculados a média, o desvio pa-

drão e a variância do nível do mar.

Tabela 2 - Nível do mar na Lua Crescente

Hora Data Nível Fase da Lua

00:00 03/01/2007 1,65 Crescente

00:00 04/01/2007 1,74 Crescente

00:00 05/01/2007 1,68 Crescente

00:00 06/01/2007 1,58 Crescente

00:00 07/01/2007 1,71 Crescente

00:00 08/01/2007 1,50 Crescente

00:00 09/01/2007 1,51 Crescente

00:00 10/01/2007 1,49 Crescente
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Figura 2 - Comportamento do nível do mar na lua crescente

A média do período é de 1,61 m, o desvio padrão de 0,09 m e a variância 0,09 m.

4.2 Lua Cheia

Para o agrupamento, onde a variável fase da lua é Cheia, se fez as mesmas avalia-

ções da seção anterior. A tabela 3 mostra o nível do mar, a data, a hora e a fase da Lua, re-

sultante do agrupamento na fase de Lua Cheia.

Tabela 3 - Nível do mar na Lua Cheia

Hora Data Nível Fase da Lua

00:00 11/01/2007 1,53 Cheia

00:00 12/01/2007 1,75 Cheia

00:00 13/01/2007 2,04 Cheia

00:00 14/01/2007 1,96 Cheia

00:00 15/01/2007 2,25 Cheia

00:00 16/01/2007 2,21 Cheia

00:00 17/01/2007 2,21 Cheia

00:00 18/01/2007 2,00 Cheia
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 Figura 3 - Comportamento do nível do mar na lua cheia

Utilizando a tabela acima e o processo de análise estatística, obteve-se valor médio do

nível do mar de 1,99 m, desvio padrão igual a 0,23 m e variância amostral de 0,05 m. Com a

construção do gráfico de barras, utilizando-se as datas na abscissa e os níveis do mar na or-

denada, obtém-se o comportamento do nível do mar no intervalo do dia 11/01/2007 ao dia

18/01/2007,  todos  adquiridos  às  00:00  horas,  observando-se  o  maior  valor  no  dia

15/01/2007 , com   2,25 m e menor valor no dia  11/01/2007, com 1,53 m, logo no início do

período.

4.3 Lua Minguante

A partir dos dados relacionados ao período de Lua Minguante, construiu-se a tabela 4,

classificado por nível do mar, data, hora e fase da lua, a qual é a variável destacada e usada

para agrupamento dos dados.

Tabela 4 - Nível do mar na Lua Minguante

Hora Data Nível Fase da Lua

00:00 19/01/2007 1,97 Minguante

00:00 20/01/2007 1,84 Minguante

00:00 21/01/2007 1,94 Minguante

00:00 22/01/2007 1,62 Minguante

00:00 23/01/2007 1,35 Minguante

00:00 24/01/2007 1,32 Minguante
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Figura 4 - Comportamento do nível do mar na Lua Minguante

Utilizando a tabela 4, foi possível realizar os métodos de análise e encontrar os valores

desejados. A média desse período é de 1,67 m, o desvio padrão de 0,26 m e a variância de

0,07 m. Nota-se que os níveis mais altos desse período são dos dias 19, 20 e 21, todos do

início do período. Consequentemente, os mais baixos, são dos dias 22, 23 e 24, todos do

fim do período. Portanto, o que se pode observar é que o comportamento do nível do mar

nesse período decresce, na medida que a chegada do período de Lua Nova se aproxima. 

4.4 Lua Nova

Para concluir as análises parciais dos dados, apresenta-se a tabela 5, onde se trata

dos dados relacionados à Lua Nova. Nessa etapa, observa-se que pela formação do mês,

dois dias da fase da lua nova do ciclo lunar anterior fazem parte do mês de janeiro, e no fim,

se tem novamente, como todo ciclo, o período de Lua Nova. Por isso, é de extrema impor-

tância observar com atenção todos os dados e suas variáveis hora, data, nível, e fase lunar,

conforme a tabela 5 demonstra:

Tabela 5 - Nível do mar na Lua Nova

Hora Data Nível Fase da Lua

00:00 01/01/2007 1,92 Nova

00:00 02/01/2007 1,75 Nova

00:00 25/01/2007 1,53 Nova

00:00 26/01/2007 1,79 Nova
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00:00 27/01/2007 1,91 Nova

00:00 28/01/2007 1,90 Nova

00:00 29/01/2007 2,06 Nova

00:00 30/01/2007 2,04 Nova

00:00 31/01/2007 1,89 Nova

 

Figura 5 - Comportamento do nível do mar na Lua Nova

A partir da tabela acima, e dos dados relacionados ao nível do mar na Lua Nova do

mês de janeiro de 2007, foi possível efetivar os cálculos para análise. Encontrou-se média

igual a 1,86 m, o desvio padrão de 0,15m e a variância totalizando 0,02 m. 

Pode-se observar que no período de lua nova os maiores valores se encontram nos

dias 29/01/2007 e 30/01/2007, chegando a 2,06 m e 2,04 m, respectivamente, e o menor va-

lor no dia 25/01/2007,com 1,53 m. Como a observação nesse trabalho foi mensal, teve-se a

divisão dos ciclos. Não se observou o ciclo de lua nova completo, o que poderia limitar con-

clusões.  Porém,  levando em  consideração  os  dados  do  fim do  ciclo anterior, pode se

concluir que o período de lua nova funciona de maneira crescente, com os menores valores

nas extremidades do período e os valores mais altos no meio do período.

4.5 Período completo

Ao se analisar todos os dados de maneira conjunta, utilizando-se de todos os dados e

observações  usados  até o  momento  nas  análises   parciais,  pode-se  fazer  uma análise
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geral do comportamento do nível do mar durante todo o mês de janeiro de 2007. A figura 6

mostra o comportamento do nível do mar em Imbituba durante o mês de janeiro de 2007.

                     

Figura 6 - Comportamento do nível do mar durante todo o mês de janeiro

Observa-se que existe variações importantes durante todo o mês de maneira associa-

da. Pode-se notar claramente que no período de Lua Cheia, o nível do mar tem seus maio-

res níveis, onde a média, atinge 1,99 m, 13 centímetros maior que a média obtida no perío-

do de Lua Nova, que é o período com a segunda maior média do nível do mar, atingindo

1,86 m. O período de Lua Minguante, como observado, tem média de 1,67 m, 07 centíme-

tros acima da média do período de Lua Crescente, que atingiu a média de 1,60 m. A média

geral dos dados foi de 1,79 m, o desvio padrão de 0,25 m e a variância geral de 0,06 m.
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Por meio desta análise, observamos que o comportamento do nível do mar em relação

às fases da Lua é um fato científico, explicado pelas ciências da natureza com a chamada

intensidade da força de atração gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra que, conforme o

posicionamento da Lua, ela pode influenciar com mais ou menos intensidade o mar . Ainda

temos  que  entender que  as marés sobem e descem no mesmo dia em função do movi-

mento de rotação da Terra. Este fenômeno natural tem sido aproveitado para a geração de

energia  elétrica. É a chamada energia maremotriz. Os geradores funcionam quando a maré

sobe, fazendo com que encha um reservatório. Quando a maré desce faz com que a água

passe por uma turbina, gerando assim energia elétrica através das marés.

4 CONCLUSÃO

Os resultados apresentados nesse trabalho, em geral foram satisfatórios, onde os mé-

todos empregados possibilitaram fazer uma análise estatística para a compreensão do com-

portamento do nível do mar em Imbituba durante o intervalo de tempo considerado.

Em suma, pôde-se, por meio da análise estatística dos dados e de toda interpretação

feita, comparar conclusões científicas com resultados estatísticos, utilizando-se de uma des-

crição simples com operações como média, desvio padrão e variância e gráficos, para  me-

lhor  visualização  do  comportamento dos dados. Vê- se com o resultado obtido que os es-

tudos relativos ao nível do mar e sua relação com as fases da Lua são de fato verídicos, não

que se questionasse antes sobre sua veridicidade, mas que agora, por meio de uma análise

feita com dados coletados em campo e interpretados, chegou-se à mesma conclusão que a

ciência.

A observação do nível do mar de forma permanente, como no caso da RMPG, é de

fundamental importância não apenas para a geodésia, fornecendo subsídios para o  acom-

panhamento do sistema de altitudes do país, mas também no que tange às mudanças cli-

máticas do planeta. 

No caso do estudo do nível do mar na região sul do Brasil, as observações meteoroló-

gicas são de suma importância para uma análise mais conclusiva, uma vez que as condi-

ções meteorológicas influenciam fortemente o nível do mar nesta região. 
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ATUALIZAÇÃO DE COORDENADAS UTILIZANDO O NOVO MODELO
VEMOS2015: RESULTADOS PRELIMINARES 
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RESUMO:

Devido ao emprego de sistemas de referência dinâmicos e ao movimento das placas litosféricas, a
atualização de coordenadas tornou-se uma tarefa rotineira em levantamentos geodésicos de alta
precisão, como por exemplo, no monitoramento de estruturas e locação de obras civis. Neste estudo
foi realizado o processo de atualização das coordenadas da estação de referência IMPZ (Imperatriz),
Maranhão, fornecidas pelo ITRF e pelo IBGE, a fim de executar uma análise de compatibilidade entre
os  referenciais  utilizados,  ITRF2000 e SIRGAS2000.  Foi  verificado que  mesmo com velocidades
significativamente diferentes, considerando o desvio padrão é notada compatibilidade dos valores,
para as coordenadas dos referenciais. Logo é perceptível a necessidade deste tipo de atividade para
trabalho de alta precisão, uma vez que a diferença se encontra na casa dos centímetros.

Palavras-chave:  Geodésia,  atualização  de  coordenadas,  ITRF2000,  SIRGAS2000,
compatibilidade entre referenciais.

1 INTRODUÇÃO

Com a evolução humana veio também a necessidade de descobrir novos lugares, e

assim de se localizar no espaço. Para isto, uma série de métodos e instrumentos foram de-

senvolvidos, além de serem definidas algumas convenções, como por exemplo, o sistema

de coordenadas geográficas (Φ, λ). Neste caso, é definido o meridiano de Greenwich e a li-

nha do Equador como ponto inicial para o estabelecimento do sistema de coordenadas geo-

gráficas. 

Um dos maiores avanços na área do posicionamento foi a implementação do sistema

GPS (Global Positioning System) pelo governo dos Estados Unidos da América. Este projeto

conseguiu chegar à obtenção de coordenadas tridimensionais por meio do uso de Satélites

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: wivoliveira@yahoo.com.br¹; jugurtaneto0512@hotmail.com², 
daiane.v.vaz@gmail.com³, vinicius.rofatto@ufu.br4.
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que orbitam próximos a Terra e transmitem parâmetros de posicionamento e tempo aos

usuários, com abrangência global e funcionamento constante (SEEBER, 2003).

Ao meio de tantos avanços na iniciativa de se determinar posições, observou-se diver-

sos fatores que influenciam na qualidade do posicionamento, e com isso a necessidade de

aprofundar os estudos na área. A maioria destas influências se deve ao fato da Terra estar

em constante movimentação e sob a ação de forças externas, além de não ser uma esfera

perfeita. Neste contexto, a Geodésia se torna responsável por estudar não apenas a movi-

mentação e forma da Terra, mas também das forças que atuam na mesma.

Com tantas forças que circundam a Terra, deve-se lembrar de que esta se encontra

em constante transformação, sendo assim uma dificuldade se determinar coordenadas ab-

solutas para um determinado ponto. Desta forma, torna-se necessário a associação de uma

época às coordenadas, podendo assim, realizar a atualização ou redução para uma época

de interesse.

Outro aspecto fundamental na determinação de posições é o sistema de referência uti-

lizado, que pode ser de caráter celeste ou terrestre. Contudo, com a existência de vários sis-

temas e a necessidade de se transformar coordenadas entre os mesmos, tornou-se neces-

sária à definição de parâmetros de transformação, além de modelos para transformação en-

tre diferentes tipos de coordenadas, as quais são usualmente representadas na forma carte-

siana e/ou geodésica.

A proposta deste trabalho é realizar atualização das coordenadas da Estação Geo-

désica Imperatriz, localizada na cidade de mesmo nome no estado de Maranhão, fornecidas

pelo ITRF (International Terrestrial Reference Frame) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística), o primeiro em ITRF2000 e o segundo em SIRGAS2000, utilizando o mode-

lo VEMOS2015. O objetivo deste trabalho é executar um breve comparativo entre os refe-

rências citados para a época de realização e época atual, bem como a projeção destas em

um Sistema Geodésico Local.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ITRF

O ITRF (International Terrestrial Reference Frame) se trata de um sistema de referên-

cia terrestre estabelecido pelo IERS (International Earth Rotation Service). O ITRF constitui

um conjunto de pontos com suas respectivas coordenadas em 3 (três) dimensões e veloci-

dades. Este sistema conta com estações capazes de efetuar medidas utilizando diversas

técnicas, tais como: SLR (Satelite Laser Range), DORIS (Doppler Orbitography and Radio-

positioning Integrated by Satellite), VLBI (Very Long Baseline Interferometry) e GNSS (Glo-
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bal Navigation Satellite System) (COSTA, 2000). A ITRF 2000 contou com aproximadamente

800 estações na sua realização (GALDINO, 2006).

Devido às variações nas coordenadas, o ITRF é materializado periodicamente. Desta

forma, é definido um novo catálogo relativo à época de materialização das coordenadas car-

tesianas e suas velocidades lineares. De acordo com Seeber (2003), são efetuadas várias

análises utilizando-se da combinação de diferentes técnicas a fim de obter os resultados do

ITRF. Esta metodologia é utilizada com o intuito de minimizar os erros sistemáticos que po-

dem afligir as observáveis. O IBGE (2013) ressalta que desde 2001 são geralmente três os

centros de análises responsáveis pela geração de cada resultado ITRS.

Todas as informações acerca das materializações do ITRF estão disponíveis no site do

IERS, sendo também fornecida por meio do ITRF, uma série de parâmetros, tais como os de

rotação da Terra, além da acurácia das observáveis disponibilizadas.

2.2 SIRGAS

O SIRGAS representa uma densificação do ITRF para o continente Sul-americano

(SEEBER, 2003). O Sistema de Referência Geocêntrico para América do Sul foi desenvolvi-

do em 1993 contando com a observação simultânea de um conjunto de aproximadamente

65 estações GPS (MONICO, 2008). Em 2000, o sistema ganhou uma realização, denomina-

da de SIRGAS2000, contando com a observação de 187 estações GPS, além de uma ex-

pansão que englobou a América Central e América do Norte (SEEBER, 2003). Após esta

fase do sistema, o significado de sua sigla foi alterado para Sistema de Referência Geocên-

trico para as Américas.

No Brasil, em fevereiro de 2005, foi estabelecido pelo IBGE o referencial global SIR-

GAS2000 como referencial oficial do Brasil. Galdino (2006) destaca que a decisão foi toma-

da pela maior homogeneidade dos resultados para a América do Sul. Desde então, o IBGE

tem monitorado todas as estações da RBMC, com o intuito de avaliar os resultados das ob-

servações e conceder suporte a este sistema. Devido ao grande sucesso, em 2008, o IBGE

foi incorporado como Centro de Análises (IBGE, 2013).

 Porém o SIGAS200 não é a solução mais atual, o SIRGAS já se encontra em sua ter-

ceira realização, SIRGAS de Operação Contínua (SIRGAS-CON), atualmente composto por

cerca de 400 estações GNSS, mais que o dobro da segunda realização. Diferente das reali-

zações anteriores o SIRGAS-CON traz soluções semanais, e o tempo de referência é a épo-

ca 2013,0. A partir dos dados de 303 estações pertencentes a rede SIRGAS-COM, e 153 es-

tações adicionais, incluídas para melhorar a distribuição geográfica, foi calculada a solução

SIR15P01. Esta solução abrange um período de cinco anos entre 14 de março de 2010 e 11
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de abril de 2015, e foi utilizada como suporte para o cálculo modelo de velocidade para o

SIRGAS, VEMOS2015. (SIRGAS, 2016)

2.3 Transformação entre referenciais terrestres e atualização de coordenadas

Devido à constante alteração da forma da terra, trabalhos geodésicos referenciados a

uma determinada época necessitam ser atualizados para a época de interesse. A equação

(1) ilustra a forma pela qual as coordenadas podem ser atualizadas, aonde X representa a

coordenada atualizada, X0  representa a coordenada inicial na época origem, V represen-

ta os parâmetros de velocidade, e, t  (tempo final) e t 0  (tempo inicial) as épocas consi-

deradas.

X=X0+V (t−t 0) (1)

Além disto, em trabalhos que exigem alta precisão, é necessário considerar as respec-

tivas precisões das coordenadas, as quais são calculadas pela propagação de incertezas.

Observe a equação (2), onde  σ i  representa a variância das coordenadas atualizadas,

σ i0  representa o desvio padrão da coordenada na época de referência, σv i0  representa

o desvio padrão da velocidade e ∆ t  a diferença entre as épocas, ao passo que i  re-

presenta as componentes X ,Y eZ  (MONICO, 2008).

σ i=√σ i0

2
+σv i

2×∆ t2 (2)

2.4 Transformação de coordenadas cartesianas em geodésicas

Para transformar coordenadas cartesianas em geodésicas utilizam-se as equações

mostradas abaixo (método indireto ou iterativo), onde são aplicados os parâmetros do elip-

soide de referência GRS80, os quais são: semieixo maior (a) igual a 6378137 metros, semi-

eixo menor (b) de 6356752,314 metros, achatamento do elipsoide (f) de 0,003352810681 e

primeira excentricidade do elipsoide (e) de 0,08181919103 (HOFMANN-WELLENHOF et al.,

2008).
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Neste processo, primeiramente calcula-se a longitude ( λ ) através da equação (3),

utilizando as coordenadas cartesianas X e Y. Posteriormente, a latitude é calculada por itera-

ção, onde se calcula a grande normal (N) e a altitude geodésica (h) diversas vezes, obtendo

assim uma série de valores de latitude ( φ ). Para a primeira iteração considera-se h como

zero. Neste contexto, utiliza-se como critério de parada a obtenção de uma mesma latitude

para duas iterações seguidas.

2.5 SISTEMA GEODÉSICO LOCAL

Sistema Geodésico Local refere-se ao plano horizontal no qual os pontos da superfície

terrestre são ortogonalmente projetados em relação ao elipsoide de referência (DAL’FORNO

et al., 2010). Neste sistema as direções são delimitadas por Norte (N), Leste (E) e normal

para cima (U), sendo este último eixo alinhado à normal ao ponto de origem, tratando-se de

um sistema levogiro. A Figura 1 ilustra um Sistema Geodésico Local.

FIGURA 1 - Sistema Geodésico Local
Fonte: MONICO (2008).
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Partindo-se da definição do Sistema Geodésico Local, a equação a seguir representa

como coordenadas podem ser projetadas neste sistema (MONICO, 2008), aonde P2  re-

presenta a matriz de reflexão, a qual é responsável por converter o sistema de levógiro para

dextrógro,  R2  representa a matriz de rotação no eixo Y e R3  representa a matriz de

rotação no eixo Z. A matriz de reflexão e as matrizes de rotação são definidas abaixo.

A utilização de um sistema geodésico local facilita a integração com levantamentos ter-

restres, além de ser utilizado na avaliação do erro em cada uma das coordenadas X, Y e Z,

por meio da substituição da diferença entre as coordenadas ( ΔX , ΔY e ΔZ ).

3 MATERIAL E MÉTODOS

A primeira etapa deste trabalho consistiu na aquisição de coordenadas cartesianas da

estação de monitoramento Imperatriz/Maranhão (IMPZ/MA), a qual faz parte da RBMC, por

meio  do  site  do  IBGE  no  link  (http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/

rbmc_est.php) e do ITRF (www.itrf.ign.fr).  A estação IMPZ compareceu na realização do

ITRF2000 e também do SIRGAS2000, sendo que as coordenadas foram obtidas nas épocas

1997 e 2000,4, respectivamente. As operações matemáticas realizadas neste trabalho foram

desenvolvidas por meio de uma rotina computacional elaborada por meio do software Ma-

ple15.
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Após a coleta dos dados referentes à estação Imperatriz, as coordenadas foram atuali-

zadas por meio da expressão (1), para a época atual, na data 7 de Setembro de 2016, sen-

do a época atual t  representada neste caso por 2016,695291.

No caso da atualização das coordenadas SIRGAS, os parâmetros de velocidade foram

extraídos do modelo VEMOS2015, disponibilizado no site oficial do SIRGAS, enquanto que

os parâmetros de velocidade referentes ao ITRF2000 foram disponibilizados diretamente no

relatório da estação fornecido pelo ITRF.

Além do cálculo das coordenadas atualizadas, foi também realizada uma análise da

precisão, por meio do cálculo de seus respectivos desvios padrão, obtidas pela equação (2).

Com o intuito de comparar os valores das coordenadas SIRGAS2000 atuais calcula-

das com as coordenadas geodésicas fornecidas pelo software ProGrid, o qual é disponibili-

zado no site do IBGE, converteu-se as coordenadas cartesianas obtidas (X, Y, Z) para geo-

désicas  ( φ , λ ,h ),  por  meio  do processo de transformação indireto  (solução iterativa).

Neste processo, utilizam-se as equações de (3) a (6) e parâmetros do elipsoide de referên-

cia GRS80.

A partir das coordenadas geodésicas e das suas precisões para a época atual foram

obtidos os erros para um Sistema Geodésico Local, por meio da equação (7) (MONICO,

2008).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As coordenadas e seus respectivos desvios padrão foram obtidos para os referenciais

SIRGAS e  ITRF,  sendo  as  épocas  vinculadas  a  ambas  as  realizações  respectivamente

2000,4 e 1997. As referidas coordenadas seguem na Tabela 1.

TABELA 1 - Coordenadas em suas respectivas épocas de realização
Descrição Coordenadas Cartesianas 3D

X [m] Y[m] Z[m]
SIRGAS 2000(2000,4) 4289656,4410 -4680884,9440 -606347,3310

Sigmas SIRGAS 2000 (2000,4) 0,001 0,002 0,001
ITRF 2000 (1997) 4289656,5350 -4680885,0000 -606347,4020

Sigmas ITRF 2000 (1997) 0,048 0,052 0,012

Fonte: Os autores.

As coordenadas apresentadas foram ambas atualizadas para época 2016,695291, por

meio das velocidades notadas na Tabela 2. As coordenadas atualizadas são apresentadas

na Tabela 3. 
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TABELA 2 – Parâmetros de velocidade aplicado sobre as coordenadas.
Descrição Velocidades Vx, Vy e Vz

Vx[m/ano] Vy[m/ano] Vz[m/ano]
Velocidades VEMOS2015 -0, 0023 -0,0036 0,0119

Sigmas VEMOS2015 0,0005 0,0008 0,0016
Velocidades ITRF 2000 -0,0252 0,0180 0,0194

Sigmas ITRF 2000 0,0179 0,0194 0,0045

Fonte: Os autores.

TABELA 3 - Coordenadas atualizadas para época 2016,695
Descrição Coordenadas Cartesianas 3D

X [m] Y [m] Z [m]
Coordenadas SIRGAS 2000 4289656,4050 -4680885,0030 -606347,1350

Sigmas SIRGAS 2000 0,008209 0,013189 0,026092
Coordenadas ITRF 2000 4289656,0390 -4680884,6450 -606347,0198

Sigmas ITRF 2000 0,355882 0,385701 0,089458

Fonte: Os autores.

Mesmo que as velocidades do ITRF sejam maiores que as do VEMOS2015, nota-se

compatibilidade dos valores quando atualizados para a época atual, notando que as coorde-

nas e apresentadas na Tabela 3, se encontra a seguir, apresentam diferença na ordem dos

centímetros: 0,366m para X, 0,358m para Y e 0,1152m para Z. Que é inferior ao somatório

de suas precisões.

A fim de possibilitar a comparação entre as coordenadas de ambos os referenciais, foi

realizada a “desatualização” das coordenadas SIRGAS2000 para época de realização do

ITRF2000 (1997), as quais seguem na Tabela 4, juntamente com suas precisões.

TABELA 4 - Coordenadas SIRGAS 2000 para época 1997
Descrição

X [m] Y [m] Z [m]
Coordenadas 4289656,45 -4680884,9320 -606347,3695

Sigmas 0,001972 0,003376 0,005531
Fonte: Os autores.

Similarmente,  foi  realizado  o  processo  inverso,  atualizando-se  as  coordenadas

ITRF2000 para época de realização do SIRGAS2000 (2000,4). Observe a Tabela 5.

TABELA 5 - Atualização coordenadas ITRF 2000 para época de realização SIRGAS 2000

Descrição
X [m] Y [m] Z [m]

Coordenadas 4289656,449 -4680884,939 -606347,3360
Sigmas 0,077511 0,083992 0,019445

Fonte: Os autores.
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Comparando-se as coordenadas SIRGAS2000 atualizadas para a época de realização

do ITRF2000 e vice-versa, nota-se que a diferença entre as coordenadas SIRGAS na época

de realização do ITRF são: 0,085 m em X, 0,068 m em Y e -0,0325 m em Z. Por outro lado,

as coordenadas ITRF2000 atualizadas para época de realização do SIRGAS2000 apresen-

tou as seguintes diferenças: 0,007 m em X, 0,005m em Y, e, -0,007 em Z.

Para o fim de se avaliar a aplicação destas coordenadas em trabalhos de alta precisão

como monitoramento de estruturas onde é comum o uso do Sistema Geodésico Local, fo-

ram executados dois procedimentos, o primeiro a comparação entre as coordenadas advin-

das da transformação das coordenadas cartesianas SIRGAS (X, Y e Z), na época 2016,695,

para coordenadas geodésicas ( φ , λ ,h ) por meio do Software ProGrid com as coordena-

das geodésicas obtidas pela rotina computacional desenvolvida no Software Maple. Observe

a Tabela 6.

TABELA 6 - Coordenadas Geodésicas para o SIRGAS 2000 época 2016,695.
Descrição Componentes

Latitude Longitude
Altitude

Geométrica
Rotina -5,491764563 -47,497235170 105,00700

ProGriD -5,491764555 -47,497235169 105,00699

Fonte: Os autores.

Os resultados encontrados para as diferenças entre as coordenadas geodésicas cal-

culadas e as obtidas pelo ProGrid são: 0,000000008º na latitude, 0,00000001º na longitude

e 0,00001 m na altitude geométrica, logo a rotina criada para transformação de coordenadas

apresenta bons resultados quando comparada ao ProGrid.

A partir das coordenadas geográficas obtidas através da rotina, foram calculados os

erros na utilização destas coordenadas em um Sistema Geodésico Local, a Tabela 7 mostra

estes valores.

TABELA 7 – Erro das coordenadas em um sistema geodésico local.
Descrição Componentes

N (m) E (m) h (m)
SIRGAS2000 -0,024510551040 0,002858783235 -0,017696361240

ITRF2000 -0,008417303040 -0,008417303040 -0,115627602800

Fonte: Os autores.

Ao desenvolver as etapas do trabalho foi notado que o deslocamento das coordena-

das entre a data atual e a época de realização se encontra na casa dos centímetros, onde a
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diferença entre as coordenadas SIRGAS2000 na época 2000,4 e 2016,695 foi de -0,037 m

em X, -0,059 m em Y e 0,1939 m em Z. Como esperada a diferença para o ITRF2000 1997

e 2016,695 foi significantemente maior registrando os seguintes valores, -0,496 m em X,

0,355 m para Y e 0,3821 m para o eixo Z.

5 CONCLUSÕES

Após todo o processo adotado no trabalho, foi notado que o fato de o SIRGAS2000

ser uma densificação do ITRF2000 faz com que o mesmo apresente maior precisão para as

coordenadas e suas respectivas velocidades, concluindo assim que SIRGAS2000 apresenta

ser mais indicado para uso de suas coordenadas, mesmo em casos que haja a necessidade

de atualização. 

Na atualização de coordenadas utilizando o VEMOS2015, as incertezas também fo-

ram propagadas considerando que a velocidade possua precisão média da ordem de ±0,5

mm para x, ±0,8 mm para y e ±1,6 mm para z, como indicado no SIRGAS. Essa precisão do

modelo de velocidade é de certa forma muito otimista. A rigor, em trabalhos futuros, sugere-

se que as velocidades sejam estimadas, por exemplo, por meio de uma regressão linear de

longos anos de coordenadas em SIRGAS2000.
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AVALIAÇÃO DO MÉTODO DATA SNOOPING POR SIMULAÇÕES
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RESUMO:

O teste Data Snooping (DS) é um teste estatístico utilizado para detecção de um erro grosseiro por
iteração,  sendo o método mais estabelecido para identificação de outliers  em redes geodésicas.
Desta  forma,  para  avaliar  esse  método,  duas  redes  de  nivelamento  altímetro  numericamente
simuladas foram contaminadas com outliers entre 3σ a 12σ de magnitude, positivos ou negativos,
gerados  randomicamente  e  adicionados  as  observações  da  rede  de  nivelamento  que  contém
observações independentes. Para cada rede, 4000 cenários são realizados, com diferentes intervalos
de magnitude de erros grosseiros, utilizando simulações Monte Carlo.

Palavras-chave: Data Snooping, Monte Carlo, Rede de nivelamento

1 INTRODUÇÃO

O critério mais adotado nas ciências geodésicas é o método dos mínimos quadrados

(MMQ), ou seja, aquela solução para os parâmetros incógnitos que minimiza a soma do

quadrado dos resíduos, ponderados pelos respectivos pesos das observações (GHILANI,

2010). Além disso, quando a ponderação das observações é tomada em função de suas va-

riâncias e covariâncias, corretamente determinadas, o MMQ é dito o melhor estimador linear

imparcial, e ainda, quando os erros aleatórios seguem distribuição normal multivariada, a so-

lução pelo MMQ coincide com a solução de máxima verossimilhança (TEUNISSEN, 2003). 

Entretanto, o MMQ é sensível à presença de erros não aleatórios (outliers) nas obser-

vações, ou seja, estes podem exercer influência na solução do ajustamento (ou seja, nos
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parâmetros estimados),  e assim as propriedades do MMQ não são satisfeitas (GHILANI,

2010).

Uma forma de contornar esse problema do MMQ é adotar os procedimentos convenci-

onais  de testes de detecção de  outliers (por  exemplo,  Baarda,  1968;  Pope,  1976;  Kok,

1984). Dentro do contexto do MMQ) um teste estatístico para identificação de outliers é ba-

seado na hipótese de um único outlier ou de múltiplos outliers dentro das observações. O

teste Data Snooping (DS) é um teste estatístico utilizado para detecção de um erro grosseiro

por iteração, sendo o método mais estabelecido para identificação de outliers em Geodésia

(LEHMANN,2012).

Em um teste estatístico o espaço amostral, que consiste no conjunto de todos os re-

sultados de um experimento, é dividido em duas partes sendo a região de aceitação e a re-

gião de rejeição da hipótese nula. Se a estatística de teste calculada em função da amostra

se situar dentro da região crítica, a hipótese nula é rejeitada, caso contrário, não existem

evidências para rejeitar a hipótese em questão (LARSON, 1974).

Dentro do escopo de testes estatísticos existem dois tipos de erros, sendo o primeiro

denominado erro do tipo I que consiste em rejeitar a hipótese quando esta é verdadeira e a

segunda analogamente chamada de erro do tipo II que se resume em não rejeitar a hipótese

quanto está de fato é falsa.

Segundo Larson (1974), a probabilidade de cometer o erro do tipo I é dada por α (nível

de significância do teste) e a probabilidade de cometer o erro do tipo II é dada por β. Adap-

tando o procedimento do teste estatístico para o DS, a hipótese nula (H0) é a ausência de er-

ros grosseiros nas observações e para cada i-ésima observação do conjunto de dados se

define apenas uma hipótese alternativa (Hi), com a presença de erro grosseiro, ou seja, o

DS considera somente uma observação suspeita de estar contaminada por erro grosseiro

por vez. O erro tipo I refere-se a rejeição de H0 quando esta é verdadeira e o erro tipo II re-

fere-se a não rejeição de H0 quando esta é falsa.

Como o DS possui “n” hipóteses alternativas, pois cada observação é testada individu-

almente, tem-se ainda o erro do tipo III que consiste em identificar uma observação sendo

que o erro grosseiro está presente em outra, ou seja, aceitar uma hipótese alternativa errada

ao invés da hipótese alternativa correta (Förstner, 1983).

 Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a confiabilidade de uma

rede de nivelamento simulada, analisando a detecção de erros grosseiros por meio do pro-

cedimento DS, utilizando simulações numéricas por meio do método Monte Carlo.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Proposto inicialmente por Baarda (1968), o DS assume que somente uma observação

está contaminada por outlier por iteração. Portanto, na prática, o ajustamento pelo MMQ e o

procedimento de teste continua até que não existam mais outliers identificados. No caso do

procedimento DS se considera o seguinte modelo linear de ajustamento:

                            (1)

Na expressão 1, Lb é o vetor das n observações, x é o vetor dos u parâmetros incógni-

tos do modelo (no caso de redes de nivelamento, as altitudes/cotas dos vértices), A é a ma-

triz design do ajustamento (ou matriz jacobiana), e e é o vetor dos n erros aleatórios das ob-

servações.

Para observações correlacionadas, ou seja, observações dependentes, para cada ob-

servação (i) é calculada a seguinte estatística de teste (TEUNISSEN,2006)

                                                                                                    (2)

Na Expressão 2, P é a matriz peso do ajustamento, ν é o vetor dos resíduos ajustados,

Σν é a matriz de covariância dos resíduos ajustados, e   é o valor crítico teórico na distri-

buição normal padrão, para um dado nível de significância α (teste bilateral). 

Para observações não correlacionadas, ou seja, observações independentes, é utiliza-

do uma equação simplificada para a estatística de teste de cada observação,  dada por

(KLEIN, 2012)

                 (3)

Na Expressão 3,     é a i-ésima componente do vetor dos resíduos ajustados e  é

a i-ésima componente do desvio padrão dos resíduos ajustados. Como cada observação é

testada individualmente, a observação considerada eivada de erro grosseiro será aquela
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cuja  estatística  de  teste   satisfazer  as  seguintes  condições  (BAARDA,1968;

TEUNISSEN,2006):

    (4)

Ao se identificar a observação suspeita de estar contaminada por outlier conforme o

nível de significância estipulado, a mesma é removida do conjunto de dados e se repete o

ajustamento e o teste DS até que todas as observações suspeitas estejam identificadas e

removidas, se caracterizando um processo iterativo de ajustamento, identificação e remoção

de erros grosseiros.

3 RESULTADOS E EXPERIMENTOS

Neste estudo é analisado um exemplo numérico envolvendo uma rede de nivelamento

simulada com um ponto fixado e quatro pontos de altitude desconhecida (u=4), totalizando

cinco pontos pertencentes a rede. Para cada ponto de altitude desconhecida existe no míni-

mo três desníveis ligados ao mesmo, totalizando assim 8 desníveis (n = 8), contabilizando n-

u =8-4=4 observações redundantes nesta simulação. Todas as observações possuem uma

precisão nominal de σ = ± 0,02 m e as observações são consideradas independentes (ver a

Figura 1). 

FIGURA 1 – Rede de nivelamento A.
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Na rede numericamente simulada, foi considerado a cota do vértice A sendo fixa (in-

junção absoluta) e igual a 100 m, podendo assim ser considera isenta de erros. Posterior-

mente foram geradas oito observações (desníveis), considerando seus respectivos desvios

padrões, em seguida foi sorteado utilizando a distribuição uniforme uma observação para

ser contaminada com um erro grosseiro de magnitude entre 3 σ a 5 σ, 5 σ a 7 σ, 7 σ a 9 σ e

9 σ a 12 σ, (σ é o respectivo desvio padrão da observação), em cada experimento, somente

após a inserção dos erros aleatórios e grosseiros foi realizada o ajustamento das observa-

ções utilizando o MMQ. 

Para melhor entendimento do procedimento adotado nos experimentos feitos com a

rede de nivelamento, quatro cenários foram utilizados para testar a rede A, a diferença entre

os cenários é a magnitude do erro grosseiro, sendo cada cenário testado mil vezes, totali-

zando assim quatro mil simulações realizadas pelo método Monte Carlo.

A Tabela 1 mostra a taxa de sucesso do DS, que corresponde as frações dos outlier

corretamente identificados, bem como as taxas de falhas de identificação do outlier. As taxas

de falhas de identificação são divididas em duas classes: detectou errado, que significa que

o teste identificou o outlier na observação errada (erro tipo III), ou detectou nada, significan-

do que o teste não identificou nenhum outlier nas observações (erro tipo II).

TABELA 1 – Resultados da rede de nivelamento A

REDE A Sucesso Detectou errado Detectou nada

3σ a 5σ 35,6% 2,6% 61,8%

5σ a 7σ 76,9% 3,7% 19,4%

7σ a 9σ 96,9% 0,8% 2,3%

9σ a 12σ 99,5% 0,5% 0%

Ao se fazer uma análise dos resultados da Tabela 1 é possível notar que quanto maior

a magnitude do outlier, maior a taxa de sucesso na detecção utilizando o teste DS. Para

analisar a correlação entre redundância de observações e o aumento da taxa de sucesso foi

feito uma segunda rede de nivelamento semelhante a primeira, possuindo a mesma geome-

tria, porém, com nivelamento e contranivelamento.

A rede de nivelamento B possui um ponto fixado e quatro pontos de altitude desconhe-

cida (u=4), totalizando cinco pontos pertencentes a rede. Para cada ponto de altitude desco-

nhecida existe no mínimo seis desníveis ligados ao mesmo, totalizando assim 16 desníveis

(n = 16), contabilizando n–u =16-4=12 observações redundantes nesta simulação. Todas as

observações possuem uma precisão nominal de σ = ±0,02 m e as observações são inde-

pendentes (ver a Figura 2).
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FIGURA 2 – Rede de nivelamento B.

Novos experimentos foram realizados exatamente da mesma maneira para a rede A,

sendo os resultados apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 – Resultados da rede de nivelamento B

Rede Duplicada Sucesso Detectou errado Detectou nada

3σ a 5σ 53,9% 1,8% 44,3%

5σ a 7σ 93,9% 0,4% 5,7%

7σ a 9σ 99,9% 0,1% 0%

9σ a 12σ 100% 0% 0%

No primeiro cenário, com o erro grosseiro com a magnitude de 3σ a 5σ, a taxa de su-

cesso foi maior que cinquenta por cento, e nos próximos cenários foi rapidamente conver-

gindo para cem por cento, ao se fazer um comparativo com a Tabela 1 que corresponde a

rede de nivelamento A, é evidente que o aumento de observações influencia diretamente a

taxa de sucesso do DS. Os aumentos nos dois primeiros cenários são da ordem de vinte por

cento, sendo assim dependendo da finalidade da rede em questão, para controle de qualida-

de é fundamental analisar o número de observações redundantes, especialmente para o

caso de erros grosseiros de menor magnitude.

44



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

Considerando todos os resultados, a média de sucesso na rede A é de 77,2% e 86,9%

na rede B. Em geral o Data Snooping pode ser considerado eficiente para outliers maiores

que 5σ, com uma taxa de sucesso de 76,9% para rede A e 93,9% para rede B. Para outliers

menores que 5σ a taxa de sucesso decresce para 35,6% na rede A e 53,9% na rede B. No

entanto, como na rede B foi simulado o nivelamento e o contranivelamento a taxa de suces-

so do menor intervalo de outliers já é superior a cinquenta por cento, evidenciando a impor-

tância de realizar o contranivelamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O teste Data Snooping mostra uma taxa de sucesso alta nos experimentos realizados

em uma rede de nivelamento simulada para um único outlier gerado uniformemente entre 5σ

e 12σ. Entretanto, a eficiência do DS decresce significantemente para outliers menores que

5σ.

A maior deficiência do método analisado foi a detecção de outliers menores que 5σ,

sendo assim é de suma importância a realização do nivelamento e contranivelamento pelo

fato de que a taxa de sucesso nesse intervalo aumentou quase vinte por cento e na prática

a magnitude de possíveis erros grosseiros é sempre desconhecida. 

Para futuros trabalhos pode ser considerado vários cenários: a performance do Data

Snooping para múltiplos outliers, fazer várias iterações com o DS, analisar a geometria da

rede e sua correlação com o controle de qualidade.
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RESUMO:

A determinação de altitudes físicas torna-se cada vez mais importante e necessária para garantir a
consistência de uma rede altimétrica e para a elaboração de modelos geoidais acurados. Além do
mais, ele é de suma importância para a determinação das altitudes ortométricas através dos sistemas
de posicionamento. Logo, é importante avaliar e discutir o significado físico de altitude, bem como,
compará-las com aquelas obtidas através de posicionamento GNSS.

Palavras-chave: Altitude Ortométrica; Altitude Geométrica; Geoide

1 INTRODUÇÃO

Enquanto a Geodésia é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, a Geo-

désia Física tenta demonstrar a distribuição de massa no seu interior e um geoide capaz de

representá-lo da melhor maneira possível.
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O modelo geoidal é limitado por uma superfície equipotencial que coincide com o nível

médio dos mares e possui um formato levemente irregular que acompanha as variações das

estruturas de distribuição da massa da Terra (IBGE, 2015). Já o elipsoide é uma superfície

geométrica de referência para facilitar os cálculos matemáticos e é utilizado em levantamen-

tos geodésicos para fins de posicionamentos planimétricos.

A determinação do campo gravitacional da Terra é de fundamental importância para a

maioria dos trabalhos aplicados a engenharia, pois a partir deste campo gravitacional é pos-

sível determinar a altitude ortométrica obtida a partir do sistema GNSS determinada por da-

dos geométricos (elipsoide).

Com o conhecimento dessas altitudes torna-se possível calcular a ondulação geoidal,

que é a diferença da altitude geométrica (elipsoide) e a altitude ortométrica (geoide).

Contudo a determinação de altitudes físicas constitui de uma importante necessidade

para a garantia da consistência de uma rede altimétrica. Logo, é uma metodologia essencial

para determinação e modernização dos sistemas altimétricos com dados físicos com vínculo

ao geopotencial global, visto que estas altitudes fornecem uma referência de nível na qual

as altitudes independem da linha de nivelamento.

Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho realizar o nivelamento geométrico de

um trecho do Córrego Mumbuca para obtenção de altitudes físicas.  Buscando contribuir

dentro do contexto apresentado, propõe-se avaliar e discutir o significado físico de altitude,

bem como compará-las com aquelas obtidas através de posicionamento GNSS.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Introdução ao método de posicionamento GNSS

Quando falamos em posicionamento, estamos nos referindo à determinação da posi-

ção de algum objeto em relação a um referencial. Temos então o posicionamento absoluto e

relativo, sendo o primeiro as coordenadas determinadas em relação ao geocentro, enquanto

no segundo o posicionamento é feito em relação a alguns vértices (MONICO, 2007).

O posicionamento é dito estático quando o objeto a ser posicionado encontra-se em

repouso e caso esteja em movimento ele é classificado como cinemático.

Dentro dos métodos de posicionamento estático e cinemático surgiram outras classifi-

cações com relação ao tempo e a posição de coleta envolvida, sendo nomeados de cine-

mático, estático rápido, semicinemático e estático. No cinemático a receptora coleta os da-
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dos enquanto está em movimento, dando as coordenadas da trajetória. Já quando o apare-

lho é desligado durante o deslocamento de uma estação a outra ele é chamado de estático

rápido. Porém se o objeto mantiver sintonia com o satélite no deslocamento de um ponto

para o outro, mas não armazenar as informações, este posicionamento é classificado como

semicinemático (MONICO, 2007).

2.2 Posicionamento relativo

No posicionamento relativo às coordenadas são determinadas a partir de um referenci-

al materializado por um ou mais vértices de coordenadas conhecidas.

Para a realização de um levantamento relativo necessitamos de dois receptores, sen-

do utilizada a fase da onda portadora para conseguir melhores resultados, seja somente ela

ou com a pseudodistância. Além disso, neste posicionamento é necessário que os dois re-

ceptores rastreiem pelo menos dois satélites em comum (MONICO, 2007).

2.3 Posicionamento relativo estático

Neste posicionamento dois receptores ou mais rastreiam simultaneamente todos os

satélites visíveis por um período de tempo, sendo adotada a dupla diferença da fase de bati-

mento da onda portadora, podendo também usar a dupla diferença da pseudodistância ou

ambos. Apesar da precisão da fase da onda portadora ser superior à da pseudodistância e a

última não melhorar significativamente os resultados, a pseudodistância pode ser emprega-

da no pós-processamento para estimar o erro do relógio do receptor (MONICO, 2007).

Neste posicionamento enquanto um aparelho fica fixo em uma base rastreando os da-

dos durante o tempo todo do trabalho, o outro é empregado para coletar os pontos de inte-

resse, devendo ficar em cada estação no mínimo vinte minutos.

2.4 Altitude ortométrica e altitude geométrica

Com o lançamento da constelação de satélites GPS (Global Positioning System), sen-

do um sistema de rádio-navegação desenvolvida pelo departamento de defesa dos Estados

Unidos, ocorreu uma grande revolução na atividade de posicionamento, ou seja, tornou-se

possível a determinação de coordenadas planimétricas e altimétricas sobre qualquer lugar

da superfície terrestre que permitisse a chegada do “sinal GPS”.
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Dentro da altimetria, a altitude ortométrica ainda continua sendo um dos grandes pro-

blemas da Geodésia, já que ela não pode ser determinada de forma precisa sem a aplica-

ção de um nivelamento geométrico ou trigonométrico. Devido o nivelamento ser um trabalho

que requer tempo e custo, atualmente vem-se utilizando métodos indiretos para se chegar à

altitude ortométrica, através, por exemplo, da utilização de Sistemas Globais de Navegação

por Satélite (GNSS), na qual a altitude ortométrica é encontrada por meio da altitude geo-

métrica (h) fornecida pelo GNSS e da altura geoidal (N) encontrada através de um modelo

geopotencial fornecida pelo Mapgeo2015 (ARANA,1998).

As altitudes geométricas são referenciadas ao elipsoide, sendo um modelo do planeta

Terra desenvolvido para facilitar  os cálculos matemáticos para se chegar a uma altitude

aproximada da superfície terrestre. No entanto, a altitude ortométrica é aquela que tem sig-

nificado físico, que representa a altitude referenciada ao nível do mar, mas sendo necessária

a utilização de um modelo que representa o nível médio dos mares (geóide) quando se quer

determiná-la por meio do GNSS (Figura 1).

FIGURA 1 – Os três tipos de superfície
Fonte: IBGE, disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/modelo_geoidal.shtm,

acessado em: dez/2015.

2.5 Nivelamento

O nivelamento pode ser definido como um conjunto de métodos e/ou operações que

se executam em uma determinada região, nas quais têm a aquisição de dados com o objeti-

vo de se determinar a diferença de nível entre pontos da superfície terrestre. Este pode ser

dividido em três tipos de nivelamento: nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico e

nivelamento barométrico (VEIGA; ZANETTI; FAGGION, 2012).
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O nivelamento geométrico é uma operação que consiste na determinação do desnível

entre dois pontos do terreno, por intermédio de leituras em miras (estádias ou em código de

barras), executadas com níveis ópticos ou digitais. Tal pode ser executado tanto para fins

geodésicos ou topográficos, a diferença está na precisão requerida e no instrumento que

será empregado (VEIGA; ZANETTI; FAGGION, 2012).

Os métodos de nivelamento geométrico podem ser divididos em quatro métodos sen-

do: visadas iguais, visadas extremas, visadas recíprocas e visadas equidistantes.

O nivelamento utilizando o método de visadas iguais é considerado o mais preciso e

de grande aplicação para engenharia. Tal consiste na determinação do desnível colocando

as duas miras à mesma distância do nível, sobre os pontos em que se deseja determinar o

desnível, sendo então efetuadas as leituras. O processo é bem simples, no qual o desnível

será determinado pela diferença entre a leitura de ré e vante (VEIGA; ZANETTI; FAGGION,

2012).

2.6 Ajustamento de Observações

No ajustamento de observações, o método paramétrico conhecido também como ajus-

tamento de observações indiretas (grandezas que não são obtidas diretamente), é calculado

em função de grandezas que podem ser medidas diretamente. O modelo matemático básico

para o ajustamento pelo método paramétrico baseia-se na formulação das equações das

observações, no qual para cada observação proporciona uma equação.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Material

A “linha” de nivelamento está inserida no fuso 23 K, com coordenadas geográficas

Lat.:

18° 44' 00,93073"S e Long.: 47° 29' 35.31205"W até às coordenadas geográficas Lat.:

18° 43' 49.17893"S e Long.: 47° 29' 36.20309"W (Figura 2) e encontra-se no município de

Monte Carmelo localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba/MG. O local

proposto para a ocorrência do levantamento em campo está localizado nas proximidades do

córrego Mumbuca.
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FIGURA 2 – Localização da área de estudo
Fonte: Oliveira, 2015

Para a execução da aquisição dos dados, bem como, seu processamento, foi utilizado os

seguintes equipamentos: Nível digital  Ruide DL 202 de precisão de 1,5mm, de acordo com as

especificações do manual do aparelho; Tripé; Caderneta de anotações; Calculadora; Miras gra-

duadas; Receptor GNSS Promark 500 (L1 e L2) como base (quantas frequências??); Recepto-

res GNSS Promark 100 (L1) e 200 (L1 e L2) como rover.

No quesito de processamento dos dados utilizou-se alguns softwares, como o GNSS

Solutions  para o processamento dos dados coletados pelo conjunto de GNSS  bem como

seu ajustamento, os dados do nivelamento geométrico por visadas iguais foram ajustados

por meio do software R e para elaboração do mapa de localização o ArcMap versão 10.

3.2 Método

O método utilizado para o nivelamento foi o geométrico por visadas iguais, sendo este

o mais preciso dos métodos de nivelamento realizado através de visadas horizontais utili-

zando níveis topográficos e miras verticais graduadas.

A “linha” de nivelamento possui aproximadamente 330 metros e a localização dos pon-

tos no qual se deseja encontrar o valor da altitude física, foram escolhidos de forma que me-
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lhor se adequasse ao método de nivelamento. As miras foram igualmente afastadas do nível

a uma distância aproximada de 29 metros, colocadas sobre os pontos dos quais se deseja

definir o desnível ou a altitude.

Após a definição das altitudes físicas foi realizado o ajustamento dos pontos pelo mé-

todo paramétrico, o qual é baseado na determinação de equações de observações, assim

obtiveram-se os desvios padrão para as respectivas altitudes.

O método de posicionamento GNSS utilizado foi o relativo estático, onde as coordena-

das são determinadas em relação a um referencial com uma ou mais estações com coorde-

nadas conhecidas, nas quais tanto o receptor da estação de referência quanto às com coor-

denadas desconhecidas permanecem estacionados durante um período superior a 20 minu-

tos a fim de solucionar a ambiguidade.

A base ficou estacionada nas dependências da Unidade SESI sobre um ponto de coor-

denadas conhecidas coletando dados em um período aproximado de 5 horas e 30 minutos e

os rovers ficaram estacionados sobre os pontos nos quais se queriam determinar as altitu-

des por um período de aproximadamente 40 minutos.

O processamento, bem como o ajustamento, dos dados GNSS foi executado pelo software

GNSS Solutions. Os dados foram processados em relação às estações de referência da RBMC,

sendo estas Uberlândia (UFU) e Rio Paranaíba. Os dados rover foram processados e ajustados

em relação à base que estava estacionada nas dependências da Unidade SESI.

Para o cálculo da altitude física foram seguidos os seguintes passos:

1. Calcular o valor do número geopotencial (equação 1) para cada estação da seção ni-

velada utilizando o referido valor de H (Altitude Ortométrica);

C  g * H  0,98  H                                                                            ≅ ≅ ∗           (1)

2. Calcular o valor de Hfinal (Altitude Física) para todos os pontos da seção nivelada

(equação 2);

Hfinal = C/g    (2)

g (Calculado)= 0,978393 Gal
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FIGURA 3 – Nivelamento – Córrego Mumbuca
Fonte: Os autores

H3 – marco inicial do nivelamento;

H4 – marco final do nivelamento;

Ei – pontos centrais das seções de nivelamento;

Pi – pontos os quais deseja-se encontrar as altitudes físicas.

4 RESULTADOS E DISCUSÃO

O nivelamento e contranivelamento realizado em trecho do Córrego Mumbuca apre-

sentou uma diferença de aproximadamente 3 mm, perfazendo assim em um levantamento

de alta precisão. O desnível total do trecho (Tabela 1) no qual teve início no ponto denomi-

nado H3 e finalizado no ponto denominado H4, sendo que esse mesmo apresentou um de-

clive de aproximadamente 1,799 m.

TABELA 1- Média do nivelamento e conta nivelamento de trecho do Córrego Mumbuca.

Seção Desnível

              H3 -> P1 = -0,099

              P1 -> P2 = -0,250

              P2 -> P3 = -0,227

              P3 -> P4 = -0,180

              P4 -> P5 = -0,042

P5 -> P6 = -0,377

P6 -> P7 = -0,244

P7 -> H4 = -0,333

Desnível H3 -> H4 = -1,799

Fonte: Os autores.
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O rastreio GNSS dos pontos (Tabela 2) situado no mesmo trecho, após processados e

ajustados, apresentaram boa precisão variando de ± 0,003 à ± 0,005 m, tal precisão se deve

ao fato das linhas de base de processamento serem curtas (< 2 km) e o tempo de rastreio

ser de 40 minutos. O ponto denominado Marco-SESI apresentou uma precisão um pouco in-

ferior mesmo após ter coletado dados por aproximadamente 05h30min, sendo que tal preci-

são inferior aos outros pontos pode ser explicada em função das linhas base, em que ambas

foram maiores que 100 km.

TABELA 2- Rastreio GNSS de pontos em trecho do Córrego Mumbuca.

Pontos
Altitude

Elipsoidal Precisão

Marco-SESI 887, 673 ± 0,039

P0 (H3) 848, 094 ± 0,003

P1 847, 993 ± 0,003

P2 847, 752 ± 0,003

P3 847, 468 ± 0,004

P4 847, 298 ± 0,003

P5 847, 252 ± 0,004

P6 846, 871 ± 0,004

P7 846, 606 ± 0,003

P8 (H4) 846, 273 ± 0,005

Desnível H3 -> H4 = -1,821

Fonte: Os autores

A diferença entre o desnível calculado pelo nivelamento geométrico e o calculado por

meio da diferença dos pontos GNSS (inicial – final), sendo de – 1,799 m para o primeiro

desnível e – 1,821 m para o segundo apresentou pequena variação (0,022 m), o que permi-

te constatar a boa precisão dos pontos levantados por receptores GNSS.

4.1 Altitude Física

O cálculo das altitudes físicas (Tabela 3), o qual depende do valor do número geopo-

tencial de cada ponto (C) e do valor da aceleração da gravidade (g), permitiu observar a rea-
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lidade do relevo da área, na qual possui um córrego, ou seja, a água sempre escoa de um

ponto mais alto para um mais baixo.

TABELA 3- Valor do número geopotencial (C) e da altitude física.

Pontos Altitude nivelada Alt (n-1) C Altitude física
Altitudes físicas

ajustadas

H3 885,030 --- 867,329 886,574 ---

P1 885,030 - 0,099 884,931 867,232 886,475 886, 440 ± 0,091

P2 884,931 - 0,250 884,684 866,990 886,228 886, 381 ± 0,119

P3 884,684 - 0,227 884,457 866,719 885,950 886, 120 ± 0,133

P4 884,457 - 0,180 884,277 866,543 885,770 885, 906 ± 0,138

P5 884,277 - 0,042 884,235 866,501 885,728 885, 829 ± 0,133

P6 884,235 - 0,377 883,858 866,132 885,350 885, 417 ± 0,119

P7 883,858 - 0,244 883,614 865,893 885,106 885, 140 ± 0,091

H4 883,614 - 0,333 883,281 865,567 884,772 ---
Fonte: Os autores

Na comparação entre os perfis gerados através da altitude elipsoidal com a altitude

física dos pontos (Figura 5), foi possível constatar que para essa região a altitude elipsoidal

pode ser utilizada para trabalhos que envolvam escoamento natural da água, pois ambas as

altitudes apresentaram semelhanças em seu comportamento.

FIGURA 4- Comparação de altitudes (Elipsoidal e Física).
Fonte: Os autores
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5 CONCLUSÕES

Embora atualmente ainda exista certa indefinição conceitual de altitudes, principalmen-

te no que tange ao seu significado físico, a obtenção de altitudes sempre foi uma necessida-

de da engenharia. Em trabalhos de engenharia é muito frequente a adoção de altitudes elip-

soidais, porém sabe-se que essa não é capaz de representar o potencial da gravidade no lo-

cal, o que em casos mais particulares podem causar sérios problemas no futuro. A metodo-

logia mais adequada para evitar tais problemas é com a utilização de gravímetros em que se

obtém o valor da aceleração da gravidade no local e posteriormente realiza-se operações

matemáticas a fim de adquirir a altitude física do determinado local, porém nem sempre é

possível a utilização de gravímetros para esse tipo de trabalho, o que leva a adoção de me-

todologias alternativas para ao menos uma comparação das altitudes, que seria o uso de in-

formações gravimétricas oriundas das missões espaciais, de modo que seja possível aos

profissionais responsáveis tomar as devidas previdências caso o comportamento de ambas

as altitudes (elipsoidais e físicas) apresente certa heterogeneidade.

A partir da análise, entre as altitudes oriundas do posicionamento GNSS e as obtidas

por meio do nivelamento geométrico, pode- se concluir que adoção de altitudes geométricas

compatíveis para fins práticos de engenharia requer que estas estejam associadas a outras

fontes de dados, por exemplo, dados de modelos geoidais, ou que haja um conhecimento ri-

goroso sobre a variação de densidade de massa do terreno.

Portanto, pode-se concluir que a existência de diferentes tipos de altitudes pode vir a

interferir negativamente em trabalhos que exijam conhecimento aprofundado sobre as varia-

ções do terreno, principalmente aqueles relacionados à transposição de fluidos, por exem-

plo. Desse modo, com intuito de minimizar tais ocorrências a melhor solução seria a adoção

única de um padrão de altitudes, porém sabe-se que até então isso não é possível, muito

pelo fato da geodinâmica, bem como pela problemática de determinação e realização de sis-

temas altimétricos.
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ESTUDO DOS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS PLANIMÉTRICOS DE
ESTRADAS UTILIZANDO POSIOCIONAMENTO POR GNSS

TULIO ALVES SANTANA1

GEORGE DEROCO MARTINS2

RESUMO:

Para execução do projeto geométrico de uma estrada, mais precisamente a etapa que envolve o
traçado  é  comumente  utilizado  e  recomendado  pelos  órgãos  responsáveis  a  utilização  de
equipamentos  topográficos,  como  teodolitos,  níveis  e  mais  recentemente  as  estações  totais.  No
entanto, o uso de receptores GNSS pode ser visto como um bom instrumento para esta finalidade.
Para este trabalho foi feito o levantamento da estrada de acesso à unidade Araras da UFU – Monte
Carmelo,  a  fim  de  quantificar  e  discutir  seus  elementos  geométricos  planimétricos  utilizando
receptores  GNSS.  Ao  final  do  estudo  foram  observados  problemas  referentes  aos  elementos
geométricos que não atendem as especificações técnicas e não asseguram o conforto e a segurança
da via. Em última instância constatou a funcionalidade do GNSS para esta finalidade. 

Palavras-chave: Projeto geométrico de estradas; Elementos geométricos planimétricos; uso
do GNSS.

1 INTRODUÇÃO

Os elementos geométricos de uma rodovia são definidos durante o processo de cons-

trução do projeto, este requer e sistematiza muitas etapas até a obtenção final do resultado.

Para tal, algumas variáveis são levadas em consideração, tais como, as leis do movimento

provenientes da física,  a geometria  advinda da matemática,  os veículos e os motoristas

como agentes que utilizarão a via (PIMENTA e OLIVEIRA, 2004). Buscando sempre a pre-

missa que a construção de uma estrada deve ser tecnicamente possível, economicamente

viável e socialmente abrangente.

Usualmente, nos estudos preliminares do projeto, o posicionamento comumente utili-

zado é por topografia clássica, o qual requer um grande esforço para a execução, dado a

morosidade, a necessidade de muitos operadores e a dificuldade no processamento. Assim,

1 UFU – CAMPUS MONTE CARMELO, ENGNEHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA – 
tulioalvessantana@hotmail.com

2 UFU – CAMPUS MONTE CARMELO, FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - 
georgederoco@feciv.ufu.br
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como alternativa, a eficiência e o baixo custo do posicionamento por GNSS é uma boa saída

para tal finalidade. Neste sentido, este estudo visa conhecer a realidade geométrica do tre-

cho de acesso à unidade Araras da UFU utilizando o posicionamento por GNSS como meio

de obtenção de informações espaciais procurando destacar a confiabilidade, a eficiência e

vantagens de se utilizar este tipo de posicionamento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Projeto Geométrico de Estradas

Entende-se por projeto geométrico de uma estrada o processo de correlacionar os

seus elementos físicos com as características de operação, frenagem, aceleração, condi-

ções de segurança, conforto, entre outros (MARCEDO, 2016). Quando se fala em projeto

nas áreas de engenharia dificilmente poucas variáveis são levadas em consideração, pois

para um projeto de engenharia muitos fatores devem estar interligados para garantir melhor

viabilidade técnica, econômica e operacional. 

Desta forma para a construção de rodovias novas devem ser seguidas etapas estabe-

lecidas pelo DNER em seu Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Novas de 1999. E

nesta fase deve ser quantificada a via conforme estabelecido tendo como primeiro passo o

estudo de traçados, depois a escolha da diretriz, o reconhecimento da região de trabalho e

ao fim a exploração. 

Em particular, segundo DER/SP (2005), deve-se considerar os seguintes elementos de

projeto e outros aspectos pertinentes: classificação funcional, classificação técnica da via,

velocidade de projeto, veículo de projeto e o volume de tráfego horário de projeto. Para in-

formações mais detalhadas sobre elementos do projeto citados anteriormente, consultar Lee

(2000), DER/SP (2005), DNER (1999) e AASHTO (2001).

2.2 Processo de Exploração

De acordo com o DNIT (2006) depois da avaliação e da escolha do melhor traçado

para via ou rodovia o projeto deve avançar para a etapa de exploração onde é elaborado o

anteprojeto geométrico preliminar gráfico. 
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Para o levantamento da poligonal planimétrica principal o DNIT (2006) especifica a uti-

lização de teodolitos para as medidas de ângulos e distâncias com colocações bem estabe-

lecidas em norma para a realização do levantamento.

 No entanto, para aperfeiçoar o processo recomenda-se a utilização de estações to-

tais, pois são instrumentos que possuem a característica de reunir em um único aparelho a

possibilidade de medir ângulos, distâncias e desníveis (DNIT, 2006). Além da eficiência no

armazenamento, coleta, processamento e exportação dos dados no campo.

No caso de utilização de rastreamento GPS deverão ser utilizados receptores de preci-

são geodésica de uma ou dupla frequência, com rastreamento no modo relativo estático

com um tempo de rastreio de, no mínimo, 30 minutos ou estático rápido com tempo de ras-

treio de, no mínimo, 10 minutos (DNIT, 2006).

Uma poligonal, designada por vezes como poligonal básica, constitui a linha de refe-

rência que apoiará o estudo (LEE, 2015, p.65). Esta poligonal determina e representa a dire-

triz básica principal do traçado e é por meio dela que são mensurados os elementos geo-

métricos planimétricos e/ou altimétricos.

2.3 Elementos Geométricos de estradas

É na etapa de exploração que é levantada a poligonal básica comumente realizada por

meio de levantamento topográfico. Com o levantamento feito a próxima fase do projeto é os

estudos dos elementos geométricos da estrada para fins de uma posterior locação. A diretriz

em planta compõe-se de trechos retos e curvos e uma vez definidos os trechos retos passa-

se à escolha das curvas de concordância (Figura 3).

Figura 1 - trechos curvos e retos
Fonte: LEE (2015, p. 90)
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O processo é feito por tentativas e busca-se para cada curva de concordância o maior

raio que melhor se ajuste ao terreno também para melhor conforto do usuário da via. A se-

guir veja os elementos geométricos de curvas horizontais circulares:

Figura 2 – Elementos Geométricos de curvas circular simples.
Fonte: Adaptado de LEE (2015, p. 92)

2.4 Posicionamento por GNSS

GNSS é a sigla para Global Navigation Satellite System que seria uma denominação

para um conjunto de sistemas de navegação com cobertura global, como o norte-americano

GPS, o russo Glonass, entre outros. Além disso, compreende uma quantidade significativa

de infraestruturas espaciais e terrestres que associadas aos sistemas proporcionam uma

maior confiabilidade e maior precisão no levantamento (INCRA, 2013). Os principais tipos de

posicionamento são o absoluto e o relativo.

De acordo com MONICO (2008) o posicionamento absoluto é aquele associado direta-

mente ao geocentro podendo ser por ponto simples ou por ponto preciso (PPP). Este último

requer fundamentalmente o uso de efemérides e correções dos relógios dos satélites, am-

bos com alta precisão.  Algumas organizações têm disponibilizado o PPP – online, abrindo

perspectivas de uso dele até então não esperadas. No Brasil o IBGE fornece gratuitamente

o PPP-Online (IBGE, 2009). 

No posicionamento relativo, as coordenadas do vértice de interesse são determinadas

a partir de um ou mais vértices de coordenadas conhecidas. Neste caso é necessário que
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dois ou mais receptores GNSS coletem dados simultaneamente, onde ao menos um dos re-

ceptores ocupe um vértice de referência (Figura 5).

Figura 3: Posicionamento Relativo
Fonte: INCRA (2013, p. 8)

3 METODOLOGIA

3.1 Área de estudo

O trecho de estudo é a via de acesso à Unidade Araras da Universidade Federal de

Uberlândia – Campus Monte Carmelo próxima as rodovias LMG – 746 e MG – 190 com-

preendida  entre  as  coordenadas  geodésicas  -  Latitude:  -18°43'29,75830''  /  Longitude:

-47°31'25,1580''  e Latitude:  18°43'25,21103''  /  Longitude: -47°31'05,00264'' com extensão

aproximada de 800 metros. Atualmente, não existe um consenso se o trecho é de acesso ou

saída da unidade, pois existe pouca sinalização e fiscalização no local, mas em observação

do tráfego, foi visto que há uma maior demanda de uso para o acesso. 

O trecho pode ser classificado a grosso modo como sendo de ligação e local em ter-

mos de nomenclatura e classificação funcional respectivamente. Já a classe do projeto é IV

– pista simples - com velocidade diretriz recomendada de 60-80 km pois o relevo pode ser

considerado plano. O veículo para o projeto deste trecho é CO com largura total de 2,6 m,

comprimento total 9,1, raio mínimo da roda interna e externa de 12,8 e 8,7 respectivamente. 
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Figura 4 – Reconhecimento da área de estudo.

3.2 Materiais

Para este posicionamento foram utilizados seguintes materiais: 

 Promark 500 (dupla frequência);

 Promark 200 (dupla frequência);

 Coletoras;

 Bipés e

 Piquetes.

Já para o processamento para o dimensionamento dos elementos geométricos foi utili-

zado:

 GNSS Solutions e 

 AutoCAD.

3.3 Métodos

Genericamente, as etapas que suportaram esta pesquisa foram definidas da seguinte

forma: 1-Definição da área de estudo, 2-Estudo preliminar de viabilidade do projeto; 3-Plane-
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jamento do levantamento 4-Levantamento de campo, 5-Processamento dos dados levanta-

dos e 6-Dimensionamento dos elementos geométricos.

3.3.1 Locação e amarração do eixo

Com o objetivo de levantar uma poligonal básica uma atividade prévia foi realizada; foi

feito o estaqueamento dos pontos de interesse, pontos estes que caracterizavam a curva,

foram aceitos os pontos entre trecho em tangente e curva circular, além dos pontos conside-

rados centrais da curva. 

A locação do eixo foi feita considerando três pontos para curvas circulares, PC, PT e

ponto central da curva e para as tangentes foram materializados o início e o fim do alinha-

mento. Uma vez materializados os pontos notáveis do eixo do projeto geométrico (DNIT,

2006), a locação foi feita. Tal implantação do eixo foi constituída por duas fases sequenciais:

 Levantamento das tangentes;

 Levantamento das curvas circulares.

3.3.2 Posicionamento por GNSS

Para o levantamento da poligonal básica foi necessário estabelecer uma base para o

posicionamento, nesta base foi instalado o receptor Promarck 500 (dupla frequência), ele

coletou informações por duas horas interruptas. O tempo de rastreio foi considerado sufici-

ente haja visto o objetivo de alcançar uma precisão centimétrica. 

Dando continuidade ao levantamento se estacionou o outro receptor nos pontos de in-

teresse por 5 minutos, o tempo deste rastreio foi considerado aceitável tendo em vista a li-

nha de base que não passaria de 1 km, ou seja, os erros relativos a ionosfera seriam prati-

camente eliminadas após o processamento  (IBGE, 2008). 

A partir do levantamento de campo foram feitos os processamentos por meio do PPP-

online disponibilizado gratuitamente pelo IBGE e pelo  software  comercial chamado GNSS

Solutions disponível para utilização no LTGEO/EAC (Laboratório de Topografia e Geodésia/

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica).

De posse do ponto base pôde ser executado o segundo processamento utilizando a

base como ponto de controle (injunção absoluta) no GNSS solutions e os rover (s) (pontos

de 1 ao 9) como pontos a serem estimadas as suas coordenadas. Ao final todas as soluções

foram fixadas com precisão desejável e não foi necessário o retorno ao campo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Precisão e acurácia

Em termos de confiabilidade o levantamento contou com uma boa precisão planimétri-

ca, a precisão de cada ponto individual não excedeu dois milímetros (tabela 2). Isto é visto

devido à qualidade dos equipamentos utilizados, tempo de rastreio de cada ponto suficiente

e também o comprimento da linha de base que é relativamente pequeno. 

Tabela 1 - Pontos levantados em campo por GNSS

Nome Latitude Sigma
Lat

(95%)

Longitude Sigma
Long
(95%)

P1 -18°43'29,7890'' 0,001 -
47°31'24,62106''

0,001

P2 -
18°43'31,34167''

0,001 -
47°31'22,98516''

0,001

P3 -
18°43'32,38891''

0,001 -
47°31'20,83045''

0,001

P4 -
18°43'32,69511''

0,001 -
47°31'05,58978''

0,001

P5 -
18°43'32,51053''

0,001 -
47°31'05,00090''

0,002

P6 -
18°43'32,00147''

0,001 -
47°31'04,79537''

0,002

P7 -
18°43'28,45953''

0,002 -
47°31'04,70738''

0,002

P8 -
18°43'26,08243''

0,001 -
47°31'04,77508''

0,002

P9 -
18°43'25,21103''

0,002 -
47°31'05,00264''

0,002

∑❑ - 0,011 - 0,014

4.2 Viabilidade Econômica

O levantamento foi executado com dois operadores e com um tempo de duração de

duas horas. Este tipo de levantamento utilizando GNSS é eficiente e eficaz, e é possível

conseguir bons resultados em pouco tempo de trabalho, já que o rastreio, por exemplo, é

feito de forma autônoma sem o auxílio do operador.
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4.3 Estudo da diretriz de traçado 

Os pontos da poligonal básica obtidos no levantamento foram importados para o Auto-

CAD para a mensuração da diretriz de traçado, na realidade de campo, o procedimento é in-

verso. Os três pontos em curva serviram de entrada no comando circle para obtenção da

curva, para os trechos retos foi utilizada a ferramenta polyline com o ponto início e final da

tangente.

Figura 5 - Diretriz de traçado.

4.4 Elementos Geométricos Básicos

A primeira curva da diretriz de traçado (Figura 8) possui AC = 36°, R = 223,12 metros e

Dc= 139,13 metros. Os outros elementos geométricos não foram possíveis de serem defini-

dos, haja vista que, o prolongamento das curvas em tangente a fim de mensurar o afasta-

mento, ponto de inserção e ângulo de deflexão não foi possível pois ao se prolongar ocorria

uma intercepção dos alinhamentos, configurando assim possíveis erros de caráter geométri-

co. 

Figura 6 - Curva 1.
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Já a segunda curva (Figura 9) possui AC = 102°, R = 20,39 metros e Dc = 36,12 me-

tros. Para este caso não foi calculado o afastamento, ponto de inserção e ângulo de defle-

xão, além dos outros elementos geométricos básicos porque a partir da Tabela 3 é notado a

necessidade de curva de transição já que o raio é de aproximadamente 20 metros. Não fa-

zendo sentido calcular os demais elementos. A não existência de uma curva neste local con-

figura risco de acidentes, por exemplo. 

Tabela 2 – Valores que podem ser dispensado curva de transição.

V (Km/h) 30 40 50 60 70 80 90 110 120
R (m) 170 300 500 700 950 1200 1550 2300 2800

Fonte: DNER, 1999

Figura 7 - Curva 2.

A última curva da diretriz de traçado (Figura 10) possui AC = 25°, R = 233,19 metros e

Dc 101,09 metros. Os outros elementos geométricos também não foram possíveis de serem

mensurados pelos mesmos motivos citados para a curva 1. Para esta curva uma considera-

ção deve ser feita porque em campo (visualmente) é possível perceber que não era neces-

sária uma curva circular neste trecho, mas sim uma simples tangente.
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Figura 8 - Curva 3.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as normas vigentes para projeto geométrico de estradas, a recomen-

dação principal é a utilização de métodos e instrumentos topográficos. Prova disso, é a pou-

ca disponibilidade de documentos literários sobre outros métodos de levantamento. Além do

mais, com este trabalho pode ser percebido o quanto a Geodésia –  posicionamento por

GNSS - atende perfeitamente trabalhos para este fim.

Vemos então que o posicionamento por GNSS é uma boa técnica para fins de projetos

geométricos dado a sua confiabilidade em termos de previsão, facilidade de execução, facili-

dade de processamento e a sua aparente vantagem em termos econômicos. O que falta ain-

da são normas que tragam em seu conteúdo especificações técnicas e procedimentos que

possam ser adotados para a utilização do GNSS, por conseguinte, da Geodésia. 

Tanto que para este trabalho os autores utilizaram técnicas e procedimentos que julga-

ram interessantes tecnicamente e economicamente embasado unicamente em literaturas do

âmbito científico. Outra consideração a ser feita, é com relação a escolha dos pontos levan-

tados, a avaliação foi de forma unicamente visual, isto deixa claro a possibilidade de erros

devido a avaliação do operador. No entanto, para os fins do levantamento foi consideravel-

mente aceitável a saída encontrada. 

Ao longo do estudo foi possível perceber problemas graves na geometria da diretriz de

traçado, problemas estes que ferem os objetivos básicos de proporcionar aos usuários da

via: conforto e segurança. Na segunda curva estudada por exemplo, devido a geometria da

curva percebemos que existe grande riscos de acidentes.

Neste sentido, as indicações que podem ser feitas são para que os agentes responsá-

veis (dentro ou fora da universidade) pela via de acesso da unidade Araras da UFU – cam-
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pus Monte Carmelo possam promover estudos mais detalhados da via, e caso comprovem

os problemas, os estudos devem ser direcionados para novos traçados que atendam os ob-

jetivos básicos citados acima, conforto e segurança para os usuários.
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ESTUDO PRELIMINAR DE ANÁLISES DE SÉRIES TEMPORAIS DE
COORDENADAS GNSS. 
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RESUMO:

Neste estudo preliminar, foram utilizadas as soluções de coordenadas semanais disponibilizadas pelo
SIRGAS-CON, com o objetivo de analisar o comportamento das componentes horizontais. Foram
utilizados os dados semanais  da estação NAUS durante o período de 05/11/2006 à 07/10/2012.
Utilizamos a equação da reta para descrever a tendência linear (velocidade) das séries temporais das
componentes  N e E.  Os coeficientes  do  modelo  linear  foram obtidos  pelo  método  dos  mínimos
quadrados (MMQ). O vetor de resíduos do processo de ajustamento por MMQ corresponde à série
filtrada do efeito linear considerado no modelo matemático. Notamos que não há evidências para
aceitar a normalidade dos resíduos. O estudo mostra que as componentes horizontais da estação
possuem além de uma tendência linear, as variações sazonais. Em trabalhos futuros, recomenda-se
modelar os saltos presentes na série devido à substituição de antena, receptor, sismos, dentre outros.

Palavras-chave: SIRGAS, GPS, Série temporal, Efeito linear, MMQ.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) têm sido utilizados em diver-

sas aplicações dentro das Geociências, tais como monitoramento do vapor d’água na at-

mosfera (SAPUCCI, 2001; ROFATTO, 2014); estudo do clima espacial (MATSUOKA, CA-

MARGO & BATISTA, 2009), dentre outras aplicações. Uma aplicação que merece destaque,

principalmente para o desenvolvimento do presente trabalho, diz respeito às investigações

dos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, por exemplo a análise do deslocamento

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, INSTITUTO DE GEOGRAFIA, ENGENHARIA DE 
AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA, malubonimani@hotmail.com1, rhafisagc@hotmail.com2 , 

vinicius.rofatto@ufu.br3, tomiomatsuoka@gmail.com4.

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, INSTITUTO DE MATEMÁTICA, MATEMÁTICA, 
jairrp@ufu.br.
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vertical da crosta e sua relação com a água subterrânea (GUIMARÃES et al., 2012); o moni-

toramento das velocidades das placas litosféricas (PEREZ, MONICO & CHAVES, 2003), a

análise do movimento da crosta e seu impacto na realização dos referenciais geodésicos.

Muitas delas revelam efeitos de longo período que não são notados em séries diárias de co-

ordenadas.

Geralmente, essas pesquisas, supracitadas no texto, estão direcionadas ao uso das

ferramentas de análise de séries temporais de coordenadas para detectar não somente mo-

vimentos relacionados à placa que contém estações GNSS, mas também para analisar sal-

tos nas séries devido a uma causa natural,  por exemplo antes,  durante e após eventos

sísmicos, ou descontinuidades artificiais devido à troca de antena, troca de receptor, mudan-

ça de referencial, alteração de modelo de calibração de antenas, entre outros fatores. 

Diante do exposto, neste trabalho, as coordenadas – fruto do processamento de dados

GNSS da rede SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) de Opera-

ção Contínua (SIRGAS-CON) – foram utilizadas como observações no modelo linear (equa-

ção da reta) para descrever a tendência linear (velocidade), com o objetivo de analisar o

comportamento das séries temporais das componentes horizontais, leste (E) e norte (N), da

estação NAUS, localizada em Manaus-AM.

2 BREVE DESCRIÇÃO DO SIRGAS

Um sistema geodésico de referência é estabelecido com base em duas concepções

principais: Definição (do inglês Reference System) e Realização (do inglês Reference Fra-

me).  O  System  define constantes, convenções, modelos e parâmetros, que servem como

base para a representação matemática das quantidades geométricas e físicas. Um exemplo

é um sistema cartesiano tridimensional com a origem no geocentro, orientação equatorial,

escala métrica e que rotaciona com a Terra. O Frame realiza o sistema de referência fisica-

mente, isto é, por uma materialização de pontos, e matematicamente, isto é, por meio da de-

terminação de parâmetros (por exemplo, coordenadas geodésicas). Exemplos: monumentos

terrestres ou objetos espaciais, cujas coordenadas são calculadas a partir das medições, se-

guindo a definição do sistema de referência (DREWES, 2009, MONICO, 2008).

O referencial geodésico adotado para as Américas é o SIRGAS (Sistema de Referên-

cia Geocêntrico para as Américas). Ele é definido idêntico ao sistema de referência terrestre

internacional ITRS (International Terrestrial Reference System) e sua realização é uma den-

sificação regional da rede de referência terrestre internacional ITRF ((International Terrestrial
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Reference Frame). A primeira realização do SIRGAS, SIRGAS95, corresponde ao ITRF94,

época 1995,4. 

A segunda realização é o SIRGAS2000, idêntico ao ITRF2000, época 2000,4, na qual

as coordenadas das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE (Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estão associadas. A mais atual realização do SIR-

GAS (solução multianual) é o SIR15P01 da rede SIRGAS-CON. Essa realização foi calcula-

da a partir de observações GNSS (Global Navigation Satellite System) (GPS+GLONASS) re-

gistradas após os fortes sismos ocorridos no Chile e no México em 2010. Esta solução co-

briu um período de cinco anos entre 2010-03-14 e 2015-04-11. O SIR15P01 se refere à den-

sificação do ITRF2008 (IGb08), época 2013,0. 

Além dessa solução multianual, compõe também as soluções semanais semilivres (na

literatura internacional loosely constrained) das estações da rede SIRGAS-CON. Essas solu-

ções são obtidas pela combinação das soluções individuais proporcionadas semanalmente

pelos Centros de Processamento SIRGAS. Importante frisar que essas soluções semanais

combinadas são geradas para integração da rede SIRGAS-CON na rede global do IGS.

Nesse trabalho, visamos o estudo de séries temporais das soluções semanais semilivres.

3 SÉRIE TEMPORAL

Uma série temporal é um conjunto de observações desenvolvidas ao longo do tempo.

Nesse caso, as séries temporais podem ser descritas por leis probabilísticas, sendo assim

objeto de estudo da teoria dos processos estocásticos (PEREIRA; PAIS; SALES, 1986). O

objetivo da análise de séries temporais é identificar padrões não aleatórios na série temporal

de uma variável.

Alguns fatores podem influenciar nas coordenadas de uma estação, modificando suas

séries temporais, além dos movimentos das placas litosféricas, fatores ambientais como fa-

tores físicos, troca de referencial, troca de antenas ou troca de receptor, podem influenciar

nas séries temporais.

4 TESTE DE NORMALIDADE

Os testes de normalidade são usados para verificar se um conjunto de dados de uma

variável seguem uma distribuição normal. O teste de Shapiro-Wilk testa a hipótese nula que

uma amostra tem distribuição normal, portanto, formula-se duas alternativas.
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H0: Os resíduos apresentam normalidade.

H1: Rejeita-se a normalidade dos resíduos.

Se o p-valor encontrado for menor que o nível de significância de 5% deve-se rejeitar a

hipótese H0, e se o p-valor for maior que o nível de significância de 5% aceita-se a hipótese

H0. O teste de Shapiro-Wilk calcula uma variável estatística (W) que investiga se uma amos-

tra provém de uma distribuição normal, ordenam-se os valores dos resíduos e calcula-se a

estatística Wcalc de Shapiro-Wilk, utilizando a equação 1. 

em que an-i+1 são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísti-

cas de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição Normal. Tomar a decisão:

Rejeitar H0 ao nível de significância α se Wcalculado < Wα (valores críticos da estatística W

de Shapiro-Wilk). Dessa forma, pode-se avaliar a normalidade por meio do p-valor obtido em

relação ao nível de significância. Neste caso, quando o p-valor calculado pela probabilidade

ao nível de significância α de [W > Wcalculado] for maior que 0,05 (95% de confiança).

5 METODOLOGIA 

 A figura 1 representa o processo esquemático da metodologia utilizada nesse traba-

lho.
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FIGURA 1 – Fluxograma da metodologia 

Como análises iniciais, utilizamos os dados da estação NAUS durante um longo perío-

do, de 05/11/2006 à 07/10/2012. A análise de séries temporais, obtidas do processamento

dos dados coletados pelos receptores ao longo de anos, torna possível detectar os movi-

mentos relacionados à placa que contém a estação, revelando efeitos de longo período (PO-

LESZUK, MONICO & CHAVES, 2010).

Essas coordenadas são obtidas semanalmente, onde o conjunto desses componentes

durante um período representam as séries temporais. Primeiramente foi realizado o downlo-

ad das soluções semanais, da rede SIRGAS-CON, as soluções são disponibilizadas no ser-

vidor ftp.sirgas.org. Nas figuras 2 e 3 estão apresentadas as estimativas semanais das com-

ponentes N (norte) e E (leste) e também apresenta as trocas de referencial que ocorreram

durante esse período.
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FIGURA 2– Série temporal da componente Norte.

FIGURA 3 – Série temporal da componente Leste.

A partir das coordenadas cartesianas geodésicas (X, Y, Z) obtidas do SIRGAS-CON,

efetuou-se a análise das coordenadas após essas terem sido transformadas para um siste-

ma de referência geodésico local (E, N e U). As coordenadas semanais estimadas para

cada componente durante um determinado período representam as séries temporais,  as

quais são os dados de entrada. Os dados de entrada foram utilizados para estimar os coefi-

cientes do modelo linear (representado pela equação da reta). Assim, a tendência foi deter-

minada computacionalmente por meio do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ).

Os efeitos presentes nas séries temporais podem ser removidos mediante o ajusta-

mento de uma função adequada aos dados. O vetor de resíduos do processo de ajustamen-

to corresponde à série filtrada dos efeitos considerados no modelo matemático.

Na Equação 3, é apresentado o modelo matemático que leva em consideração o efeito

linear na série:

Y n (t )=at+b ,          (3)

Onde a  e b representam os coeficientes angular e linear, respectivamente.

O modelo matemático apresentado na Equação 3 atua de maneira que a série tempo-

ral esteja livre dos saltos devido a eventos específicos na estação GPS. Os parâmetros do
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modelo linear foram obtidos por meio do MMQ. Considerando a Equação 3, a matriz jacobia-

na (design) correspondente é apresentada, de forma geral:

A solução dos parâmetros é obtida resolvendo a Equação 4: 

 X = (AtA)-1(AtL)  (5)

V = AX+L (6)

Ao final do processo de ajustamento das observações, o vetor dos resíduos V contém

o sinal resultante do processo de filtragem pelo MMQ, consistindo do sinal original subtraído

da tendência linear.

A qualidade do ajustamento pode ser obtida mediante um estimador calculado com

base no vetor dos resíduos, ou seja, representa um indicador global (denominada na litera-

tura inglesa de RMSE – Root Mean Square Error), que tende a diminuir quanto melhor for o

ajuste do modelo aos dados.

RMSE=
V T V
n−u

 (7)

A diferença no denominador da Equação 7, é denominada graus de liberdade, sendo

que os valores para n são dados pelo número de observações que foram consideradas no

processo de ajustamento das observações para estimar os u parâmetros do modelo mate-

mático adotado. 

Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do modelo é através do coeficiente

de determinação, R². Basicamente, este coeficiente indica quanto o modelo é capaz de ex-

plicar os dados coletados. Os valores de R2 da componente Norte e Leste estão apresenta-
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dos nas figuras 4 e 5. Nota-se que os valores encontrados estão próximos de 1 (na ordem

de 0,9), o que indica um ajuste adequado do modelo (Eq. 3) às observações.

Posteriormente, foi realizada a análise dos resíduos de cada componente para verifi-

car se os mesmos apresentam comportamento normal. Espera-se que os resíduos apresen-

tem um comportamento normal, haja vista que o M.M.Q. é um estimador imparcial quando

apenas erros de natureza aleatória contaminam as observações. (GEMAL, 1994). Entretan-

to, quando as observações também estão contaminadas por erros não aleatórios ou o mo-

delo não é adequado para a representação da grandeza estudada, estes podem exercer in-

fluência na solução do ajustamento (ou seja, nos parâmetros estimados), e assim estas pro-

priedades do M.M.Q. pode não são ser satisfeitas (GUI et al., 2005). Neste trabalho, foi apli-

cado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se o conjunto de dados segue uma distribuição

normal. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As novas realizações do IGS alteram o sistema de referência dos processamentos

GPS que utilizam os produtos IGS, essa mudança pode ocasionar alterações nas coordena-

das, e consequentemente, descontinuidades nas séries temporais da estação. A mudança

do modelo de calibração de antena relativo para absoluto também ocasiona mudanças nas

coordenadas. Nas figuras 2 e 3 estão apresentadas as trocas de referencial que ocorreram

na estação NAUS, o IGS05 foi adotado em 05/11/2006 até 16/04/2011 em seguida no dia

17/04 /2011 até 07/10/2012 foi adotado o IGS08.

As componentes Norte e Leste foram ajustadas visando a determinação de parâme-

tros que definem uma reta a partir da regressão linear, utilizando o método dos mínimos

quadrados, conforme mostrado nas figuras 4 e 5.

FIGURA 4 – Componente Norte ajustada a reta.
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FIGURA 5 – Componente Leste ajustada a reta.

Observa-se que as componentes Norte e Leste seguem uma tendência. Os efeitos na

série temporal podem ser removidos mediante um ajustamento,  os resíduos são obtidos

através da aplicação do método dos mínimos quadrados. As figuras 6 e 7 apresentam os

gráficos dos resíduos obtidos através do M.M.Q.

FIGURA 6 – Resíduos da componente Norte.

FIGURA 7 – Resíduos da componente Leste.
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Com a obtenção dos resíduos das séries temporais de cada componente, foram cons-

truídos os histogramas dos resíduos das componentes N e E da estação NAUS para verifi-

car visualmente se os dados obedecem uma distribuição normal. Para avaliar a normalidade

foi aplicado o teste de Shapiro Wilk, que testa a hipótese nula de normalidade dos resíduos,

espera-se que os resíduos sigam uma distribuição normal. As figuras 8 e 9 apresentam os

histogramas dos resíduos das componentes N e E.

FIGURA 8 – Histograma dos resíduos da componente Norte.

FIGURA 9 – Histograma dos resíduos da componente Leste.

Os resultados obtidos com a aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk estão

apresentados na tabela 1.
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TABELA 1 – Resultados obtidos com o teste de normalidade.

Resultados obtidos com o teste de Shapiro – Wilk

Norte Leste

p-valor 0,0115 < (0,05) 0,0001531 < (0,05)

Ao nível de 5% de significância rejeita-se a hipótese nula, conforme resultados da ta-

bela 1, portanto não a evidências que os resíduos apresentem um comportamento normal,

esse fato pode ser explicado pela variação cíclica sazonal existente na série temporal e que

não são modelados pelo modelo matemático do método escolhido.

7 CONCLUSÃO

O modelo linear ajustado às séries temporais das coordenadas norte e leste represen-

tam possivelmente o movimento da placa litosférica, estando de acordo com a consolidada

teoria da tectônica de placas. 

Os resultados obtidos com o teste de Shapiro-Wilk para os resíduos do modelo linear

ajustado foram menores que 5% de significância, evidenciando que os mesmos não seguem

a distribuição normal. De fato, analisando os gráficos dos resíduos, nota-se claramente que

existe uma variação cíclica sazonal na série temporal. Essa variação cíclica representa os

efeitos sistemáticos que afetam as medidas GNSS e que não são modelados pelo modelo

matemático do método de posicionamento empregado e/ou possíveis movimentos não linea-

res da crosta terrestre. Futuros trabalhos pretendem investigar este tema.
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PUBLICAÇÃO DE DADOS DO TIPO PONTOS DE INTERESSE EM UM
SMARTPHONE WINDOWSPHONE

LUIS ANTONIO SOARES E SOUSA1

RESUMO:

Este trabalho visa mostrar possíveis soluções para substituir antigos métodos de representação em
formas modernas e que atendam às necessidades do novo público do setor cartográfico. Este estudo
vem da necessidade da empresa francesa ES Enérgie de modificar sua antiga forma de visualização
de  dados  por  meio  do  GPS  TOMTOM  para  uma  maneira  mais  prática,  rápida,  barata  e  que
permitissem a inserção de pontos de interesse em um smartphone do tipo WindowsPhone. A análise
se desenrolou durante quatro meses e possuiu como resultado a utilização do POI Assistant, que foi a
opção de substituição do Gps TOMTOM. Os resultados demonstraram que tal aplicativo atende as
necessidades  da  empresa,  tendo  em  vista  possuir  ferramentas  para  inserir  um  arquivo  de
coordenadas, visualizar tais pontos no mapa, buscar um determinado ponto em uma lista e criar
itinerários do local atual até o ponto em questão. Apesar de ser pago, o aplicativo foi o que melhor
respondeu as demandas do projeto. 

Palavras-chave:  visualização  cartográfica, pontos  de  interesse,  smartphone,
WindowsPhone.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo foi realizado no setor de redes da empresa  Electricité de Stras-

bourg - ÉS, situada em Mundolsheim, França, de 1 de fevereiro à 10 de junho de 2016 sob

tutela de Anne Magneron, responsável do setor de Cartografia.  Durante essas dezenove se-

manas, estudou-se uma possível solução para projetar os dados georrenferenciados dos

postes de energia, disponíveis apenas no Gps TOMTOM, na forma de pontos de interesse

(POI) sobre uma base cartográfica e visualizá-los no smarthphone Windows Phone.

Diante da necessidade de se ter uma maneira de localizar os postes de energia do

grupo ÉS Électricité de Strasbourg, a missão era de migrar os dados do TOMTOM para o

Windows Phone por meio de um aplicativo que fosse compatível com o sistema do aparelho;

que permitisse a localização em tempo real; permitisse a criação de itinerários e, preferenci-

almente, que fosse gratuito. Para isso, devia-se obter as coordenadas e descrições dos pon-

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRAFICA, luis.ssoares@hotmail.com.
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tos de interesse sobre o banco de dados interno do servidor do grupo Distributeur, responsá-

vel pela distribuição de eletricidade; organizar e converter os dados para o tipo compatível

com o aplicativo escolhido; criar uma metodologia para adicionar estes pontos ao smarthp-

hone e publicar fichas com informações sobre os postes.

A ideia principal é encontrar uma opção para substituir os dados do Gps TOMTOM que

se encontram desatualizados e, assim, facilitar  a localização dos pontos de trabalho em

campo pelos funcionários. Em resumo, esse trabalho foi desenvolvido em quatro etapas:

compreensão da metodologia, estudos das plataformas existentes, testes das plataformas

mais viáveis e validação pelo cliente.

1.1 Groupe ES

A empresa foi criada em 1899 e hoje o Groupe ÉS se trata do primeiro fornecedor regi-

onal de energia. Atualmente, a empresa é composta por três grandes polos. O primeiro se

trata do setor de fornecimento de energia; o segundo concerne aos serviços energéticos e,

por fim, o terceiro é referente a distribuição de energia. 

O distribuidor, conhecido como Réseaux ESR, tem por responsabilidade a construção,

exploração, manutenção e renovação da rede elétrica. Além disso, ele assegura a qualidade

do fornecimento de eletricidade, a segurança dos bens e do pessoal e eficácia da rede den-

tro do respectivo ambiente. Enfim, ele contribui para o bom funcionamento das vendas de

eletricidade, devendo garantir um acesso transparente e não discriminatório da rede de dis-

tribuição para com os fornecedores, produtores e consumidores. 

O fornecedor, denominado ES, tem por objetivo fornecer energia a seus clientes, de

comprar, vender e de valorizar a energia e gás natural, de vender serviços de assistência

aos particulares e profissionais, de promover as economias de energia e as energias reno-

váveis, de acompanhar os projetos de clientes dentro de uma abordagem à energia eco efi-

ciência do edifício, e promover a eco mobilidade e o gás natural veicular.

Sobre o que se concerne aos Serviços energéticos e ENR, se tem como exemplo a

Écotral e suas filiais, e a ÉS Géothermie. O primeiro grupo tem como objetivo oferecer solu-

ções que integrem múltiplas etapas de concepção, de realização, de exploração e de acom-

panhamento dos clientes na região do “Grand Est”. O segundo é o escritório de estudos em

geotermia profunda e têm como missões: criar métodos de exploração de sítios geotérmi-

cos, realizar perfurações de centros de produção geotérmicos e responsabilizar pela manu-

tenção e exploração. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma das obrigações do Distributeur é de assegurar o conhecimento e a atualização de

seu patrimônio cartográfico. Esta atividade é destinada para um grupo especifico de vinte e

seis agentes trabalhando sobre um sistema de informações de redes elétricas de Stras-

bourg, o SIRES, o SIG da ESR. Esse grupo está integrado à ESSIDIS « Expertise e Suporte

ao Sistema de Informação do Distribuidor », sendo esta uma entidade da ES Réseaux. 

O Groupe ESSIDIS/Cartographie tem duas equipes denominadas CSI e MOA SIG. O

primeiro grupo contribui para a atualização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) da

empresa garantindo as atividades de produção, de prestação para terceiros e, em resposta

às obrigações legais do distribuidor, assegurando a atualização das diversas bases carto-

gráficas por meio de levantamentos topográficos comandados por profissionais. A segunda

equipe tem por objetivo garantir a coerência dos dados do SIG, de assegurar a aplicação do

SIG e sua supervisão, explorando as ferramentas específicas e garantindo a fidelidade da

base de dados do SIRES. Este grupo também estuda, desenvolve novas ferramentas, cria

novas bases de dados técnicos dentro do SIRES, contribui para a realização de projetos

transversos e executa ofertas de serviços no domínio de informação geográfica e da topo-

grafia. 

O SIG é um sistema de informação que permite agrupar, organizar, gerar, tratar, anali-

sar, combinar e apresentar informações e dados alfanuméricos georreferenciados obtidos a

partir de diversas fontes que contribuem na gestão do espaço. O SIG permite, por exemplo,

converter os objetos gráficos de um sistema a outro, de facilitar a sobreposição de cartas de

diferentes fontes, mesclar objetos com características em comum e definir zonas combinan-

do diferentes critérios (IRD, 2000).

No SIG para cada objeto é atribuído uma ficha contendo informações alfanuméricas,

podendo ser representados sob a forma de pontos, arcos ou linhas e polígonos ou superfíci-

es e tais objetos podem ser divididos em diversas camadas.

A criação de um novo SIG para a empresa tem por objetivo facilitar a representação, a

análise e a gestão de dados, ajudar a distribuição e integração com outros polos e garantir o

registro dos patrimônios de dados e contribuir para a visualização dos dados em outras pla-

taformas SIG.

3 EXECUÇÃO DA PROPOSTA

A realização do projeto visa auxiliar os trabalhadores a se localizarem durante o servi-

ço e a encontrarem de forma mais fácil os postes que deverão realizar a manutenção. Para
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isso, a orientação até os pontos de interesse via GPS é imprescindível. A demanda inicial da

empresa era de implementar os dados já existentes no formato POI na plataforma HERE

Maps por estar automaticamente instalada no WindowsPhone,  smarthphone utilizado pela

empresa. A ideia seria, então, de substituir o Gps tipo TOMTOM usado anteriormente para

uma aplicação por meio do formato .ov2 que possuem coordenadas em formato Latitude,

Longitude e uma descrição. 

O resultado da primeira parte do trabalho deveria permitir a fácil visualização da locali-

zação dos postes da empresa e a orientação dos profissionais até estes postes a partir da

sua localização atual, permitindo a criação de itinerários. No segundo momento, foi testado

a adição de informações alfanuméricas aos pontos de interesse criados, para que o funcio-

nário pudesse recuperar certas características, como setor e profissional responsável pela

manutenção, datas das manutenções anteriores, endereço completo e em qual repartição

da cidade ele está inserido. Tais informações são importantes para a contextualização e cria-

ção de um banco de dados referente a cada poste, facilitando o controle das operações da

empresa.

Assim, é necessário se ter ferramentas que permitam a localização e criação de traje-

tos em um aplicativo gratuito, já que esta é a preferência do cliente. Sendo assim, o primeiro

teste foi de transferir os dados do TOMTOM para o aplicativo HERE Maps do WindowsPho-

ne e representá-los por um ícone. Além disso, foi testado ainda a volumetria máxima de pon-

tos que podem ser carregados nessa plataforma. Esta primeira opção foi sugerida pela dire-

ção do grupo como possível solução, tendo em vista que o HERE Maps é o aplicativo de

cartografia padrão do WindowsPhone. A necessidade de se representar os postes por algum

ícone se dá para facilitar a visualização dos pontos sobre a base cartográfica e assim ter

uma noção espacial da distribuição dos postes.

A execução desta proposta se baseou na pesquisa de aplicativos, tanto na internet

quanto na WindowsStore, que fossem compatíveis com o sistema WindowsPhone e aten-

dessem as exigências e necessidades do usuário. A partir da seleção dos mais viáveis, fo-

ram desenvolvidas  testes  e  estudos  mais  aprofundados  sobre  cada  aplicativo,  incluindo

suas funcionalidades e capacidade de armazenamento de pontos.

4 AS PLATAFORMAS ANALISADAS PARA O PROJETO 

Para encontrar a solução mais viável para empresa, foram verificadas as alternativas

de inserção de pontos no WindowsPhone já existentes. Foi descartado pelos responsáveis

do projeto o desenvolvimento de um novo aplicativo, devido ao tempo necessário para o

aprendizado da linguagem, execução e possíveis taxas com softwares de programação e
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publicação do mesmo na loja online do smartphone. Sendo assim, a seguir são descritos os

resultados dos testes sobre as opções que possuíam potencial interessante. 

 4.1 Geocaching 

O Geocaching é uma atividade crescente que consiste em encontrar na natureza, com

a ajuda de um GPS ou um smartphone, objetos escondidos por outras pessoas. Ele é consi-

derado um “caça ao tesouro”, sendo praticado em nível mundial. 

Sobre a base cartográfica desta aplicação existem diferentes pequenos ícones que

são utilizados para localizar e dar informações à pessoa que busca o tesouro. Por esse mo-

tivo, escolheu-se esta aplicação para estudo e como referência para implementação de in-

formações. 

Para verificar a eficiência e o funcionamento da aplicação, houve a inserção de alguns

pontos de interesse, sendo estes alguns exemplos de postes da empresa, escolhidos de for-

ma aleatória apenas com o objetivo de testar a plataforma. Pode-se perceber que essa ativi-

dade era complexa e morosa, e não seria interessante para empresa. Outro inconveniente

foi a não inserção de diversos pontos ao mesmo tempo, e se observou que o processo de

implantação se tornou moroso, não dispunha de ferramentas para criação de itinerários e

suas informações são de acesso público. Devido a isso, a conclusão foi que esta opção não

atende a necessidade da ES.

4.2 Plateforme HERE Maps

O HERE é um serviço  de cartografia  que está disponível  tanto  em computadores

quanto nos smartphones. Mas ainda faltam informações sobre rodovias, ruas, caminhos e

pontos importantes de regiões do interesse da empresa Es Energie. Para melhorar seu ser-

viço da cartografia HERE, o desenvolvedor Nokia disponibilizou, em versão Beta, uma ferra-

menta de edição intitulado: o Map Creator. Esta ferramenta permite adicionar e fornecer in-

formações sobre, por exemplo, pontos de interesse, ruas e rodovias existentes.

Qualquer pessoa pode criar uma conta no site “maps.here.com” e criar galerias de

pontos de interesse que podem ser visualizadas no celular por meio do seu aplicativo móvel,

porém não é possível adicionar vários pontos ao mesmo tempo, o que é inviável devido à

grande quantidade dos dados. Apesar da inclusão dos pontos no formato “.gpx”, é indispen-

sável autorização do fabricante para realizar as edições na versão Beta e todos os pontos

seriam de cunho público, confirmando que esta opção não poderia ser aceita.
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4.3 Plataforma BING Maps

Uma outra possibilidade para adicionar pontos se trata da plataforma Bing Maps, que

é um serviço online de cartografia e faz parte do motor de busca Bing, ferramenta default do

WindowsPhone. Ela se assemelha ao Google Maps e possui quase as mesmas funcionali-

dades. Com esta plataforma, pode-se explorar a Terra com a ajuda de mapas interativos, vi-

sualizar itinerários, saber informações de trafego, visualização de imagens de satélite e fer-

ramenta 3D.

Com relação a versão disponível para os computadores, é possível adicionar diversos

pontos do tipo “.kml”, KMZ, GeoRss e GPX de uma só vez. Depois de inseridos, é disponibi-

lizada uma URL para compartilhar o mapa criado. Mas esta ferramenta não funciona no Win-

dowsPhome e os pontos inseridos não aparecem quando visualizados pelo smarthphone.

Assim, esta opção foi descartada.

4.4 ArcGis Online

Outra possibilidade foi usar o software denominado ArcGis Online. Esta ferramenta

permite criar mapas com dados próprios e escolher dentre diversos formatos de bases car-

tográficas, cartas demográficas, imagens e camadas de informação. Ele disponibiliza diver-

sos aplicativos que permitem o compartilhamento dos dados e dos mapas criados, além de

realizar análises espaciais e mensurar as relações geográficas entre seus dados. Em rela-

ção à segurança e privacidade dos dados, vê-se que a plataforma é segura, tendo em vista

que há o controle do acesso aos dados e mapas por meio da definição de uma lista de pes-

soas autorizadas.

A partir disso, foi criado um aplicativo que possibilitasse a inserção de diversos pontos

de forma automática e, também, possuísse a opção de gerar itinerários. Após esta fase, o

aplicativo disponibilizou um link para compartilhamento e abertura sobre outras plataformas,

podendo controlar as prioridades de segurança. 

Seu inconveniente se trará do tempo necessário para abertura do mesmo no smarthp-

hone e a impossibilidade de trabalhar com dois arquivos de coordenadas ao mesmo tempo,

devendo trabalhar com todos os dados em uma única planilha, sendo inviável devido a volu-

metria de dados. Além disso, a manutenção do site é paga, o que descarta sua utilização.

4.5 Outras plataformas disponíveis na internet

 Além dos aplicativos anteriores, optou-se também por verificar na internet uma opção

que atendesse à demanda, e o resultado está indicado na Tabela 1.  Esta tabela aponta ape-
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nas as desvantagens em função dos critérios previamente definidos para atender a necessi-

dade da empresa, assim ficará como sugestão observar essas plataformas e verificar se há

uma delas que atenda as necessidades do usuário (público/privado).

Tabela 1 – Desvantagens encontradas nas plataformas online.

PLATAFORMA DESVANTAGENS

VisuGPX.com
Não visualiza informações sobre os
pontos e não cria itinerários

OpenStreetMap
Não visualiza informações sobre os
pontos e não cria itinerários

BatchGeo
Não cria itinerários e não possui
mecanismos de segurança

GPS Visualizer
Não cria itinerários e não possui
mecanismos de segurança

Gpx2Kml
Não cria itinerários, não possui

ferramentas de localização e não possui
mecanismos de segurança

Maprosoft
Aplicativo pago e não compatível com

WindowsPhone

CartoDB
Aplicativo pago, não cria itinerário e

não possui ferramentas de localização

Animaps Impossivel de visualizar POI’s

Click2Map
Aplicativo pago e não compatível com

WindowsPhone

MapTiler
Aplicativo pago e não compatível com

WindowsPhone

GmapGIS
Não cria itinerários, não possui

ferramentas de localização e não é possível
a visualização no smarthphone

Google MyMaps
Não é compatível com WindowsPhone

e possui limite de 2000 pontos de interesse

Easy MapMaker Impossível de criar itinerários

4.6 Outros aplicativos da WindowsStore

Seguindo o mesmo princípio de busca, partiu-se para a loja de aplicativos do Win-

dowsPhone para se verificar a disponibilidade de soluções compatíveis com as necessida-

des da empresa. Durante esta fase, por meio da orientação dos coordenadores do projeto,

surgiu a necessidade de inserir mais dois critérios de seleção: visualização de uma lista de
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pontos e ferramenta de busca textual, a fim de encontrar de forma mais fácil o poste deseja-

do. A Tabela 2 mostra as vantagens e desvantagens dos aplicativos dessa plataforma e a

Tabela 3 assinala os softwares que não permitem a visualização e a busca dos pontos.

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens dos aplicativos da WindowsStore.

VANTAGENS DESVANTAGENS

GPX Viewer

Gratuito Não cria itinerários

Visualização de pontos de interesse
no WindowsPhone

Não possui ferramenta de busca
textual

Adiciona pontos via OneDrive

Exibe a localização atual

Exibe informações alfanuméricas

POI Viewer

Visualização de pontos de interesse
no WindowsPhone

Não possui ferramenta de busca
textual

Exibe a localização atual
Não exibe informações

alfanuméricas

Gratuito

POI
Assistant

Visualização de pontos de interesse
no WindowsPhone

Pago: 0,99 €

Exibe a localização atual

Criação de ícone personalizado

Cria itinerários

Exibe informações alfanuméricas

Possui ferramenta de busca textual

Maalo
Geocachin

g

Visualização de pontos de interesse
no WindowsPhone

Não possui ferramenta de busca
textual

Exibe a localização atual Pago 2,99 €

Exibe informações alfanuméricas

Cria itinerários via Here Maps

GeoGPS

Visualização de pontos de interesse
no WindowsPhone

Não possui ferramenta de busca
textual nem de criação de

itinerários.

Exibe a localização atual Pago:  9,89 €.

Exibe informações alfanuméricas

Cria itinerários

Possui ferramenta de busca textual

Tabela 3 – Aplicativos que não atendem os critérios de visualizar e buscar pontos
GEO Map Free GooTile cartes Trip Tracer

SYGIC Maps + Vectorial Map Lite

MAP Factor G Maps + MyGeocaching Free

CoPilot Places GeoGPS

AroundMe Navitel Track my Trip

EasyWayPointLite GPS Navigator Recorder ExploGPS Free

Smart Maps GPS Share -

90



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

5. O APLICATIVO ESCOLHIDO: POI VIEWER

Após finalizar a etapa de análise dos aplicativos, realizou-se um teste usando o aplica-

tivo POI VIEWER que se mostrou mais adequado para o projeto. Esta aplicação permitiu

adicionar e salvar dados via download diretamente sobre o smarthphone (e-mail ou algum

método de armazenamento online, como o OneDrive); visualizar os pontos de interesse; fa-

zer associação com o Here para gerar os itinerários e visualizar uma lista com todos os pon-

tos, porém não realizava a busca textual. Seu ponto negativo é o tempo de download dos

dados: lento e há um limite de cerca de 5700 pontos em cada arquivo inserido. 

O arquivo base do projeto se encontrava em formato .ov2, e se percebeu uma  tendên-

cia de erro ao abri-lo, travando o aplicativo, e lentidão no processo de download. Decidiu-se

testar a inserção de dois arquivos sobre os outros formatos suportados pelo aplicativo: .gpx

e .kml. Percebe-se que o formato mais adequado era o .kml devido ao seu tempo de carre-

gamento de 6min 48s contra 7min e 22s do .gpx.  Como esta foi a única diferença entre os

dois formatos, o tempo de carregamento foi um fator determinante para a escolha do forma-

to. 

Para extrair as informações do SIRES no formato “.asc”, utilizou-se um script, que já

havia sido desenvolvido pelo setor de cartografia da empresa Es Energie, que permitia a co-

leta dos dados dos postes no formato ‘Longitude Latitude Altitude’ e suas informações, como

nome e código de referência. Em relação à conversão do arquivo para “.kml” decidiu-se utili-

zar um conversor online (disponível no link: http://poiconvert.free.fr/ ), devido à restrição ao

download de softwares nos computadores da empresa. Vale ressaltar que o arquivo não po-

derá conter mais que 5700 coordenadas e, se for o caso, deve-se dividir o arquivo antes de

inseri-lo no aplicativo. Escolheu-se utilizar o meio de armazenamento em nuvem denomina-

do OneDrive para realizar a transferência dos pontos para o aplicativo. Por fim, realizou-se o

download dos arquivos e sua inserção no aplicativo. A Figura 1 ilustra esse procedimento.

Figura 1 – Sequência de métodos para inserção de pontos no POI Viewer.

O produto final do projeto foi a elaboração de um tutorial descrevendo todas as etapas

desenvolvidas, desde o download do aplicativo, passando pelo download dos dados até a
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inserção dos pontos no aplicativo; e a instalação e treinamento de cada profissional/usuário

do aplicativo. A Figura 2 ilustra as etapas de visualização, listagem e criação dos pontos.

  
Figura 2 – Visualização dos pontos inseridos, lista de pontos e criação de rotas.

Após um mês de teste por parte dos agentes envolvidos, foram coletadas as avalia-

ções sobre o aplicativo. Segundo eles, houve ainda a necessidade de uma ferramenta de

busca que permitisse a pesquisa de um ponto de forma direta. Após isto, iniciou-se um novo

teste sobre o aplicativo POI Assistant que tinha a função de busca, porém possuía o custo

de licença equivalente a 1€, valor este dado como insignificante pela empresa.

Com esse aplicativo a inserção dos pontos se deu via arquivo em “.ov2”, único formato

aceito. Para efeito de comparação e validação do aplicativo, realizou-se novamente um teste

em relação ao tempo de carregamento dos dados, tendo como resultado valores entre 4 s e

17s, dependendo do tamanho da amostra. Aconselha-se a trabalhar com o menor número

de pontos possível, podendo dividir o arquivo original em outros arquivos menores para agili-

zar o carregamento de pontos. Com isso, aprovou-se a continuação do projeto com este

aplicativo e a Figura 3 ilustra a visualização de pontos no POI Assistant.
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Figura 3 – Visualização de pontos no POI Assistant e sua ferramenta de busca textual.

Em paralelo aos testes com o POI Assistant, estudou-se a plataforma online chamada

AppMachine (disponível em: http://www.appmachine.com/ ), que permite o desenvolvimento

de aplicativos sobre a mesma. Foi desenvolvido um aplicativo totalmente personalizado e

baseado nas necessidades da empresa, mas o seu funcionamento é limitado no WindowsP-

hone. Apesar de possuir capacidade para inserção de pontos, visualização sobre uma base

cartográfica, inserção das informações referentes a cada poste, além da ferramenta de bus-

ca e da lista de postes, o aplicativo não possuía suporte para criação de itinerários em apa-

relhos WindowsPhone, apenas Android e IOS. Logo esta opção foi descartada pelos usuá-

rios, já que não atendiam esta exigência. A Figura 4 ilustra o uso do aplicativo AppMachine.

  
Figura 4 – Aplicativo personalizado desenvolvido no AppMachine.
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6 CONCLUSÕES

O presente trabalho se desenrolou sobre a busca de aplicativos em que tivessem fer-

ramentas que permitissem a inserção de pontos de interesse em um smartphone do tipo

WindowsPhone. Este projeto surgiu da necessidade dos trabalhadores da empresa Es Ener-

gie de visualizarem e encontrarem de forma mais rápida e fácil o poste no qual trabalhariam.

O estudo desta parte do projeto convergiu para a utilização do POI Assistant como uma op-

ção de substituição do Gps TOMTOM, já que possui ferramentas de inserção de arquivos de

coordenadas, visualização sobre um mapa, busca textual e a exibição do nome de todos os

pontos em uma lista. Sua desvantagem é que possui custo de 1€ por licença, o que, para

empresa, se tratava de um valor aceitável diante de suas qualidades. Ressalta-se que são

necessários novos testes usando aplicativos pagos para se validar a que segue em vigor

atualmente.
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SIMULAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE UM TÚNEL

GUSTAVO JONAS VIEIRA1
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MARY CAROLINE OLIVEIRA CAMARGOS 3

RESUMO:

O presente trabalho serve para mostrar os procedimentos exigíveis para a execução da simulação do
levantamento de um túnel situado no interior da Universidade Federal de Uberlândia- Campus Monte
Carmelo.  Na  implantação  de  obras  subterrâneas  de  engenharia,  vários  fatores  devem  ser
contemplados, visando minimizar os erros e aumentar a sua qualidade, seja na fase do projeto ou
construção. Portanto, para que os trabalhos subterrâneos sejam executados de formas a minimizar os
erros de alinhamento e posicionamento, faz-se necessário a realização do levantamento topográfico
de superfície que abrange as obras a serem realizadas no subterrâneo. Ainda neste trabalho, se
mostra as importâncias da norma para levantamentos de obras de arte especiais,  que existe um
projeto específico para cada caso.

Palavras-chave: Levantamento topográfico, galeria, obras de arte especiais, norma.

1 INTRODUÇÃO

Devido a constante expansão urbana e a evolução das técnicas construtivas, as cons-

truções subterrâneas estão sendo alternativas de projeto mais viáveis e acessíveis. Citando

algumas utilizações, temos: os sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos, ener-

gia elétrica,  sistemas de transporte urbano como o Metrô e transporte de materiais  tais

como, oleodutos, gasodutos.

Os projetos de implantação dependem de um mapeamento atualizado e eficaz do local

da obra, sendo feito um cadastro de todas as feições e interferências encontradas no trecho,

de modo a não comprometer estruturas ou sistemas pré existentes. Na implantação, a técni-
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ca da Topografia subterrânea garante precisão necessária para a qualidade e segurança das

obras.

Com o avanço tecnológico crescente, alguns conceitos tornaram-se obsoletos, e ou-

tros, considerados impraticáveis, fazem parte do cotidiano de obras de engenharia em geral.

Más não bastam o desenvolvimento de softwares e hardwares, sendo essencial para a qua-

lidade dos levantamentos completa atenção às metodologias e conceitos presentes nas Nor-

mas técnicas vigentes, visando sempre atingir a precisão necessária para determinado pro-

jeto.

Dessa forma, apresenta-se, de maneira sucinta, o embasamento e a metodologia para

um levantamento de locação de túnel, empregando tecnologias disponíveis no mercado e

aplicações em obras de engenharia. Como estudo de caso, será apresentado a metodologia

de levantamentos topográficos subterrâneos, efetuados no campus SESI da Universidade

Federal de Uberlândia.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Específicos

O objetivo deste trabalho é realizar o estudo acerca de métodos de levantamentos

subterrâneos associados com diversos conhecimentos topográficos.

2.2 Objetivos Específicos

O objetivo específico da prática realizada, é mostrar a metodologia utilizada para a

execução do levantamento de locação de túnel, traçando além de tudo uma poligonal en-

quadrada em torno do prédio da coordenação no Campus SESI da Universidade Federal de

Uberlândia. Dando ênfase as normas técnicas vigentes e tecnologias disponíveis no merca-

do.

3 METODOLOGIA

Para realizar o trabalho se fez necessário a utilização de alguns equipamentos essen-

ciais para esse tipo de levantamento. Durante a execução do trabalho, utilizou-se uma esta-
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ção total, um tripé, dois prismas, dois bipés e além dos materiais necessários para a anota-

ção dos dados coletados.

Para a execução de um preciso levantamento do túnel, foi utilizado uma poligonal en-

quadrada, comumente saindo de dois marcos de coordenadas conhecidas e posteriormente

chegando em dois marcos, tendo também suas coordenadas conhecidas.

Primeiramente foi realizado o planejamento para a realização da poligonal, para me-

lhor estrutura do trabalho. Assim, foi sistematizando duas estações as quais seriam as duas

frentes do túnel, na primeira frente irradiou-se um ponto distante, o qual se faria necessário

para realizar o transporte das coordenadas centrais do túnel, e ainda na mesma frente foram

também irradiados os vértices superior esquerdo e inferior direito para a representação a

posteriori do desenho em 3D do túnel. A segunda frente do túnel foi representada no final do

mesmo.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O objetivo dos túneis é permitir uma passagem direta através de certos obstáculos,

que podem ser elevações, rios, canais, áreas densamente povoadas, etc. Estes são ele-

mentos de transporte, com exceção daqueles usados em mineração. São exemplos, os tú-

neis ferroviários, rodoviários, de metrôs, de transporte de fluidos. No transporte de água, a

finalidade pode ser tanto para a obtenção de energia, como de abastecimento de popula-

ções. (MARANGON, 2007)

De acordo com MARANGON (2007), a escolha do alinhamento básico de um túnel é

governada primeiramente pelos interesses de tráfego e transporte. A locação exata é contro-

lada pelos fatores geológicos e hidrológicos particulares da área do túnel. A tendência para a

implantação de um alinhamento de túnel é mantê-lo o mais reto possível, não só por seu

percurso menor, custos inferiores, melhor visibilidade, mais também pela simplificação da

construção e de sua locação topográfica. A fase mais importante dos trabalhos preliminares

para túneis é a exploração cuidadosa das condições geológicas. A locação geral de um tú-

nel,  apesar de governada pelos interesses econômicos e de trafego, somente é definida

quando são definidas as condições geológicas. Contudo, quando possível, a locação de um

túnel deve ser feita acima do nível da água, caso contrário, deve ser esperada a entrada

d’água através do teto e das paredes laterais. Em certas condições, pode ser necessária à
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aplicação de métodos especiais à construção, como a aplicação de rebaixamento do nível

d’água, etc.  (MARANGON, 2007)

Para túneis escavados em rochas, a não ser nos casos daqueles extremamente curtos

(cerca de 200m de comprimento), são normalmente estabelecidas, para a construção, duas

ou mais frentes de escavação MARANGON (2007), bem como a determinação do desnível

entre os dois extremos. Para isso, dois sistemas podem ser utilizados: por poligonação ou

por triangulação. Toda a vez que se trabalha com estes métodos, devemos utilizar, como co-

ordenadas dos pontos ou estações, as coordenadas do sistema de projeção métrica (COR-

RÊA, 2012).

4.1 Obras-de-Arte Especiais

A NBR 13133 é a norma responsável pela padronização de levantamentos topográfi-

cos, estabelecendo condições para diversos tipos de situações, como as obras-de-arte es-

peciais.

Segundo a NBR13133, as obras de arte especiais são construções de relativo porte,

feitas especialmente para determinado caso. Usadas em cada local, com condições únicas,

o que as diversificam, inviabilizando a reprodução das mesmas em outros locais. Entram

como exemplo,  trevos,  pontes,  passagens superiores  ou inferiores,  viadutos,  bem como

obras de saneamento, etc.

Assim, ainda de acordo com a NBR 13133, a execução de um projeto de obra de arte

especial, uma série de fatores devem ser analisados, tais como: estudo das condições do lo-

cal onde será executado, sondagens para avaliar o tipo de fundação, tamanho, finalidade do

projeto (pedestres, veículos), intervenções ao redor, em casos de pontes, a velocidade e

profundidade da água tanto para rios, quanto para baías e oceanos, entre outros.

4.2 Locação de Túneis por Poligonal

O sistema de locação de um eixo de túnel por poligonal pode ser aplicado em áreas de

pouco relevo. Este processo consiste em se efetuar um reconhecimento da área e a locação

inicial das estações correspondentes aos dois extremos do túnel, que deverão estar amarra-

das a Referências de Nível (RN) e suas coordenadas estabelecidas (Figura 01).
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Figura 01: Locação do eixo de um túnel por poligonal
Fonte: CORRÊA, 2012

Conhecidas as coordenadas dos dois extremos do eixo a ser locado, determina-se o

Azimute do alinhamento e a partir deste traça-se a poligonal em campo e vai-se estaquean-

do o alinhamento em intervalos regulares preestabelecidos. O comprimento dos intervalos

de estaqueamento dependerá do comprimento do eixo do túnel e da morfologia do terreno

(CORRÊA, 2012). 

Para a realização dos cálculos deste trabalho foram usadas as seguintes equações:

                                                                                                           (1)

Equação (1): Fórmula usada para o cálculo dos Azimutes entre pontos com coordena-

das conhecidas.

Onde: 

Az: é o azimute a ser calculado; 

X e Y: são as coordenadas X e Y respectivamente dos pontos. 

                                                                                                          (2)

Equação 2: Fórmula usada para o transporte dos Azimutes.

Onde: 

: azimute transportado;

: azimute do ponto anterior;

: ângulo horizontal. 
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                                                                                                             (3)

Equação (3): Fórmula para obter o ângulo das leituras conjugadas.

Onde: 

L= leitura angular.

LPD = leitura angular em posição direta.

LPI = leitura angular em posição indireta.

5 RESULTADOS

Os produtos resultantes foram:

2. Coordenadas do eixo do túnel

3. Vista gráfica superior e 3D 

Através  de  transportes  de  coordenadas  obtivemos  as  seguintes  coordenadas

centrais do túnel:

TABELA 1 – Coordenadas Centrais no Túnel

Coordenadas Centrais no Túnel (m)

238183,328 7926511,129 2381171,479 7926513,098 238154,630 7926515,069

Sendo que as vistas gráficas, superior e 3D, foram anexadas junto ao presente relató-

rio no Apêndice A, no tipo .pdf para que não haja perda de qualidade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho todos os objetivos foram concluídos. Tendo em vista que os da-

dos coletados em campo foram suficientes para realizar as atividades propostas os quais fo-

ram o levantamento e cálculos de um túnel na estrutura predial do Campus SESI da Univer-

sidade Federal de Uberlândia, sendo necessário usar conhecimentos da disciplina, das an-

teriores e domínio de softwares como o AutoCAD e TopoGRAPH.
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Desse modo, conclui-se que o trabalho de campo teve diversos aspectos positivos,

como por exemplo, a aprendizagem de como sintetizar túneis, os quais se fazem necessá-

rios para que se tenha a experiência aproximada do real,  que pode ser utilizada após o

egresso da graduação, preparando assim, o aluno.
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APÊNDICE A – Layouts Acerca do Túnel
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CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E BREVE DISCUSSÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS

DAIANE VIEIRA VAZ1

WILLIAN VIEIRA DE OLIVEIRA2

FERNANDO LUIZ DE PAULA SANTIL3

RESUMO:

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) representa um registro eletrônico desenvolvido com o intuito de
auxiliar no processo de regularização das propriedades e posses rurais brasileiras. Ciente de sua
importância  tanto  para  o  processo  de  regularização  dos  imóveis  rurais  como  a  preservação  e
recuperação  do  meio  ambiente,  o  presente  trabalho  tem  como  principal  objetivo  realizar  uma
discussão acerca dos possíveis  problemas encontrados no sistema do Cadastro  Ambiental  Rural
(CAR), apontando falhas desse sistema.

Palavras-chave: Cadastro Ambiental Rural, regularização fundiária, INCRA.

1 INTRODUÇÃO

O Ministério do Meio Ambiente, em busca de um controle maior quanto ao cumprimen-

to das exigências ambientais cabíveis às propriedades rurais, criou o Cadastro Ambiental

Rural (CAR). O CAR representa um programa de cadastramento das propriedades rurais

brasileiras que leva em consideração não apenas as fronteiras da propriedade, mas também

dos dados dos proprietários e as áreas de vegetação nativa, áreas de preservação perma-

nente (APPs), reserva legal, dentre outros aspectos ambientais. 

A adesão ao programa é obrigatória para todas as propriedades rurais no território bra-

sileiro, desde latifúndios até propriedades de uso familiar. Porém, o cadastramento tem se

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: daiane.v.vaz@gmail.com.

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: wivoliveira@yahoo.com.br.

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: santilflp@gmail.com.
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mostrado dispendioso aos produtores e o sistema tem apresentado falhas em diversos as-

pectos, sendo alvo de uma série de reclamações como: falhas ao acessar o site, respostas

diferentes do mesmo para as questões iguais, falha ao importar arquivos, entre outras. 

O custo do não cadastramento se apresenta cada vez maior e os proprietários estão

sujeitos a multas caso não participem do programa dentro do prazo estabelecido pela lei nº

12.651/ 2012. Além disto, propriedades que se apresentem em situação irregular são inseri-

das em um programa de regularização. Outro ponto importante é que a fim de adquirir apro-

vação de linhas de crédito voltadas a práticas agropastoris, os proprietários devem ter reali-

zado o Cadastro Ambiental Rural e estarem em situação de regularidade.

 Tendo em vista a importância do programa e a quantidade de reclamações associa-

das a este, o presente trabalho4 possui como objetivo principal realizar uma discussão sobre

os possíveis problemas encontrados no sistema do Cadastro Ambiental Rural (CAR), apre-

sentando as falhas encontradas que fragilizam o sistema e deixam brechas para que este

seja burlado, além de propor possíveis soluções para tais problemas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Surgimento do Cadastro Ambiental Rural

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) vem vinculado às mudanças que deram origem ao

novo Código Florestal Brasileiro, termo utilizado para se referir à Lei no 12.651/2012. Esta lei

surgiu com o projeto de Lei da Câmara no 30/2011 que associado a outros projetos, veio a

causar a substituição da Lei no 4.771/1965 (PASSOS, 2013), modificando assim a legislação

vigente relativa à preservação ambiental.

A modificação do Código Ambiental se mostrou bastante polêmica, visto que ocorre-

ram mudanças que acarretaram perdas significativas à área ambiental. Dentre as poucas

mudanças ditas positivas, ocorreu à criação dos programas CAR e PRA (Programa de Re-

gularização Ambiental). 

O CAR representa um programa de cadastramento dos imóveis rurais, obrigatório a to-

dos os imóveis e, inicialmente, com prazo para adesão até 05 de Maio de 2016. O cadastra-

mento vem vinculado à aquisição de licenciamentos ambientais e de linhas de crédito. Ou

seja, qualquer propriedade que necessite de um licenciamento ambiental deve, dentre os re-

4 Trabalho realizado na disciplina Agrimensura Legal (2016-1), do curso de Engenharia de 
Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal de Uberlândia. 

105



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

quisitos, estar regularmente cadastrada no CAR. E a partir da data limite para o cadastra-

mento o CAR passa a ser exigido para aquisição de linhas de crédito voltadas a atividades

agropecuárias. 

Para as propriedades que estejam de acordo com a legislação ambiental, o cadastra-

mento deveria ser simples. Já para as propriedades que apresentam irregularidades, o CAR

se associa ao PRA. Este seria um programa que auxiliaria a adequação da propriedade

quanto aos seus aspectos ambientais. A adesão ao PRA é automática para as propriedades

que cumpriram o CAR e não estão regulares as leis.

A iniciativa de ambos os programas visa não apenas a regularização das propriedades

rurais, mas também uma descrição que as caracterize, quanto à área, proprietários e uso da

terra. A criação de um banco de dados contendo todas estas informações pode trazer inú-

meros benefícios, auxiliando tal como um guia para as decisões politico administrativas vol-

tadas a este meio, além de ser uma ferramenta para o controle e monitoramento, podendo

ser utilizada inclusive sobre questões de desmatamento. 

Entretanto, existem dois sistemas de cadastramento e duas vertentes de pensamento

vinculadas ao programa. Os sistemas utilizados são diferentes conforme o estado e podem

ser derivados de uma criação autônoma pelo órgão estadual ou do sistema criado pelo Insti-

tuto Brasileiro do Meio Ambiente (VALLE, 2013). Essa diferença quanto à criação do progra-

ma originou uma divergência de pensamento quanto ao seu uso. Alguns órgãos estaduais

defendem que o programa deve se preocupar com números de cadastramentos, enquanto

outros defendem a qualidade dos serviços, criando assim uma grande discussão acerca do

propósito do programa. 

2.2 Alterações na legislação

Apesar do Cadastro Técnico Rural (CAR) ter sido criado em 2014, com período de va-

lidade de um ano, prorrogável por mais um ano, no dia 5 de maio de 2016, data inicialmente

estabelecida como o prazo final para a adesão ao programa, foi determinado a prorrogação

do prazo por mais um ano, de acordo com a Medida Provisória no 724 (BRASIL, 2016b). En-

tretanto, esta medida estabeleceu que a prorrogação do prazo apenas para imóveis rurais

com área de até quatro módulos fiscais, visando assim favorecer os pequenos produtores,

assim como estabelecido no código florestal. 

Porém, no dia 16 de junho de 2016 foi publicada a Lei Federal no 13.295, que dentre

diversas outras alterações, altera o Novo Código Federal (Lei no 12.651, de 25 de maio de
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2012), prorrogando os prazos de inscrição no CAR para até 31 de dezembro de 2017, po-

dendo ainda, ser prorrogado por mais um ano (BRASIL, 2016a). Com esta alteração os pra-

zos foram prorrogados para todas as propriedades, independente do tamanho.

2.3 Problemas encontrados

São vários os problemas que vem sendo relatados pelos proprietários rurais e técnicos

que tem utilizado o sistema do CAR. Em relação ao sistema, um dos problemas citados re-

fere-se ao longo tempo necessário para se realizar o cadastro, além do website apresentar

às vezes falhas na operação. Além disto, há casos em que o sistema apresentou erros de

topologia, ocorrendo pequenos desvios ao se importar as poligonais. Há ainda o relato feito

por usuários sobre casos em que o sistema recusou a finalização do cadastro sem motivos

aparente, e que ao se efetuar a importação de mais de um arquivo ao mesmo tempo, apesar

do site aceitar a início, ocorre erro ao fim do processo. Além disto, conforme a ordem de in-

serção das poligonais de divisão de áreas relativas ao uso do solo, opções diferentes podem

ser dadas ao usuário. Caso o usuário possua déficit na área de APP, e insira as áreas con-

solidadas antes das áreas de preservação permanente, o site sugere apenas a recuperação

mínima, caso o mesmo as insira na ordem oposta, a sugestão é a recuperação total a área.

Houve a ocorrência de perda de dados pelo sistema em várias versões do software,

sendo a reclamação realizada pelo presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do

Paraná ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, de acordo com o Canal Rural (2014). Outros

pontos relatados são: problemas na emissão do Recibo Federal; problemas ao realizar cál-

culos de áreas sobrepostas, quando extensas; e, indisponibilidade da página para a retifica-

ção de cadastro finalizado. 

Por outro lado, a proposta do programa também apresenta alguns pontos que são

questionados. Primeiramente, em alguns estados, este possibilita que o próprio proprietário

com propriedade inferior a quatro módulos fiscais, realize o cadastramento, sendo que es-

tes, em sua grande maioria, não são capacitados para realizar estes procedimentos. Além

disto, o fato de haver um grande número de propriedades e um pequeno número de funcio-

nários para o monitoramento dos cadastros realizados também torna possível à realização

de burlas no sistema (PASSOS, 2013), sendo questionáveis a veracidade e precisão das in-

formações. Além do que, a inexistência de um banco de dados cartográfico atualizado difi-

culta o processo de delimitação das áreas de proteção permanente, uma vez que diversos

cursos d’água não estão cadastrados. 
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Em alguns estados, os recibos de realização do CAR não apresentam o número de

matrícula, possibilita que um proprietário apresente o recibo como comprovação para a reali-

zação do cadastro para outros imóveis, caso possua. Além disto, ainda não está definido

como os proprietários em situação irregular serão responsabilizados, já que estes são auto-

maticamente submetidos ao PRA, o qual não apresenta qualquer diretriz, sendo indefinidas

suas formas de ação.

Passos (2013) destaca que são várias as possíveis falhas em relação aos cursos de

águas, já que os cursos de água intermitentes ou permanentes podem não ser visíveis em

imagens de satélite de resolução 30m, tais como LANDSAT e CBERS, sendo necessário o

uso de imagens de alta resolução espacial. O autor também menciona que em alguns casos

uma única hidrografia é cadastrada por diferentes profissionais durante o cadastramento de

propriedades vizinhas,  sendo que ao haver  inconsistência das informações a hidrografia

pode ser cadastrada com mais de uma linha e com o seu trajeto deslocado, afetando a deli-

mitação das áreas de preservação.

2.4 Território rural brasileiro

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro (2016), o Brasil possui um território rural

com mais de 425.250.000 de hectares, representando aproximadamente 49% do território

total brasileiro. De acordo com o boletim informativo do Cadastro Ambiental Rural disponibili-

zado pelo MMA, com dados até 30 de abril de 2016, dessa área total, 79,04% já teve os da-

dos inseridos no banco de dados do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (Sicar).

Dentre as regiões do Brasil, a região norte representa a área mais cadastrada do território

brasileiro, com mais de 93% de seu território já cadastrado, enquanto que a região nordeste

representa a região brasileira com os menores índices no Sicar, com registro de apenas

51,52% de seu território, como se observe na Tabela 1. 

TABELA 1 - Área total cadastrada no Sicar.

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2016.
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A grande maioria dos imóveis já cadastrados no Sicar representa pequenas proprieda-

des rurais. Dentre os imóveis cadastrados, 92,37% são propriedades de até 4 módulos fis-

cais, enquanto que apenas 2,16% destes imóveis possuem área superior a 15 módulos fis-

cais. O módulo fiscal representa a área mínima necessária a uma propriedade rural para

que suas atividades sejam viáveis economicamente. Esta unidade de medida varia de acor-

do com cada município, podendo no Brasil variar de 5 a 120 hectares. A Tabela 2 apresenta

a distribuição do número de imóveis cadastros por módulo fiscal. 

TABELA 2 - Relação do tamanho dos imóveis cadastrados.

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2016.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A criação de um cadastro que envolva, em âmbito nacional, as propriedades rurais

brasileiras representa o primeiro passo para se adquirir um conhecimento mais amplo acer-

ca do território rural do país, possibilitando assim a inserção de novas políticas públicas que

auxiliem no monitoramento deste ambiente. Portanto, o CAR se consolida na caracterização

dos aspectos ambientais referentes ao cenário atual da área rural brasileira. Dentre as suas

possíveis aplicações se destaca a tomada de decisão nos seus mais diversos patamares,

desde relacionado às questões legais, regulamentadas pela legislação, até questões acerca

do desenvolvimento agrário, que envolvem decisões quanto à distribuição de infraestrutura,

investimento em tecnologias, gastos com transferência e disponibilização de crédito. 

Durante este estudo foi  possível perceber duas linhas de pensamentos defendidas

quanto ao CAR. De um lado, um sistema de cadastro mais simples e acessível, sendo volta-

do aos proprietários de terras e com foco em uma abrangência maior, de outro, um sistema

mais conciso, focado nas possíveis utilizações que um banco de dados consistente pode

proporcionar em âmbito geral. Tomando-se estas duas posições principais, é aconselhável
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que o sistema de cadastramento seja reestruturado, visando evitar conflitos futuros sobre as

possíveis utilizações dos dados cadastrados. 

Após uma análise dos prós e contras destas duas ideologias recomenda-se o redireci-

onamento do sistema, de forma que este garanta ao máximo a veracidade dos dados. Este

posicionamento se dá pelo fato de que os esforços e gastos realizados para a criação deste

programa apenas se justificam pela tamanha utilidade dos dados, seja para a tomada de de-

cisão, quanto para a representatividade do cenário rural brasileiro, além de sua utilidade do

âmbito jurídico, auxiliando na identificação de imóveis irregulares e nos processos de ade-

quação. Devesse lembrar que para a criação deste programa foram envolvidos órgãos de

todos os estados brasileiros, bem como o governo federal e que os investimentos já ultra-

passaram 800 milhões de reais.

Outro ponto relevante é o fato de que existe a necessidade de averiguação dos dados

cadastrados por um profissional do órgão responsável. Caso os dados não sejam verídicos,

esta avaliação tende a ser exaustiva e morosa, sendo que podem ser gastos anos para a

avaliação de todas as propriedades cadastradas. Neste caso, quanto maior o atraso no en-

cerramento destas avaliações, menos se justifica a realização de um cadastro, afinal um re-

gistro desatualizado não representa a realidade, perdendo sua principal utilidade, como ali-

cerce á tomada de decisão. Por outro lado, caso se consiga uma maior acurácia dos dados,

se torna possível uma verificação eficiente e ágil  dos dados, certificando a autenticidade

destes e consistência do banco de dados, podendo-se diminuir consideravelmente os gastos

públicos relacionados a esta etapa.

A consistência dos dados ainda se faz importante pelo caráter jurídico que o cadastro

toma, podendo ser tratado como um documento público, o qual pode ser usado como prova

do não cumprimento da lei ambiental pelo proprietário da terra. Ou seja, a inconsistência

destes pode criar uma prova jurídica de um crime não cometido e, mesmo que temporaria-

mente, isentar os responsáveis da resposta de um crime ambiental. Afinal, apenas as infor-

mações contidas no CAR serão os parâmetros de avaliação das propriedades, sendo que o

sistema fica sujeito a atribuir uma prova de certificação ambiental a propriedades de regula-

mentação duvidosa. Sendo que a maior rigidez no cadastro pode evitar que este tipo de pro-

priedade adquira o CAR, sem ser responsabilizada ou mesmo sem aderir ao PRA.

A visualização do CAR como documento público ainda atribui responsabilidade ao ca-

dastrante e demais envolvidos, tais como os cartórios de registro de imóveis. Neste caso,

não fica evidente, dentre as explicações acerca do programa público, a existência ou não de
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algum tipo de aplicação de multas ou formas de responsabilizar profissionais ou proprietá-

rios que agirem de má fé durante o cadastro de dados. Mas se deve lembrar de que, peran-

te a lei, a falsidade de informações em documentos públicos é caracterizada como crime de

falsidade ideológica. De acordo com o art. 299 da constituição federal, "omitir, em documen-

to público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir de-

claração falsa ou diversa da que devia ser escrita" é crime sujeito a multa e reclusão de até

cinco anos (BRASIL, 1988). Desta forma, outra sugestão que se configura é o apelo por

uma maior clareza do programa quanto à responsabilização acerca da veracidade dos da-

dos disponibilizados, possivelmente definindo a ação passível.

Neste âmbito ainda se levanta a questão do cadastro realizado pelo proprietário, o que

se apresenta extremamente inadequado. O proprietário da terra não tem obrigação de apre-

sentar o conhecimento necessário ao cadastro, colocando em risco a confiabilidade dos da-

dos e mesmo dificultando a responsabilização do cadastrante por dados incorretos, sendo

este um ponto a ser corrigido. Pela maior experiência com serviços desta espécie, profissio-

nais de agrimensura, cartografia e áreas correlatas, gabaritados por cursos técnico ou supe-

rior, tendem a evitar erros, elevando a qualidade do cadastro.

São diversas as dúvidas e problemas relatados pelos usuários sobre a utilização do

sistema do cadastro ambiental rural. As regras parecem não estar bem definidas, principal-

mente se levado em consideração o fato de que o programa foi criado pra ser usado por lei-

gos. Mesmo quando utilizado por profissionais treinados, o cadastramento ainda apresenta

várias falhas e brechas que podem futuramente ser um grande problema para o MMA (Mi-

nistério do Meio Ambiente), deixando o sistema propício à burla. Neste caso, a melhor su-

gestão é a unificação dos sistemas estaduais, afinal  o desperdício de recursos e tempo

pode ser minimizado caso todos os estados resolvam aderir ao Sicar.

Quanto à funcionalidade, eficiência e vulnerabilidade, se torna muito mais fácil se ava-

liar, corrigir e monitorar um sistema do que vários. Os erros relatados relativos ao funciona-

mento do sistema devem ser trabalhados, porém o foco deve se dar na possibilidade das fa-

lhas e inconsistências que o sistema apresenta. Uma forma de evitar a burla é a já falada

responsabilização dos cadastrantes e a certificação do cadastro por profissional do órgão

(MMA), porém ainda recomenda-se uma avaliação e verificação constante das reclamações

sobre o sistema.

O PRA é outro quesito importante, afinal a adesão automática a um programa que tem

apenas nome, não é algo atrativo. O programa deveria contar com regras de responsabiliza-
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ção, medidas de ajuste e um cronograma de ação. Todos estes itens deveriam ser previa-

mente estudados e definidos, uma vez que a falta de informação causa receio quanto à sua

adesão e coloca em dúvida sua funcionalidade e eficiência.

O CAR apresenta grandes problemas, de forma que seriam necessárias várias altera-

ções para que este se faça valer e atinja a eficiência desejada. Assim, tais alterações segui-

das da divulgação e tempo de adesão para aqueles proprietários que ainda não se encoraja-

ram a aderir ao programa, provavelmente necessitariam de uma reestruturação do cronogra-

ma do mesmo. Deve-se ressaltar a conjugação legislação e sistema, de forma a evitar con-

secutivas prorrogações. Estas exigem alterações legislativas e desestimula a adesão dos

proprietários rurais ao programa, uma vez que traz a impressão de que o prazo pode ser

sempre estendido. Além disto, este fato prejudica aqueles que cumpriram originalmente o

prazo estabelecido. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do CAR pode ser vantajosa tanto para os proprietários rurais quanto para o

governo, porém a proposta inicial deve ser reavaliada. Dentre as mudanças mais convenien-

tes está a unificação dos sistemas de cadastro estaduais, o direcionamento da execução do

cadastro por um profissional competente e uma procura por maior clareza quanto à respon-

sabilização acerca de informações inautênticas. O programa PRA é outro ponto a ser traba-

lhado, sendo que este deve ser definido em vários aspectos, desmistificando sua existência

e funcionalidade. Assim, pode se afirmar que o CAR tem muito que melhorar e que o seu

foco principal deve ser direcionado à veracidade dos dados coletados e que facilitem à políti-

ca pública para ordenamento e gestão do território nacional.
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GESTÃO PÚBLICA DO CADASTRO TÉCNICO URBANO: ESTUDO
DE CASO – IMÓVEL PERTECENTE À UNIVERSIDADE FEDERAL DE

UBERLÂNDIA, CAMPUS MONTE CARMELO
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RESUMO:

Este trabalho apresenta uma abordagem prática e conceitual adaptada do Cadastro Técnico Urbano,
tomando-se  como  referência,  o  estudo  de  caso  do  imóvel  pertencente  à  UFU  Campus Monte
Carmelo-MG. Apesar do imóvel caracterizar-se como urbano, o mesmo foi tratado como imóvel rural,
nos aspectos de precisão, levantamento, posicionamento, limites e confrontações, uma vez que o
município  não  possui  legislação  específica.  Nesse  contexto,  teve-se  como  objetivo,  realizar  o
levantamento  do  imóvel,  visando  a  análise  da  qualidade  do  levantamento  e  comparando  os
resultados em termos de área, com os dados registrados em Cartório de Registro de Imóveis, a partir
de retificações de áreas anteriores. Dessa forma, foram encontrados quatro valores diferentes de
área para o mesmo imóvel, em um período de cinco anos, bem como, divergências nos valores de
áreas registrados, justificando-se, principalmente, pela ausência da informatização e de profissionais,
perante o Cadastro Técnico Urbano.
Palavras-chave: Cadastro Técnico; Georreferenciamento; Sistema Geodésico Local. 

1 INTRODUÇÃO

Segundo  Blachut  et  al.,  (1974), o cadastro técnico multifinalitário pode ser definido

como o registro dos elementos que representam o espaço, através de uma componente es-

pacial e outra alfanumérica, visando atender diversas funções, como por exemplo, o planeja-

mento urbano ou rural. Por várias décadas, ou até mesmo, séculos, os Oficiais de Registro

de Imóveis vêm gerenciando as informações referentes a imóveis urbanos ou rurais, a partir

do memorial descritivo da referida poligonal, através do seu registro em matrícula individual,

de forma a assegurar a segurança jurídica entre proprietários e propriedades. Ressalta-se

que esses memoriais descritivos, até pouco tempo atrás, eram construídos por seus respon-

sáveis técnicos, sem conter, se quer, a apresentação de informações numéricas (ângulo e

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA tuliormendes@gmail.com1, carlosroberto@ufu.br2, gabriel@ufu.br3
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distância) para definição dos limites dos imóveis, devido à ausência das tecnologias que

hoje encontram-se consolidadas, seja no meio da Engenharia de Agrimensura e Cartográfi-

ca, ou no meio da Informática. Nesse sentido, havendo a reconstituição desses memoriais

descritivos, por muitas vezes serão encontrados polígonos abertos (linhas),  sobrepostos,

que não se tocam, ou contendo informações que não condizem com a realidade. Com isso,

o Brasil implementou as regras do Cadastro Técnico Multifinalitário no meio rural com a pu-

blicação da lei 10267, de 28 de agosto de 2001, a qual criou o Cadastro Nacional de Imóveis

Rurais e estabeleceu instrumento para identificação dos imóveis rurais, através da técnica

de georreferenciamento de imóveis rurais.

O termo georreferenciamento trata da identificação do imóvel rural, a partir de memori-

al descritivo, assinado por profissional habilitado, contendo, minimamente, as coordenadas

dos vértices  definidores  dos  limites  dos imóveis  rurais,  georreferenciadas ao  SGR SIR-

GAS2000,  Sistema Geodésico oficial no país, com precisão posicional fixada pelo Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (BRASIL, 2001). Mais tarde, com a pu-

blicação do Decreto 4449, de 30 de outubro de 2002, a lei anterior foi regulamentada, e o

INCRA deu início na montagem do banco de dados espacializado dos imóveis rurais, com a

recepção dos primeiros dados já no início de 2003, eliminando qualquer possibilidade de so-

breposição entre poligonais de imóveis rurais, a partir dos dados presentes no referido ban-

co.

A informatização do Cadastro Técnico em âmbito nacional é um projeto que tem seu

desenvolvimento lento e gradativo, mas que vem trazendo resultados, já que podemos citar

nesse contexto: (a) a informatização da recepção dos processos de georreferenciamento de

imóveis rurais e a padronização dos memoriais descritivos pelo INCRA, a partir da disponibi-

lização do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) em 2013; (b) a obrigatoriedade da aplica-

ção da técnica de georreferenciamento para imóveis rurais acima de 250 hectares, nos dias

atuais; (c) e a publicação do Decreto 8764, de 10 de maio de 2016, que instituiu o Sistema

Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), visando integrar em um único banco

de dados espaciais, o fluxo dinâmico de dados jurídicos produzidos pelos serviços de regis-

tros públicos ao fluxo de dados fiscais, cadastrais e geoespaciais de imóveis urbanos e ru-

rais produzidos pelo poder público.

115



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

No entanto, cabe ressaltar que ainda há uma lacuna no banco de dados cadastral a

ser preenchida, até que todas essas iniciativas sejam efetivadas, principalmente em relação

ao cadastro técnico urbano, voltado para municípios de pequeno e médio porte. Em resumo,

hoje o Brasil é composto por uma malha cadastral, que por vezes, possui trechos com polí-

gonos confrontantes contendo vértices georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e

em outros trechos, com polígonos ainda sobrepostos, abertos (linhas) ou que não se tocam

entre si, bem como, diferenças no cálculo de área referente a descrição de imóveis urbanos

ou rurais, quando da necessidade de um novo registro, condicionado a desmembramentos

ou remembramentos.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar o levantamento topográfico dos vérti-

ces definidores do limite da Universidade Federal de Uberlândia,  Campus Monte Carmelo,

visando a análise da qualidade do levantamento e comparando os resultados em termos de

área, com aqueles registrados em Cartório de Registro de Imóveis, a partir de retificações

de áreas anteriores. Espera-se ainda, demonstrar a situação do cadastro técnico municipal,

devido a falta de bases de dados informatizadas, a partir do presente estudo de caso.

Salienta-se que a área do referido Campus foi constituída a partir da doação de parce-

las de três propriedades rurais. Em 2016, a área foi descaracterizada como área rural, sen-

do classificada como um imóvel em área urbana. Sendo assim, em função: (a) da dimensão

de sua respectiva área; (b) da ausência de legislação específica que trate de imóveis urba-

nos voltada para cadastro técnico; e (c) dos confrontantes estarem localizados em meio ru-

ral; este trabalho utilizou como referência, a 3ª Norma Técnica de Georreferenciamento de

Imóveis Rurais (NTGIR) e seus respectivos manuais, nos aspectos de precisão, levanta-

mento, posicionamento, limites e confrontações.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza-se no perímetro urbano do município de Monte Carmelo-MG

e possui uma distância de 2,5 km do centro da cidade, com orientação para oeste. O imóvel

está situado em um terreno predominantemente plano e encontra-se demarcado e cercado

por alambrado, localizando-se entre os meridianos definidos pelas coordenadas E 233.472

m e  E  234.244  m  e  pelos  paralelos  definidos  pelas  coordenadas  N  7.927.989  m  e  N

7.927.165 m, representadas na Projeção Cartográfica  Universal  Transversa de Mercator

(UTM), fuso 23 Sul, a partir do SIRGAS2000 (Figura 1). O imóvel possui confrontação com a
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Estrada Municipal LMG – 746 e com outros três imóveis rurais, tendo como referência para

sua localização, o trevo da Rodovia Estadual MG – 190 com a Estrada Municipal LMG –

746, configurando o entroncamento do acesso entre o perímetro urbano do município de

Monte Carmelo com o Distrito de São Félix.

FIGURA 1 – Mapa de localização da área de estudo
Fonte: Mendes, T. R, 2016.

Inicialmente, foram analisadas as matrículas 31.949 (encerrada a partir de retificação

de área) e 38.959 (vigente) do imóvel pertencente à UFU, Campus Monte Carmelo, sendo

que a matrícula 31.949 possui memorial descritivo registrado em 2011, contendo 13 pares

de coordenadas sem qualquer informação de SGR (Tabela 1).

TABELA 1 – Coordenadas referente à matrícula 31.949
Vértice E (m) N (m) Vértice E (m) N (m)

1 233861,37 7927988,13 8 233772,15 7927499,38

2 234020,33 7927985,67 9 233743,85 7927466,27

3 234069,72 7927984,96 10 233582,23 7927596,31

4 234066,52 7927543,89 11 233730,70 7927935,93

5 234209,47 7927377,52 12 233826,06 7927978,26

6 234126,79 7927254,01 13 233846,87 7927985,74

7 233790,74 7927528,71
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Monte Carmelo-MG.

117



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

Em seguida, verificou-se que, de acordo com a matrícula 38.959, a mesma possui me-

morial descritivo registrado em 2016, contendo 24 pares de coordenadas, referenciadas ao

SGR South American Datum (SAD-69), conforme (Tabela 2).

 TABELA 2 – Coordenadas referente à matrícula 38.959
Vértice E (m) N (m) Vértice E (m) N (m)

1 233821,15 7927943,63 13 233752,94 7927487,65

2 234029,22 7927940,10 14 233725,40 7927447,24

3 234028,33 7927754,14 15 233706,46 7927424,66

4 234020,77 7927664,34 16 233700,65 7927424,18

5 234020,02 7927573,16 17 233544,87 7927549,94

6 234026,72 7927533,83 18 233543,52 7927554,91

7 234026,36 7927499,18 19 233582,87 7927644,63

8 234152,98 7927352,13 20 233605,51 7927678,63

9 234156,63 7927314,20 21 233646,36 7927772,33

10 234091,72 7927216,90 22 233690,76 7927891,19

11 234089,50 7927214,97 23 233785,75 7927933,37

12 234083,41 7927213,93 24 233806,81 7927941,05
Fonte: Cartório de Registro de Imóveis de Monte Carmelo-MG

Visando investigar a discrepância das informações encontradas nos diferentes regis-

tros para o mesmo imóvel, realizou-se então, o levantamento topográfico da área, adotando-

se como padrão, a 3ª NTGIR, publicada pelo INCRA. Mesmo com o imóvel localizado no pe-

rímetro urbano, o normativo foi adotado como referência, levando-se em consideração as

proporções de área do imóvel estudado, os confrontantes localizados no meio rural e a au-

sência de legislação que define as precisões para um cadastro técnico urbano.

Para realizar o levantamento dos vértices do imóvel foram utilizados dois vértices de

apoio a partir dos receptores GNSS Hiper V, com frequência L1/L2, precisão no modo estáti-

co de 5mm + 0,5 ppm e recepção de sinal GPS e GLONASS (Figura 2), sendo suas coorde-

nadas  processadas  no  serviço  online do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística

(IBGE), por meio do método de Posicionamento por Ponto Preciso (IBGE-PPP). 
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FIGURA 2 – Localização das estações base
Fonte: Mendes, T. R, 2016.

No levantamento dos vértices do perímetro do imóvel foi desconsiderada a implanta-

ção dos marcos, pois a 3ª NTGIR apenas recomenda a utilização para os casos onde o imó-

vel já possua delimitação física consolidada. Além disso, houve a identificação de coordena-

das ao longo de trechos retilíneos, já que as mudanças de direção do limite da propriedade

são visualmente imperceptíveis, uma vez que não são construídos com equipamentos de

precisão. Ao todo, foram obtidos dados de coordenadas de setenta e cinco vértices por meio

do método de posicionamento Relativo Estático Rápido, utilizando-se um receptor GNSS

Promark 500 e um receptor GNSS Promark 200, com frequência L1/L2, precisão no modo

estático de 10 mm + 1,0 ppm e recepção de sinal GPS e GLONASS. O tempo de rastreio

variou entre cinco minutos para os pontos livre de qualquer interferência de sinal e dez mi-

nutos de ocupação nos vértices sujeitos a multicaminhamento, pela proximidade de vegeta-

ção com altura de quinze metros, aproximadamente.

O alambrado definidor do limite do imóvel possui 2,0 m de altura, sendo que esse fato

foi levado em consideração no momento de determinar a altura das antenas dos receptores

móveis. Desta forma, a altura da antena foi adotada com a medida de 2,200 m para o recep-

tor Promark 500 e 2,275 m para o Promark 200, minimizando assim os possíveis erros nos

sinais GNSS. 
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O processamento das coordenadas do perímetro da propriedade foi  realizado pelo

software Trimble Business Center (TBC), versão 3.10, empregando as efemérides transmiti-

das, uma vez que as linhas de base possuem menos de 1,0 km de comprimento.

À priori, foi estabelecida como critério para aprovação das coordenadas dos vértices

definidores dos limites do imóvel, uma precisão superior a 0,50 m, já que o mesmo possui

apenas limites artificiais, conforme determina a legislação para georreferenciamento de imó-

veis rurais (INCRA, 2013).

De posse dos dados processados, analisou-se a resultante planimétrica das coordena-

das, conforme a equação (1):

∆= √σ E
2
+σ N

2                                                                                                             (1)

onde:

 σ E : precisão da coordenada;

 σ N : precisão da coordenada;

 ∆: resultante planimétrica.

Em seguida, realizou-se a transformação das coordenadas no SGR para o plano car-

tesiano local, de forma a obter o cálculo de área do imóvel no Sistema Geodésico Local

(SGL), a partir da fórmula de Gauss. Com isso, foi possível alcançar um valor de área mais

próximo da realidade, em comparação com a metodologia geralmente utilizada e registrada

pelos memoriais descritivos em Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, a Projeção Carto-

gráfica UTM. Nesse sentido, visando a transformação das coordenadas e o cálculo de área

do imóvel, foram utilizados os softwares Calc, do Pacote Libre Office e o Quantum GIS, ver-

são 2.14.1, respectivamente. Todos os receptores e a licença do software TBC foram cedi-

dos pela Coordenação do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, da Universi-

dade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Gráfico 1 apresenta as variações das precisões planimétricas dos setenta e cinco

vértices levantados para descrever a área do imóvel da UFU. Apenas um vértice possui pre-

cisão planimétrica de 0,014 m (linha vermelha). Os outros vértices apresentam sigmas abai-

xo de 0,007 m. 
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GRÁFICO 1 – Resultante planimétrica dos 75 vértices
Fonte: Mendes, T. R, 2016.

A média das discrepâncias exibe um valor de 0,003 m. Dessa forma, as discrepâncias

possuem valores que atendem aos normativos de georreferenciamento, adotados como re-

ferência para este trabalho (Figura 3).

FIGURA 3 – Mapa da resultante planimétrica
Fonte: Mendes, T. R, 2016.

Quanto ao cálculo da área do imóvel, a partir do levantamento topográfico realizado,

obteve-se 23,7035 hectares quando calculado no SGL, enquanto que, utilizando as coorde-

nadas na Projeção Cartográfica UTM, o valor encontrado foi de  23,7193 ha, ambos tendo

como SGR, o SIRGAS2000.
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Reconstituindo a matrícula 31.949, com 13 pares de coordenadas, constatou-se que o

valor de área encontrado pelo software Quantum GIS é o mesmo registrado na respectiva

matrícula, ou seja, 24,2004 hectares. Porém, não é possível garantir a posição correta do

imóvel no espaço, uma vez que não consta citação do SGR utilizado para obtenção das co-

ordenadas. Analisando a matrícula 38.959, na qual são encontradas coordenadas referentes

a 24 vértices, verificou-se que o valor da área registrada é o mesmo encontrado na matrícu-

la 31.949, porém, fazendo a reconstituição da matrícula através das respectivas coordena-

das, foi encontrado o valor de 23,7919 ha. Além disso, consta nas informações registradas

que os dados foram referenciados ao SGR SAD-69. Entretanto, de acordo com os testes

conduzidos, concluiu-se que as 24 coordenadas estão referenciadas ao SGR SIRGAS2000.

Esse fato foi  comprovado,  quando comparadas as coordenadas da respectiva matrícula,

com as coordenadas levantadas em campo, as quais apresentaram um deslocamento de,

aproximadamente, 64 metros. Sabe-se que um mesmo vértice referenciado tanto no SGR

SAD-69, quanto no SGR SIRGAS2000, ambas em UTM, deveriam estar sobrepostos, quan-

do espacializados, alterando apenas os valores de coordenadas. Os valores de área encon-

trados, nas diferentes avaliações, estão dispostos no Gráfico 2.

GRÁFICO 2 – Valor da área para a poligonal levantada em campo e reconstituídas pelas
coordenadas das matrículas

Fonte: Mendes, T. R, 2016.

A partir do gráfico 3, houve a comparação do valor de área calculado a partir do SGL,

com os valores de área encontrado a partir do mesmo levantamento topográfico, na matrícu-

la 38.959 e na matrícula 31.949, todos na Projeção Cartográfica UTM. Constatou-se que a

maior discrepância entre os valores ocorre com o valor de área calculado pelo SGL e o valor

122



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

identificado na matrícula 31.949, ou seja, com uma variação de 0,4969 ha, representando

uma redução de 2,1%. Verificou-se também que, comparando os valores de área do mesmo

levantamento, seja no SGL e na Projeção Cartográfica UTM, a diferença de área foi  de

0,0158 hectares, representando uma redução de 0,07%.

GRÁFICO 3 – Comparação dos valores de área da poligonal levantada em campo e
reconstituídas pelas coordenadas das matrículas

Fonte: Mendes, T. R, 2016.

Para demonstrar a diferença entre os valores de áreas encontrados, a Figura 4 apre-

senta a sobreposição entre a poligonal obtida a partir do levantamento topográfico e a poli-

gonal gerada a partir da reconstituição do memorial descritivo da matrícula 38.959. Fazendo

a sobreposição entre os dois polígonos, verifica-se que aquele reconstituído a partir das co-

ordenadas da matrícula 38.959, se excede principalmente na região norte do imóvel, quando

comparado com a poligonal de referência com coordenadas em UTM, enquanto, por sua

vez, a mesma poligonal se excede, ao longo do restante do perímetro, quando comparada

com a poligonal reconstituída através das coordenadas da matrícula 38.959. Essa diferença

tem relação  com:  (a)  o  número de vértices  levantados,  já  que  o  polígono da matrícula

38.959 apresenta apenas 24 vértices para preencher toda a extensão da área, enquanto o

polígono de referência possui 75 vértices rastreados, detalhando fidedignamente a real situ-

ação do imóvel da UFU; (b) a precisão das coordenadas do memorial descritivo da matrícula

38.959, uma vez que podem ser diferentes das precisões encontradas no levantamento to-

pográfico, ou ainda, inferior ao estabelecido pelo INCRA, já que o memorial descritivo não
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foi inspecionado por órgão regulador, como por exemplo, no georreferenciamento de imó-

veis rurais.

FIGURA 4 – Sobreposição entre áreas
Fonte: Mendes, T. R., 2016.

4 CONCLUSÕES

Um imóvel pode conter diferentes valores de área para diferentes levantamentos topo-

gráficos, seja pelo número de vértices rastreados e pela precisão das coordenadas. No en-

tanto, uma base de dados ineficiente, não eliminará a sobreposição, os vazios e as inconsis-

tências topológicas na espacialização entre imóveis (polígonos). A implementação de ferra-

mentas automatizadas voltadas para o cadastro técnico urbano é cada vez mais necessária,

como por exemplo, a emissão de memorial descritivo padronizado e a verificação de sobre-

posição entre polígonos, como vem ocorrendo no meio rural, através do SIGEF. 

A partir da análise realizada, verificou-se a ocorrência de erros comuns, quando levado

em consideração, apenas informações alfanuméricas de um cadastro técnico não informati-

zado. Nesse contexto, pode ser citada a utilização incorreta do SGR e o valor da área apre-

sentado na matrícula, incompatível com as respectivas coordenadas descritas. Tais erros

são justificados não somente pela ausência da informatização, mas também, pela ausência

de profissionais voltados para as áreas de agrimensura e cartografia, nos Cartórios de Re-
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gistros de Imóveis. Ressalta-se também que, a ausência de padronização nos trabalhos re-

ferentes ao Cadastro Técnico urbano implicará em retificações de áreas pelos Cartórios de

Registro de Imóveis, de forma contínua, uma vez que a legislação atual não admite valores

distintos para diferentes levantamentos topográficos de um mesmo imóvel, já que adota o

valor da área como exato.

Para trabalhos futuros é recomendada a atualização das coordenadas das matrículas

31.949 e 38.959 para a época atual do seu levantamento ou para a época de realização do

SIRGAS2000 (2000,4), e assim realizar as devidas comparações com o levantamento reali-

zado nesse trabalho, visando um estudo da influência do movimento de Placas Tectônicas e

os dados voltados para Cadastro Técnico. 
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RESUMO:

O Cadastro  Técnico  Multifinalitário  (CTM),  de  forma  geral,  pode  ser  visto  como uma importante
ferramenta para a gestão territorial,  fornecendo informações sistematizadas e confiáveis sobre as
parcelas do território, suas dimensões e valores. Neste sentido, o propósito do presente trabalho é
apresentar alguns dos processos necessários para o desenvolvimento de um CTM, realizando uma
simulação das etapas de planejamento, coleta de dados e consolidação do banco de dados, por meio
da geração de um modelo digital de Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI). A fim de proporcionar um
melhor entendimento sobre o cadastro, este trabalho apresenta a metodologia utilizada e resultados
obtidos a partir da simulação realizada nas proximidades da Universidade Federal de Uberlândia –
campus Monte Carmelo, unidade SESI. 

Palavras-chave: Cadastro Técnico Multifinalitário, benefícios, metodologia, aplicações.

1 INTRODUÇÃO

O Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) representa uma ferramenta utilizada com o

intuito de se registrar os elementos espaciais contidos no ambiente urbano. Por meio do

CTM, as feições geométricas levantadas em um município são associadas a um banco de

dados, onde os dados de medidas referentes às feições, além de ficarem registrados, são

integrados a informações descritivas. Esta junção de informações espaciais e descritivas em

uma plataforma digital vem a favorecer a tomada de decisão por meio dos gestores públi-

cos, além de servir como fonte de pesquisa para população, proporcionando um maior co-

nhecimento acerca do território e das condições socioeconômicas do município. 

O CTM possibilita aos municípios conter de forma organizada e acessível todas as in-

formações necessárias para as análises que levam o gestor a tomar a melhor decisão. No

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: wivoliveira@yahoo.com.br¹; daiane.v.vaz@gmail.com², 
jugurtaneto0512@hotmail.com³, tatiane_tav@hotmail.com4.
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Brasil, nota-se que os gestores públicos necessitam obter maiores informações acerca desta

ferramenta e dos benefícios que ela pode proporcionar para a gestão pública, sendo essa,

uma limitação quanto a sua implantação. Apesar do cadastro ainda ser visto como oneroso

para a administração pública, devido à constante necessidade de atualização, quando apli-

cado é extremamente viável para o desenvolvimento urbano, possibilitando obter tomadas

de decisão mais racionais acerca da distribuição e aplicação dos recursos que o município

dispõem, atendendo aos interesses e necessidades atuais da população. 

Farias (2012), destaca que no país diferentes setores fazem uso das mesmas informa-

ções, às vezes coletadas mais de uma vez, além de serem armazenadas em locais que difi-

cultam seu acesso ou manipulação. Neste sentido, a falta de comunicação entre os setores

públicos causa um aumento dos gastos públicos destinados à obtenção de dados cadas-

trais, o que poderia ser evitado por meio do uso de um sistema integrado de registro de in-

formações para o compartilhamento dos dados.

Ciente das vantagens do CTM e da necessidade de apresentar aos gestores públicos

maiores informações sobre esta ferramenta, o presente trabalho tem como objetivo apresen-

tar alguns dos processos necessários para o desenvolvimento de um Cadastro Técnico Mul-

tifinalitário, realizando uma simulação das etapas de planejamento, coleta de dados e gera-

ção do banco de dados, por meio do desenvolvimento de um modelo digital de Boletim de

Cadastro Imobiliário (BCI). Este trabalho visa apresentar os procedimentos realizados e re-

sultados obtidos por meio da simulação da aplicação do CTM nos entornos da unidade SESI

da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Monte Carmelo. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM)

O Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) representa uma ferramenta de suporte para

o conhecimento de um território, que por meio da integração com um banco de dados permi-

te analisar as características dos imóveis e estruturas nele contidas. Dessa forma, o banco

de dados proporciona uma visualização rápida e organizada de um sistema cartográfico pre-

ciso e de qualidade, o qual possibilita o desenvolvimento dos aspectos econômicos, jurídi-

cos e sociais envolvidos na dinâmica das cidades. Neste sentido, o CTM tem se mostrado

cada vez mais eficaz nas administrações públicas e privadas, devido não apenas à sua ca-

racterística de agrupar diversas informações, mas também pelo fato de organizá-las espaci-

almente por meio de produtos cartográficos (PEREIRA, 2009). 
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De acordo com Blatchut (1974), o Cadastro Técnico Multifinalitário deve ser entendido

como "um sistema de registro da propriedade imobiliária, feito de forma a ser dividido em

duas partes principais, a geométrica e a descritiva". Por outro lado, segundo Bähr (1994), o

Cadastro Técnico Multifinalitário representa um inventário público, com dados que descre-

vem as propriedades incluídas em uma determinada região, onde a informação georreferen-

ciada é de fundamental importância para a gestão pública. 

Neste sentido, o levantamento de informações confiáveis é de fundamental importân-

cia para as análises de conflitos e para o desenvolvimento dos territórios. O CTM consiste

não apenas em uma ferramenta de gerenciamento das posses e tributos sobre as parcelas

territoriais, mas também em uma ferramenta de auxílio para diversas atividades com foco no

planejamento territorial, proporcionando acompanhamento e controle temporal das ativida-

des num determinado espaço (PEREIRA, 2009). 

2.2 Principais funções e benefícios do Cadastro Técnico Multifinalitário

O CTM apresenta diversas funções, se destacando no cadastramento de informações

descritivas associadas a informações espaciais. Atualmente, estas informações são armaze-

nadas e associadas em um banco de dados digital o que facilita o manuseio das mesmas,

pela maior organização e rapidez na seleção de dados, além deste processo de digitaliza-

ção também evitar a redundância de dados. 

São diversas as possíveis aplicações e os benefícios gerados pela implantação do ca-

dastro técnico, uma vez que este pode englobar informações que caracterizam diferentes

elementos e serviços que compõe o ambiente urbano e seu funcionamento. Esta caracte-

rística torna possível que o CTM seja adaptado de acordo com o território de interesse, o

que facilita atender às necessidades encontradas por meio da obtenção de informações que

descrevem fielmente as características do território. 

Dentre as possibilidades de aplicação, pode-se destacar o auxílio do CTM para toma-

das de decisão acerca dos valores de impostos para cada área do município, onde se faz

necessário realizar uma análise complexa das características e fatores existentes em cada

zona urbana (BRASIL, 2010). Neste caso, a integração do CTM com o sistema de registro

de imóveis permite que os gestores públicos tornem as cobranças de impostos mais justas

para a sociedade, partindo-se da análise das características de cada ambiente. Além disto,

Pereira (2009) destaca que o CTM possibilita maior transparência em relação aos cálculos

para determinação dos valores a serem cobrados. 

O cadastro urbano também possibilita que os municípios atinjam um desenvolvimento

urbano de forma sustentável, por meio do controle do uso e ocupação do solo. Além disto, a

128



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

fiel descrição da sociedade vem a facilitar o direcionamento dos recursos para as áreas de

necessidade, proporcionando ao gestor uma visão mais ampla e acurada sobre a situação

real do município. Assim, embasamento racional para as tomadas de decisão pode ser al-

cançado por meio da análise dos dados que representam a situação real do município, pro-

porcionando uma distribuição eficiente dos recursos públicos disponíveis.

2.3 CTM e a Cartografia

O Cadastro Técnico Multifinalitário pode ser elaborado por meio de métodos cartográfi-

cos para levantamento e representação de dados espaciais. A representação gráfica de uma

área pode ser obtida por diversas formas, seja por meio de levantamentos topográficos, por

meio da aplicação de técnicas fotogramétricas ou por técnicas de sensoriamento remoto.

Por outro lado, a utilização de geotecnologias proporciona a criação de um produto que pos-

sibilite uma melhor visualização da grande variedade de informações consideradas, favore-

cendo a gestão pública na análise e organização dos detalhes levantados. 

Dentre os métodos aplicados para o levantamento das feições, a topografia se destaca

por tornar possível o levantamento de um maior número de detalhes, além de proporcionar

maior precisão das feições levantadas. Porém, a aplicação do CTM por meio deste método

requer maior prazo para o levantamento dos detalhes, além de um número maior de profissi-

onais,  sendo indicado para cidades de pequeno e médio porte,  sendo também utilizado

como suporte para o levantamento de áreas de difícil visualização em outros métodos de le-

vantamento. 

Para a criação do produto final, diversas geotecnologias podem ser aplicadas em con-

junto com o CTM para o processamento, análise e disponibilização de informações espaci-

ais, visando possibilitar uma visualização mais rápida e eficiente da distribuição espacial dos

detalhes de interesse. Neste cenário, se destaca a utilização de sistemas de informações

geográficas (SIGs), os quais quando aplicados como ferramentas para o planejamento e

gestão de políticas públicas, permitem uma interação intuitiva com as informações, principal-

mente devido ao fato de proporcionarem uma integração entre informações geométricas e

descritivas dentro de uma base computacional.

3 MATERIAL E METODOLOGIAS

A base para a realização do trabalho proposto foi o levantamento de uma poligonal en-

quadrada, a qual serviu como referência para o levantamento dos detalhes de interesse.
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Para  esta  finalidade,  utilizou-se  uma estação  total  da  marca Ruide (modelo  RTS-825R),

dois mini prismas, uma trena de lona e um tripé. 

A área de interesse para este trabalho é composta por um conjunto de seis ruas, loca-

lizadas ao redor do quarteirão onde está situada a unidade SESI da Universidade Federal

de Uberlândia, em Monte Carmelo, Minas Gerais. A Figura 1 ilustra a área de interesse para

a realização deste trabalho, bem como os pontos da poligonal levantada.

FIGURA 1 – Área de interesse.
Fonte: Google Earth, adaptado pelos autores.

O levantamento da poligonal, efetuado no dia 23 de Março de 2016, contou com qua-

tro pontos de apoio planialtimétrico: Quiosque (nomeado M0), SESI (nomeado M1), Coquei-

ros (nomeado M2) e Laboratório (nomeado M3). Estes pontos correspondem a marcos de

coordenadas conhecidas, previamente estabelecidas e devidamente materializados. Para a

criação da poligonal, foram utilizados 10 pontos além dos marcos. Estes pontos permitiram a

coleta de dados nas ruas ao redor do quarteirão no qual o prédio SESI está situado.

Os pontos levantados na poligonal serviram de apoio para o levantamento dos itens

urbanos de interesse, auxiliando no transporte das coordenadas. Ainda foram levantadas as

medidas das testadas e delimitações frontais dos imóveis, além de serem considerados nes-

te levantamento os seguintes detalhes: árvores, bueiros, lixeiras, passeios, postes de luz e

rampas de acesso. Para tanto, a fim de efetuar o levantamento destes detalhes foram reali-

zadas, aproximadamente, 300 irradiações.

Após os procedimentos realizados em campo, os dados obtidos foram processados no

software Topograph 98 SE, pertencente à Char Pointer Informática Ltda, no qual foi gerada

uma nuvem de pontos com coordenadas planialtimétricas (x, y e z) dos pontos de apoio e

detalhes. Esta ferramenta também possibilitou a realização automática dos cálculos neces-

sários para o transporte das coordenadas, bem como, a visualização do erro de fechamento

angular. Além disto, a nuvem de pontos foi utilizada no software Autocad (versão 2012), da

Autodesk, com o intuito de gerar a planta cadastral das ruas de interesse.
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Posteriormente a criação da planta cadastral, teve-se início à segunda etapa do traba-

lho, onde foram coletadas informações de cada imóvel para a geração dos boletins de ca-

dastro imobiliário. Este processo foi realizado por meio do aplicativo BCI Builder, desenvolvi-

do pelos autores, a fim de facilitar o preenchimento. Devido ao fato de este trabalho ter sido

desenvolvido para fins didáticos, as informações cadastrais dos imóveis foram criadas. A in-

terface do aplicativo BCI Builder é ilustrada na Figura 2.

FIGURA 2 – Aplicativo BCI Builder.
Fonte: Os Autores.

A utilização do aplicado BCI Builder facilitou a criação e organização da tabela de atri-

butos, contendo todos os dados cadastrais referentes aos imóveis levantados. Esta tabela,

gerada no formato TXT, foi incorporada à planta cadastral por meio do software ArcGIS, da

ESRI, onde a planta criada no software Autocad foi convertida para o formato shapefile, nati-

vo da plataforma ArcGIS e aceito em várias outras plataformas de geoprocessamento. Fina-

lizando assim a criação do Banco de Dados Cadastral. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio dos processamentos realizados no Topograph 98 foi possível identificar o

erro de fechamento angular de 11 segundos, sendo a tolerância de 18 segundos, obtida ten-

do em vista a precisão de 5 segundos da estação. Além disto, este software também foi utili-

zado para o transporte de coordenadas, calculando assim, as coordenadas para os pontos

de detalhes.
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Nesta etapa, os detalhes foram também agrupados em classes, contabilizando: 31 ár-

vores, 15 bueiros, 18 lixeiras, 28 postes e 2 rampas, além dos 81 pontos que representam

as fachadas dos imóveis e dos 159 pontos levantados para visualizar a extensão dos pas-

seios, totalizando assim, 334 pontos. A Figura 3 ilustra a distribuição espacial destes pontos

levantados.

FIGURA 3 – Distribuição espacial dos pontos levantados.
Fonte: Google Earth, adaptado pelos autores.

Posteriormente, com o auxílio dos softwares Autocad e ArcGIS, realizou-se o mapea-

mento das parcelas localizadas na área de interesse a fim de se obter os arquivos shapefi-

les referentes a cada parcela. Em seguida, as informações cadastrais preenchidas no apli-

cativo BCI Builder foram atribuídas aos arquivos  shapefiles. O resultado deste processo é

ilustrado na Figura 4. A criação deste banco de dados cadastral proporcionou uma maior fa-

cilidade de organização e visualização das informações levantadas, podendo estas ser facil-

mente analisadas e comparadas por meio das ferramentas disponibilizadas por softwares de

geoprocessamento. 
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FIGURA 4 – Banco de dados cadastral.
Fonte: O Autor.

Por meio da análise dos atributos levantados que compõem a estrutura urbana foi pos-

sível observar que a área de estudo apresenta uma boa condição de iluminação. Afinal, na

área de estudo foram levantados uma quantidade significativa de pontos de iluminação, sen-

do que, estes também apresentaram boa distribuição. Ainda em relação à iluminação públi-

ca, se analisarmos esta quantidade em relação ao perímetro do quarteirão (678m) é possí-

vel obter um distanciamento de aproximadamente 24 metros entre os postes de iluminação,

distância esta que pode ser considerada suficiente caso todos estejam em funcionamento.

Por outro lado, a quantidade de lixeiras presentes na área é reduzida, visto que nem

todos os proprietários adotam a utilização desta estrutura. Portanto, por meio do CTM reali-

zado se observou que a distribuição das lixeiras também não é regular e que estas são ge-

ralmente implantadas próximas à divisa do imóvel.

A quantidade e distribuição das rampas de acesso é outro aspecto importante que

pode ser analisado por meio do cadastro realizado. Na área levantada foram encontradas

apenas duas rampas de acesso, sendo ambas localizadas próximas e dando acesso a um

mesmo quarteirão.  Neste caso,  fica evidente a importância das informações obtidas por

meio do cadastro técnico, onde este trabalho proporciona aos responsáveis pela gestão do

município uma melhor visualização da distribuição das infraestruturas, favorecendo assim o

planejamento urbano. A Figura 5 ilustra a distribuição de todos os detalhes levantados.

133



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

FIGURA 5 – Planta cadastral da área de estudo.
Fonte: Os Autores.

A arborização  da  cidade  é  outro  aspecto  importante,  principalmente,  no  quesito

planejamento  ambiental.  Em  relação  ao  perímetro  levantado,  este  se  mostrou  bem

arborizado se comparado a outras áreas da cidade. Na área de estudo foram contabilizadas

27 árvores,  número este  que,  se  analisado sem considerar  sua  distribuição,  representa

aproximadamente uma árvore para cada 25 metros.  Porém,  se tomarmos como base a

sugestão da Organização das Nações Unidas (ONU) de estabelecer 12m² de área verde por

habitante, deveríamos ter aproximadamente uma árvore a cada dez metros de rua. Portanto,

a fim de aderir à sugestão da ONU seria necessário o plantio de outras 40 árvores nesta

área.

O sistema de drenagem é outro elemento de infraestrutura importante para os municí-

pios, sendo que além de requerer um gasto público significativo, em caso de mau funciona-

mento, pode ocasionar inundações. As inundações, por sua vez, causam grandes proble-

mas, como a inviabilização das vias, aumento das chances de contaminação e depredação
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do patrimônio público, além de colocar em risco a vida da população. Para a análise do sis-

tema de drenagem do município pode ser considerados a distribuição dos bueiros.

Em uma análise sucinta, os bueiros se mostram bastante concentrados, sem uma dis-

tribuição uniforme. Porém, esta análise não é capaz de definir se este sistema apresenta um

funcionamento adequado, sendo necessária a consideração do volume de água do escoa-

mento superficial, a permeabilidade do solo da área e a altimetria do terreno para se realizar

um estudo eficiente sobre o sistema de drenagem. Entretanto, pode ressaltar que dentre os

fatores a serem considerados, o CTM é capaz de fornecer dados de área e altimetria, além

de informações acerca da área asfaltada (impermeável). A Figura 6 apresenta um exemplo

de produto que pode ser obtido por meio do CTM realizado por topografia, a geração das

curvas de nível.

FIGURA 6 – Curvas de nível.
Fonte: Os Autores.

As calçadas, por outro lado, são de responsabilidade do proprietário do imóvel, porém,

regularizadas por normas municipais. De acordo com as normas apresentadas no plano di-
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retor da cidade de Monte Carmelo, os passeios devem apresentar tamanho mínimo de 2,5

metros. Porém, a situação encontrada é completamente distinta, sendo que a largura das

calçadas na área de estudo apresentou uma variação de 1,5 a 2 metros, bem abaixo do exi-

gido.

A largura das ruas é outro ponto que mostra inconsistência com o Plano Diretor do mu-

nicípio, o qual estabelece 12 metros como o valor mínimo de vias locais e 16 metros para

vias coletoras. Neste levantamento foi possível perceber que a Avenida Romualdo Rezende

e a Rua Goiás, consideradas vias coletoras, apresentam apenas 12 metros de largura. Já as

demais vias, caracterizadas como vias locais, variam com medidas entre 7 e 8 metros, tam-

bém abaixo das medidas estabelecidas nas normas municipais.

Em relação aos imóveis foi possível perceber que estes, apesar de apresentarem um

padrão na forma dos lotes, possuem grande variação em tamanho. Apesar do tamanho mé-

dio dos lotes levantados ser de 266 m², o menor lote possui uma área de aproximadamente

74 m², enquanto o maior possui uma área acima de 1200 m². Similarmente, o tamanho das

testadas apresenta ampla variação. As testadas apresentam um tamanho médio de 11 me-

tros, porém, os valores mínimos e máximos encontrados são respectivamente 5 e 41,62 me-

tros. Portanto, por meio do cadastro técnico multifinalitário foi possível perceber a grande

discrepância entre o tamanho dos lotes, fator este que reflete diretamente no valor médio

dos imóveis. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do presente trabalho possibilitou um melhor entendimento acerca da im-

portância e dos procedimentos envolvidos na implantação de um CTM, ilustrando de forma

prática os procedimentos de campo e de escritório, necessários para o levantamento e pro-

cessamento dos dados cadastrais. Neste trabalho, o levantamento dos dados foi realizado

por meio de métodos topográficos, sendo que, este procedimento, apesar de requerer um

maior tempo em campo, permite a coleta precisa de um conjunto de diversos detalhes que

poderiam não ser visualizados por meio de outros métodos de levantamento.

Além disto, a forma de organização do banco de dados cadastral permite a multifinali-

dade do cadastro técnico, onde os gestores públicos podem analisar os dados cadastrais de

acordo com as necessidades encontradas, considerando apenas os itens de interesse. Além

disto, o fato de as feições levantadas estarem georreferenciadas auxilia os gestores nas to-

madas de decisão, permitindo uma análise mais eficiente acerca da distribuição espacial

dos fatores de interesse.
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RESUMO:

Analisar  a  situação  do  Cadastro  Técnico  Multifinalitário  no  Brasil,  exige  uma  compreensão  de
inúmeros  fatores,  como  por  exemplo,  o  mapeamento  cartográfico  com  suas  finalidades  e
metodologias,  avaliar  a  deficiência  que  o  país  encontra  em  decorrência  deste  mapeamento,  a
legislação que tange os mapeamentos, bem como a legislação que regula o cadastro técnico rural e
urbano  do  Brasil.  Ao  avaliar  tais  fatores  pode-se  perceber  os  baixos  índices  em  qualidade  e
quantidade  de  mapeamentos  cartográficos  no  país,  de  modo  a  identificar  um  dos  principais
agravantes de tal problema, a deficiência na educação cartográfica da população.

Palavras-chave: Cadastro Técnico Multifinalitário, Cartografia, Educação Cartográfica.

1 INTRODUÇÃO

Uma das ciências mais antigas do planeta é a Cartografia. O ato de mapear permitiu

que sociedades primitivas pudessem se localizar no espaço por meio de “mapas” que des-
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creviam de forma rudimentar o terreno e acontecimentos do cotidiano. Com o decorrer dos

anos esta ciência foi evoluindo de forma a acompanhar os preceitos da sociedade buscando

cada vez mais propor soluções que envolvam dados geográficos.

Uma parte da Cartografia que pode se destacar é o cadastro técnico multifinalitário

que primeiramente foi visto como uma ferramenta de estruturação urbana que facilitaria o

controle do Estado sobre o uso e ocupação do solo, bem como, há arrecadações de tributos

e permitiria um desenvolvimento mais igualitário e sustentável.

Segundo Loch (2001) o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) se caracteriza como

uma base oficial de um conjunto de informações referentes à unidade territorial se baseando

em três pontos essenciais como a medição e representação cartográfica do meio, a legisla-

ção sobre o uso e ocupação do solo, e o desenvolvimento econômico do ocupante da terra.

O cadastro técnico mutifinalitário deve considerar e atender todos os aspectos admi-

nistrativos que proporcionem a integração da juridicidade das ações cadastrais com as téc-

nicas adequadas, engajando assim um aproveitamento cadastral.

Um Estado que não possua pessoas instruídas, capazes de executar um cadastro téc-

nico mutifinalitário adequado, passa a não ter controle eficaz sobre o seu território, isto impli-

ca de forma negativa o desenvolvimento econômico, social e sustentável e acentua outros

fatores problemáticos como as condições de precariedade da sociedade não só brasileira,

mas a sociedade mundial como um todo.

2 MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO NO BRASIL E NO MUNDO

Uma vez que o mapeamento cartográfico tem por finalidade representar e sintetizar

por meio de mapas informações históricas, politicas econômicas, físicas e biológicas de dife-

rentes lugares do mundo, torna-se de grande importância apresentar a situação atual do

mapeamento cartográfico pelo mundo. Para isso toma-se como exemplo Brasil e Estados

Unidos, haja vista que o mapeamento do território brasileiro ainda é escasso, se comparado

aos países desenvolvidos. 

De acordo com Régis Filho et al. 2008, umas das dificuldades da cartografia brasileira

é a padronização de dados cartográficos, justificada pelo fato de que a cartografia atual bra-

sileira não dispõe de normas técnicas quando à padronização. Soma-se ainda, a dificuldade

que o Sistema Cartográfico Nacional possui em atender igualmente a demanda de diversas
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organizações e usuários de dados cartográficos, visto que estes não são disponibilizados

uniformemente em abrangência nacional.

Por outro lado, segundo Régis Filho et al. 2008, os dados cadastrais nos Estados Uni-

dos variam de estado para estado, cidades e municípios, ou seja, cada Estado, cidade e

município possuem seus próprios padrões para trabalho. Por exemplo, a cidade de Brid-

gewater, no estado de Massachussets está a frente de muitas cidades do estado, uma vez

que possui um website dedicado à implementação dos Sistemas de Informações Geográfi-

cas  (Figura 1).

FIGURA 1 – Mapa do estado de Massachussets onde o grau de desenvolvimento dos dados
digitais é apresentado de acordo com a legenda. 

Fonte: Régis Filho et al. 2008

Portanto, até então ocorre uma distribuição desigual de dados cadastrais nos Estados

Unidos, porém o problema pertinente a este tema dá-se a respeito da unificação da carto-
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grafia nacional, visto que será preciso um intenso esforço de comunicação entre os dados

de cada estado.

3 A DEFICIÊNCIA CARTOGRÁFICA BRASILEIRA

O Brasil por ser um país de grandeza continental com 5570 municípios e uma área de

8.547.403 Km2 apresenta uma grande deficiência em questão de mapeamento do seu terri-

tório, porém, essa deficiência não se deve somente a isso, o que deve também ser conside-

rado o fato da falta de informação sobre a importância do mesmo, bem como a falta de re-

cursos financeiros e de profissionais capacitados para realizar tal função. 

De acordo com Pereira et. al. (2003), a Cartografia desenvolve-se como instrumento

de suporte essencial às áreas social (eleita prioritária pelo Governo Federal), agrícola, de

segurança e energética. 

A sua contribuição é real e necessária aos grandes desafios com que se defrontam to-

dos os níveis de governo, seja na integração nacional, políticas regionais e urbanas, demar-

cação fundiária, informações sobre meio ambiente e recursos naturais, plano diretor das ci-

dades, etc. (PEREIRA et. al. 2003).

De acordo com Loch (2007), a cultura cartográfica brasileira ficou muito atrelada a

questão da precisão necessária aos mapas, sem haver uma preocupação com a necessida-

de de mapas temáticos que retratem a realidade ocupacional do território desde o nível fe-

deral, estadual e principalmente dos municípios. 

A deficiência em documentos cartográficos é um dos principais problemas na implanta-

ção de projetos no Brasil, pois geralmente esses documentos não representam adequada-

mente o território, seja por escalas incorretas, ou até mesmo em questão de padrões de

qualidade dos produtos.

De acordo com Loch (2007), o Brasil precisa investir na reavaliação da cartografia ca-

dastral para as áreas rurais, e ainda definir leis e critérios com padrões mínimos para a car-

tografia e o cadastro de áreas urbanas.

4 LEGISLAÇÃO CARTOGRÁFICA BRASILEIRA

O DECRETO-LEI N° 243, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 fixa as diretrizes e bases

da Cartografia Brasileira e dá outras providências, porém essa legislação é antiga, e não

considera os avanços tecnológicos dos últimos tempos.
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De acordo com Pereira et. al. (2003), a revisão da legislação não é necessária apenas

em decorrência dos avanços tecnológicos, uma vez que as normas técnicas têm sofrido atu-

alizações constantes para acompanhar a evolução tecnológica no que tange aos levanta-

mentos. 

A revisão da legislação segue dois sentidos: apoio ao desenvolvimento econômico e

social do país abrangendo as peculiaridades dos diversos setores da economia nacional e a

utilização do desenvolvimento da política de segurança do país, notadamente na identifica-

ção e demarcação de fronteira e pontos e áreas sensíveis, pois estes são os principais fins

dos produtos cartográficos no Brasil.

5 LEGISLAÇÃO CADASTRAL BRASILEIRA 

5.1 Estatuto da Terra

O Estatuto da terra, de forma geral, pode ser compreendido como o momento em que

o governo passou a assegurar a cada cidadão a oportunidade de acesso à propriedade da

terra, condicionada pela sua função social. 

Dessa forma o estatuto da terra foi o marco inicial do cadastro no Brasil, visto que re-

gulamenta os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para fins de exe-

cução de reforma agrária. Contudo, visto as dimensões continentais do Brasil, esta obriga-

ção legal foi somente parcialmente cumprida, ficando montantes de terras que foram ocupa-

das e jamais  foram medidas segundo as exigências  do cadastro  e  do Registro  Público

(LOCH, 2007).

Com o intuito de tentar mitigar tal fato, foi criado o Instituto Nacional de Reforma Agrá-

ria – INCRA com o objetivo de controlar a distribuição das propriedades rurais brasileiras de

todo o território nacional. 

5.2 Lei de responsabilidade territorial urbana

O Projeto de Lei (PL) 3.057/00, denominado Lei de Responsabilidade Territorial Urba-

na, é um projeto de lei que disciplina a regularização fundiária e o parcelamento do solo nas

cidades. As principais diretrizes estabelecidas neste projeto de lei é definição das responsa-
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bilidades na implantação de infraestrutura nos parcelamentos urbanos, bem como o estabe-

lecimento de normas específicas para a regularização fundiária e registro imobiliário. 

As suas implicações no cadastro técnico multifinalitário refere-se ao avanço na área

registral. Por exemplo, a concentração de dados na matrícula de um imóvel levará à desbu-

rocratização e proporcionará maior  facilidade de acesso aos financiamentos imobiliários,

haja vista que informações sobre limitações legais, administrativas e convencionais (urba-

nísticas, ambientais, etc.) do imóvel ficarão centralizadas em um único documento.

Não obstante, este projeto de lei visa estabelecer, nos moldes da lei do georreferencia-

mento de imóveis rurais (Lei 10267/01), uma lei que transformará a regularização fundiária

urbana, com normas bem definidas e amparo legal, bem como definir métodos de demarca-

ção dos limites dos imóveis, a precisão mínima necessária e quem serão os profissionais

responsáveis pelos levantamentos.

6 SITUAÇÃO CADASTRAL URBANA BRASILEIRA

Pode-se afirmar que o cadastro técnico no Brasil só passou a ganhar importância a

partir do século XX, devido ao crescimento demasiado das cidades brasileiras. No ano de

2003 foi criado o Ministério das Cidades, com a finalidade de avaliar a sustentabilidade das

cidades, surgindo uma forte interação do Ministério com as Universidades que oferecem cur-

sos na área de cadastro Técnico (LOCH, 2007).

Contudo, para Loch (2007), apesar de certa forma, existir políticas públicas que incen-

tivem o cadastro técnico no Brasil, a cartografia sistemática brasileira é antiga, de meados

do século XX. Devido o mapeamento cartográfico do país ter  sido originário de escalas

1/50.000 ou 1/100.000,  torna-se inadequado para projetos de gestão territorial,  principal-

mente no que tange a projetos relacionados a estrutura fundiária de minifúndios, por exem-

plo. 

Por outro lado, embora o Brasil disponha de modernas técnicas de levantamento, pro-

cessamento e análise de dados espaciais, isso não é refletido na sua situação cadastral atu-

al. Nesse sentido, Santos et al. (2013) aponta como consequência que as atividades cadas-

trais do país não têm sido eficientes em evitar graves danos para o país, como se observa

nos casos de prejuízos causados por desastres naturais nos últimos anos, por exemplo. 
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Analisando-se a atual estrutura do cadastro brasileiro, o descompasso entre o domínio

tecnológico e a eficiência da sua aplicação no âmbito cadastral está no campo conceitual. A

aplicação de tecnologias sofisticadas deve ser apoiada em conceitos sólidos e perenes,

para garantir o retorno do investimento em termos de benefícios para a sociedade (Santos

et al. 2013).

7 CONCLUSÕES

O Brasil, por ser um país de dimensão continental, e formador de um número bem re-

duzido de profissionais que trabalham de forma direta ou indireta com a Cartografia, apre-

senta baixos índices seja em quantidade como também em qualidade sobre o mapeamento

de seu território.

Esses baixos podem ter influência direta da deficiência de ensino cartográfico nas es-

colas, visto que grande parte dos alunos que terminam o ensino fundamental sem se quer

sabem localizar o Brasil em um mapa mundi. Esses resultados são ainda piores, pois exis-

tem profissionais que já fizeram algum curso superior e também não sabem se quer identifi-

car a localização do Brasil na América.

Uma maneira de buscar melhoras nas questões relativas a ciência Cartografia no Bra-

sil, seria por meio de uma educação mais dinâmica, de modo que os alunos tenham total

concepção entre significado e significante, fazendo com que os estudos sobre Cartografia

não sejam deficientes.
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GEOMARKETING NO AUXÍLIO DA EXPANSÃO DE FRANQUIAS DE
UMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
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RESUMO EXPANDIDO

O avanço do conhecimento da superfície terrestre e a grande quantidade de dados

que podem ser manipulados estimularam o desenvolvimento e a utilização de softwares es-

pecíficos voltados para o desenvolvimento de uma cartografia apoiada pelo uso de computa-

dores e à análise desses dados. Assim, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) pos-

sibilitaram o tratamento de grande volume de dados e a elaboração de análises mais com-

plexas (FURLAN, 2011).

O SIG é utilizado para a produção de mapas, para análise espacial e para armazena-

mento de informações. Tem como característica principal integralizar várias informações es-

paciais (cadastro urbano e rural, dados cartográficos, imagens de satélites, dentre outras)

em uma mesma base de dados e oferecer mecanismos de visualização e de consulta dessa

base (LARCEDA, 2010).

Tradicionalmente direcionados aos estudos ambientais, esses sistemas podem ter ou-

tros  enfoques (HAMADA; GONÇALVES,  2007).  Uma das aplicações é  o chamado geo-

marketing, que pode auxiliar empresas públicas e privadas no planejamento de ações volta-

das a melhor atender e satisfazer seus clientes atuais e potenciais. Neste sentido, esse tra-

balho tem por  objetivo mostrar  como o geomarketing adicionado à análise de mercado,

usando o SIG, pode propiciar melhor desempenho às empresas.

A justificativa desse trabalho se faz no viés acadêmico e social uma vez que em tem-

pos de competitividade é essencial oferecer no campo empresarial, opções de melhor posi-
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CARTOGRÁFICA – marinaoliveiraeac@yahoo.com
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cionar-se perante os clientes. Especialmente para a área de gestão, a divulgação deste es-

tudo se faz essencial porque, apesar do tema geomarketing não ser atual para as empresas,

são poucos os trabalhos que oferecem resultados nessa área do conhecimento (FAGUN-

DES et al, 2008). Assim, a metodologia empregada foi o levantamento bibliográfico para

confecção de estudo de caso sobre a expansão dos negócios – abertura de franquias – de

uma clínica odontológica de São Paulo.

No mundo atual corporativo é essencial que se interprete e compreenda as necessida-

des dos clientes e seus potenciais de compra, a fim de atrai-los e, mais do que isso, buscar

sua fidelização. Porter (1989) afirma que o sucesso das empresas é medido a partir de sua

capacidade de ter acesso às informações sobre seus clientes e tomar decisões que fomen-

tem a inovação e a produtividade do serviço prestado.

Separar os clientes atuais e potenciais com características e comportamentos simila-

res é, portanto, estratégia essencial do marketing, a que se denomina segmentação de mer-

cado, ou seja, subdividir consumidores potenciais com conjuntos de necessidades similares.

Essa ação proporciona a descoberta de demandas reprimidas, revelando novas oportunida-

des de desenvolver produtos e serviços específicos que resultem em melhor desempenho

empresarial (KERIN; PETERSON, 2009). Com estratégias de segmentação de mercado é

possível  que uma empresa busque um posicionamento diferenciado utilizando ações de

marketing integrado – produto, preço, praça/distribuição e promoção/comunicação – visando

atender este ou aquele nicho de mercado (FERRELL; HARTLINE, 2014).

Para uma atuação corporativa eficaz, importante se faz utilizar ações sistematizadas, o

que, segundo Las Casas (2011), é exequível por meio de ferramentas como a pesquisa de

mercado e o SIM – Sistema de Informação de Marketing – complementares à gestão empre-

sarial. O SIM se caracteriza pela produção e análise de informações, numa base digital or-

ganizada, disponíveis para a tomada de decisão (DIAS et al, 2005). As informações geradas

pelo SIM geralmente se referem as faturas; as pesquisas; as vendas; os lucros e as previ-

sões de mercado, dentre outras (LAS CASAS, 2011). O cruzamento de dados (fontes inter-

nas e/ou externas à empresa) é o que representa o sistema alfanumérico responsável pela

atuação efetiva do geomarketing.

Para a atuação do geomarketing, o SIG engloba três variantes da tecnologia – banco

de dados, capacidade gráfica, análise espacial de dados – que unido ao SIM pode servir

para  uma  ampla  variedade  de  aplicações  no  contexto  empresarial  (MAGUIRE;  GOOD-

CHILD; RHIND, 1993).

O geomarketing busca atuar como ferramenta de inteligência, por meio de dados es-

paciais, analisando fatores mercadológicos com o intuito de revelar potencialidades de um

local geográfico que tenham características comuns às estratégias e os planos de ação das
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empresas (SEABRA, 2014). Chasco (2003) sintetiza o processo de geomarketing em três fa-

tores: dados estatísticos e cartográficos, tratamento de dados e estudos de mercado, confor-

me Figura 1.

Figura 1: Elementos de um sistema de geomarketing.
Fonte: Chasco (2003, p.8)

 

Optou-se trazer os resultados da pesquisa e não o aprofundamento das técnicas de

análise de dados coletados. A clínica odontológica é a personificação de sua fundadora. O

negócio, segundo sua proprietária, foi idealizado para atender a denominada Classe C brasi-

leira. Para tanto, necessário se fazia perceber, dentre as regiões brasileiras, as que mais se

identificavam com o perfil do cliente atendido pela clínica. Segundo dados da fundadora da

clínica, seus clientes buscam: (i) qualidade voltada ao padrão dos materiais e modernidade

nos equipamentos; (ii) conforto, fruto da infraestrutura e atendimento; (iii) conveniência, to-

das as especialidades em um só lugar e (iv) preço justo, parcelamento próprio e condições

comerciais. 

No ano de 2005, ao atingir a marca de 23 clínicas na cidade de São Paulo, a proprietá-

ria, enxergando uma oportunidade de expandir seu negócio, e unindo informações de mer-

cado a dados geográficos, buscou formatar sua empresa no sistema de franquias. Como re-

sultado, a possibilidade de atuação em todos os territórios brasileiros a partir do geomarke-

ting trouxe desenvolvimento e diferenciação de mercado à empresa.

A princípio, foram identificados os dados geográficos do mercado, que mostraram as

regiões com maior tendência econômico-demográfica para consumidores da classe C, pos-

teriormente foram selecionados e recrutados os parceiros (odontólogos) com interesse em

investir em franquias, utilizando  ações de marketing integrado, conforme Ferrell e Hartline

(2014).  Com um acompanhamento muito próximo dos franqueados, que tem o apoio da

franqueadora (a clínica odontológica), foi possível buscar a expansão gradativa do negócio.
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Segundo informações da fundadora, as clínicas têm a padronização da infraestrutura e dos

serviços como fator preponderante no modelo de negócio. Assim, as franqueadas possuem

características que são próprias do sistema formatado de franquias.

Depois  de 11 anos trabalhando neste formato (dados geográficos, unidos a informa-

ções mercadológicas) a marca alcançou 154 unidades em operação e 34 em fase de im-

plantação, atuando em dezesseis estados brasileiros, além do Distrito Federal. Destacam-se

o estado de São Paulo (128 clínicas), seguido pelos estados do Rio de Janeiro (06), Espírito

Santo (04), Bahia (03), sendo que os demais possuem entre 01 e 02 clínicas no sistema de

franquia.

Percebe-se que a partir do geomarketing bem aplicado no sentido de analisar as me-

lhores localidades para a abertura de franquias da clínica odontológica, vários pontos favo-

ráveis podem ser destacados no negócio, o que dentre outros, evidencia-se: serviços de

qualidade a preços justos e compatíveis com o público-alvo; valores organizacionais em

consonância com o mercado em ascensão; e política de expansão baseado no conceito do

franchising.  Tais  fatores  positivos  levaram ao  crescimento  tanto  do  número  de clientes,

quanto ao aumento do ticket-médio por cliente, que vêm se conscientizando cada vez mais

da importância de uma saúde bucal de qualidade.
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LIMITES MARÍTIMOS DOS ESTADOS BRASILEIROS E A SUA
RELAÇÃO COM A DISPOSIÇÃO DA CAMADA PRÉ-SAL
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RESUMO:

A grande extensão marítima brasileira proporciona ao país diversos benefícios, seja para o turismo ou
para o desenvolvimento de atividades econômicas. Além disto, a descoberta de jazidas de petróleo na
camada pré-sal, coloca o Brasil entre os países que possuem as maiores reservas petrolíferas do
mundo, alavancando a economia do país. O propósito do presente trabalho é apresentar conceitos
gerais acerca do Direito do Mar, além de analisar a distribuição geopolítica da camada pré-sal em
relação às divisões marítimas interestaduais no território brasileiro, o que interfere diretamente com a
distribuição dos Royalties do petróleo.

Palavras-chave: Direito  do  Mar;  camada  de  pré-sal;  divisões  marítimas  interestaduais;
royalties do petróleo.

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade a luta pela posse de território se destaca na his-

tória. As tantas guerras causadas pela colonização são exemplos da necessidade humana

pela divisão de bens, ou melhor, pela afirmação de posse. Durante o período das grandes

navegações, a afirmação da posse era voltada a terra, que era vista como bem maior do

qual era possível extrair recursos e produzir riquezas das mais diversas naturezas. Entretan-

to, com o passar dos anos, vinculada a ideia de Estado, o termo posse se tornou mais

abrangente, englobando, por exemplo, direitos aéreos e marinhos. A Convenção das Na-

ções Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), a qual foi assinada no dia 10 de Dezembro
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de 1982, teve o propósito de estabelecer os limites marítimos dos países costeiros (FER-

REIRA NETO, 2010). Esta convenção visou promover não apenas as fronteiras marítimas

legais para os países, mas também assegurar a definição de políticas gerais para a explora-

ção dos recursos naturais do mar.

O presente trabalho4 visa apresentar alguns conceitos gerais acerca do Direito do Mar

e do Mar Territorial Brasileiro. Além de apresentar a delimitação do mar territorial dos esta-

dos brasileiros, a fim de se estabelecer a área de exploração do pré-sal que corresponde a

cada um dos Estados-membro abrangidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Direito do mar

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar teve como objetivo principal

estabelecer diretrizes para reger o uso do mar, o qual representa um importante meio de trá-

fego para a comunidade mundial (SFERELLI, 2010). Nesta convenção foram estipuladas as

dimensões das áreas marítimas de direito aos países litorâneos, abrangendo assim, os te-

mas: Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. 

Mar Territorial pode ser definido como sendo a extensão do mar, englobando seu es-

paço aéreo e subsolo, que se estende desde a linha de base da costa do país até uma dis-

tância de 12 milhas náuticas, o que corresponde a 22 km. Esta área é de total soberania do

Estado em que se situa, respeitando as normas da Convenção do Direito do Mar (SFEREL-

LI, 2010).

Por outro lado, a Zona Contígua representa uma área reservada para ações de fiscali-

zação, referindo-se a questões de saúde, alfândega, imigração e disciplina dos portos. Esta

faixa pode se estender por mais 12 milhas náuticas após o limite do Mar Territorial (FERREI-

RA NETO, 2010).

Outra zona marítima estabelecida na convenção é a Zona Econômica Exclusiva (ZEE),

que representa uma área adjacente ao Mar Territorial, com extensão de 188 milhas náuticas

(aproximadamente 348 km). Esta zona é destinada a fins de exploração pelo Estado (BRI-

TO, 2006). Por outro lado, a Plataforma Continental representa o leito e o subsolo submerso

que não exceda 200 metros de profundidade. A Figura 1 ilustra a divisão dos limites do mar.

4 Trabalho realizado na disciplina Agrimensura Legal (2016-1), do curso de Engenharia de 
Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal de Uberlândia. 
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FIGURA 1 – Limites do Mar
Fonte: FERREIRA (2010).

 De acordo com a Convenção sobre o Direito do Mar, caso a Plataforma Continental

exceda as 200 milhas náuticas da ZEE, ou seja, ainda não tenha atingido os 200 metros de

profundidade, o limite marítimo do Estado passa a ser o limite da plataforma, não excedendo

350milhas náuticas (FERREIRA NETO, 2010). Neste caso, esta fica conhecida como Plata-

forma Continental Estendida.

A fim de fazer uso desta extensão, os países devem fornecer mapas e informações

para a Comissão de Limites da Plataforma Continental, estabelecida pela CNUDM como for-

ma de controle do uso destas áreas.

2.2 Mar territorial brasileiro

Além da grande extensão marítima que correspondem ao Mar Territorial e a Zona Eco-

nômica exclusiva, o mar brasileiro ainda conta com uma significativa extensão da plataforma

continental.

Devido ao fato da ZEE e da Plataforma Continental Estendida compreenderem juntas

mais da metade do território terrestre do Brasil, a área marítima brasileira é conhecida como

Amazônia Azul. A Figura 2 ilustra as áreas de extensão da plataforma continental (área lis-

trada). 
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FIGURA 2 – Limites da Zona Costeira
Fonte: MMA (2016a).

Com esta extensa faixa marítima, o Brasil possui grande dependência do mar em rela-

ção à economia do país. O mar representa um importante meio de transporte de mercadori-

as, além de ser utilizado para atividades de pesca e de exploração de petróleo e de outros

recursos. Neste sentido, se faz necessário a adoção de normas reguladoras para a utiliza-

ção do espaço marítimo.

O Decreto no 5.300/04, em âmbito nacional, estabelece limites, princípios, metas, ins-

trumentos para gestão e regras de uso e ocupação da zona costeira (BRASIL, 2004).

Os instrumentos para Gerenciamento Costeiro são: Plano Nacional de Gerenciamento

Costeiro (PNGC), que apresenta um conjunto de diretrizes para as diversas esferas de go-

verno e áreas de atuação; Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF), plano com ações

estratégicas  para  integração  de  políticas  públicas;  Plano  Estadual  de  Gerenciamento

(PEGC), implementa políticas estaduais, tendo como base o PNGC;  Plano Municipal de Ge-

renciamento Costeiro (PMGC), implementas políticas municipais; Sistema de Informações

do  Gerenciamento  Costeiro  (SIGERCO),  integra  informações  georreferenciadas  sobre  a

zona costeira; Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA), para avalia-

ção das metas de qualidade socioambiental;  Relatório  de Qualidade Ambiental  da Zona

Costeira (RQA-ZC), avalia a eficiência das ações;  Zoneamento Ecológico-Econômico Cos-

teiro (ZEEC), orienta a ordenação territorial; e, Macrodiagnóstico da zona costeira, reúne in-
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formações a nível nacional sobre as características físico-naturais e socioeconômicas das

zonas costeiras (MMA, 2016).

2.3 Território marítimo dos estados brasileiros

Apesar de terem sido definidas em 1988, há uma grande discussão acerca dos méto-

dos utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a delimitação

das divisas estaduais marítimas. Diversas propostas legislativas visando mudanças nos cri-

térios para delimitação marítima estão sendo analisadas, sendo que algumas propõem uma

delimitação por meio de linhas paralelas e meridianas, enquanto outras requerem a conside-

ração de índices de proporcionalidade referentes à extensão litorânea.

De acordo com a legislação são dois os critérios a serem utilizados para a delimitação

das divisas interestaduais: o primeiro, aplicado à maior parte do litoral brasileiro, que leva

em consideração a linha de baixa-mar das cartas náuticas, prolongando linhas a partir de

um ângulo de 90º até o limite da plataforma continental; e o segundo, aplicado em trechos

onde o litoral  apresenta reentrâncias profundas ou saliências ou uma série de ilhas, por

meio de linhas de base retas ligando pontos apropriados, sendo estes pontos definidos no

Decreto no 1.290, de 1994, pela Marinha Brasileira (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DE SANTA CATARINA, n.d). A Figura 3 ilustra as divisas marítimas entre os estados litorâ-

neos do Brasil.

FIGURA 3 – Limites interestaduais
Fonte: IBGE (2016).
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2.4 Área de exploração do pré-sal

A Plataforma Continental brasileira é de suma importância para o Brasil. A descoberta

das jazidas de petróleo na zona pré-sal coloca o Brasil entre os países com as maiores re-

servas petrolíferas do mundo. 

O polígono do pré-sal corresponde a uma área de aproximadamente 149.000 km²,

abrangendo o litoral entre os estados de Espírito Santo e Santa Catarina. A Figura 4 ilustra a

localização do polígono do pré-sal. 

FIGURA 4 – Polígono do Pré-sal
Fonte: os autores.

2.5 Direito sobre a exploração do pré-sal

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi implantada

pelo Decreto no 2.455, de 14 de janeiro de 1998, com o intuito de regular as atividades que

integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos biocombustíveis no Brasil.

Uma das funções destinadas à ANP é a promoção de rodadas de licitações para a ex-

ploração e produção de petróleo no Brasil. No caso das áreas do pré-sal, a Lei no 12.351, de

22/12/2010, estabelece a adoção do regime de partilha da produção, cabendo ao Conselho

Nacional de Política Energética (CNPE) decidir realizar licitações ou contratar diretamente a

Petrobras, de acordo com o interesse nacional (ANP, 2016).

No regime de partilha, estabelecido pela Lei  no 12.351/10, o contratado exerce, por

sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção, de-
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vendo atribuir à Petrobras uma participação de pelo menos 30% no consórcio contratado

(BRASIL, 2010).

Em função da exploração e outras atividades nas áreas dos estados e municípios, os

royalties são distribuídos como forma de compensação financeira,  sendo que,  a Lei dos

Royalties, de no 12.858, estabelecida em 09 de setembro de 2013, define que 75% da par-

cela de participação da exploração do pré-sal deve ser destinado à educação e 25%, para a

Saúde (BRASIL, 2013).

3 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA AVALIAÇÃO DOS LIMITES DO PRÉ-SAL

Primeiramente, para o desenvolvimento deste trabalho houve um levantamento biblio-

gráfico acerca das leis e decretos pertinentes ao Direito do Mar e às divisões do mar brasi-

leiro entre os estados e municípios.

Visando analisar as divisas marítimas entre os Estados-membros, bem como a locali-

zação e extensão do polígono do pré-sal foram utilizados dados vetoriais disponibilizados

pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis (ANP). Os dados referentes à batimetria do Brasil foram obtidos por meio

do website da CPRM, enquanto que os dados sobre a área do pré-sal e das divisões inte-

restaduais e limites marítimos do Brasil foram obtidos por meio do website da ANP.

Este conjunto de dados, aplicados ao software ArcMap (versão 10) cuja licença está

disponível para o Instituto de Geografia/Laboratório de Sistema de Informação Geográfica

do curso de engenharia de agrimensura e cartográfica (UFU/Monte Carmelo), foi utilizado

com o propósito de determinar a área do pré-sal presente nos limites legais de cada um dos

estados brasileiros diretamente envolvidos e verificar inconsistência da lei e os interesses

políticos para a divisão desse recurso natural.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a área aproximada do pré-sal localizada para os Estados de Es-

pírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os estados envolvidos nessa exploração

petrolífera. Os valores descritos nesta tabela representam uma estimativa obtida por meio

da análise dos dados considerados, sendo que estes auxiliam visualizar a grande diferença

entre as áreas de exploração destinadas a cada um destes estados. Além disto, o mapa da

distribuição legal do polígono pré-sal pode ser visualizado na Figura 5.
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TABELA 1 – Área aproximada do polígono pré-sal por estado
Estado Área (km²)

Espírito Santo 9.212
Rio de Janeiro 82.134

São Paulo 54.987
Fonte: os autores.

FIGURA 5 – Distribuição legal do polígono pré-sal entre os estados brasileiros.
Fonte: os autores.

Devido ao fato de possuir a maior parte do pré-sal em seu território, o Estado do Rio

de Janeiro recebe a maior parte dos royalties do petróleo, seguido pelo estado de São Paulo

e, por fim, o estado do Espírito Santo.

Além disto, por meio do estudo da bibliografia pertinente ao tema, foi possível observar

a existência de vários projetos de lei que visam à alteração dos métodos de divisão dos limi-

tes interestaduais marítimos. Grande parte das propostas de mudanças é proveniente do es-

tado do Paraná, que acredita estar sendo prejudicado pelo método adotado pelo IBGE para

divisão dos limites marítimos. Uma das propostas sugeridas estabelece a divisão por meio
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do uso de paralelos e meridianos. Caso esta proposta seja aceita o estado do Paraná passa

a possuir uma parcela da área do pré-sal, entrando na divisão dos royalties do petróleo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descoberta da camada de pré-sal no território marítimo brasileiro coloca o Brasil en-

tre os maiores produtores de petróleo do mundo, trazendo grandes benefícios à economia

do país, colocando o país entre os maiores produtores de petróleo do mundo.

O estudo da legislação brasileira permitiu concluir que as regras atuais do país para

delimitação das fronteiras marítimas entre estados e municípios induzem a concentração de

royalties em poucos municípios. Neste sentido, se faz necessário discutir a divisão dos re-

cursos naturais com o intuito de definir a melhor forma de divisão. Dentre as propostas já re-

alizadas, o uso de paralelos e meridianos para delimitação das fronteiras marítimas pode ser

utilizado a fim de amenizar as diferenças entre as áreas estabelecidas para cada estado e

seus municípios.
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RESUMO: 

A presença  de  clorofila  na  água  interfere  a  coloração  alterando  sua  radiância,  sendo  assim,
registradas por sensores orbitais.  No contexto  de pesquisas realizadas na China pelo  laboratório
ICube-SERTIT  da  Universidade  de  Estrasburgo  inseriu-se  o  lago  Baidang.  Os  objetivos  desta
pesquisa consistiram em gerar e analisar uma série temporal (de dezembro de 2014 a fevereiro de
2016) da vegetação aquática do lago. Para isto foram utilizadas um total de 17 imagens de satélites
(Landsat-8,  SPOT5 e SENTINEL-2A) e utilizou-se as bandas do visível,  infravermelho próximo e
médio,  que representam melhor  destaque na interpretação da vegetação e o índice radiométrico
NDVI para a análise. Os processamentos e a máscara média da vegetação foi gerada no  software
ERDAS 2011 e apresentou uma grande taxa de biomassa em 3 porções do lago, que chegam a 76%,
revelando que a antropização e a rizicultura contribuem para este ocorrido.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso a gestão dos recursos hídricos representa uma participação decisiva da po-

pulação e órgãos gestores em todo o mundo e envolve tensões em muitas áreas, e há a ten-

dência de aumentarem com as drásticas alterações climáticas que vem ocorrendo ao longo

das últimas décadas.

Os ecossistemas de água doce ao longo do Rio Yangtzé na China são muito dinâmi-

cos, sujeitos a fortes variabilidades intra-sazonais e interanuais. Essa dinâmica gera uma

alta biodiversidade e produção dos recursos agrícolas e da piscicultura, importante fonte de

renda da população local.

Estes ciclos de interação humano-naturais estão fortemente acoplados e muitas vezes

são frágeis e o seu bom funcionamento depende de um equilíbrio complexo. Para preservá-

lo, é necessário ter informações e atualizações de confiança, a fim de se qualificar e, se pos-

sível quantificar estes sistemas hidrológicos e hidráulicos.

Neste sentindo, o sensoriamento remoto (SR) surge como uma ferramenta indispensá-

vel nos estudos de macrófitas. O emprego do SR em estudos de sistemas aquáticos tem

sido ampliado desde o final do século passado e demanda, com seu uso, novos estudos co-

nexos à acurácia dos dados obtidos e ao incremento de novas técnicas de análise (APARÍ-

CIO; BITENCOURT, 2015). 

O laboratório ICube onde aloja o SERTIT (Service Régional de Traitement d’Images et

de Télédétection) monitora três lagos província de Anhui, na China (Wuchang, Shenjin e o

Baidang) a partir de dados de observação da Terra, tanto em termos de altura da coluna

d’água, cobertura e desenvolvimento de vegetação aquática.

No contexto da análise temporal da superfície aquática e do crescimento e dispersão

de macrófitas no lago Baidang torna-se relevante esta pesquisa pois é possível concluir por

meio da cartografia quais os fatores que possam interferir estes acontecimentos. Se a antro-

pização está associada ou não ao crescimento célere de plantas no lago e se as práticas

agrícolas influenciam negativamente no ecossistema da área.

O lago Baidang está localizado na província de Anhui, na China, fuso 50N (Figura 1),

próximo do rio Yangtzé, na sua parte jusante, na cidade de Chizhou. O lago possui uma área

de cerca de 40 km² e é alimentado principalmente pelo rio Luochang, ao norte e descarga

através de um canal no rio Yangtzé, ao sul. Suas margens são caracterizadas por uma agri-

cultura forte.
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FIGURA 1 – Lagos da Província de Anhui
Fonte: © SERTIT (2016)

O lago que já era pouco profundo, foi artificializado e na sequência houve a construção

de uma barragem, fazendo com que perdesse a relação hidráulica natural com o rio Yangt-

zé. Este processo de intervenção humana associada a atividade agrícola explica em parte o

desenvolvimento da vegetação sobre grande parte do lago ao longo do tempo.

Os objetivos desta pesquisa foram o de gerar e analisar o potencial de uma série tem-

poral com três tipos de sensores orbitais Lansat-8, SPOT5 e Sentinel-2A e identificar através

da criação de uma máscara média do período analisado (dezembro de 2014 a fevereiro de

2016) quais são as localidades onde houve as maiores e menores taxas de concentração de

vegetação. 

Especificamente, é apresentada a metodologia empregada no processamento e análi-

se das imagens dos diferentes satélites. Somando-se a isto, são explicitados o mapa con-

tendo a variabilidade da vegetação nas épocas consideradas e as temperaturas médias se-

manais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em pesquisas de SR, a utilização de imagens de satélite como matéria prima para a

produção de mapas é uma das grandes inovações no segmento do geoprocessamento, pois

possibilita uma gama enorme de análises espaciais e temporais. 

A redução dos recursos naturais  devido à ação antrópica,  estimula uma constante

aquisição de informações ambientais espaço-temporais com o objetivo de compreender pa-
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drões de uso e ocupação e organização do homem no espaço. Para tanto, a utilização de

imagens de satélite para fins de mapeamento, planejamento e monitoramento ambiental tem

sido realizada há várias décadas. (ALVARENGA; MORAES, 2014).

FIGURA 2 – Bandas espectrais dos satélites ópticos utilizados neste estudo
Fonte: © SERTIT (2016)

A vegetação sadia apresenta alta interação com a radiação eletromagnética na região

do visível e no infravermelho próximo. O índice elevado de absorção na região do visível

ocorre devido à presença de pigmentos nas folhas, como a clorofila que absorve grande

quantidade de energia nas regiões concentradas em 0,45 e 0.67µm (MEIRELES, 2013).

O SR da água segundo NOVO et al. (1989), baseia-se em componentes que nela pre-

sentes afetam a sua cor, cujas mudanças são acarretadas de alterações na radiância da

água, e essa variação pode ser registrada por sensores orbitais (Figura 2).

Na região do infravermelho médio a refletância da vegetação apresenta uma diminui-

ção dos valores da energia refletida, em função da quantidade de água líquida existente na

folha MOREIRA (2011 apud MEIRELES, 2013).

A vegetação aquática torna-se daninha a partir do momento em que seu crescimento

se torna acentuado e causando problemas para a utilização dos ecossistemas, como nave-

gação, pesca, esportes náuticos, entre outros, surgindo a necessidade de aplicação de mé-

todos de controle ou manejo (MARTINS et al., 2008).

O Landsat-8 foi lançado em fevereiro de 2013. Este possui abordo dois tipos de senso-

res: O OLI (Operacional Land Imager) e o sensor infravermelho (TIRS).

Os produtos gerados pelo sensor OLI/Landsat 8 consistem de nove bandas multies-

pectrais com resolução espacial de 30 metros (bandas de 1 a 7 e 9) e uma banda pancro-

mática (8) com resolução espacial de 15 metros. A resolução radiométrica das imagens é de

12 Bits, e esse ganho radiométrico possibilita uma maior caracterização de alvos da imagem

(MEIRELES, 2013).
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Desenvolvido como parte do projeto de Copérnico, a missão do Sentinel-2 da ESA for-

nece dados ópticos de observação da Terra que reúne, pela primeira vez, as seguintes ca-

racterísticas:

• Alta resolução espacial (10 m, 20 m ou 60 m) de suas bandas;

• Observação sistemática de toda a superfície terrestre com 290 km de largura;

• Alta repetitividade: cada ponta do pixel terreno será observado a cada 5 dias, quando

os dois satélites, S2A e S2B estará operacional até o final de 2016;

• Diversidade espectral: 13 bandas, do visível ao infravermelho médio

Chegando ao fim da vida operacional em 2015, o satélite francês SPOT5 foi desativa-

do no projeto proposto pelo Take Five CESBIO (Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère)

e  financiado  pelo  CNES  (Centre  National  d'études  Spatiales) e  ESA  (European  Space

Agency) com uma revisita de 5 dias (Hagolle et al., 2015). 

Além desta analogia, em termos de resolução temporal, os dados SPOT5 são seme-

lhantes aos Sentinel-2A em termos de resolução espacial (10m) e de bandas espectrais (ca-

nais do visível e infravermelho próximo e um canal do infravermelho médio (Hagolle et al.,

2015).

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI – Normalized Difference Ve-

getation Index) é dos índices mais empregados para tal aplicação. Este índice foi apresenta-

do por Rouse et al. (1973) para depreender o nível de cobertura vegetal da superfície terres-

tre.

Este índice radiométrico é um modelo resultante da álgebra entre os níveis de reflec-

tância de imagens orbitais, composto pelas respostas das bandas espectrais do vermelho e

infravermelho próximo. Os valores derivados de tal índice estão contidos em uma escala

que varia de -1 e 1 (RAMME et al., 2010). 

A Equação 1 apresenta o modelo empregado na obtenção do NDVI.

(1)

Onde: NDVI - Índice de Vegetação da Diferença Normalizada;

           ρIV- reflectância na banda do infravermelho próximo;

           ρV - reflectância na banda do vermelho.
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3 MATERIAL E MÉTODO

Considerando as características associadas a utilização de informações espaciais, ini-

cialmente aplicados na geração e identificação de plantas aquáticas, em especial a distribui-

ção espacial de macrófitas no lago Baidang. Foi disponibilizado um amplo banco de dados

de imagens, em grande parte compilados a partir de dados de experimentos Take Five con-

duzidos pelo CNES e pela ESA de abril a setembro de 2015. Assim, foram utilizados os se-

guintes materiais:

 7 imagens Landsat-8 (dos anos de 2014 e 2015);

 8 imagens SPOT5 (do ano de 2015);

 2 imagens SENTINEL-2A (do ano de 2016).

O pré-processamento dos três tipos de imagens seguiram as descrições a seguir: 

Os dados foram recebidos ortorretificados e em alguns casos, radiometricamente corri-

gidos dos efeitos atmosféricos (SPOT5 Top Canopy). Todas essas imagens foram recorta-

das para manter apenas a área do lago, otimizando desse modo, o tempo de processamen-

to.

Para as imagens Landsat-8, foi realizada a composição entre as bandas espectrais de

azul,  verde, vermelho e infravermelho médio. Em seguida, as imagens foram fusionadas

para uma resolução de 15 metros a partir de imagens multiespectrais e pancromáticas.

Além disso, para as imagens Sentinel-2A, utilizaram-se 4 bandas espectrais de 10m

do visível e do infravermelho próximo que foram preservadas, bem como duas bandas de

20m infravermelho médio,  que foram reamostradas para 10m por reamostragem bilinear

através do software GDAL

O processamento e pós-processamento foi feito no software ERDAS IMAGINE 2011 e

posteriormente, o ArcMap foi utilizado para o acabamento dos mapas finais, ambos com li-

cenças adquiridas pelo SERTIT. Foi gerado o NDVI para cada uma das 17 imagens, visto

que sua sensibilidade a clorofila permitiria estimar a intensidade e quantidade de vegetação.

O site Weatherunderground.com (2016), fornece acesso aos dados meteorológicos do

aeroporto de Anqing, localizados 40km a sudoeste da área de estudo. A partir de resumos

semanais, as mudanças de temperatura foram reconstruídas para o período de referência

(dezembro 2014 a fevereiro de 2016).

 A extração de superfícies vegetalizadas foi realizada por tripla segmentação em ban-

das do infravermelho próximo, infravermelho médio e o NDVI. Na verdade, esses canais fo-

ram utilizados por serem mais capazes de discriminar o corpo na água.
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Depois de determinar os limiares através da ferramenta INQUIRE (Figura 3), foi utiliza-

do a ferramenta MODEL MAKER para se obter imagens binárias temática de 2 bits (1 = ve-

getação; 2 = sem vegetação).

As extrações foram corrigidas manualmente por fotointerpretação por meio da ferra-

menta RECODE. De fato, algumas regiões fronteiriças ao lago e zonas húmidas foram corri-

gidas ou omitidas, assim como nuvens ou áreas nubladas em determinadas datas.

   FIGURA 3 – Ferramenta inquire utilizada para determinação do valor do pixel para
separação da vegetação e da não vegetação.

Fonte: Autores (2016)

Após realizar o processo para as 17 imagens, respeitando as diferentes bandas de

cada satélite, obteve imagens binárias e em seguida foi gerada uma máscara média (Figura

4) de todas com essas informações binárias para que se pudesse chegar ao mapa final e

apresentar a distribuição e variação da vegetação ao longo do período estudado.
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FIGURA 4 – Geração da máscara média para a vegetação aquática.
Fonte: Autores (2016)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta série multi-sensor óptico temporal foi explorada para caracterizar a variabilidade

interanual de macrófitas do tipo Zizania latifolia,  Trapa maximowiczii e Vallisneria spinulosa

(Figura 5).

FIGURA 5 – Vegetação aquática no lago Baidang.
Fonte: © SERTIT (2012)

Durante a estação seca, ou seja, de dezembro a abril, não é observado ou então há

muito pouca vegetação. No final de maio, mais de 11 km² de vegetação aquática é encontra-

do, localizadas principalmente na parte ocidental do lago (Figura 6). 
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Esta área praticamente dobra em duas semanas, entre o final 30 de maio e 6 de ju-

nho, que caracteriza o início da estação chuvosa, as monções, em quase 23 km² (Gráfico 1).

A vegetação, em seguida, cobre quase metade da superfície do lago. Um mês depois,

em meados de julho e esta área será reduzido para metade, com 12 km². A área continuará

então a diminuir progressivamente até o mês dezembro, quando ela terá quase que desapa-

recida, encontrando superfícies equivalentes ao do início da primavera.

GRÁFICO 1 – Variação das áreas vegetalizadas em relação a cada data de aquisição das
imagens.

Fonte: Autores (2016).

Estas variações em superfícies de vegetação não estão correlacionadas com as mu-

danças na superfície da água. 

Em contrapartida, as primeiras análises das temperaturas do ar registrados no Aero-

porto Anqing localizada a 40 km a sudoeste de lago Baidang, sugerem que o desenvolvi-

mento repentino dessa vegetação flutuante é análogo ao livre aquecimento do ar (Gráfico 2)

e a mudança de temperaturas médias semanais de 6°C a 20°C ao longo de um período de

tempo semelhante,  mas deslocado um mês (provavelmente devido à inércia  térmica do

lago).
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FIGURA 6 – Mapa final com a disposição espacial da vegetação aquática no lago Baidang.
Fonte: Autores (2016).

GRÁFICO 2 – Variações superfícies vegetalizadas (vermelho) em relação à média
temperaturas semanais (azul).

Fonte: Autores (2016).
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A partir da exploração de dados experimentais do SPOT5, complementado pelos da-

dos Landsat-8 e Sentinel-2A, teve-se uma série temporal relativamente densa (17 imagens).

O estudo sobre os lagos da província de Anhui é bastante interessante no acompanhamento

interanual, visto que, com estes dados foi possível demonstrar e caracterizar a evolução da

vegetação aquática durante o período de estudo. A partir de cada uma das imagens foram

extraídas a vegetação superficial e assim foi possível gerar ocorrência de vegetação aquáti-

ca ao longo do período. 

As macrófitas esclarecem a dinâmica interanual caracterizada pelo aparecimento re-

pentino em maio de 1 km² para 12 km², quase desde o início até o fim. Em menos de uma

semana, as áreas dobraram para um pico de 22 km² no junho tendo quase metade do lago é

coberto com a vegetação.

Os fatores como a atividades biológicas das plantas, variações de temperatura, práti-

cas agrícolas e acúmulo de lixo podem explicar em parte o desenvolvimento da vegetação

aquática. Além disso, ressalta a dinâmica hidráulica do lago, controlada por uma barragem

ao sul, o que favorece na estagnação da água.

Deste modo, o SR se torna uma ferramenta valiosa para a caracterização e monitora-

mento dos recursos naturais em diferentes escalas. Com uma visão otimista, torna-se inte-

ressante de seguir a mesma abordagem com os dados Sentinel-1 para efeito de compara-

ção. 

De fato, dados de radar são suficientes e interessantes para se estudar as superfícies

da água e áreas de vegetação permitindo extrair texturas da imagem. Somando-se a esta

análise, sugere-se a exploração da riqueza espectral do Sentinel-2, numa tentativa para dis-

criminar as espécies de plantas presentes dos lagos e represas,
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RESUMO:

Sistemas de mapeamento terrestre são úteis para a obtenção de dados para fins de cadastro, que
podem auxiliar os gestores na tomada de decisão. Sistemas robustos de mapeamento móvel são
constituídos de equipamentos sensores de imageamento, posicionamento e orientação. Atualmente,
esses  sistemas  coletam  dados  laser,  fotos,  vídeos,  dados  de  posicionamento  e  orientação  dos
equipamentos coletores,  para fins de georreferenciamento dos mesmos e consequentemente das
feições  a  serem mapeadas.  Com o  sistema  móvel  implementado,  composto  de  quatro  câmaras
Gopro, um sensor inercial e de posicionamento, as ruas e avenidas da cidade de Monte Carmelo-MG,
foram levantadas e os dados processados para serem disponibilizados aos entes interessados para
usar esses dados na tomada de decisão e no planejamento urbano.

Palavras-chave: Mapeamento móvel, fotos de fachadas, georreferenciamento

1 INTRODUÇÃO

Os administradores de grandes ou de pequenas cidades precisam estar preparados

para responder aos desafios que advêm do crescimento populacional urbano. Planejamento,

projeto, supervisão, controle e muitas outras atividades devem ser fundamentadas utilizando

uma base de dados confiável aliada a outro tipo de informação que podem ser imagens aé-

reas, imagens advindas de mapeamento móvel terrestre, nuvens de pontos etc.
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Um acervo de imagens, aliadas a mapas digitais, auxilia administradores e engenhei-

ros a melhorar os padrões de qualidade, acessibilidade e segurança nas áreas urbanas. Os

sistemas móveis de mapeamento (SMM) desempenham um papel importante na coleta de

dados para mapear ruas,  rodovias e alimentar os Sistemas de Informações Geográficas

(SIG). A metodologia de levantamento utilizando SMM integra sensores de posicionamento e

imageamento, permitindo o mapeamento detalhado do mundo. A comunidade científica usa-

va vários termos para caracterizar esta área de pesquisa. Termos como mapeamento dinâ-

mico, mapeamento baseado em veiculo, levantamento cinemático, frequentemente aparece-

ram na literatura científica. Após o primeiro Simpósio Internacional em Tecnologia de Mapea-

mento Móvel, realizado na Ohio State University, em 1997, ficou estabelecido que o termo

de uso geral seria Mapeamento Móvel, e a partir daí foi frequentemente citado. Existem vá-

rias empresas usando esta técnica e diversos pesquisadores se empenharam e estão se

empenhando no estudo desta metodologia (El- Sheimy, 1996; Habib, 1994; He, 1996; Li et

al., 1994; Maresch & Duracher, 1996; Novak & Bossler, 1995; Toth, 1995). 

O potencial de informações que podem ser abstraídas da análise dos dados coletados

em campo é útil para o monitoramento de áreas que estão sujeitas as constantes interven-

ções humanas e nesse sentido a concepção de um sistema de coleta de dados georreferen-

ciados e de um sistema de gerenciamento integrado dessas informações torna-se essencial.

Neste projeto, foi implementado um SMM de baixo custo e realizada uma prova de

conceito para coletar imagens de fachadas na área urbana de Monte Carmelo-MG, cadas-

tra-las em um SIG para futuro uso em estudos da dinâmica urbana, cadastro técnico multifi-

nalitário, classificações dos tipos de construções de acordo com a finalidade e atualização

da Planta Genérica de Valores da cidade.

2 Material e métodos

Os materiais utilizados nesse projeto foram adquiridos com recursos CNPq, Projeto

Universal  483413/2012-7:  04  câmaras GoPro Black  Hero 3.0,  04 cartões de memória de

64GB, 1 sensor GNSS/INS Xsens. Além desses equipamentos, foram utilizados um Notebo-

ok i7/1Tb,  um automóvel  e um suporte metálico para fixação das câmaras e do sensor

GNSS/INS, acoplado a ventosas para colocação no teto do automóvel.
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Para fins de alimentação das baterias das câmaras, foi adaptado um hub usb no su-

porte metálico, onde as câmaras ficam conectadas e, através de um inversor de potência,

conectado ao painel do automóvel, garante a alimentação do sistema (Figura 1). 

Figura 1: Hub usb para alimentação do sistema

 Como o sensor GNSS/INS também é alimentado via uma porta usb, o mesmo é co-

nectado ao notebook, que vai ligado ao inversor de potência.

Para o levantamento dos dados, é necessário fazer o planejamento das rotas, ou seja,

por quais ruas/avenidas o veículo deve percorrer e de que forma, para que se possa otimi-

zar o tempo de levantamento e consequentemente os custos do projeto. 

O planejamento foi realizado em um sistema implementado em C# e a biblioteca DotS-

patial, que utiliza uma base em formato shape feita com a vetorização das quadras através

do Google Maps. Nesse sistema de planejamento, o operador informa o sentido de cada

rota (mão única, mão dupla) e o início e fim de cada via, aqui chamado de percurso. Essas

rotas formam um grafo orientado e um algoritmo de caminho mínimo informa qual percurso

é o próximo a ser levantado. O sentido do trânsito das vias é obtido com do Google Maps e

se necessário, durante o levantamento, é possível atualizar o sentido da via. Esses dados fi-

cam em um banco de dados local em SQL Server.

Após o planejamento e com o sistema embarcado no automóvel, a posição é atualiza-

da pelo GNSS e é iniciado o processo de coleta (vídeos e as coordenadas da posição e ori-

entação). As câmaras são ligadas ao mesmo tempo com um controle remoto, via wifi. Ao co-

meçar  um percurso,  as câmaras são ligadas e o vídeo é capturado,  bem como o sinal

GNSS/INS. Ao finalizar o percurso, o operador encerra a rota e o sistema indica qual a próxi-

ma rota que é a melhor para otimizar o tempo, e o processo se repete, até finalizar todas as

rotas planejadas.
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Para o levantamento foram utilizadas câmaras na horizontal, com resolução de vídeo

de 4K, uma para cada lado da via e duas câmaras rotacionadas 900, com resolução de ví-

deo de 1080p (Figura 2). As câmaras rotacionadas são usadas para visualizar edificações

com mais de um andar, árvores e ativos da iluminação pública.

Figura 2: Configuração das câmaras

 Ao fim do levantamento, os vídeos são descarregados dos cartões de memória das

câmaras para o Notebook e feita uma cópia em um hd externo. Verificada a integridade dos

vídeos, os mesmos são apagados do cartão de memória para o próximo levantamento.

Com o encerramento do levantamento, o próximo passo é georreferenciar os vídeos,

para que, em um aplicativo, chamado de recorte de fachadas, o usuário assista ao vídeo e

ao verificar que a fachada está centralizada, faz o recorte, ou seja, é como se uma foto fos-

se feita da frente do lote e a informação vai para o banco de dados (Figura 3).

3 Resultados

Toda a mancha urbana da cidade de Monte Carmelo-MG foi levantada em dois dias de

campo (cerca de 16 horas). A taxa de captura dos dados GNSS/INS foi de 1Hz, e além da

posição (latitude, longitude), foram armazenados dados de orientação do sensor (roll, pitch,

Yaw), o tempo universal e a altitude. Os dados foram processados por software proprietário

e exportados para o formato kmz, para visualização no Google Earth e formato txt, para con-

versão em formato shape. Os dados brutos ocuparam ~12MB de memória.

176



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

É feita uma limpeza nos dados GNSS/INS, pois o sensor começa a capturar dados

desde o início do levantamento, o que gera uma grande quantidade de dados redundantes.

Como a velocidade do carro é de cerca de 30km/h, enquanto captura os vídeos de cada per-

curso, isso gera um dado GNSS/INS a cada 8 m, aproximadamente. O processo de limpeza

é realizado com o georreferenciamento e a sincronização dos vídeos, pois somente onde

tem vídeo gravado, os dados GNSS/INS são armazenados e depois carregados em um ban-

co dados SQL Server, para ser utilizado no software de recorte das fachadas e outras fei-

ções.

Foram percorridas 328 rotas, o que produziu 1312 arquivos de vídeo, com um espaço

de 699GB. O total deslocado foi de 297,2km.

A próxima etapa do projeto é fazer o recorte da fachada (Figura 3), como o vídeo está

georreferenciado, o operador escolhe uma rota, a câmara da direita ou da esquerda, toca o

vídeo e ao observar uma fachada, faz uma pausa no vídeo e gera uma imagem naquela po-

sição e nesse momento, a fachada ficará georreferenciada e armazenada em um banco de

dados SQL Server. Toda informação visual pode ser coletada e armazenada no banco de

dados: fachada, calçada, asfalto, equipamentos presentes, etc.

Figura 3: Exemplo de uma fachada recortada do vídeo 4k

A qualidade do vídeo 4k gera uma imagem de alta resolução, que permite inclusive en-

xergar a numeração do lote e com um sistema de reconhecimento de números (Silva et al.,

2013) o cadastro desse dado pode ser realizado de modo automático.

Com os vídeos de 1080p, o processo de recorte é o mesmo e é possível observar os

ativos da iluminação púbica e as árvores. Nessa Figura 3, as imagens recortadas foram ro-

tacionadas para fins de visualização.
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Figura 4: Exemplo de imagem de ativo de iluminação pública e árvore

O conjunto de vídeos e fotos frontais integrado ao SIG torna-se uma importante ferra-

menta para o cadastro imobiliário. Dentre as informações que podem ser extraídas dos da-

dos levantados, destacam-se: o levantamento das edificações que se encontram em cons-

trução, o padrão de construção (classificação) dos imóveis, conforme visualização externa, o

uso dos imóveis – classificação mobiliária (residencial, comercial, industrial), a presença ou

não de guias e calçadas, o tipo de pavimentação, o tipo de construção (térrea, sobrado, edi-

fício etc.), posicionamento dos postes e arborização, identificação das placas de trânsito etc.

4 CONCLUSÕES

Com o sistema desenvolvido e implementado, o custo para um levantamento de pe-

quenas cidades, onde não existe um voo aerofotogramétrico, pode ser uma alternativa viá-

vel, para os gestores terem a disposição uma base cartográfica e um sistema para um pro-

cesso de atualização cadastral.

Considerando o crescente uso da tecnologia SIG e a consequente necessidade de da-

dos atualizados, pode-se concluir que a importância de um meio eficaz e rápido de coleta de

informações georreferenciadas é imprescindível. A possibilidade de utilização de sensores

digitais  em levantamentos  realizados utilizando a metodologia existente no mapeamento

móvel, especialmente câmaras digitais, faz com que o sistema desenvolvido, com caracte-

rísticas de resposta rápida e baixo custo, atenda às administrações públicas e privadas vol-
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tadas aos serviços de Cartografia, no que se refere a: áreas de mapeamento temático, topo-

gráfico e cadastral, atualizações cartográficas, projetos em levantamentos de feições urba-

nas (monitoramento urbano) e levantamento de rodovias e ferrovias.

Somente com uma simples inspeção de lotes onde residências foram construídas ou

reformadas, os gestores podem melhorar a fiscalização além de obterem dados para fins de

atualização da planta genérica de valores. Também é possível com esses dados, implemen-

tar rotinas de consultas para a contagem e georreferenciamento de serviços públicos, esta-

belecimentos comerciais e de serviços, além de verificar a qualidade do arruamento, acessi-

bilidade e demais requisitos da legislação.

Os próximos passos desse trabalho, será implementar o sistema para fazer o recorte

das fachadas e ter cada fachada georreferenciada, utilizando-se técnicas fotogramétricas.

Também será realizado um inventário das árvores do município que estão no passeio e apa-

recem nos vídeos. Com a qualidade do vídeo, é possível, para especialistas identificarem as

espécies. 

Os ativos de iluminação pública também farão parte do banco de dados e os dados de

altitude do sensor GNSS/INS será utilizado para a geração do modelo digital do terreno do

município.

Cabe destacar que os dados desse trabalho estão sendo compartilhados com os de-

mais pesquisadores interessados e também com a prefeitura da cidade de Monte Carmelo. 
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RESUMO:

Remanescentes florestais podem ser definidos como a fragmentação de extensões de vegetações
naturais obstruídas por barreiras antrópicas ou naturais, que diminuem significativamente, o fluxo de
animais,  pólen ou sementes.  Assim, tem-se por  objetivo,  a partir  da percepção da fragmentação
florestal da bacia hidrográfica do córrego Mumbuca, desenvolver uma cartilha ambiental voltada para
estudantes do ensino médio da cidade de Monte Carmelo-MG. Para a confecção da cartilha, fotos e
imagens ilustrativas foram coletadas em sites específicos da cidade de Monte Carmelo – MG. Logo, a
formatação da cartilha foi  feita  com o auxílio  do programa  Microsoft Office Publisher,  os demais
procedimentos cartográficos foram feitos através dos softwares ArcGIS 10 e Envi 5.0. 

Palavras-chave: Remanescentes florestais, cartilha ambiental, educação ambiental.

1 INTRODUÇÃO

Remanescentes florestais podem ser definidos como a fragmentação de extensões de

vegetações naturais obstruídas por barreiras antrópicas ou naturais, que diminuem significa-

tivamente, o fluxo de animais, pólen ou sementes (VIANA, TABANEZ, e MARTINS, 1992).
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Na maioria dos casos de fragmentação das florestas tropicais houve perda de espécies por

meio, especialmente, da destruição do seu habitat, redução do tamanho da população, inibi-

ção ou redução da migração, eliminação de espécies dependentes de outras já extintas, imi-

gração de espécies  exóticas  para  as áreas desmatadas circundantes e,  posteriormente,

para o fragmento (TURNER, 1996 e THOMAZINI, 2000).

A Cartografia é uma ferramenta utilizada pelo homem desde os tempos antigos para

auxiliar na sua localização e orientação no espaço. Com o passar do tempo e a obtenção de

tecnologias, a Cartografia foi se desenvolvendo e aprimorando-se cada vez mais. A relação

entre o homem e o espaço, assim como sua necessidade de informação contribuíram para o

surgimento das tecnologias da geoinformação, que vieram para auxiliar em ações de plane-

jamento, processos de gestão e diversos outros aspectos ligados à estrutura do espaço geo-

gráfico (CARVALHO, ARAUJO, 2008).

Neste contexto, cada vez mais as pesquisas aplicadas aos recursos florestais, e aos

fragmentos vegetais, dependerão das tecnologias da geoinformação, tais como SIG (Siste-

ma de Informações Geográficas), GNSS (Global Navigation Satellite System), pois sabe-se

que a localização é um componente vital para a tomada de decisão e que, no futuro, com o

avanço tecnológico,  serão implementadas outras novas formas de obtenção e processa-

mento de dados espaciais (BERGHER et al. 2015).

 Portanto, este trabalho está pautado principalmente na perspectiva de que o estado

atual dos remanescentes vegetais da bacia hidrográfica do córrego Mumbuca, localizada no

município de Monte Carmelo – MG está contribuindo para a perda da sua geodiversidade,

bem como para sua conservação. Assim, tem-se por objetivo, a partir da percepção da frag-

mentação florestal da bacia hidrográfica do córrego Mumbuca, desenvolver uma cartilha am-

biental voltada para estudantes do ensino médio da cidade de Monte Carmelo-MG, com in-

tuito de ser um agente no processo de educação ambiental, principalmente no que concerne

a conservação e manutenção de remanescentes vegetais. Assim, este projeto justifica-se

por servir de subsídio para programas de manejo e conservação de bacias hidrográficas ur-

banas, bem como para incentivar a população da área urbana do município de estudo a se

sensibilizar para a necessidade de rever ações no tocante a conservação de remanescentes

vegetais.
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2 Remanescentes Vegetais

A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste século,

em função do elevado nível de perturbações antrópicas nos ecossistemas naturais. Uma

das principais consequências dessas perturbações é a fragmentação de ecossistemas natu-

rais. Remanescentes florestais podem ser definidos como a fragmentação de extensões de

vegetações naturais obstruídas por barreiras antrópicas ou naturais, que diminuem significa-

tivamente, o fluxo de animais, pólen ou sementes (VIANA, TABANEZ, e MARTINS, 1992).

Estes podem acontecer de maneira natural ou antrópica.

Remanescentes naturais surgem por fatores e processos, isolados ou combinados,

tais como: flutuações climáticas, que podem favorecer determinadas espécies de vegetação

em detrimento de outras; a topografia, que pode formar ilhas de tipos específicos de vegeta-

ção em locais elevados; os processos hidrogeológicos que produzem áreas temporariamen-

te ou permanentemente alagadas, onde surgem vegetações peculiares. No que tange a in-

terferência humanas, podem-se citar os seguintes processos que levam ao surgimento de

remanescentes vegetais sendo: extração de madeira; supressão da floresta por meio de

queimadas; atividade agropecuária, urbanização desordenada.

3 Educação Ambiental

Existem várias definições de educação ambiental. Contudo, de acordo com o capítulo

36 da Agenda 21, a Educação Ambiental pode ser definida como o processo que busca: “(...)

desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio ambiente e com

os problemas que lhes são associados. Uma população que tenha conhecimentos, habilida-

des, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na bus-

ca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos (...)”.

Dada a questão anterior, Pelicioni (1998) afirma que a educação ambiental tem por

propósito formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida de modo

a levar a adoção de comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos e

processos ecológicos do meio ambiente.

Logo, pode-se afirmar que a educação ambiental deve ser trabalhada com toda a soci-

edade, principalmente nas escolas, pois crianças e jovens bem informados sobre problemas
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ambientais vão ser adultos mais conscientes com o meio ambiente, além de que eles vão

ser transmissores dos conhecimentos que obtiveram na escola, sobre as questões ambien-

tais, em sua casa, família e vizinhos (Medeiro et al., 2011).

Portanto, a educação ambiental deve ser um instrumento de cidadania, de modo a ga-

rantir a todas as pessoas o direito de desfrutar de um meio ambiente ecologicamente sus-

tentável, para isso a educação ambiental deve ser inserida na sociedade desde os primeiros

anos do ensino escolar, visto que é mais fácil conscientizar as crianças sobre as questões

ambientais do que os adultos.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Área de Estudo

A bacia hidrográfica do córrego Mumbuca, localiza-se na área urbana da cidade Monte

Carmelo, no Estado de Minas Gerais,  entre as coordenadas 18º44’00” S e 47º30’00” W.

Monte Carmelo está localizada na porção oeste do Estado de Minas Gerais, Região do Tri-

ângulo Mineiro e Alto Parnaíba (Figura 1), possuindo uma população estimada de 47.770

habitantes,  1.343,035km²  de  área  territorial  e  densidade  demográfica  de  34,08

habitantes/km² (IBGE, 2015).
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Figura 1 - Mapa de Localização.

4.2 Materiais

a) Coleta de Dados:

 – Modelo digital de elevação SRTM  (Shuttle Radar Topography Mission) da Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMPRAPA, com 90 metros de resolução espacial,

disponibilizado  no  site  https://www.embrapa.br/  (EMBRAPA,  2016).  Imagens  do  satélite

Landsat 8 (221/73), obtidas gratuitamente no site https://www.usgs.gov/, pertencente à Uni-

ted States Geological Survey (USGS). Foram utilizadas as bandas 3,4 e 5 (com 30 metros

de resolução espacial) do sensor OLI (Operational Land Imager) (INPE, 2016).

b) Softwares:

 - ArcGIS 10.

- Microsolft Office Publisher 2010.

- ENVI 4.8.
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4.3 Método

Para a confecção da cartilha, fotos e imagens ilustrativas foram coletadas em sites es-

pecíficos da cidade de Monte Carmelo – MG. A formatação da cartilha foi feita com auxilio

do  programa  Microsolft Office  Publisher  2010,  sendo  formatada  em  tamanho  A4,  fonte

Rockwell,  tamanho 12. As informações foram dispostas de forma clara e com linguagem

simples e didática, visto que se destina a estudantes do ensino médio.

 Para organização dos mapas, inicialmente referenciou-se todos os dados no mesmo

sistema de coordenadas, ou seja, coordenadas geográficas e sistema WGS-84 (World Geo-

detic System). A partir disso e por meio do Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido via

SRTM, gerou-se o fluxo de drenagem para delimitação do limite e rede de drenagem da ba-

cia hidrográfica do córrego Mumbuca. Ressalta-se que esses processos foram realizados

em ambiente ArcGIS 10.

 A partir da cena Landsat 8 (221/73) foi elaborado o mapa de uso e ocupação do solo

com apoio  do  software Envi  5.0.  O método empregado para  classificação das imagens

Landsat 8 foi o método da Máxima Verossimilhança (MAXVER). Neste método, os objetos

pertencentes à mesma classe apresentaram resposta espectral próxima à média de valores

para a classe teste. Para o emprego deste método foram definidas seis classes de uso e

ocupação  do  solo:  remanescentes  florestais,  atividades  agropecuárias  e  núcleo  urbano.

Para obtenção de melhores resultados, foram escolhidas amostras de treinamento com no

mínimo 30 pixels cada, evitando ou minimizando erros inerentes aos parâmetros estatísticos

do classificador.

5 RESULTADOS

A cartilha foi nomeada por “Conservação dos Remanescentes Florestais” (Figura 2)

sendo constituída pelos seguintes tópicos: Dados Gerais (Informações referentes a dados

físicos da bacia), O que é um remanescente florestal? (definições fundamentais), Fique por

dentro (Informações sobre o estado atual da bacia hidrográfica do córrego Mumbuca) e Pre-

serve (Medidas para preservação e conservação dos remanescentes florestais da bacia do

córrego Mumbuca), conforme ilustra a Figura 3.
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Figura 2 – Capa e contracapa da cartilha.

Figura 3 – Conteúdo contido no interior da cartilha.
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 Para avaliação da cartilha, foi elaborado um questionário, para aplicação a estudantes

do ensino médio da cidade de Monte Carmelo – MG, contendo os seguintes questionamen-

tos: “Você tinha conhecimento sobre a situação atual do Córrego Mumbuca?”, “Você acha

que a falta de planejamento urbano contribui para redução dos Remanescentes Florestais?”,

“Quais informações você conseguiu extrair dessa cartilha?”. Logo, pode - se concluir que

dentre os entrevistados 50% tinha conhecimento sobre a situação atual da bacia hidrográfi-

ca do Córrego Mumbuca e, assim, 99% dos entrevistados acreditam que a falta de planeja-

mento urbano contribui para a redução dos remanescentes florestais (Figura 4).

Figura 4 – Respostas sobre o questionário aplicado

Para o questionamento “Quais informações você conseguiu extrair dessa cartilha?”,

chama-se atenção para a seguinte resposta: 

“Dessa cartilha, podemos dizer que o homem é um dos responsáveis

pela  poluição  do  córrego  e  também  é  ele  que  sofrerá  todas  as

consequências que esse mau ato trás, como a falta de qualidade de

vida para si próprio. A responsabilidade de preservar é do homem

aquele que ao contrário disso, destrói.” 

Portanto, conclui-se que embora parte dos entrevistados não tivesse conhecimento so-

bre a situação atual da bacia hidrográfica do Córrego Mumbuca, a maior parte acreditava

que a ausência de planejamento urbano, contribuía para a degradação deste. Dessa forma,

faz-se necessário à implementação de programas de manejo, e conservação dos remanes-

centes florestais da área de estudo, principalmente no que concerne à medidas socioeduca-
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tivas  e de fiscalização. Por fim, ressalta-se ainda que esta cartilha, além de contribuir edu-

cativamente,  informando sobre a situação dos remanescentes florestais,  pode ser usada

como objeto de estudo, em disciplinas como Cartografia e Educação Ambiental, pois apre-

senta, mesmo que sutilmente, técnicas de Cartografia e comunicação de mapas temáticos. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cartilha e sua aplicação apresentaram resultados satisfatórios, visto que as informa-

ções compartilhadas contribuíram para a aquisição do saber, uma vez que 50% dos entre-

vistados até então não possuíam conhecimentos sobre a situação atual da área de estudo.

Por conseguinte, a cartilha “Conservação de Remanescentes Florestais”, pode ser conside-

rada um agente no processo de educação ambiental, podendo ser utilizada como material

didático para disseminação do conhecimento e, em decorrência do seu conteúdo, contribuir

para o entendimento da população sobre a importância da conservação dos recursos natu-

rais.
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ESTUDO COMPARATIVO DO ÍNDICE DE ÁREAS VERDES (IAV) DAS
CIDADES DE MONTE CARMELO E ABADIA DOS DOURADOS – MG

DOUGLAS HENRIQUE GOMES BENTO1

MARIANNE MÜLLER2

RESUMO

Esse estudo teve como objetivo principal  apresentar o índice de área verde da cidade de Monte
Carmelo - MG, a partir de metodologia existente, e compará-lo com o índice de áreas verdes da
cidade de Abadia dos Dourados – MG. O índice de áreas verdes indicado pela OMS (organização
mundial de saúde) para a cidade de Monte Carmelo é de 12m² por habitante. Para obter as áreas de
uso público e fragmentos nativos foram utilizadas imagens do Sensor CNES/Astrium (2016) através
do Google Earth Pro, o software utilizado para o mapeamento foi o ArcGis 10.0 e o IAV foi obtido pela
somatória das áreas verdes dos polígonos feitos no Google Earth Pro divido pela população da área
urbana  das  duas  cidades  obtido  no  censo  demográfico  de  2010  (IBGE).  A escolha  do  IAV  em
detrimento de outros índices mais relevantes como o SAVI, NDVI e NDBI foi feito pois esses índices
fornecem parâmetros capazes de detectar e separar alvos compostos de materiais diferentes e o
seguinte trabalho foi feito a partir de analises visuais das áreas verdes. Os resultados deste estudo
mostram que a cidade de Monte Carmelo e de Abadia dos Dourados estão dentro do padrão indicado
pela OMS, comparando o IAV das duas cidades, Abadia dos Dourados possibilita melhor qualidade
de vida em relação as áreas verdes de uso público e os fragmentos nativos.

Palavras-chave: Áreas Verdes, Habitantes, Índice.

INTRODUÇÃO

A vegetação, sob todas as suas formas (arborização, gramados, florestas urbanas, en-

tre outras), constitui um elemento do ecossistema urbano e natural. 

Por muito tempo, os espaços verdes foram relegados ao segundo plano em função do

crescimento e desenvolvimento das cidades, pois a vegetação era associada ao perigo e à

rusticidade e, frequentemente, relacionada à falta de civilização.

Em decorrência da intensificação dos danos ambientais, a vegetação torna-se cada

vez mais um componente indispensável às cidades. A vegetação em função das atividades

1 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA, UFU 
douglashgbento@gmail.com

2 GRADUANDO EM ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA, UFU
marianneeagri@yahoo.com.br
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fisiológicas que desempenham durante toda a sua vida contribui de forma eficaz para a me-

lhoria do ambiente urbano no que diz respeito aos aspectos ecológicos. Além de desenvol-

ver  funções  sociais  (HENKE-OLIVEIRA,  1996;  NUCCI,  1996;  TROPPMAIR,  2004  apud

COSTA; FERREIRA, 2006).

De acordo com Demattê (1997), “a expressão área verde aplica se a múltiplos tipos de

espaços urbanos que têm em conjunto o fato de serem abertos, e alusivos à saúde e recrea-

ção”. O objetivo das áreas verdes nas cidades está claramente relacionado à sua quantida-

de, qualidade e distribuição dentro da malha urbana (GUZZO; SCHIAVETTI, 2002).

Pode se projetar os espaços livres ou abertos para que se tornem uma área verde

quando a vegetação se apresenta em significativas extensões. No presente trabalho, en-

tende-se por área verde pública (ou apenas área verde), a área onde há preponderância de

vegetação arbórea, incluindo jardins públicos, parques urbanos, praças, canteiros centrais

de avenidas e rotatórias de vias públicas. A impermeabilização das calçadas impede que as

árvores que seguem o leito das vias sejam conceituadas como tal, logo, as mesmas se ade-

quam na categoria de arborização urbana (PAIVA; GONÇALVES, 2002).

A arborização de vias públicas, praças, vazios intra-urbanos designados à área verde,

encostas e fundos de vale, principalmente com espécies nativas, podem atuar auxiliando na

amenização do clima urbano e, acima de tudo, melhorando a qualidade de vida da popula-

ção local (GOMES; SOARES, 2003).

Neste sentido, as áreas verdes públicas são objeto de diferentes trabalhos que aten-

tam não só para a análise da qualidade ambiental, mas também para a qualidade de vida

oferecida nas cidades (HENKE-OLIVEIRA, 1996; HARDER, 2002).

Segundo Henke-Oliveira et al. (1999) fisionomias quantitativas da vegetação urbana

têm sido abordadas por meio de indicadores, dependentes e independentes da demografia,

expressos, respectivamente, em termos de dimensão de área verde por habitante (Índice de

Áreas Verdes - IAV) ou porcentagem do solo ocupado pela arborização (Percentual de Áreas

Verdes). O cálculo do IAV toma em consideração somente as áreas verdes públicas localiza-

das na zona urbana e ligadas ao uso direto da população residente nessa área (NUCCI,

2001).

Neste contexto, nesta pesquisa encontra-se a comparação dos cálculos de índices de

área verde efetuado entre a cidade de Monte Carmelo e a cidade de Abadia dos Dourados,
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em Minas Gerais (Figura 1), e ainda uma discussão sobre o resultado dos IAV’s de cada ci-

dade. 

Figura 1 - Mapa de Localização da Área de Estudo

Monte Carmelo é uma cidade localizada na região do Alto Paranaíba, estado de Minas

Gerais. Com uma área de aproximadamente 1.343,035 km² e com uma população com cer-

ca de 45.772 habitantes, a cidade também é conhecida pelo título de Capital da Telha pela

sua atividade em cerâmicas. Desde 2011, teve seu desenvolvimento alavancado por possuir
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um campus da Universidade Federal de Uberlândia que hoje possui cinco cursos (Agrono-

mia, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Sistemas de Informação, Geologia e Enge-

nharia Florestal) o que aumenta rapidamente a população da cidade. 

Abadia dos Dourados por sua vez é uma cidade bem pacata que foi fundada por ga-

rimpeiros em busca de diamantes no século 19, com cerca de 881,064 km² e com uma po-

pulação com cerca de 6.704 pessoas é movida principalmente pela agricultura.

Prezando por seus habitantes, as cidades possuem praças e algumas áreas de lazer e

contam com diversas espécies de árvores, já que a presença das mesmas é essencial para

um estilo de vida com melhores condições em relação a saúde e lazer da população.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Toledo & Santos (2008) consideram que em termos gerais, o índice de áreas verdes é

aquele que denota a quantidade de espaços livres de uso público, em km2 (quilômetro qua-

drado) ou m2 (metro quadrado) dividido pela quantidade de habitantes de uma cidade.

Para Henke-Oliveira (1996), IAV é fundamental para o planejamento urbano, pois a

partir dele permite-se observar a dinâmica populacional e sua relação com as áreas verdes

na área urbanizada, possibilitando ao poder público garantir áreas públicas para atendimen-

to das demandas por áreas verdes e equipamentos urbanos diversos. 

Cabe compreender que estas áreas ditas coletivas (praças, parques, etc.) compreen-

dem áreas verdes acessíveis a toda população sem qualquer discriminação, sendo também

designadas como de uso coletivo, se opondo àquelas ditas inacessíveis (alguns remanes-

centes vegetais), por não possuírem condições de visitação” (HENKE-OLIVEIRA, 1996). 

Henke-Oliveira (1996) afirmou que o Índice de Áreas Verdes é abordado como um in-

dicador de qualidade de vida expressando a oferta de áreas verdes per capita. O mesmo é

calculado considerando-se o somatório da superfície ocupada pelas áreas verdes, expresso

em metros quadrados, dividido pelo número de habitantes (área urbana) de uma determina-

da região (1).

IAV=
∑ ÁreasVerdes (m2

)

Númerode habitantes daáreaurbana
                                   (1)
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As áreas verdes são um importante indicador da qualidade ambiental nas cidades de-

vido às funções ecológicas, estéticas e de lazer que ela pode exercer. Um atributo muito im-

portante, porém, pouco visado no desenvolvimento das cidades são essas áreas verdes ur-

banas, pois além de todas as necessidades que o ser humano tem em relação a vegetação,

temos também o problema da poluição, que pode ser reduzida substancialmente se preser-

vado essas áreas verdes.

A manutenção de áreas verdes urbanas proporciona a população uma qualidade de

vida elevada, pois interfere diretamente nas diversas funções sociais de uma cidade, além

de amenizar as consequências negativas da urbanização.

O que seria viável era a aplicação das leis ambientais com maior vigor, por si só, já au-

xiliaram na multiplicação das áreas verdes contribuindo para uma melhoria da qualidade de

vida da população, em especial da população mais carente, que não dispõe de outras op-

ções de lazer. Outro ponto importante é a manutenção e cuidados com as principais áreas

verdes da cidade.

METODOLOGIA

Para a obtenção do IAV da área urbana da cidade de Monte Carmelo foram usadas as

informações de área de cobertura verde através das imagens do Sensor  CNES/Astrium

(2016), no Google Earth Pro, adquirido gratuitamente através da Plataforma Google. Com o

auxílio das ferramentas do Google Earth Pro foram feitos polígonos nas áreas desejadas

para que assim fossem obtidas suas áreas.

Para a criação do mapa de localização e do mapa da área  verde urbana de Monte

Carmelo e Abadia dos Dourados foi utilizado o ArcGis10.0, com licença disponível no labora-

tório SIGEO, da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo – MG, usando

bases cartográficas adquiridas do IBGE, via download gratuito pelo site da instituição. 

Entendendo a importância em delimitar o que se considerou como área verde, o pre-

sente  estudo adotou três elementos considerados com maior relevância e verificados nas

definições de outros autores, assim, as categorias mapeadas para o cálculo do índice de

área verde da cidade que foram estudadas são: perímetro urbano, as áreas verdes de uso

público e os fragmentos nativos.

194



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

Por se tratar de uma área pública, um elemento de fundamental importância foi a pre-

sença de área para recreação, que deve ser destinada não só ao “brincar” e à prática de es-

portes, mas devem também gerar condições ao lazer, ao descanso, ao ócio, ao “passar o

tempo”, assim como promover o encontro entre pessoas. Se constituindo numa área que

ofereça condições de lazer diferenciadas.

Para definir determinada área como área verde, neste trabalho, primeiramente foi con-

siderada a predominância de vegetação arbórea e, posteriormente, avaliou-se a presença

de área para recreação, considerando-se a presença de bancos para repouso e/ou áreas

para esporte e lazer. Esta análise também levou em conta o tamanho da área de recreação,

interessando em analisar esse elemento de áreas verdes públicas para os cálculos de índi-

ces de áreas verdes.

Assim, utilizando das áreas obtidas dos polígonos criados no Google Earth Pro das

áreas verdes e a população urbana das duas cidades obtidas no censo demográfico de

2010 (IBGE) é possível então calcular o IAV dividindo o somatório das áreas dos polígonos

pela população da área urbana.

RESULTADOS

A cidade de Monte Carmelo possui cerca de 40,100 habitantes, na área urbana,  se-

gundo o censo de 2010 (IBGE). O seu menor espaço de uso público possui 556m² e, o mai-

or, tem 14,366m², possuindo ainda, fragmentos que podem chegar a 259,086m². 

Somando toda a área verde mapeada na área urbana de Monte Carmelo, temos o to-

tal correspondente a 758,948m², conforme pode ser verificado no Mapa de Índice de Área

Verde de Monte Carmelo (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa de Índice de Área Verde de Monte Carmelo

O IAV para a cidade de Monte Carmelo, foi calculado conforme Equação (2):

IAV=
758,948m ²
40,100hab

  = 18,93 m²/hab.                                                                  (2)
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A cidade de Abadia dos Dourados possui cerca de 4,189 habitantes, na área urbana,

segundo o censo de 2010. O seu menor espaço de uso público possui 683m² e, o maior,

tem 11,851m², possuindo ainda fragmentos que podem chegar a 29,218m².

Somando toda a área verde mapeada na área urbana de Abadia dos Dourados, temos

o total correspondente a 163,396m², conforme pode ser verificado no  Mapa de Índice de

Área Verde de Abadia dos Dourados (Figura 3).

Figura 3 - Mapa de Índice de Área Verde de Abadia dos Dourados
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O IAV para a cidade de Abadia dos Dourados, foi calculado conforme Equação (3):

IAV=
163,396m ²
4,189hab

  = 39,01 m²/hab.                                                                          (3)

O IAV da cidade de Abadia dos Dourados é de 39,01 m²/hab., Monte Carmelo que

possui IAV de 18,93 m²/hab., comparando com o índice indicado pelo a OMS de 12 m²/hab.,

as cidades estão acima do indicado, mostrando que elas estão proporcionando um bom lo-

cal para seus habitantes. Comparando a Abadia dos Dourados com Monte Carmelo, é visto

grande diferença entre as cidades, podendo estar ligado ao tamanho das cidades e por Aba-

dia dos Dourados possuir bastante fragmentos de vegetação nativa.

De acordo com a geometria dos fragmentos de vegetação nativa da cidade de Abadia

dos Dourados nota-se que eles estão muito suscetíveis a efeitos de borda já que se constituí

principalmente de mata ciliar sendo assim a sua forma acompanha o percurso do rio tendo

então uma característica muito alongada já as áreas verdes de uso público se concentram

na parte sul da cidade, dificultando o acesso a essas áreas para a população que habita o

norte da cidade.

Na cidade de Monte Carmelo, as áreas verdes de uso público estão centralizadas e a

área de vegetação nativa não tem o aspecto tão alongado, os fragmentos não são uniformes

e contem áreas mais espessas que a cidade de Abadia dos Dourados.

DISCUSSÕES

Monte Carmelo possui muitos espaços públicos que são abertos para a população, es-

tes mesmos espaços são usados para atividades gratuitas que são oferecidas pela prefeitu-

ra, tais como, academias comunitárias, áreas reservadas para caminhadas e corridas, recre-

ação, ginásticas para pessoas idosas, pequenos parques para crianças e escolinhas de es-

portes, além de oferecer um bom lugar para descanso.

Nas duas cidades algumas das áreas de lazer estão abandonadas e sem nenhuma

cobertura vegetal, estando em total abandono da legislação municipal. O Brasil é conhecido

no mundo como um dos países que tem várias leis que favorizam a preservação do Meio

Ambiente. Existem leis que se ramificam nos mais diversos meios, uma dessas ramificações

são voltadas para o meio ambiente, nesse caso, sobre o índice de áreas verdes, mas em

sua maioria não existe nenhum tipo de fiscalização.
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Com o desenvolvimento das cidades e o crescimento populacional constante o índice

cada vez se torna menor, sendo necessário o desenvolvimento e planejamento das cidades

para que se possa sempre manter as áreas verdes necessárias para o número de habitan-

tes que a cidade tem.

A diferença entre os índices das duas cidades pode estar ligada a alguns fatores, mes-

mo elas sendo vizinhas, Abadia dos Dourados possui população bem inferior numericamen-

te a Monte Carmelo e possui muito mais área de preservação por ter em torno de uma parte

da cidade o Rio Dourados e Monte Carmelo não tem tantos fragmentos como Abadia dos

Dourados.

CONCLUSÃO

Ambas as cidade fogem do padrão nacional do índice de área verde, sendo de Abadia

dos Dourados 39,01m²/hab. e Monte Carmelo 18,93m²/hab. As medidas a serem tomadas

pelo município para garantir a preservação do meio ambiente, seguramente influencia na

qualidade de vida da população.

A existência  de  fragmentos  de geometria  desfavorecida  em Abadia  dos Dourados

acarreta na vida da população, por conta do grande índice de impactos naturais causados

pelo efeito de borda nessas determinadas áreas. A ausência de grandes áreas de vegetação

nativa coloca em risco a biodiversidade da fauna e flora do local. Dessa forma, a distribuição

da área verde no município também deve ser controlada e não apenas ter um índice de área

verde satisfatório.

A distribuição da área verde de uso público devia constar em um planejamento urbano

para que o acesso fosse fácil para toda a população de Abadia dos Dourados, assim como

Monte Carmelo que garante a maior parte da população acesso a essas áreas já que estão

melhor distribuídas na região central da cidade, entretanto, é comum no cenário político na-

cional a distribuição desigual dos recursos para a população.
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ESTADO DA ARTE SOBRE O ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS EM EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

STHÉPHANNY LARA SILVA1

MIRNA KARLA AMORIM DA SILVA2

RESUMO:

O aumento do consumo de energia e o fato de o Brasil oferecer potencial para a produção da mesma,
a  partir  da  força  das  águas,  têm  influenciado  na  construção  de  novas  usinas  hidrelétricas  e,
consequentemente, no acréscimo de áreas afetadas por estas instalações. Posto isto, o presente
estudo objetiva destacar a importância dos estudos relativos aos impactos sofridos em ambientes
afetados com a instalação de usinas hidrelétricas e, demonstrar a vantagem em utilizar determinados
métodos para estes fins. Verificou-se ao final da pesquisa que, o estudo teórico se consolida como
uma ferramenta  útil  para  o  gerenciamento  e  planejamento  dos  recursos  naturais  e,  os  métodos
usados para Avaliação de Impacto Ambiental, tais como o Método de Battelle, podem servir como
ferramenta eficiente na gestão dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Impacto ambiental. Usinas hidrelétricas. Métodos. Geoprocessamento.

1 INTRODUÇÃO

Ao analisar a produção de energia elétrica no Brasil, observa-se que os empreendi-

mentos hidrelétricos possuem grande representatividade no interesse coletivo da sociedade

por ascender, através da oferta de energia, da oferta de empregos e arrecadação municipal,

a qualidade de vida da população.

Todavia, além dos benefícios energéticos e econômicos devem ser considerados os

efeitos prejudiciais do empreendimento ao meio ambiente. Por outro lado, os impactos cau-

sados nestes locais são justificados como uma maneira de ofertar ou, até mesmo, ampliar o

desenvolvimento das regiões de sua localização.

Neste contexto, a Avaliação de Impacto Ambiental deve ser realizada para qualquer

empreendimento que possa acarretar danos futuros ao meio ambiente, sendo executada an-

tes, durante e após a instalação do mesmo, utilizando-se instrumentos capazes de transpor

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA, sthephanny_sls@hotmail.com
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o maior nível de informações possível dentro daquele estudo. Para tal, é necessário com-

preender que, impacto ambiental, segundo a Resolução do CONAMA nº 001/86 (BRASIL,

1986) trata basicamente de alterações sofridas no meio ambiente advindas de atividades

antrópicas que, por vez, podem afetar a sociedade, a biodiversidade, as condições do meio

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais dispostos no local.

Desta forma, este estudo é conduzido a partir da seguinte hipótese: em um cenário de

diversas mudanças do uso da terra e cobertura vegetal nativa advindas principalmente pela

implantação do barramento de água é necessária uma análise detalhada com embasamento

teórico confiável para que se possa mapear, quantificar, comparar e analisar as transforma-

ções ambientais ocorridas na área de implementação da usina a partir de dados espaciais

(vetoriais e matriciais) e ferramentas tecnológicas específicas para geoprocessamento.

Assim, a pesquisa aqui retratada, objetiva-se em destacar a importância dos estudos

relativos aos impactos sofridos em ambientes afetados com a instalação de usinas hidrelétri-

cas e a utilização de métodos para estes fins. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Eletricidade no Brasil x Produção hidrelétrica

A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. Gerada,

principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água, essa gera-

ção é baseada na produção de diferenças de potencial entre dois pontos.

Para a produção de energia elétrica no Brasil, as obras de instalação de usinas hidre-

létricas foram consideradas adequadas e fundamentais devido à oportunidade de aproveita-

mento da riqueza de recursos hídricos disponíveis no país (BORTOLETO, 2001).

Contudo, é necessário ressaltar que no último ano, devido à escassez de água e, con-

sequentemente, a diminuição da geração de energia hidrelétrica, o consumidor descobriu

através de índices econômicos e informações diretamente relacionadas à instalação e ope-

ração de usinas hidrelétricas que, apesar da geração hidráulica de energia possuir custos de

produção relativamente baixos, em comparação às demais fontes de energia elétrica adota-

das e, da importância das hidrelétricas para o sistema elétrico brasileiro, a construção des-

ses empreendimentos, há tempos, tem suscitado questionamentos da sociedade, haja vista

os  inúmeros  impactos  ambientais  proporcionados  por  este  tipo  de  projeto  (PACHECO,

2015).
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Ao projetar a gestão de algum processo de geração de energia elétrica, é necessária

uma detalhada análise dos efeitos negativos que tal empreendimento possa causar ao meio

ambiente. Estas análises e estudos podem ser feitas de várias maneiras e utilizando-se dife-

rentes métodos tais como, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) que, segundo Sanchéz

(2015), pode ser empregada por agentes públicos e/ou privados e, é utilizada para retratar

os impactos ambientais já sofridos no passado, ocorrendo no presente ou ainda, possíveis

impactos futuros decorrentes de quaisquer ações antrópicas.

A questão principal é saber qual a verdadeira dimensão do impacto e como ele pode

ser amenizado, uma vez que, dentro das fontes energéticas atuais, as hidrelétricas são con-

sideradas fontes de energia renovável, ao contrário das fontes energéticas à base de com-

bustíveis fósseis, por exemplo.

Inatomi e Udaeta (2007, s.p) afirmam que “as hidrelétricas, vistas por muitos como

uma fonte de ‘energia limpa’, do ponto de vista ambiental não podem ser consideradas uma

ótima solução ecológica”, pois, elas interferem drasticamente no meio ambiente devido à

construção das represas, que provocam inundações em imensas áreas de matas, interfere

no fluxo de rios, destroem espécies vegetais, prejudicam a fauna, e interferem na ocupação

humana.

Em relação aos impactos sociais, esses têm se multiplicado ao longo dos anos. São

cada vez mais escassas as alternativas para o aproveitamento dos potenciais hidráulicos,

para instalação das usinas. Na maioria das vezes, os locais escolhidos para implantação

das usinas estão ocupados e, todo o processo de relocação das pessoas e dos equipamen-

tos de infraestrutura existentes, além da criação de outros, representam impactos significati-

vos que aumentam as externalidades e custos sociais para compensação dos efeitos socio-

ambientais desses projetos (PACHECO, 2015).

2.2 Utilização de distintos Métodos para Avaliação de Impacto Ambiental

Atualmente, a maioria dos métodos de avaliação ambiental apresentam caráter subje-

tivo na abordagem do meio físico, portanto, devem ser utilizados critérios bem definidos para

a escolha do mesmo, visto que cada um tem uma aplicação definida. Estes métodos surgi-

ram com o objetivo de sistematizar as análises realizadas, utilizando-se, algumas vezes, de

técnicas correntes de outras áreas do conhecimento. 

“As linhas metodológicas de avaliação são mecanismos estruturados para comparar,

organizar e analisar informações sobre impactos ambientais de uma proposta, incluindo os

meios de apresentação escrita e visual dessas informações” (A ANÁLISE..., 2005, s.p).
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Devido à diversidade de métodos existentes, onde muitos não são compatíveis com as

condições socioeconômicas e políticas da região, faz-se necessário que os mesmos sejam

selecionados sob as próprias condições, muitas vezes até adaptando-os através de modifi-

cações e/ ou revisões, para que sejam realmente úteis na tomada de decisão de um projeto,

como o caso de implantações de usinas hidrelétricas. Por existir um número relativamente

grande de métodos de avaliação, cada um apresenta potencialidades e limitações à escolha

do melhor método e envolve a disponibilidade de dados, características intrínsecas do tipo

de empreendimento e dos produtos finais pretendidos.

Sendo assim, a definição da metodologia de avaliação de impactos ambientais consis-

te em definir os procedimentos lógicos, técnicos e operacionais capazes de permitir que o

processo, antes referido, seja completado. 

2.2.1 Uso de geoinformações para avaliação de impacto ambiental

Dentro do contexto apresentado, a utilização de ferramentas destinadas à gestão am-

biental têm sido matéria de inúmeros estudos e pesquisas. O uso destes instrumentos auxi-

lia na diminuição de conflitos relacionados ao desenvolvimento sustentável uma vez que, es-

tes instrumentos sendo bem definidos, oferecem a garantia de que os processos relativos à

prevenção e avaliação de impacto ambiental não se distanciem do seu enfoque principal.

Dentre estas ferramentas, destaca-se a aplicação de geoinformações, com auxílio dos

Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) e o Sensoriamento Remoto que, apresentam-se,

atualmente, em avançado estágio de desenvolvimento trazendo assim, maior acessibilidade

de recursos para diversos fins (JACINTHO, 2003).

Deste modo, o processo interativo de detecção e avaliação de mudança em um cená-

rio torna-se mais prático quando o mesmo é realizado com o auxílio de um SIG, onde, o pro-

cessamento digital é feito, em sua maior parte, rapidamente e a custos relativamente baixos.

Para Grigio (2003), através de análises multitemporais, considerando o início dos pro-

cessos antrópicos, com a utilização de técnicas e produtos do Sensoriamento Remoto, é

possível realizar o estudo da evolução ambiental de determinada região. Deste modo, com-

binadas às técnicas de processamento, as imagens de satélite geram informações sintéticas

e precisas sobre a evolução da superfície terrestre, contribuindo de forma relevante, na ges-

tão dos ambientes.

204



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente, foi realizada a definição do tema

que a mesma abordaria, devido a importância da temática sobre ferramentas para a gestão

e monitoramento dos recursos naturais. Posteriormente, seguiu-se a realização de uma revi-

são bibliográfica onde obteve-se embasamento dos aspectos abordados dentro da proposta

da pesquisa, pois pressupõe o conhecimento a respeito de conceitos, teorias e estudiosos

que realizaram pesquisas pertinentes ao tema abordado. 

Foram consultados, inicialmente, trabalhos acadêmicos, livros, revistas periódicas es-

pecializadas, tanto em formato impresso quanto em formato digital,  que forneceram uma

base conceitual sobre a utilização de geoprocessamento e métodos utilizados para estudos

de impacto ambiental. Todas essas informações foram relevantes para subsidiar e funda-

mentar a elaboração da pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro do contexto, da importância da preservação e gestão dos recursos naturais,

destaca-se a necessidade de estudos voltados ao conhecimento dos impactos diretamente

causados pela implantação das usinas hidrelétricas e das tecnologias disponíveis para este

fim. As pesquisas, leituras e estudos realizados e apresentados, pertinentes ao tema, tra-

tam-se de apontamentos e discussões de estudiosos em impacto ambiental onde pode-se

notar a relevância de tal conhecimento para realização deste tipo de avaliação. 

Dentre as inúmeras pesquisas realizadas sobre as maneiras de se realizar uma avalia-

ção de impacto ambiental, alguns métodos mereceram maior destaque. O primeiro trata-se

dos Métodos Baseados em Indicadores, Índices e Integração da Avaliação, onde a seleção

dos indicadores irá depender do objetivo que se deseja alcançar com a avaliação proposta. 

Para Sousa (2000), às vezes, a escolha de muitos indicadores, extremamente detalha-

dos, podem geram dificuldades no processamento, na interpretação dos resultados sobre os

impactos, ao invés de dar maior precisão. Por outro lado, o autor destaca que a escolha de

poucos indicadores ou indicadores muito superficiais, pode tornar as informações insuficien-

tes para a constatação do impacto do empreendimento. 

Já o Método de Ad Hoc, baseia-se no conhecimento empírico de profissionais experi-

entes no assunto em questão e é adequado quando existe escassez de dados e tempo cur-

to para a avaliação. A técnica, oferece como vantagem a estimativa breve dos impactos de

forma organizada e com fácil entendimento de compreensão pelo público em geral, além de
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seu baixo custo. Porém, o mesmo não realiza um exame detalhado das intervenções e vari-

áveis ambientais envolvidas, provocando um alto grau de subjetividade de seus resultados.

Este modelo foi estudado, em 2010, por Baldissin Neto, ao realizar uma análise crítica

do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) denomi-

nada Braço, localizada ente os municípios de Claro (RJ) e Bananal (SP). Nesta aplicação,

segundo o autor “O Método Ad Hoc não parece apropriado porque tem como desvantagem

ser vulnerável a subjetividades e a ser tendencioso na escolha dos participantes e coorde-

nadores” (BALDISSIN NETO, 2010, p.27). 

Outro procedimento considerado, foi o Método Battelle que permite a avaliação siste-

mática dos impactos ambientais mediante a utilização de indicadores homogêneos, podendo

ser utilizado para dois fins: medir o impacto de diferentes projetos hídricos sobre o meio am-

biente; e planejar, a médio e longo prazos, projetos de uso de recursos hídricos com o míni-

mo de impacto ambiental possível. Portanto, constatou-se que é possível empregá-lo tanto

em análises micro (análise de projetos) quanto macro (planejamento ambiental).

Para Kling (2005, p. 21) “É um método hierarquizado cujo procedimento conduz a ob-

tenção de uma valorização e avaliação integrada dos impactos, resultando na representação

de um índice correspondente a avaliação total dos impactos ambientais”. Em sua pesquisa,

ao avaliar o impacto ambiental na Bacia hidrográfica do rio Piabanha, a autora evidencia que

esta metodologia abrange uma quantidade significativa de parâmetros para a avaliação dos

impactos ambientais.  Sendo assim, na sua avaliação, o mesmo tratou-se de um método

complexo que engloba uma contabilização final através do cálculo do índice global de im-

pacto, porém, apresentando ainda falhas na identificação da interação entre os impactos. 

Por fim, destacam-se os Sistemas Cartográficos, que visam a determinar a localização

e extensão dos impactos sobre o meio ambiente, bem como identificar, espacialmente, as

áreas territoriais de significância. Para isso, são utilizadas diferentes técnicas cartográficas,

como fotografias,  mapas e sensoriamento remoto.  O Sistema de Informação Geográfica

(SIG ou GIS) é um exemplo desta metodologia e vem sendo bastante utilizado para o plane-

jamento ambiental e territorial. Tal instrumento consiste na utilização de computadores para

o armazenamento e recuperação de informações geograficamente referenciadas. Ou seja,

baseia-se na utilização do geoprocessamento, o qual determina as fragilidades e aptidões

ambientais da área de estudo tratando-se de uma etapa essencial para auxiliar nas pesqui-

sas relativas à alteração no meio ambiente.

 Dentro destes sistemas, o Método de McHarg utilizado por Cersósimo (2006), para

identificação de áreas aptas à implantação de empreendimentos urbanos,  baseia-se em
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análise espacial com utilização de variáveis sócio-ambientais que são classificadas como

restrições ou fatores de aptidão, integrada numa única escala de valores, com pesos dife-

renciados em função da relação do empreendimento com cada variável. Em tal estudo, o

método demonstrou oferecer todos os procedimentos técnicos necessários para subsidiar e

promover a análise desejada.

Não obstante, independente da metodologia adotada, para que seja possível definir o

impacto de qualquer projeto sobre um ambiente, é imprescindível conhecer tanto o fator im-

pactante como o meio que o receberá e, isso implica obter dados, elaborá-los, proceder as

análises e saber interpretar os resultados. Tarefa que se torna simples quando utilizadas as

informações teóricas adequadas em relação ao estudo.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teórico sobre a temática abordada, contribui positivamente com a adoção de

metodologias que possibilitem uma atualização contínua destes impactos através da realiza-

ção de análises que promovam o desenvolvimento das regiões afetadas pelas usinas hidre-

létricas. Um projeto hidrelétrico deve incluir objetivos de desenvolvimento local e regional,

não se limitando à geração de energia elétrica e a benefícios externos à região. 

Quanto aos métodos utilizados para Avaliação de Impactos Ambientais, estes apresen-

tam o objetivo de prover adequadamente as atividades de identificação, prognóstico e inter-

pretação dos impactos. Contudo, observa-se, que nos diversos métodos apresentados exis-

tem diferenças nas suas limitações, méritos, capacidade analítica, bem como no enfoque

adotado. Isto pode ser observado na análise de Kling (2005) ao avaliar algumas vantagens e

desvantagens do Método de Battelle, tais como, a efetiva capacidade de valoração e avalia-

ção dos impactos, tornando-se desta forma, bastante objetiva para fins de comparação de

alternativas e, as dificuldades intrínsecas ao estabelecimento dos escalares, havendo perda

significativa das informações, como as de natureza social e cultural, por exemplo. 

Assim sendo, torna-se compreensível a dificuldade de seleção de um método conside-

rado como ideal, ou ainda que atenda plenamente todas as condições e tipos de projeto hi-

drelétricos que possam ser implantados em determinada região. Desta forma, evidencia-se

importância de um processo de avaliação prévia dos impactos ambientais e o aperfeiçoa-

mento de novos mecanismos em todas as etapas envolvidas no projeto de grandes barra-

gens, assim é inevitável o conhecimento técnico e teórico envolvido nestes processos. 
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GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO APLICADOS
AO ENQUADRAMENTO GEOTÉCNICO DA ÁREA INDUSTRIAL DE

UBERLÂNDIA – MG

BRUNO DE OLIVEIRA LÁZARO1

MARIA LÍGIA CHUERUBIM2

RESUMO:

Este trabalho realizou um diagnóstico de enquadramento geotécnico do solo da área industrial do
município de Uberlândia – MG, mais especificamente da região compreendida pela Bacia Hidrográfica
do Córrego do Liso, uma das principais sub bacias urbanas afluentes do rio Uberabinha no município.
No  âmbito  da  Engenharia  de  Construção  Civil  e  Urbana  contemporânea,  torna-se  essencial  a
elaboração de tais estudos a fim de aperfeiçoar o planejamento, execução, ocupação e manutenção
do espaço  construído  nas  cidades e  garantir  sua  concomitância  com o  desenvolvimento  urbano
sustentável. Neste cenário, este trabalho propôs a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento, atreladas à análise granulométrica prevista pela ABNT NBR 7181 com o objetivo
de promover  a  classificação  do solo  local  e  traçar  correlações desta  com parâmetros  dentro  do
contexto da aplicação de técnicas geodésicas na Engenharia Urbana contemporânea.

Palavras-chave:  Geoprocessamento;  geotecnia,  bacia  hidrográfica,  engenharia  civil,
sensoriamento remoto.

1 INTRODUÇÃO

Desde o estabelecimento das primeiras civilizações organizadas, o homem apresentou

como característica fundamental a capacidade de transformar o meio em que vive a fim de

satisfazer as necessidades físicas e naturais da espécie humana. Desta forma, o ser huma-

no sempre promoveu modificações no meio ambiente, seja desmatando florestas, construin-

do casas e abrigos, plantando lavouras e pastagens, canalizando água, domesticando ani-

mais etc. No âmbito destas mudanças, destaca-se o processo de urbanização e construção

de cidades como sendo a principal ação antrópica de transformação do espaço geográfico.

A urbanização é um fenômeno de escala global e que promove modificações significa-

tivas nos ecossistemas naturais, gerando uma série de impactos que podem colocar em ris-

co a integridade destes ambientes e suas populações. Neste sentido, a preocupação com o

1 FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 
ENGENHARIA CIVIL. brunodeoliveira38@hotmail.com 

2 FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA. marialigia@feciv.ufu.br
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planejamento urbano é consequência direta dos processos de expansão urbana experimen-

tados em todo o mundo.

Neste cenário, torna-se crescente a utilização de geotecnologias e técnicas geodési-

cas com o objetivo de estudar cientificamente o processo de expansão urbana das cidades

e suas implicações para com a qualidade de vida de suas populações e preservação ambi-

ental. Atualmente, pode-se destacar o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e Geopro-

cessamento aplicado para a promoção de diagnósticos e enquadramentos precisos acerca

de vários parâmetros referentes ao espaço geográfico e suas correlações com a prática de

uma Engenharia de Construção Civil e Urbana voltada para o desenvolvimento urbano sus-

tentável.

Dentro desta vertente, este trabalho propõe a utilização de técnicas de Geoprocessa-

mento aplicadas ao enquadramento geotécnico do solo da área industrial do município de

Uberlândia – MG. A área em questão se configura como sendo a Bacia Hidrográfica do Cór-

rego do Liso, uma das principais sub-bacias urbanas afluentes do Rio Uberabinha e que,

atualmente, enfrenta uma série de problemas, ambientais e de infraestrutura urbana, decor-

rentes do intenso processo de urbanização de sua área de drenagem, este último efetuado

sem o devido estudo e correlato planejamento específico.

Assim, este trabalho buscou correlacionar mediante a utilização de técnicas de geo-

processamento a dinâmica de uso e ocupação do solo da Bacia, os pontos de ocorrência de

impactos ambientais e problemas de infraestrutura urbana com a classificação granulométri-

ca do solo local. Deste modo, foi possível elaborar um enquadramento geotécnico preciso

da área de drenagem do Córrego do Liso e relacionar este parâmetro com a realidade urba-

na e ambiental experimentada pela região, bem como sugerir possíveis ações e políticas e

serem tomadas para auxiliar na promoção pelo pleno desenvolvimento urbano e sua conco-

mitância com a qualidade de vida da população e preservação dos ecossistemas da região.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo de urbanização se configura como um mecanismo dinâmico ao redor do

mundo. Ao se tratar do Brasil, este processo se deu de forma tardia e descentralizada quan-

do comparado ao ocorrido em outros. Assim, a urbanização brasileira se concretizou de ma-

neira rápida, tendo origem apenas no final do século XIX, o que resultou em uma grande

concentração de pessoas vivendo em um espaço limitado nas grandes cidades, fato este

que trouxe sérios problemas ao ambiente urbano (CARRIJO e BACCARO, 2000).

Neste aspecto, torna-se necessário a elaboração de estudos e análises que busquem

auxiliar na gestão territorial brasileira. Tais estudos são utilizados pelos órgãos competentes
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como ferramentas de suporte à tomada de decisão por possibilitarem a relação de variados

parâmetros de influenciam na dinâmica de uso e ocupação dos solos das cidades brasileiras

(NOVO, 2011).

A elaboração destes estudos urbanos pode ser promovida por meio da utilização de

técnicas de geoprocessamento. Com isto, é possível auxiliar de forma direta a elaboração

de políticas e ações que visem garantir o desenvolvimento urbano sustentável das comuni-

dades humanas no Brasil e ao redor do planeta. Assim, com base nas tecnologias difundi-

das pelas Geociências (Cartografia,  Topografia,  Geodésia,  Sensoriamento Remoto,  entre

outras), é possível produzir análises, diagnósticos, projetos, planos e políticas diretoras do

espaço construído a fim de proporcionar a convergência entre urbanização, preservação e

recuperação ambiental (BONHAM-CARTER, 1996; VITTE e KEINERT, 2009).

Neste sentido, ganha destaque no âmbito da produção científica atual a promoção de

enquadramentos geotécnicos a fim de embasar o planejamento, construção, ocupação e

monitoramento  do  espaço  urbano  contemporâneo.  Os  diagnósticos  geotécnicos  servem

como escopo para a administração pública dos municípios e órgãos competentes promove-

rem políticas e ações que visem aprimorar o gerenciamento do solo das cidades a fim de

evitar problemas nas edificações, patologias construtivas em fundações e processos de vul-

nerabilidade ambiental dos solos e recursos hídricos, uma vez que estes fenômenos se con-

figuram hoje como os principais impactos associados à urbanização brasileira.

Atualmente, é incontestável a ocorrência de frentes erosivas em diversos loteamentos

nas cidades brasileiras que, em épocas de elevada precipitação, aumentam significativa-

mente e promovem o desprendimento de massas de solo. Este processo causa inúmeros

danos à integridade das edificações que se locam nestes terrenos, bem como coloca em ris-

co os recursos hídricos próximos por promover o fenômeno de lixiviação, assoreamento e

contaminação. Além disso, patologias geotécnicas são causadoras de inúmeras tragédias

(vide desmoronamentos e liquefação do solo) e colocam em risco a vida das populações

que vivem em áreas com geomorfologia desfavorável à ocupação por edifícios.

Assim, o estudo de caracterização do comportamento mecânico do solo das cidades

colabora de maneira efetiva na obtenção de dados e parâmetros que interferem diretamente

no planejamento e execução de obras de infraestrutura urbana. Estes estudos, atrelados à

ferramentas computacionais de geoprocessamento e sensoriamento remoto, asseguram a

espacialização e generalização de resultados pontuais obtidos mediante a realização de en-

saios em laboratório, garantindo assim diagnósticos acurados e efetivos, tanto em termos

quantitativos quanto qualitativos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho se desenvolveu em duas etapas distintas que foram, posteriormente,

correlacionadas. Estas etapas se configuraram como sendo Estudos de Campo e Estudos

de Geoprocessamento, conforme explicado a seguir.

Os estudos de campo se configuraram como sendo a parte inicial deste trabalho. Nes-

ta etapa, foram empreendidas visitas técnicas e percursos de campo na área de drenagem

do Córrego do Liso com o objetivo de verificar visualmente as condições de uso e ocupação

do solo local e coletar amostras de solo para análise posterior. As visitas foram empreendi-

das concomitantes ao rastreio dos percursos e georreferenciamento dos mesmos por meio

da utilização de plataformas GPS (Global Positioning System). Assim, foi possível acompa-

nhar o avanço geoespacial do trabalho e assegurar que o mesmo contemplasse a totalidade

do ambiente da bacia.

Ainda nesta etapa, foram coletadas três amostras deformadas de solo da área de dre-

nagem da Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso. As amostras foram coletadas em três pon-

tos distintos (nascente, médio curso e foz do córrego) e foram levadas ao Laboratório de

Geotecnia da Faculdade de Engenharia Civil (FECIV) da Universidade Federal de Uberlân-

dia (UFU) para a realização dos ensaios previstos na ABNT NBR 7181/84 – Granulometria.

Foram realizados ensaios de peneiramento grosso, peneiramento fino e sedimentação nas

três amostras, resultando no traçado da curva granulométrica do solo local e conseguinte

classificação granulométrica do mesmo.

Os estudos de laboratório, por sua vez, se configuraram como sendo a segunda parte

das atividades deste trabalho. Nesta etapa, limitou-se a atuação dos autores e sua equipe

às ações de geoprocessamento de dados em laboratórios especializados dentro das depen-

dências do Instituto de Geografia (IGUFU) e da Faculdade de Engenharia Civil (FECIV) da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Primeiramente,  precisou-se delimitar  a área de drenagem da Bacia do Córrego do

Liso. Para isto, foram utilizadas cartas topográficas editadas pelo Ministério do Exército –

Departamento de Engenharia e Comunicação, disponíveis em meio digital pelo Instituto de

Geografia da UFU. Dessa forma, por meio da análise das curvas de nível das referidas car-

tas e com o auxílio do software livre SPRING, disponibilizado pelo INPE (Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais), delimitou-se a área de drenagem referente à Bacia.

Após esta fase, elaborou-se o mapa de uso e ocupação do solo da área industrial de

Uberlândia referente ao ano de 2014/2015. Para isto, determinou-se que seriam utilizadas

imagens de satélite (Quickbird – sensores pancromáticos e multiespectrais, e LANDSAT –

sensore ETM+) obtidas por meio do software livre Google Earth, versão Profissional. A meto-
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dologia para a caracterização e mapeamento de categorias de uso do solo baseou-se em

Rosa (2005), que define as seguintes etapas:

 Elaboração de um mapa base que contenha os limites da área de estudo, drenagem,

coordenadas, rodovias, etc;

 Elaboração de uma chave de fotointerpretação;

 Interpretação visual preliminar das imagens, podendo assim estabelecer uma associ-

ação entre o que se identificou nas imagens, com as correspondentes unidades exis-

tentes no terreno.

Com a aplicação desta metodologia, estabeleceu-se parâmetros para categorizar as

classes de uso e ocupação do solo local, mediante a correlação entre estes parâmetros e o

banco de dados de imagens de satélite obtidos via Google Earth. A correlação destes dados

se deu mediante, novamente, a utilização da plataforma SPRING para obtenção de uma in-

terface digitalizada e infográfica do mapa final de uso e ocupação do solo da Bacia Hidro-

gráfica do Córrego do Liso.

Assim, aplicou-se o processo de Análise de Multicritérios (ou Álgebra de Mapas) sobre

os dados contidos tanto no mapa de uso e ocupação do solo quanto na curva granulométri-

ca do solo da bacia. A aplicação deste método possibilitou correlacionar a dinâmica de par-

celamento e utilização do solo local com a configuração geotécnica do mesmo, gerando as-

sim uma sequência de inferências e conclusões que sustentam o diagnóstico promovido por

este trabalho.

Desta maneira, por meio da metodologia exposta, foi possível analisar o comporta-

mento de diversas variáveis e critérios que se relacionam com a configuração geotécnica do

solo local e sua utilização para fins domésticos e industriais. Por fim, com base na aplicação

da técnica de Análise de Multicritérios, elaborou-se o diagnóstico final de enquadramento

geotécnico da área industrial de Uberlândia (Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Localização da área de estudo

A Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso localiza-se na área urbana e industrial do mu-

nicípio de Uberlândia – MG (FIGURA 1),  entre as Coordenadas Universal Transversa de

Mercator (UTM) 7.910.000 a 7.914.000 metros Norte e 781.000 a 786.789 metros Oeste. A

área de drenagem do córrego do Liso se configura como uma das principais bacias hidro-

gráficas urbanas do município de Uberlândia devido à sua localização e dimensões. A região
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da bacia, inserida na confluência entre bairros altamente povoados e o Distrito Industrial,

possui uma área de aproximadamente 15,78 km², o que corresponde a 7,73% da área urba-

na municipal.

FIGURA 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso.
Fonte: Lázaro, B. O.; Chuerubim, M. L. “Diagnóstico urbano e ambiental da Bacia Hidrográfica do

Córrego do Liso em Uberlândia – MG por meio de técnicas de geoprocessamento.” 2015.

Conforme pode ser visto na Figura 1, ao longo das vertentes dos cursos d’água que

compõem a bacia (Córrego do Liso, Córrego Buritizinho e Córrego do Lobo), instalam-se os

bairros Maravilha, São José, Pacaembu, Jardim Brasília, Santa Rosa, Nossa Senhora das

Graças, Residencial Gramado, Liberdade, Jardim América I e II e Presidente Roosevelt; to-

dos localizados à esquerda do Córrego do Liso. Além destes, à direita, situa-se o Distrito In-

dustrial da cidade, atualmente sob responsabilidade do Governo do Estado de Minas Gerais.

4.2 Mapa de uso e ocupação do solo

A fim de analisar a dinâmica urbana da região industrial de Uberlândia, fora elaborado

um mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso. O mapa (FI-

GURA 2)  foi  produzido  por  meio  da  sobreposição  de  imagens  de  satélite  obtidas  pelo

software livre Google Earth versão profissional, na plataforma digital de geoprocessamento

SPRING, disponibilizada gratuitamente pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaci-

ais).
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O Mapa de Uso e Ocupação do Solo classifica o solo da bacia em sete segmentos dis-

tintos: Vereda, Cerrado, Área Industrial, Pastagem, Vereda Degradada, Área Urbana e Cer-

rado Degradado. Como pode ser observado, a área urbana é responsável pela maior parce-

la de ocupação do solo local, seguida imediatamente pela área industrial. Juntas, elas se

configuram como a atividade humana e tendência construtiva predominante da Bacia Hidro-

gráfica do Córrego do Liso, (FIGURA 3).

A predominância de áreas urbanas e industriais contribui para a existência de uma dis-

crepância entre a oferta de infraestruturas básicas de moradia, saneamento, transportes e

energia e a real demanda por parte dos moradores locais. Por parte da Administração Públi-

ca, há certa prevalência de investimentos na estruturação de uma rede de transporte e lo-

gística eficiente para o escoamento produtivo do Distrito Industrial. Em contrapartida, edifica-

ções básicas de habitação, sistemas de drenagem urbana e coleta de resíduos, esgotamen-

to doméstico, distribuição de água e fornecimento de energia elétrica são negligenciados.

FIGURA 2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo em 2014.
Fonte: Lázaro, B. O.; Chuerubim, M. L. 2015.
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FIGURA 3 – Uso e ocupação percentual do solo.
Fonte: Autores. 2015.

Desta forma, o uso e ocupação do solo regional se dá, muitas vezes, sem a promoção

de estudos técnicos e ferramentas de gestão espacial capazes de auxiliar na concomitância

entre desenvolvimento urbano, qualidade de vida da população e preservação ambiental

dos mananciais do Córrego do Liso.

4.3 Classificação granulométrica do solo local.

A fim de se estabelecer a classificação granulométrica do solo da Bacia Hidrográfica

do Córrego do Liso, foram coletadas três amostras deformadas de solo em diferentes pontos

da área de estudo. Estas amostras foram levadas ao laboratório de geotecnia da Faculdade

de Engenharia Civil da UFU, onde foram submetidas aos ensaios previstos na ABNT NBR

7181/84 – Granulometria.

Foram realizados os ensaios de peneiramento grosso, sedimentação e peneiramento

fino nas três amostras deformadas de solo. Com os resultados dos ensaios, traçou-se a cur-

va granulométrica do solo da área industrial do município de Uberlândia (FIGURA 4) e este

fora classificado como um solo grosso, mais especificamente uma Areia Fina Mal Graduada

(AFMG).
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FIGURA 4 – Curva granulométrica da Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso.
Fonte: Autores. 2015.

4.4 Correlação de resultados e enquadramento geotécnico final

Conforme visto nos resultados, a Bacia Hidrográfica do Córrego do Liso abrange gran-

de parte da área industrial do município de Uberlândia – MG. Desta maneira, as observa-

ções feitas para a área de drenagem do Córrego do Liso e seus afluentes também podem

ser aplicadas à realidade urbanística e ambiental da área industrial da cidade.

Este trabalho diagnosticou que a região industrial do município de Uberlândia possui

solo predominantemente grosso, sendo classificado como uma Areia Fina Mal Graduada.

Solos assim apresentam elevado índice de vazios (razão entre o volume de vazios e o volu-

me de sólidos de uma amostra de solo), alta porosidade (razão entre o volume de vazios e o

volume total de uma amostra de solo) baixo grau de compactação, pouca densidade e resis-

tência mecânica relativamente instável.

Devido a estas características, o solo da área industrial do município de Uberlândia

não é propício ao estabelecimento de construções destinadas a esta finalidade. De modo

geral, edificações industriais se comportam como cargas (pontuais e distribuídas) de eleva-

do valor, colocando em risco a integridade física da massa de solo que as suporta.

Geralmente, as fundações e obras de base deste tipo de construção são “pesadas”,

profundas e sua execução (quando mediante a aplicação de técnicas tradicionais) causam

impactos significativos e grandes vibrações dinâmicas no solo.

O acúmulo destes impactos, atrelado ao aumento gradativo da densidade urbana/in-

dustrial na área de solos grossos como o da Bacia do Córrego do Liso, provoca a longo pra-

zo a fadiga por esforço repetitivo dos grãos do solo. Assim, o solo chega a perder algumas

de suas características elásticas fundamentais para a estabilidade das construções que se

instalam sobre ele.
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Além disso, por ser um solo grosso, fica facilitado o contado e percolação de plumas

de poluentes (tanto efluentes poluidores domésticos quanto industriais) por entre os vazios

do solo da Bacia do Córrego do Liso. Assim, a configuração geotécnica do solo local, atrela-

da à existência de inúmeras edificações industriais na região age de modo a colocar em ris-

co a integridade biológica e ambiental dos recursos hídricos subterrâneos e aquíferos locais.

Todavia, por questões de inviabilidade técnica, logística, operacional e econômica, não

se torna possível transferir o Distrito Industrial da cidade de Uberlândia para uma área com

solo mais favorável a instalação deste tipo de aglomerado urbano. Deve-se, portanto, esti-

mular a realização de estudos de monitoramento, enquadramento e adequação das edifica-

ções existentes e futuras no local à realidade geotécnica experimentada pela área de drena-

gem do Córrego do Liso.

Os órgãos competentes, bem como a administração pública municipal, devem se aten-

tar a promover uma maior distribuição geográfica das indústrias localizadas na bacia. Com

isso, evita-se o acúmulo de cargas (edificação e fundações) em áreas de solo com pouca re-

sistência mecânica e configuração geotécnica desfavorável à absorção e distribuição de car-

gas axiais e cisalhantes elevadas.

Além disso, uma melhoria no planejamento e disposição logística geoespacial na ins-

talação de indústrias na região do Córrego do Liso também contribui significativamente para

com a redução dos impactos ambientais existentes na bacia. Com isso, a população local

pode experimentar benefícios no que diz respeito à diminuição da emissão de poluentes no

ar, produção e disposição indevida de resíduos sólidos, contaminação de recursos hídricos

superficiais e subterrâneos por efluentes poluidores industriais, perda de biodiversidade dos

ecossistemas locais, entre outros aspectos.

Por fim, a promoção de estudos que visem monitorar e enquadrar o espaço construído

na área industrial de Uberlândia – MG também pode auxiliar na promoção de melhorias na

infraestrutura urbana disponível para a população destas regiões. Com um melhor planeja-

mento e gestão, é possível elaborar políticas e ações, baseadas em critérios técnicos de En-

genharia de Construção Civil e Urbana, que busquem promover o desenvolvimento urbano

sustentável da região, levando em consideração os limites impostos pela configuração geo-

técnica local e as tendências e anseios de sua população residente.

5 CONCLUSÕES

Com a realização deste trabalho, foi possível aplicar técnicas de geoprocessamento e

sensoriamento remoto na promoção de estudos voltados para o planejamento urbano e am-

biental dos municípios brasileiros. De modo mais específico, este trabalho possibilitou asse-

gurar, como tendência acadêmica e profissional na atualidade, a relevância da promoção de

enquadramentos urbanos por meio de correlação de técnicas geodésicas e conceitos de En-

genharia Geotécnica.
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Desta forma, foi possível elaborar um diagnóstico simples e preciso de enquadramento

geotécnico da área industrial do município de Uberlândia – MG, representada pela Bacia Hi-

drográfica do Córrego do Liso. Com este diagnóstico, observou-se que a dinâmica de uso e

ocupação do solo da bacia não condiz com os limites impostos pela configuração geotécnica

do solo local, colocando assim em risco a integridade de construções, edifícios, ambiente e

populações da região.

Portanto, foi possível concluir que a área industrial do município de Uberlândia – MG

demanda por melhor planejamento e políticas de gestão territorial. Estas políticas e ações

devem ser implantadas de modo a confluir estudos técnicos e práticos no âmbito da aplica-

ção de geotecnologias (geoprocessamento e sensoriamento remoto) à promoção profissio-

nal da Engenharia de Construção Civil e Urbana. Com isso, assegura-se a busca pelo de-

senvolvimento urbano sustentável de Uberlândia, bem como de todos os municípios brasilei-

ros, mediante a promoção de estudos e diagnósticos multidisciplinares no âmbito das Geo-

ciências e do Planejamento Urbano na sociedade contemporânea.
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IMPACTO DA PRODUÇÃO CAFEEIRA NO MUNICÍPIO DE MONTE
CARMELO – MG

DAIANE VIEIRA VAZ1

WILLIAN VIEIRA DE OLIVEIRA2

RESUMO:

O café é uma das bebidas mais apreciadas no Brasil e no mundo, sendo de grande importância para
a economia brasileira, com grande peso nas exportações. Dentre a produção nacional, a região do
triângulo mineiro se destaca, afinal, por características climáticas e físicas do solo tem desenvolvido
esta cultura com êxito desde os anos 80, quando a atividade tomou força na região. Porém, a forma
com que esta se instalou, traz consigo uma série de impactos ambientais, como a contaminação do
solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo uso intensivo de produtos químicos nas lavouras; e
a alta utilização de água para irrigação. Neste sentido, o presente trabalho visa analisar os prováveis
impactos ambientais da produção cafeeira no município de Monte Carmelo, com destaque para a
bacia do córrego Mumbuca, além de discutir  a importância econômica desta atividade e algumas
medidas que podem minimizar os impactos gerados. 

Palavras-chave: Produção cafeeira, impactos ambientais, bacia do córrego Mumbuca.

1 INTRODUÇÃO

O café representa uma bebida tradicional que ganhou aceitação mundial, sendo con-

sumida em basicamente todos os países. Quanto à produção de café, o Brasil tem se desta-

cado a mais de um século, abastecendo o mercado nacional e boa parte do mercado inter-

nacional. Neste cenário, a produção mineira de café apresenta grande valor agregado, ad-

vindo da qualidade excepcional de seus produtos e, consequente alta valorização no merca-

do.

Dentro da produção mineira, a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (COOCA-

CER), tem ajudado a desenvolver a produção de café na região do triângulo mineiro e princi-

palmente no seu município sede, Monte Carmelo - MG. Esta cooperativa é uma das respon-

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: daiane.v.vaz@gmail.com.

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA. E-mail: wivoliveira@yahoo.com.br.
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sáveis pelo fortalecimento regional da produção, que ganhou ao longo dos anos respaldo in-

ternacional.

A produção cafeeira se estabeleceu na região do triângulo mineiro na década de 1960

e se expandiu com o início da modernização da produção agrícola brasileira, passando a ser

carro chefe da economia de muitos municípios mineiros. O café, apesar de ser tradicional-

mente cultivado na chamada “terra rocha”, teve ótima adaptação na região, cuja predomi-

nância é o Latossolo amarelo. Esta produção vem associada a grandes investimentos em

tecnologia, principalmente em relação à irrigação e utilização de fertilizantes e defensivos

agrícolas em larga escala, os quais ocasionaram grandes impactos ambientais nas comuni-

dades locais.

No município de Monte Carmelo, a cafeicultura tomou grande força no setor agrícola

que ainda não era muito desenvolvido na época.  Com agricultura rudimentar focada no

abastecimento alimentício interno, a movimentação da economia se baseava principalmente

na indústria da telha. Assim, o município passou com a produção cafeeira para uma econo-

mia mais diversificada, a qual era impulsionada pelo novo cultivo durante as épocas de co-

lheitas.

Tendo em vista esta caracterização da cultura do café para a região do cerrado e sua

importância para Monte Carmelo, este trabalho tem como objetivo principal discutir os im-

pactos ambientais causados pela extensa produção cafeeira no município. Em virtude desta

análise, foram desenvolvidos mapas com o intuito de avaliar a extensão da produção cafeei-

ra dentro da Bacia do Córrego Mumbuca e nas regiões de entorno da área urbana do muni-

cípio, além da apresentação de possíveis soluções que possam minimizar os impactos na

região. A discussão ainda culmina na análise da importância econômica e extensão da ativi-

dade cafeeira no município e em possíveis planos de ação para a minimização dos proble-

mas encontrados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Área de abrangência e escala

A área de abrangência para a realização deste estudo é a região entorno da área ur-

bana do município de Monte Carmelo, com enfoque na Bacia do Córrego Mumbuca. Desta

forma, os mapeamentos e análises realizados são referentes a um retângulo de aproxima-
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damente 120 km², contendo a bacia do córrego Mumbuca, além da área urbana e regiões

de entorno, assim como ilustrado na Figura 1.

FIGURA 1 - Área de abrangência do estudo
Fonte: O autor

Quanto à escala espacial para realização dos estudos foi utilizada uma meso-escala,

visando alcançar um nível de detalhamento suficiente para a diferenciação das lavouras,

sem reduzir drasticamente a área de estudo. Para a definição da escala, que no caso foi de

aproximadamente 1:58.000, também houve a consideração da hidrografia, neste caso, bus-

cando a completa visualização da bacia do Córrego Mumbuca. Ademais, foram utilizados os

dados mais recentes encontrados, referentes ao ano de 2013, pois o enfoque do estudo é

uma análise atual para a avaliação ambiental.

2.2 Fatores históricos que influenciaram a produção cafeeira

São vários os fatores que levaram a produção cafeeira a se estender no território bra-

sileiro, englobando principalmente as regiões do sul e sudeste, pelas suas características

climáticas. Nas décadas de 1970 e 1980, o acordo internacional do café garantia a venda

nacional e exportação dos grãos de parte da produção, evitando grandes perdas dos agri-

cultores. Já a disponibilidade de mão-de-obra abundante proporcionava aos produtores a

possibilidade de produzir com custos reduzidos. Além de que a atividade passava a receber

incentivos do governo, por meio de políticas agrícolas que facilitavam o acesso a crédito

para os produtores, com financiamentos de até sete anos de carência (COOCACER, 2011).
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No mais, o aumento de preços do café em 1977, causado pela intensa geada que as-

solou a safra do Rio Grande do Sul, incentivou a produção cafeeira no cerrado, que nesta

época se expandiu ainda mais. Após a década de 1990, a mecanização no setor cafeeiro

ganhou força, diminuindo os custos de produção por meio da substituição da mão-de-obra

humana pelas máquinas, tanto no processamento como na colheita do café. 

Já bem mais recente, passou-se a exigir a certificação do café, o que deu vistas à pro-

dução mineira de café, a qual saiu na frente quanto à obtenção de certificados, ganhando

ainda mais força de mercado.

2.3 Histórico da produção cafeeira no município

O município de Monte Carmelo se destaca na produção de café por apresentar terras

planas, solo profundo, elevada altitude e clima ameno, como mostra Meirelles (2004)A tem-

peratura média anual gira entorno de 22ºC, de acordo com a estação meteorológica Cooxu-

pé localizada a uma altitude de aproximadamente 850. Estes aspectos influenciam tanto a

quantidade produzida, quanto o sabor do café. O café produzido na região é considerado

mais adocicado, sendo esta uma das características que agrega valor ao produto.

Uma das alavancas para a consolidação da produção de café no município e região foi

a criação da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (COOCACER). A cooperativa se as-

socia à Federação dos Cafeicultores do Cerrado, a qual conta com sete associações, outras

sete cooperativas e mais um órgão de pesquisas, o que amplia ainda mais a capacidade de

atuação dos cafeicultores da região no mercado (GRAZIANO, 2012). Essa consolidação se

evidência em números,  sendo que o cerrado é responsável por 22% do total  produzido

(GRAZIANO, 2012).

A mecanização total da produção chegou tarde ao município, que veio a se modernizar

no início dos anos 2000. O motivo principal da mecanização foi uma série de conquistas rea-

lizadas pelos trabalhadores rurais na época, o que levou o custeio da mão-de-obra humana

a se tornar mais dispendioso que a mão-de-obra mecanizada. Porém, para tanto, a predomi-

nância de terrenos mais planos da região foi essencial.

Já por volta do ano de 2008, a produção de café se tornou uma das principais ativida-

des econômicas do município, com o declínio acentuado das atividades ceramistas. Tam-

bém ganhou lugar no mercado: a produção de leite, milho e soja.
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2.4 Importância econômica da produção cafeeira do município

A influência do setor cafeeiro tem se mostrado clara no município a partir de sua histó-

ria. Na década de 1990, o município apresentava uma economia baseada basicamente na

produção de telhas, no café e na produção de leite em pequena escala. A produção de te-

lhas dava destaque à região, chegando a ser conhecida como a capital da telha. Já a produ-

ção de café começou a se firmar sobre o cerrado a partir da expansão nos anos 80, causa-

da pelas políticas de incentivo agrícola.

Até o início dos anos 2000, a produção gerava uma quantidade significativa de empre-

gos durante a colheita e poda. Estes empregos tinham o poder de movimentar o mercado da

cidade de Monte Carmelo, tanto pela renda advinda do serviço de colheita pelos cidadãos

carmelitanos, quanto pela quantidade de pessoas que se mudavam para a cidade em busca

de emprego. Esses imigrantes eram os principais responsáveis pelo incremento na renda

dos comerciantes, pois, geralmente, vinham de longe e ao chegar consumiam itens básicos

com: colchões, cobertores, panelas, itens para o trabalho, como chapéus e luvas, além de

alimentos.

Após o ano 2000, como já mencionado a produção regional investiu profundamente na

mecanização. A alta mecanização basicamente extinguiu a necessidade de mão-de-obra hu-

mana, reduzindo drasticamente a contratação de funcionários para colheita e poda, afetando

também a movimentação do comércio durante este período, que reduziu significantemente.

Atualmente a produção cafeeira do cerrado conta com 170 mil  hectares plantados

(GRAZIANO, 2012). Sua principal contribuição para a movimentação da economia local está

no consumo de combustíveis, maquinários, e insumos. Além destes, a produção exige mão

de obra para o manuseio do maquinário e retífica.

2.5 Principais impactos advindos da produção de café nacional

Em regiões que apresenta estações bem definidas, com um período de seca prolonga-

do, como é o caso da área de estudo, existe a necessidade da irrigação para manutenção

das lavouras perenes. Neste caso, um dos principais problemas ambientais é a intensa utili-

zação da água para irrigação, que no Brasil, se dá por meio de sistemas pressurizados de

aspersão ou localizados (SOARES, 2001). Dos métodos cita-se o uso de aspersores, sendo

estes pequenos, médios, canhões, autopropelidos e pivôs centrais, ou o gotejamento (MAN-

TOVANI, 2000).
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Neste caso, nota-se a interferência direta da lei relacionada à utilização deste recurso,

que exige e regulamenta o pedido de outorga para uso de água. Segundo o artigo 5º da lei

nº 9.433, para a utilização de qualquer recurso hídrico se faz necessário que o interessado

procure o órgão responsável e obtenha uma permissão para o uso da água (BRASIL, 1997).

A Agência Nacional de Águas (ANA) destaca que a burocracia exigida no artigo auxilia para

que seja realizado o controle qualitativo e quantitativo do uso da água.

Outro aspecto eminente é a contaminação do solo pela utilização intensa de defensi-

vos agrícolas. A produção de café brasileira também é baseada fortemente na utilização de

produtos químicos. O cultivo é perene, com cerca de 20 anos dentre o plantio e replanta.

Sem o rodízio de culturas nas áreas destinadas ao plantio não existe um tempo destinado

ao descanso do solo, sendo o combate a pragas, em folhas e flores, intenso e contínuo.

Além do mais,  é comum o descarte inadequado das embalagens dos mesmos.  Ambos,

agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, colocam em risco a contaminação do solo e da água de

córregos, rios e lagos, além das águas subterrâneas, sendo o destarte incorreto das emba-

lagens outro aspecto relevante.

3 METODOLOGIAS

O primeiro passo desenvolvido a fim de alcançar os objetivos propostos foi à aquisição

dos dados necessários. A fim de se delimitar a área de abrangência da bacia hidrográfica do

córrego Mumbuca foi utilizado um modelo digital de elevação (MDE) do SRTM (Shuttle Ra-

dar Topography Mission), adquirido por meio do site da EMBRAPA (Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária). Além disto, o arquivo shapefile referente à rede hidrográfica foi obti-

do por meio do site do IBGE, enquanto que os dados referentes à malha urbana do municí-

pio de Monte Carmelo foi disponibilizada por Oliveira (2015). Para mapeamento das áreas

de cultivo de café foi utilizado uma imagem do satélite CNES/Astrum, referente ao ano de

2013.

Para delimitação da bacia do córrego Mumbuca foram utilizadas ferramentas disponi-

bilizadas no software ArcMap (versão 10). Além disto, o software ArcMap foi também utiliza-

do a fim de se definir a área de estudo e extrair dos arquivos utilizados apenas os conteúdos

dentro desta região, destacando assim, apenas as feições de interesse. Posteriormente, as

áreas com atividade cafeeira foram vetorizadas, utilizando como base uma imagem do sa-

télite CNES/Astrum, a qual permitiu diferenciar as áreas destinadas ao cultivo de café de ou-

tras culturas.
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Neste trabalho foram elaborados dois mapas principais,  ilustrando a delimitação da

área de interesse para este trabalho e as áreas destinadas à atividade cafeeira que se en-

contram dentro da área de estudo. Primeiramente, o mapa referente à área de estudo foi ge-

rado a partir dos arquivos shapefile referentes à malha urbana, a rede hidrográfica e a área

da bacia hidrográfica do córrego Mumbuca. Por outro lado, o mapa referente à atividade ca-

feeira na região foi gerado a partir dos arquivos shapefile referentes à malha urbana, a rede

hidrográfica e as áreas vetorizadas referentes ao cultivo de café. Os mapas desenvolvidos

podem ser visualizados em apêndice (Apêndice A e B).

Por fim, o mapeamento realizado e os mapas elaborados foram utilizados como supor-

te para a realização de análises que possibilitem alcançar e justificar os objetivos propostos

neste trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho proposto é voltado à caracterização da produção cafeeira e seus impactos

direcionados a bacia do córrego Mumbuca , área a qual contém grande parte da mancha ur-

bana do município. Por este motivo, foi criado um mapa da bacia do córrego referido, que

define a área de estudo e possibilita à visualização da mancha urbana, este pode ser obser-

vado no apêndice (Apêndice A). A escolha pela criação do mapa de hidrografia vem vincula-

da a tão frequente poluição de cursos d’água devido ao uso de agrotóxicos.

Como resultado principal do trabalho tem-se o mapa das atividades cafeeiras nas pro-

ximidades da bacia do córrego Mumbuca, que pode ser observado no apêndice (Apêndice

B). Este foi produzido para a melhor visualização da distribuição da produção cafeeira nas

regiões próximas à área urbana do município.

Analisando a hidrografia da região em relação à distribuição das plantações de café,

pode-se observar que existem várias áreas de cultivo muito próximas dos cursos d’água.

Como já citado anteriormente, os fertilizantes e defensivos agrícolas usados podem conta-

minar os recursos hídricos. Em relação a estes cursos também se tem a contaminação por

embalagens de defensivos agrícolas, que são frequentemente descartadas de forma inade-

quada. Seria ideal que os proprietários rurais respeitassem uma distância maior entre a área

plantada e o curso d’água, a fim de evitar a contaminação da água. Para tanto, se sugere o

remanejo de algumas áreas de plantio e o reflorestamento destas áreas, de forma a recupe-

rar a vegetação natural que representa uma barreira física para os resíduos advindos das la-

vouras.
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Outra observação a ser levantada é a necessidade de irrigação das lavouras, fato este

que explica a proximidade das mesmas aos cursos d’água. Como já mencionado, a utiliza-

ção de água para a irrigação é aspecto marcante da produção, sendo que cerca de 50% do

cultivo é irrigado, ou seja, dos 170 mil hectares plantados na região do Triângulo Mineiro e

Alto Paranaíba, aproximadamente 85 mil hectares são irrigados. A necessidade de irrigação

do plantio é compreensível, porém deve-se haver o cuidado para que o método utilizado

seja o mais adequado. Várias lavouras já aderiram ao sistema de gotejamento, porém o sis-

tema de aspersores ainda é bastante utilizado. Este sistema causa uma utilização intensa

de água, sendo que a quantidade de litros necessários é bem elevada, além de provocar

grande perda de água por evaporação. Desta forma, se recomenda a utilização do sistema

de irrigação localizada, visando diminuir a quantidade de água perdida por evaporação.

Como mencionado anteriormente, existem outros impactos geralmente relacionados

ao cultivo do café, como a contaminação do solo. A terra do cerrado, mais ácida, exige cor-

reções e vigorosa adubação do solo, além de que o clima tropical do país favorece o apare-

cimento de certas doenças, que são fortemente combatidas por meio da utilização de agro-

tóxicos. Sendo possível afirmar que existe grande possibilidade de contaminação do mes-

mo, apesar do fato de este aspecto necessitar de estudos mais aprofundados, informações

mais específicas como análises de solo.

Como sugestão, para se evitar este tipo de contaminação, deveriam ser mais utiliza-

dos os fertilizantes naturais, tais como: a própria casca do café, além de estercos e adubos

naturais. A utilização dos fertilizantes industriais deve ser evitada ao máximo, além de se fa-

zer necessário a análise periódica do solo para a correta administração das quantidades uti-

lizadas. Já quanto à administração de defensivos no combate e prevenção de pragas se

destaca o correto manejo, pois a regulação correta das bombas e correta administração das

quantidades utilizadas nas plantações diminuem as quantidades aplicadas e as chances de

contaminação. Para que estas dicas cheguem à população também poderiam ser utilizadas

campanhas de conscientização.

A investigação acerca de todos estes impactos é essencial para um planejamento efi-

ciente, capaz de minimizar os impactos ambientais e proporcionar uma melhor qualidade de

vida para a população. Além disto, dados como uso e ocupação do solo, hidrografia, geolo-

gia, relevo, população e vegetação deveriam ser melhor estudados por meio de instrumen-

tos do planejamento ambiental.  Dentre estes instrumentos, são recomendados para este
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modelo de estudo: o zoneamento ambiental, os estudos de impactos ambientais, plano de

bacia hidrográfica, os planos diretores ambientais, a avaliação de impacto ambiental e os

padrões de qualidade ambiental.

5 CONCLUSÕES

Por meio dos estudos desenvolvidos neste trabalho foi possível perceber a necessida-

de da elaboração de um bom planejamento ambiental das atividades agrícolas dos mais di-

versos setores. O planejamento das atividades cafeeiras poderia colaborar para a diminui-

ção dos impactos causados pela produção na região, sem sacrificar a questão econômica,

de suma importância para o município de Monte Carmelo. Além disto, um planejamento efi-

ciente pode colaborar para uma agricultura mais sustentável e para a preservação do meio

ambiente, buscando uma maior qualidade de vida para a população. O planejamento tam-

bém tem o intuito de trabalhar na conservação dos recursos naturais ameaçados pela ativi-

dade cafeeira.
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APÊNDICE A – MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO MUMBUCA E DAS
REGIÕES DE ENTORNO
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APÊNDICE B – MAPA DA ATIVIDADE CAFEEIRA NAS PROXIMIDADES DO LIMITE
URBANO DE MONTE CARMELO – MG
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RESUMO:

Com o intenso crescimento dos centros urbanos observados nos últimos anos, o qual em sua grande
parte  ocorreu de forma desorganizada e sem planejamento,  tornou-se necessário  a  definição de
normas e diretrizes que permitam uma melhor organização do ambiente urbano. O estabelecimento
de diretrizes legais para parcelamento do solo possibilita a obtenção de medidas preventivas para
evitar transtornos futuros para a população, além de evitar gastos públicos com correções para estes
possíveis problemas. Neste sentido, o propósito do presente trabalho é apresentar os procedimentos
necessários  para  a  implantação  de  um  novo  loteamento,  visando  especificar  os  métodos  mais
utilizados  e  as  normas  técnicas  a  serem  consideradas.  Para  a  realização  deste  trabalho,  uma
simulação dos procedimentos necessários para a implantação de um loteamento foi  realizada na
sede da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. 

Palavras-chave: Procedimentos, implantação, loteamento.

1 INTRODUÇÃO

Devido ao intenso crescimento dos centros urbanos nos últimos anos, que em geral

tem ocorrido de forma desorganizada e sem planejamento, o desenvolvimento de normas de

regularização para criação de novas áreas urbanas passou a ser considerado de grande im-

portância para garantir a qualidade de vida da população. Neste sentido, as legislações pas-

saram a ser cada vez mais rígidas e as cidades mais motivadas a criar planos que sirvam
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aos futuros empreendimentos, com a exigência de uma implantação que siga as diretrizes e

normas técnicas pertinentes tanto no âmbito federal, estadual e municipal.

Neste cenário, os profissionais envolvidos no planejamento e execução de obras de lo-

teamento necessitam estar atentos às regras e normas vigentes da região de interesse. O

não cumprimento das leis e normas atribuídas pode conduzir à realização de loteamentos ir-

regulares, ou até mesmo clandestinos, o que pode acarretar grandes transtornos aos mora-

dores, seja pela inexistência de alguma infraestrutura ou pela ausência de serviços públicos

(PINTO, 2007).

Além disto,  a definição de diretrizes não efetivas de desenvolvimento urbano pode

ocasionar prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, o estabelecimento de áreas sujeitas a

inundações para loteamento, pode causar inúmeros transtornos aos moradores, tais como

perdas materiais ou até mesmo risco de vida, além do fato de a administração ser responsá-

vel pelo suporte a estas famílias, providenciando abrigo provisório e medidas para amenizar

o problema. Neste sentido, o planejamento urbano tem sido considerado nos últimos anos

uma das maiores preocupações dos gestores públicos, diante do intenso processo de urba-

nização.

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os principais processos

e etapas envolvidos na implantação de um loteamento, de forma a especificar os métodos

mais utilizados e as normas técnicas a serem consideradas. Para simulação da implantação

do loteamento os trabalhos desenvolvidos foram realizados na sede da Universidade Fede-

ral de Uberlândia, campus Monte Carmelo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Espaço urbano

Espaço urbano, de forma geral,  pode ser definido como um conjunto de diferentes

usos do solo e ocupações, que definem as áreas industriais, comerciais e residenciais. Devi-

do a grande variedade de possíveis usos do solo, cada área urbana apresenta característi-

cas diversas, sendo distinguíveis em relação a aspectos sociais, econômicos e de aparência

física (SPOSITO, 1989).

Devido à falta de preparo dos centros urbanos para o intenso crescimento populacio-

nais nos últimos anos, o processo de urbanização ocorreu de forma desorganizada, afetan-

do diretamente a qualidade de vida da população. Dentre os diversos impactos observados

estão:  redução das áreas habitáveis,  insuficiência dos serviços urbanos e deficiência do
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transporte público urbano. Neste sentido, a fim de estudar a forma e crescimento urbano dos

espaços  urbanos,  para  aplicação  de  políticas  de  crescimento  e  ordenamento  territorial

(COSTA et al, 2005).

Como ferramenta de auxílio para o desenvolvimento urbano, o plano diretor estabele-

ce um conjunto de regras orientadoras que devem ser seguidas durante a construção ou uti-

lização do espaço urbano. Este documento é obrigatório para todas as cidades com mais de

20 mil habitantes. De forma geral, o plano diretor estabelece diretrizes básicas para o cresci-

mento urbano, definindo regras para uso, ocupação e parcelamento do solo, além de esta-

belecer diretrizes para investimentos públicos. 

2.2 Implantação de loteamentos

No processo de implantação de loteamentos são envolvidas diversas etapas, sendo

estas regulamentadas pela Lei Federal nº 6766 de 19 de dezembro de 1979. De acordo com

esta lei, loteamento pode ser definido como sendo “a subdivisão de gleba em lotes destina-

dos a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou pro-

longamento,  modificação ou ampliação das vias existentes” (BRASIL,  1979).  Além disto,

para municípios com população superior a 50.000 habitantes, o loteador deve também con-

siderar as normas complementares para uso do solo estabelecidas no plano diretor da cida-

de. Em geral, o plano diretor tem por objetivo organizar o crescimento e funcionamento do

município, estabelecendo as diretrizes que melhor se adequam para o planejamento territori-

al do município (BÚRIGO, 2008).

Em relação à área escolhida para loteamento, vale ressaltar que, de acordo com as

normas federais, não é permitido o parcelamento do solo em terrenos: alagadiços e sujeitos

a inundação, aterrados com materiais nocivos à saúde pública, com declividade igual ou su-

perior a 30%, com condições geológicas não favoráveis, com poluição que impeça condi-

ções sanitárias suportáveis e que sejam áreas de preservação ambiental (BRASIL, 1979).

Para que estes terrenos possam ser utilizados para loteamento se faz necessário à realiza-

ção das devidas correções. Além disto, a Lei Federal 6766/79 define que os loteamentos de-

vem ter como infraestrutura básica: escoamento de águas pluviais, rede de abastecimento

de água potável, sistema de esgoto e energia elétrica, bem como vias de circulação.

Em relação aos requisitos urbanísticos, as diretrizes federais definem que os lotes de-

vem possuir a área mínima de 125 metros quadrados, com pelo menos 5 metros de frente.

Além disto, as vias do loteamento devem fazer ligação com as vias adjacentes oficiais (BRA-

SIL, 1979).
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Por meio das diretrizes solicitadas para a prefeitura referentes ao uso do solo, traçado

do sistema viário, dos espaços livres e das áreas destinadas para equipamento urbano e co-

munitário, o loteador pode dar início à elaboração do projeto de loteamento, criando o proje-

to, o memorial descritivo, a planta do loteamento e o cronograma de execução das obras.

Após a elaboração destes documentos, e acompanhado da certidão atualizada da matrícula

da gleba e da certidão negativa de tributos municipais, o loteador deve apresentar o projeto

para aprovação pela prefeitura municipal, e após aprovado, submetê-lo ao registro imobiliá-

rio (BRASIL, 1979).

Posteriormente ao registro do loteamento, o loteador pode vender os lotes, sendo que

as vias e praças descritas no memorial descritivo, bem como os espaços livres e equipa-

mentos urbanos, passam a ser parte do domínio municipal (BRASIL, 1979).

2.3 Levantamentos topográficos

A Topografia tem como objetivo estudar os instrumentos e métodos utilizados para ob-

ter a representação gráfica de determinada área do terreno sobre uma superfície plana, ser-

vindo também como instrumento fundamental para a implantação e acompanhamento de

obras de todo o tipo, como de projetos viários, edificações, urbanizações (loteamentos), mo-

vimentos de terras, entre outros (CORRÊA, 2012). Em geral, conhecimentos topográficos

são requeridos em todos os planejamentos para inserção de uma obra, exigindo o conheci-

mento prévio e bem definido da área a ser trabalhada.

No caso da implantação de loteamentos, o levantamento topográfico representa o pri-

meiro processo do projeto,  visando relacionar  pontos definidores dos acidentes planialti-

métricos, naturais e artificiais, com pontos de coordenadas conhecidas. Por meio deste pro-

cesso é possível desenvolver a exata representação da área para elaboração do projeto de

engenharia a ser implantado nesse terreno.

Para a obtenção de uma melhor precisão do levantamento são utilizados pontos de

apoio topográfico. O apoio topográfico planialtimétrico representa pontos materializados no

terreno, com coordenadas E, N e h conhecidas, e referenciadas a um sistema, seja ele geo-

désico ou local, que tem por finalidade servir de apoio para o levantamento topográfico. De

acordo com a NBR 13133 (ABNT, 1994), pontos de apoio são definidos, como pontos pré-

estabelecidos distribuídos no terreno, que amarram a área ao levantamento topográfico e,

por isso, devem ser materializados.

Para o apoio das poligonais de serviços que necessitam de georreferenciamento, são

utilizados pelo menos dois pontos de coordenadas conhecidas. Quanto aos métodos, esse

apoio pode ser concretizado por meio de uma poligonal fechada ou enquadrada. A primeira
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etapa do levantamento topográfico se refere ao estabelecimento da poligonal e trabalho de

campo na aquisição de medidas. Porém, este não se resume apenas ao trabalho de campo,

sendo necessário o processamento das observações em escritório, a fim de verificar o fe-

chamento da poligonal. 

Em escritório, a primeira verificação realizada é a da tolerância estabelecida pelo apa-

relho utilizado, que define se os dados levantados são aceitáveis. Caso o erro angular da

poligonal ultrapasse esta tolerância, é necessário que o levantamento seja refeito, caso con-

trário, o erro de fechamento angular da poligonal é distribuído até que ele seja eliminado.

Posteriormente, é calculado o azimute entre os pontos de coordenadas conhecidas, que é

definido por VEIGA et. al. (2012) como sendo o ângulo, medido no sentido horário, entre a

meridiana de origem que contém os polos, magnéticos ou geográficos, e a direção de inte-

resse. Por meio deste azimute de partida é possível conhecer o azimute dos demais pontos

da poligonal.

Posteriormente, conhecendo os azimutes e distâncias entre os pontos, é realizado o

transporte de coordenadas, de forma a estabelecer as coordenadas de todos os pontos da

poligonal. Posteriormente, é realizado o fechamento das coordenadas, com o intuito de dis-

tribuir o erro encontrado nas coordenadas calculadas.

3 MATERIAL E METODOLOGIAS

Para o levantamento da área de interesse foram utilizados os seguintes materiais: Es-

tação Total FOIF (modelo OTS-685, número de patrimônio 081817), tripé, prismas, bastões,

bipés, trena e caderneta de campo. O software TopoGRAPH 98 foi utilizado para processa-

mento dos dados, e o software AutoCAD 2007 para a elaboração do projeto.

Em campo foi executado o levantamento de uma poligonal fechada, que se iniciou

num  ponto  denominado  de  “M4”,  de  coordenadas  conhecidas  (N:  7927754,853;  E:

234027,648). Sobre o marco “M3”, também de coordenadas conhecidas (N: 7927911, 225;

E: 234028,459), foi instalado um prisma com o auxílio do tripé e bastão, onde foi feita a ori-

entação do equipamento na ré. Dessa maneira, foram obtidas medidas de ângulo e distân-

cia entre os pontos para início do levantamento planialtimétrico. Posteriormente, foi realiza-

da uma visada em direção ao ponto “P1” (vante), com a finalidade de dar continuidade ao le-

vantamento e a poligonal. 

A segunda estação foi realizada no ponto “P1” onde foi tomado como ré o ponto cha-

mado de “M4”, onde foram realizadas 28 (vinte e oito) irradiações, para elaboração das cur-

vas de nível do terreno. Os pontos irradiados tiveram um espaçamento entre 40 (quarenta) e

50 (cinquenta) metros. Após realizar as irradiações foi assumida a vante para o ponto deno-
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minado de “P2”, onde a estação foi posteriormente posicionada. A partir deste ponto foi reali-

zada a leitura de ré em “P1” e de vante no ponto “M4”. A partir deste ponto foram também ir -

radiados 12 (doze) pontos de detalhes. Por fim, a quarta estação foi estacionada no ponto

“M4” com ré em “P2” e vante em “M3”, finalizando a poligonal fechada. A Figura 1 ilustra a

área levantada e a poligonal utilizada.

FIGURA 1 – Croqui da área levantada.
Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor.

A partir do levantamento planialtimétrico realizado em campo, as informações coleta-

das, como ângulos, distâncias e coordenadas, foram descarregadas no laboratório de Topo-

grafia e Geodesia do Campus. Estes dados foram conferidos com os dados anotados na ca-

derneta de campo, e adequadamente corrigidos, sendo que a estação utilizada apresentou

falha na gravação de três dos pontos coletados. Por meio destes dados foi possível realizar

o cálculo da poligonal e das irradiações, bem como a verificação dos erros do levantamento

por meio do auxílio do software TopoGRAPH 98.

Feito esse cálculo, obteve-se as coordenadas de todos os pontos do levantamento,

onde foi possível fazer a plotagem dos mesmos no TopoGRAPH 98. Assim, foi definido o li-

mite da área levantada, gerada a malha triangular e posteriormente a interpolação das cur-

vas de nível. Vale ressaltar que o desenho foi exportado para o  software AutoCAD 2007,

com o intuito de auxiliar na elaboração do projeto de loteamento, o qual seguiu as diretrizes

da Lei nº 6.766/79 e do plano diretor do município de Monte Carmelo - MG.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os resultados obtidos pelo processamento dos dados no software TopoGRAPH

98 está a verificação dos erros: angular, relativo, linear e altimétrico. Vale ressaltar que todos

eles estão dentro das tolerâncias aceitáveis, sendo elas respectivamente: 0º0’10”; 1:5000;

0,011m. Observe a Figura 2. 
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FIGURA 4 – Dados de fechamento da poligonal.
Fonte: Topograph 98.

Além disto, por meio do processamento das irradiações foi gerada a malha triangular

do terreno, obtendo-se também as curvas de nível da área levantada. As curvas de nível au-

xiliam na sistematização do terreno, sendo que o desnível encontrado foi de dois metros, em

uma área de 28801,58 metros quadrados. Observe a Figura 3.

FIGURA 5 – Curvas de nível do terreno.
Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor.

Conhecendo-se a área do terreno a ser loteado e as diretrizes para a criação de um

projeto de loteamento, foi elaborado o desenho com as divisões do terreno. No projeto foram

criados 30 lotes centrais, com área de 200 m², sendo estes considerados os melhores lotes

do conjunto, devido a sua geometria. Além disto, outros 16 lotes foram projetados no lado

leste do loteamento, com áreas de aproximadamente 250 m², sendo que a variação da área

dos lotes ocorre devido ao fato de se localizarem na fronteira do loteamento. Em condições

semelhantes, outros 4 lotes foram criados no norte do loteamento, com área variando de

201, 8 a 211,69 m².

Por outro lado, a fim de respeitar a percentagem mínima a ser destinada para espaços

públicos e áreas verdes, bem como estabelecer áreas de lazer para a comunidade, a zona

oeste foi destinada para implantação de áreas verdes, com área de 3419,09 m². Além desta,

uma praça central com área verde foi implantada na entrada do loteamento, cobrindo uma

área de 1160,72 m², além de outro espaço contento área verde implantado no nordeste do
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loteamento, com área de 632,40 m². Neste sentido, as áreas públicas totalizaram mais de

35% da área total do loteamento, sendo 20% destinado a áreas verdes, e mais de 15 %

para as vias de acesso e áreas de uso comum. A esquematização do loteamento pode ser

visualizada em apêndice (Apêndice A). 

Além disto, o projeto também respeitou as diretrizes apresentadas no plano diretor do

município para dimensões do sistema viário de novos loteamentos. As dimensões conside-

radas podem ser observadas na Tabela 1. 

TABELA 1 – Parâmetros para dimensionamento do sistema viário
Vias/Características Arteriais Coletoras Locais

Largura Mínima 25m 19m 12m
Calçada 4m 3.5m 2,5m

Pista 17m 12m 7m
Rampa Máxima 12% 20% 30%
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, 2006.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do presente trabalho possibilitou um melhor entendimento acerca dos

procedimentos envolvidos no processo de implantação de loteamentos, bem como as princi-

pais diretrizes estabelecidas pela Lei Federal 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do

solo urbano. 

Vale ressaltar a importância dos aspectos sociais, ambientais e econômicos para defi-

nição das características do projeto de loteamento. Os loteamentos devem atender aos re-

quisitos urbanísticos e de infraestrutura básica, especificados pela legislação, que delimita

aspectos relacionados não apenas à área mínima dos lotes, mas também em relação às

vias de circulação, aos espaços públicos e equipamentos comunitários do loteamento, além

de estabelecer áreas onde o parcelamento do solo não é permitido.

O estabelecimento de diretrizes legais para parcelamento do solo possibilita a obten-

ção de medidas preventivas para evitar transtornos futuros para a população, tais como ala-

gamentos, erosões e ausência de setores de lazer, saúde e educação, além de evitar gastos

públicos com correções para estes possíveis problemas.
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APÊNDICE A – PLANTA DO LOTEAMENTO
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PROPOSTA DE MAPEAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E RENDA
PER CAPITA DOS HABITANTES DA CIDADE DE MONTE

CARMELO/MG PARA O ANO DE 2010

TULIO ALVES SANTANA1

VINÍCIUS FERREIRA SALES2

MARIA LYDA BOLANOS ROJAS 3

RESUMO:

Muito tem se discutido a respeito do consumo de água da população e as variantes relativas a ele,
relacionadas geralmente ao ambiente em que a população está inserida. Neste sentido, este trabalho
buscou  mapear  o  consumo  de  água  e  a  renda  per  capita  da  população  da  cidade  de  Monte
Carmelo/MG  a  fim  de  verificar  a  relação  entre  estas  variáveis.  Para  o  estudo  foram  utilizadas
informações relativas  ao consumo de  água da  população  definido  em roteiros,  renda  per  capita
classificada por setores censitários e bairros da cidade. Durante o processo de sobreposição das
informações geoespaciais dificuldades foram encontradas devido às bases cartográficas dos dados
serem distintas, por isto foi proposto um zoneamento para a cidade a fim de solucionar o problema.
Ao final foram obtidos mapas de consumo de água e renda per capita que trouxeram a resposta da
real  relação  entre  consumo  de  água  e  renda  per  capita  da  população  da  cidade  de  Monte
Carmelo/MG.

Palavras-chave: consumo de água, renda per capita; mapeamento. 

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a ONU (2006), para suprir todas as necessidades de consumo e higie-

ne são utilizados em média 110 L/dia de água por habitante. Em comparação à informação

mencionada, no Brasil são consumidos em média segundo o SNIS (2014) 165 L/dia por ha-

bitante, sendo que no estado de Minas Gerais o consumo é de 157 L/dia por habitante.

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA - tulioalvessantana@hotmail.com

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E 
CARTOGRÁFICA - kdsalesvinicius@gmail.com

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - DOCENTE FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL 
- marialyda@ufu.br
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Um sistema de abastecimento de água deve estar preparado para atender um conjun-

to amplo de demandas e não apenas as relacionadas ao consumo doméstico, embora estas

possuam caráter prioritário.

Na definição da demanda de água para abastecimento de uma população, a quantifi-

cação deste consumo de água deve levar em consideração as variações do consumo, pois

existem diversos fatores que influenciam o consumo de água da população, dentre eles, cli-

ma, hábitos do nível de vida da população, grau de industrialização, condições econômicas,

etc.

Neste sentido, viu-se a necessidade de investigar a relação existente entre o consumo

de água da população e a condição econômica dela. Considera-se para o estudo especifica-

mente o consumo de água distribuída nas economias residenciais urbanas da cidade de

Monte Carmelo/MG. Foi escolhido o ano de 2010, pois é deste ano que se tem a informação

a respeito do censo domiciliar.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A relação entre o mais elevado padrão socioeconômico da população e o maior consu-

mo de água, pode ser avaliada por diferentes atividades e estilos de vida como conforto e la-

zer, uso de piscinas, rega de jardins, lavagem de carros, uso de máquinas de lavar, etc.

O consumo de água domiciliar pode ser quantificado de modo global com o valor cha-

mado macro medido ou de forma individualizada em cada hidrômetro com o valor chamado

micro medido.

Com o valor micro medido podem se obter respostas referentes a cada residência, e

em segunda instância a cada bairro. Por consequência o consumo per capita pode ser medi-

do pela equação (1).

qe=
V c

ND× NE×NH /L
          (1)

Onde: qe  = Consumo efetivo per capita (L/hab.dia); Vc = Volume consumido medi-

do pelo hidrômetro (L); ND = Número de dias da medição do hidrômetro (dia); NE = Número

médio de economias (ligações); NH/L = Número médio de habitantes por ligação (hab/liga-

ção).
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Um dos maiores desafios reconhecidos por  Carmo, Dagnino e Johansen (2014)  é a

obtenção de informações de dados confiáveis, para uma solução local, uma forma de obter

dados referentes ao consumo é buscá-los na própria agência que opera a distribuição de

água no município. Em escala de Brasil temos uma base de dados bastante confiável que

está  sob  responsabilidade  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  o  Saneamento

(SNIS).

Já as informações relativas aos rendimentos da população são obtidas por meios dos

Censos Demográficos. Segundo IBGE (2015), o rendimento domiciliar é a soma de todas as

rendas recebidas referente a uma única residência. A partir do somatório de todos os rendi-

mentos é feita a divisão pelo número habitantes e é estimada a renda per capita. No Brasil a

renda média é de aproximadamente de R$ 1113,00.

Buscar estabelecer relações de forma simplificada do consumo de água e renda de

uma população não é condizente com a complexa e dinâmica realidade, mas pode se ter

tendências (CARMO; DAGNINO; JOHANSEN, 2014). Desse modo as tendências obtidas

podem ser importantes para gestores municipais traçarem estratégias a nível de planeja-

mento.

Existem algumas maneiras de avaliar a correlação entre variáveis por meio da esta-

tística, além disso, quando se tem informações geoespaciais uma outra análise pode ser fei-

ta a partir da visualização do mapa.

Em estatística uma forma de avaliar é a partir do cálculo da correlação – quanto mais

próximo o fator de correlação estiver de 1, mais forte será a correlação (TRIOLA, 1999). Já

no âmbito da cartografia pode se valer da Teoria de Bertin (BERTIN, 1983) que apresenta a

percepção visual das variáveis visuais.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas algumas bases cartográficas visando a concretização do trabalho.

Em um primeiro momento foi feito o download dos setores censitários do município de Mon-

te Carmelo/MG (Figura 1) que continham dentre outras informações, a renda média dos do-

micílios e a quantidade de habitantes (IBGE, 2010). Com estas informações pôde ser calcu-

lada a renda per capita, relativa unicamente à zona urbana do município.
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Figura 1 – Setores censitários da área urbana do município de Monte Carmelo - MG.
Fonte: IBGE (2010) 

Outra informação espacial  importante para o estudo foi  disponibilizada pelo DMAE

(Departamento Municipal de Água e Esgoto) do município de Monte Carmelo/MG. 

Diferente da informação relativa a renda, o volume consumido medido no hidrômetro

se encontrava em roteiros (Figura 2). 

Roteiros são unidades espaciais que se relacionam com bairros, por exemplo, dentro

de um roteiro pode estar contido um, dois, três ou mais bairros distintos. Estas unidades fo-

ram instituídas para facilitar a divisão de tarefas para os profissionais que trabalham com a

medição dos valores nos hidrômetros de cada residência.
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Figura 2 – Subdivisão em Roteiros.  
Fonte: DMAE.

O bairro é a unidade espacial conhecida pela maioria das pessoas, por isto, ele consti-

tui uma boa forma de apresentação do resultado final na forma de mapa, ficando mais aces-

sível a compreensão para todos os usuários.

Além disso, os bairros estão diretamente relacionados com os roteiros apresentados

pelo DMAE. Uma consideração a ser feita é que a cidade de Monte Carmelo/MG não possui

ainda em seu plano diretor uma divisão de bairros legalizada, por isto existe muita confusão

espacial a respeito dos limites de cada um de seus bairros (Figura 3), neste sentido, foram

necessários artifícios para conseguir lidar com este desafio.
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Figura 3 - Divisão de bairros da cidade de Monte Carmelo - MG.

A sobreposição de mapas, ou seja, a análise conjunta dos dados para se obter a infor-

mação relativa ao objetivo final do estudo ficou impossibilitada devido às bases cartográficas

serem distintas. Para solucionar o problema os autores propuseram uma base única, dividin-

do a cidade em zonas: leste, norte, central, nordeste, sudeste e sudoeste. O critério para a

escolha desta metodologia foi unicamente visual.

Ao final foi analisada a correlação entre as variáveis estudadas por meio da percepção

visual do mapa e também foi utilizado o estudo baseado na estatística: regressão linear e fa-

tor de correlação. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A principal dificuldade encontrada neste trabalho diz respeito à relação dos dados geo-

espaciais que não se encontravam na mesma base. A solução proposta de se dividir a cida-

de em zonas que poderiam receber as informações advindas das bases foi uma alternativa

aparentemente eficiente. No entanto, mesmo com esta tentativa ainda podem ser notados

alguns problemas nas relações espaciais por incompatibilidade da geometria dos polígonos

(Figura 4). A extração de informações das bases obtidas em roteiros, setores censitários e

bairros para a composição da base a ser estruturada em zonas configura uma grande difi-

culdade ainda. 
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Figura 4 – Problemas nas relações espaciais: os números são os roteiros, as linhas em
vermelho referem-se aos setores censitários e as demais cores representam o zoneamento

proposto. 

Os mapas finais referentes ao consumo de água e rendimento da população são apre-

sentados na Figura 5 com a distribuição espacial das zonas propostas: leste, norte, central,

nordeste, sudeste e sudoeste. De posse dos dois mapas foram entrevistadas dez pessoas,

apresentando o mapa e fazendo a seguinte pergunta: você vê alguma relação entre estes

dois mapas? Todas responderam que sim, principalmente pela intensidade das cores de

cada um dos mapas, relação entre elas e a localização de cada zona. 
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Figura 5 - Mapa final com o zoneamento proposto.

Dos resultados levantados, notou-se que as zonas delimitadas que possuem a maior

renda per capita são as que detêm do maior consumo de água, como pode ser visto na zona

sudeste. Porém, para essa análise ser considera verídica é de vital importância que seja le-

vado em consideração aspectos sociais e culturais, em vista que zonas que possuem a me-

nor renda não são as que consumem a maior quantidade de água.

No que concerne a análise estatística foi ajustada uma curva, à regressão linear e cal-

culado o coeficiente de correlação. O valor de R obtido apresentado na figura 6 demonstra a

correlação existente entre estas variáveis. A obtenção dos dados referentes ao consumo per

capita da população de cada zona foi obtido a partir dos roteiros advindos do DMAE – Monte

Carmelo para o ano de 2010. As informações referentes a renda per capita de cada zona,

também para o ano de 2010 foram quantificadas a partir dos dados relativos ao censo de-

mográfico do IBGE.
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Figura 6 - Análise da regressão linear. 

Em virtude dos valores obtidos na análise da correlação foi possível perceber que a

dependência entre renda per capita e consumo de água apresentam um vínculo forte e dire-

to, dessa junção é admissível afirmar 78,7 % das zonas que detêm a maior renda per capita

são as que mais consumem água.

5 CONCLUSÕES 

A cidade de Monte Carmelo/MG ainda não possui uma base que atende as necessida-

des básicas para estudos científicos, por exemplo, se as informações sobre consumo e ren-

da estivessem relacionadas com os bairros, seria muito simples apresentar um mapa. 

Por este motivo a possibilidade de propor zoneamentos que atendam tais estudos foi a

saída encontrada para contrapor esta deficiência. 

No entanto, a proposta de zoneamento apresentada neste trabalho precisa ser reavali-

ada, pois existem bairros que possuem características distintas (em termos econômicos e fi-

nanceiros) e estão classificadas na mesma zona. Isto ocorreu porque o critério para divisão

das zonas foi somente a distribuição espacial. 

A saída mais interessante para a cidade seria que órgãos municipais responsáveis es-

tabelecessem os bairros de forma instituída por lei e ainda mostrassem para os agentes lo-

cais que é interessante que o cadastro de informações seja feito considerando os bairros.
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Assim teriam se informações sobre renda, consumo de água, consumo de energia, entre ou-

tras em uma única base cartográfica, facilitando os tão importantes estudos para fins de pla-

nejamento.

Com o estudo foi possível perceber que a relação renda per capita x consumo de água

existe para a cidade de Monte Carmelo, considerando tanto a análise da percepção visual

do mapa pelo usuário, quanto o tratamento estatístico. 
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USO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS NA DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS PARA PROJETOS GEOMÉTRICOS DE RODOVIAS

VINICIUS FERREIRA SALES1

LUCIANY OLIVEIRA SEABRA2

RESUMO:

O presente artigo apresenta uma aplicação de técnicas cartográficas no levantamento de parâmetros
para o cálculo de elementos geométricos de rodovias novas. Diante da falta de dados disponíveis
pelos  órgãos  competentes,  foi  desenvolvida  uma  metodologia  para  a  definição  de  elementos
funcionais e técnicos, a partir de informações levantadas da plataforma Google Earth juntamente com
levantamentos expeditos no local. Os resultados podem se configurar como informações úteis para o
planejamento  e  elaboração  de  projetos  básicos  de  rodovias.  Para  validar  a  metodologia,  o
procedimento foi aplicado em um trecho de estrada em terreno natural localizada entre cidade de
Monte Carmelo e a MG-223.Como resultados foi possível identificar os elementos básicos constantes
no Manual de projeto geométrico de rodovias  do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem
(DNER).

Palavras-chave: Projeto de Rodovia; Estudo de Traçado; Técnicas Cartográficas

1 INTRODUÇÃO

O projeto geométrico é parte do projeto que relaciona diversas características geo-

métricas do traçado de uma rodovia, volume de tráfego e tipo de veículos, em função do re-

levo da região, visando à implantação de uma estrada segura e confortável para seus usuá-

rios. Traçado é a ligação entre o ponto de início e o ponto final de uma rodovia, que constitui

o projeto geométrico em planta e em perfil (Lee, 2013). Para a definição do melhor traçado é

necessário a análise detalhada de uma faixa de terreno com informações da região: relevo,

solo, hidrografia e pontos que deverão ser evitados. Essas informações constituem a diretriz

do projeto e, para a definição da melhor alternativa de ligação, são utilizados recursos tecno-

lógicos para criação de mapas e plantas relativa ao local de estudo.

A melhor alternativa de traçado é definida em função de características técnicas e eco-

nômicas (custos). Na exploração do terreno, são identificados trechos da rodovia, que cor-

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA salesfvinicius@gmail.com
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respondem aos alinhamentos. O conjunto de alinhamentos forma a poligonal, a localização

de todos os pontos é feita utilizando instrumentos como receptores de Sistema de Navega-

ção Global por Satélite (GNSS) ou Estações totais. Na exploração do terreno é realizado o

levantamento planialtimétrico, utilizado para definir elementos geométricos da rodovia tendo

como base o manual de projeto geométrico do Departamento Nacional de Estrada e Roda-

gem.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (2015), o Brasil possui 1.720.607 km

de rodovias, entre as quais apenas 213.299 km são pavimentadas. As rodovias são dividi-

das entre federais,  estaduais e municipais.  Entre as rodovias municipais,  é possível que

grande parte não tenha sido planejada e nem exista um projeto. Em exemplo a essa situa-

ção, no município de Monte Carmelo-MG localizado nas coordenas, 18°44'56.83"S de latitu-

de e 47°28'39.50”O de longitude, existe uma estrada rural de leito natural utilizada pela po-

pulação para acessar a rodovia estadual MG-223. Em consulta aos órgãos competentes,

como prefeitura e Departamento de Estradas de Rodagem, verificou-se a inexistência de

projeto da referida estrada.

Para prover informações básicas e diretrizes para o projeto geométrico de rodovias,

buscou-se neste trabalho um procedimento viável de utilização de técnicas para a caracteri-

zação da área de estudo e levantamento de critérios com base no Manual de Projeto Geo-

métrico do Departamento de Estrada e Rodagem.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Rodovia: Conceito e Classificação

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (2008), Rodovia é conceituada como uma via

rural pavimentada, construída a partir de princípios técnicos, que tem o objetivo de permitir o

deslocamento dos veículos de forma livre, sem interseções de nível e de pedestres. A sua fi-

nalidade tem como intuito permitir que os usuários transitem para várias localidades de for-

ma rápida e segura.

A concepção de um projeto de rodovias envolve uma série de características técnicas

e funcionais. A classificação funcional, introduzida no Brasil pelo Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem, agrupa as rodovias em sistemas e classes, de acordo com a função
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de mobilidade de tráfego e acesso que elas exercem na malha viária. De acordo com DNER

(1999), a mobilidade está relacionada com o grau de facilidade para se deslocar e a acessi-

bilidade com o grau de possibilidades de acesso.

Quanto as classes de projeto, os critérios são estabelecidos a partir do volume de trá-

fego e características morfológicas da região. A categorização do relevo no trecho da rodo-

via é feita a partir de três tipos de formação de relevo: plano, ondulado e montanhoso. De

acordo com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE (2007), os tipos de relevo são defini-

dos conforme a sua declividade, o plano, é inferior a três por cento, ondulados, entre três e

vinte por cento, o montanhoso, é superior aos valores mencionados.

Segundo DNER (1999), para se estabelecer a classificação do projeto são relaciona-

dos o volume de tráfego que passa num trecho com o tipo de relevo em função da velocida-

de de projeto, conforme poder ser visto na TABELA 1.

TABELA 1- Classes de Projeto para Novos Traçados de Rodovias em Áreas Rurais - DNER

Fonte: DNER (1999)

As informações de classe de projeto e o tipo de relevo, juntamente com as recomen-

dações do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (1999) estabelecemos pa-

drões de segurança e conforto para os projetos de rodovias novas, conforme a Tabela 2.

TABELA 2 - Características Técnicas para o Projeto de Rodovias Novas
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Fonte: Adaptada do DNER (1999)

2.2 Elementos Geométricos 

Segundo Pereira et al. (2009), o projeto geométrico de estradas corresponde ao estu-

do da definição dos elementos geométricos de uma rodovia, com tal precisão que possibilita

a qualificação e implantação desta, permitindo um planejamento técnico e econômico. Para

Lee (2013) os elementos geométricos representam um ente físico, em que estes, são de-

compostos em três dimensões sendo: o projeto em planta, o projeto em perfil e o projeto em

seção transversal. Os dois últimos itens consideram o perfil vertical da via, enquanto o proje-

to em planta emprega as informações horizontais.

 Para o traçado de uma rodovia em planta são considerados os elementos topográfi-

cos tais como marco principal, construídos a partir de uma poligonal básica, orientada, e cu-

jos alinhamentos são concordados nos vértices por curvas horizontais. Os trechos retos são

denominados de tangentes, e são demarcados por estacas a cada 20 metros. Nas concor-

dâncias com curvas os levantamentos exigem maior precisão e maior detalhamento para ca-

racterizar o trecho (LEE, 2013). 

Nas curvas, a concordância simples é a mais utilizada em projetos de rodovias, apre-

sentada na Figura 1. As informações geométricas do trecho em questão são os pontos de

curva (PC), pontos de tangência (PT), raio (R) e origem (O) que são utilizadas para a loca-

ção do desenvolvimento do traçado curvilíneo (D). O ângulo central (AC) descreve a varia-

ção angular entre PC e PT, este valor é definido a partir da orientação da Tangente (T), que
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corresponde a distância retilínea entre o PC ou PT até ponto de interseção entre as tangen-

tes (PI).O ângulo de deflexão (I) é igual ao ângulo central da curva.

FIGURA 1 - Concordância com Curva Circular Simples
Fonte: Lee (2013)

Para a obtenção das distâncias de desenvolvimento da curva e das tangentes é possí-

vel utilizar as equações (1) e (2) respectivamente. A tangente corresponde ao raio da curva

vezes a tangente da metade do ângulo central. O desenvolvimento da curva é representado

pelo ângulo central vezes o raio da curva em questão. 

T=R ∙ tan( AC
2 ) (1)

D=AC∗R
(2

2.2.1 Superelevação

Nos trechos em tangente, os usuários tendem a uma certa liberdade no percurso. Nos

trechos em curva, as condições operacionais se alteram devido aos esforços laterais que

passam a atuar sobre o veículo e exigem a disposição do usuário em manter a velocidade

de operação na extensão existente entre a tangente e a curva. A fim de minimizar estes fato-

res são aplicados os valores de superelevação (LEE, 2013). 

Para Pereira et al., (2009), a superelevação é um artifício executado na pista, onde

são empregadas uma certa inclinação transversal que visa equilibrar a força centrípeta e o

atrito entre o pneu e o asfalto. 

O DNER (1999), afirma que o valor de superelevação a ser adotada (er) e a força de

atrito, para raios mensurados em campo (R), se reduzem gradativamente a partir de um raio

mínimo de projeto (Rmin), considerando como parâmetro a superelevação máxima a ser do-

tada (emáx), como pode ser notado na equação 3. Os valores de emáx e Rmin estão relaci-
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onados no manual de projeto geométrico de rodovias, apresentados como diretriz de proje-

to, a partir da Tabela de características técnicas para o projeto de rodovias novas.

er=emáx ∙(2∙ Rmin
R

−
Rmin2

R2 )
(3)

2.2.2 Distância de Visibilidade e Distância de Ultrapassagem 

A Distância de Visibilidade possui relação direta com a capacidade de uma via de pro-

porcionar segurança e eficiência operacional aos usuários que a trafeguem. Para tal, são

tratados sob dois enfoques, a distâncias de visibilidade de parada e à distância de visibilida-

de de ultrapassagem (PEREIRA et al., 2009).

Guedes (2015) afirma que à distância de visibilidade de parada é o intervalo em que

um veículo percorre desde a percepção até a frenagem, podendo alcançar três espaçamen-

tos: distância percorrida pelo veículo durante o tempo de percepção e ação, distância per-

corrida pelo veículo durante a frenagem e distância de segurança entre o veículo e o obstá-

culo. Para o dimensionamento utilizam-se as velocidades média e a de projeto (V), levando

em consideração o coeficiente de atrito (f) para o projeto e o outro para velocidade média de

percurso, conforme apresentado no Tabela 3, onde o valor é mensurado pelo modelo 4.

Dp=0.7 ∙( V 2

255 ∙ f )
(4)

TABELA 3 - Coeficiente de Atrito Longitudinal com Declividade Igual a Zero

Velocidade de
Projeto (Km/h)

Velocidade
Média (Km/h)

Coeficiente de
Atrito do Projeto

Coeficiente de Atrito
do Médio

30 30 0,40 0,40
60 54 0,33 0,34
80 71 0,30 0,31

100 86 0,28 0,30
120 98 0,27 0,30

Fonte: Adaptado do DNER (1999,)

Para o cálculo da distância de ultrapassagem considera-se o intervalo de tempo (t) em

que o motorista executa, de forma segura, um movimento uniformemente variado de passa-

gem por outros veículos (ROSA, 2011). A distância de ultrapassagem (D) é baseada na velo-

cidade de projeto (V), especificada anteriormente, conforme a Equação 5.

D=9.4 ∙(V−213) (5)
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3 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado nos meses de março a maio de 2016 visando a identificação

dos elementos geométricos de um trecho de rodovia na cidade de Monte Carmelo em Minas

Gerais. Para o alcance dos objetivos os procedimentos estão divididos em três etapas: ca-

racterização da área de estudo, levantamento de dados, cálculos e utilização das normas do

DNIT e a identificação de elementos geométricos essenciais do trecho em estudo. 

3.1 Caracterização da área de Estudo

O espaço territorial do município de Monte Carmelo é constituído pela presença das

rodovias MG-190 e a MG-223, sendo estas responsáveis por ligarem os municípios de Es-

trela do Sul, Romaria, Cascalho Rico e outras localidades da região do Alto Paranaíba no

estado de Minas Gerais. Para acessar a MG-223, sentido sudeste do território, é necessário

um percurso de 12 km passando pela rodovia 190. Devido à existência de uma estrada de

terra ligando a cidade de Monte Carmelo à rodovia MG-223, atualmente o referido trecho é

utilizado pela população da cidade, sobretudo pela redução de cinco quilômetros no deslo-

camento. A localização do trecho em estudo pode ser verificada na Figura 2. 

FIGURA 2 -Mapa de Localização da Área de Estudo
Fonte: Autores
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A Figura 4 apresenta a localização do trecho em estudo no contexto do estado de Mi-

nas Gerais, na região do Alto Paranaíba e em relação as duas rodovias estaduais, MG-223

e MG-190. O traçado da rodovia em estudo tem seu início no Bairro São Sebastião, sendo

considerada como a extensão da Avenida Romualdo Resende. O seu percurso é constituído

por duas curvas e três distâncias retilíneas totalizando um percurso de 6753, 843 m.

Em consulta aos órgãos competentes, verificou-se a inexistência de projeto referente à

estrada,  indicando  falta  de  análise  técnica  e  aplicação  dos  critérios  estabelecidos  pelo

DNER. Tendo em vista a carência de dados de projetos, passou-se para a etapa seguinte.

3.2 Levantamentos de dados 

Para a identificação do tipo de relevo da região, foram utilizadas imagens do Google

Earth e associado ao software de desenho AutoCad foi possível extrair informações de cur-

vas de níveis. A partir destes dados foi gerado o mapa de declividade no software Arcgis, a

partir daí o relevo foi classificado conforme as definições do Manual Técnico de Pedologia

do IBGE.

Em seguida foi feita a vetorização do traçado da estrada para identificar as feições do

terreno, através da ferramenta Open Layers plugin no software Quatum GIS. Com as infor-

mações geográficas geradas, e novamente por meio do AutoCad foram obtidas as medidas

de forma mais precisa em relação as informações da poligonal principal. 

Além disso, foram realizadas visitas no local com o objetivo de coletar dados de tráfe-

go, quantidade e tipo de veículos.

Foram coletadas medidas como a largura do traçado e conferidas de modo expedito,

por meio de trena. A figura 3 corresponde ao registro fotográfico do local. 

FIGURA 3 - Traçado da rodovia
Fonte: Autores

261



I Simpósio Regional de Agrimensura e Cartografia
“A Topografia e a Geodésia no cenário nacional”

Universidade Federal de Uberlândia – UFU / Campus Monte Carmelo
22 a 24 de novembro de 2016 

3.3 Procedimentos dos Cálculos

De posse das informações obtidas nas etapas anteriores, a classificação funcional do

trecho foi relacionada ao tipo de relevo da região e a classe de projeto. Foi verificado os pa-

râmetros estabelecidos no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Novas Assim, foi

possível obter as informações de Raio Mínimo e Velocidade de Diretriz. 

A partir do tipo de classe de projeto, classificação de relevo como plano e característi-

cas técnicas seguiu-se para a etapa de cálculo dos elementos básicos necessários para o

Projeto geométrico do referido trecho. Os valores de raio, ângulos e distâncias foram obtidos

após a vetorização do trecho, por meio da ferramenta Open Layers plugin do software Qua-

tum GIS e AutoCad. Foi possível a identificação de duas curvas horizontais circulares com

trechos em tangentes. 

Em seguida os demais elementos constantes do projeto geométrico de rodovias, foram

identificadas a partir das Equações 3, 4 e 5 calculadas para a determinação dos valores de

superelevação, distância de visibilidade de parada e distância de visibilidade de ultrapassa-

gem. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O manual de projeto geométrico de rodovias estabelece parâmetros para os projetos

de rodovias novas em função de características técnicas, funcionais e relevo da região. Con-

tudo, não especifica valores para a classificação do relevo. Para tal, o presente trabalho

buscou auxílio nas imagens da plataforma do  Google Earth  e juntamente com o  software

AutoCad extraiu informações de curvas de níveis. A partir disso, foi gerado o mapa de decli-

vidade no  software Arcgis, possibilitando a classificação do relevo considerando as defini-

ções do manual técnico de pedologia do IBGE. Como resultado, foi elaborado o Mapa de

Declividade, apresentado nas Figuras 4.
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FIGURA 4 - Mapa de declividade da região em estudo
Fonte: Autores

Ao analisar a representação obtida verificou-se que o traçado da rodovia corresponde

a uma região que compreende uma declividade de baixa para alta, sentido Monte Carmelo à

rodovia MG-223. A variação do relevo prevalece entre os valores de 0 a 5%, e conforme o

Manual Técnico de Pedologia, foi considerado como terreno plano.

Para a classificação funcional do trecho em estudo verificou-se num período de 30 mi-

nutos, que apenas dois veículos pesados (caminhões) utilizaram o trecho. Baseado nas nor-

mas de projeto geométrico de rodovias novas do DNER o traçado corresponde a classe de

projeto IV B. 

Com a vetorização do traçado por meio dos softwares Quatum GIS e AutoCad foram

obtidas as informações detalhadas da poligonal principal, tais como as medidas das curvas

e as distâncias retilíneas, como pode ser notado na Figura 5.
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Curva 1 Curva 2 

FIGURA 5 - Detalhamento das Curvas
Fonte: Autores

Nas dimensões obtidas para a superelevação (Tabela 4), verifica-se que em compara-

ção aos raios da curva 1 e 2, o valor da curva 1 é menor, isso implica que quanto maior for o

raio, menor será a força centrípeta, proporcionando uma redução na superelevação. O valor

de 2% é a estimativa mínima adotada para superelevação, com a finalidade de escoamento

superficial das águas.

TABELA 4 - Elementos Físicos da Estrada

Distância
(m)

AC
(Decimal)

R
(m)

T
(m)

Superelevação
(%)

OPP-PC1 133,21 - - - -
CURVA 1
(PC1-PT1)

- 35,645 1141,31 366,936 2%

PT1-PC2 4517,87 - - - -
CURVA2

(PC2-PT2)
- 51,067 516,35 246,656 3.4%

PT2 - PF 1426,29 - - - -

Fonte: Autores

Por fim, com base nas formulações apresentadas na fundamentação teórica, os di-

mensionamentos encontrados para as distâncias de visibilidade de parada e de ultrapassa-

gem foram de 84,78 m e 345,00 m respectivamente. Destes resultados é possível perceber

que os dois elementos foram considerados elevados, por se tratar de um trecho sem revesti-

mento asfáltico e com vegetação.

5 CONCLUSÕES

Os resultados gerados possibilitaram validar a metodologia assim como o uso das téc-

nicas cartográficas. É importante que uma rodovia atenda às necessidades de deslocamen-

to da população em condições de uso adequadas. Essas condições, estabelecidas no Ma-
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nual de Projeto Geométrico de Rodovias, podem garantir a segurança do usuário e melhorar

a mobilidade da região. Neste estudo foram aplicadas técnicas que possibilitaram mensurar

elementos geométricos constantes de um projeto de rodovias, de forma rápida e econômica.

A elaboração de um projeto exige por um lado custos e qualificação profissional, por outro

lado, a situação das prefeituras de cidades de menor porte não dispõe de recursos e técni-

cos capacitados. Esse estudo pode se configurar como um instrumento para a elaboração

de projetos definitivos, sem a necessidade de gastar grandes recursos por parte das prefei-

turas. 

Os elementos geométricos calculados e identificados para o trecho entre a rodovia

MG-223 e a cidade de Monte Carmelo podem servir para a destinação de recursos para a

implantação da rodovia permanente. O projeto geométrico do trecho potencializa aspetos

positivos para cidade, como a retirada de caminhões que trafegam pelo centro, a redução de

impactos na vida útil do revestimento asfáltico, qualidade do ar e até mesmo na segurança

dos usuários das vias. 
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