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PLANO CARTOGRÁFICO DE MINAS GERAIS
Cartografia viva em um país chamado Minas
O plano cartográfico que se segue coloca o desafio de construir uma política cartográfica
baseada em inovação tecnológica, impacto social positivo e responsabilidade de investimentos
públicos permanentes, a partir da integração de esforços da Administração Pública Estadual.
Esse plano deve refletir o grande tamanho de Minas e abranger políticas básicas para a
construção de uma sociedade de conhecimento e informação, da qual as políticas cartográficas são
peças fundamentais. Desta forma, “Minas avança sem deixar ninguém para trás”.
Para se obter uma cartografia viva, esse plano cartográfico se consubstancia em cinco
temas com fases sucessivas de implantação e sua organização visa ao refinamento de objetivos e
procedimentos ao longo do tempo.

1. CAPÍTULO DE GEODÉSIA
A geodésia foi definida por Helmert (1880): como a “ciência da mensuração e
representação da superfície

da

Terra”.

A definição adotada pela comunidade geodésica

internacional, na atualidade, pode ser assim expressa: A geodésia é a ciência da determinação da
forma e dimensões da Terra, do seu campo da gravidade externo e respectivas variações
temporais.
Assim, segundo (GEMAEL, 1999, p. 16) “a tarefa da Geodésia consiste na determinação do
tamanho e da forma da Terra, bem como dos parâmetros definidores do campo da gravidade.
Podem-se acrescentar também as variações temporais dos elementos citados“.
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A dedução dos parâmetros fundamentais da geodésia, associados com forma, dimensões e
campo da gravidade na superfície e externo a ela, realiza-se a partir de mensurações efetivadas na
superfície ou em pontos exteriores à Terra.

Conforme (DALAZOANA, 2005), classicamente, essas mensurações eram realizadas por
observações de direções, distâncias, desníveis, diferenças de gravidade ou valores de gravidade.
Segundo (BAETA, 1999, p.) os parâmetros científicos clássicos da geodésica contemplam a forma
da superfície do globo, totalmente irregular, por meio de uma superfície física (o geóide),
representada a partir do elipsóide de referência (o elipsóide de revolução), que, em conjunto, tem
em seu lugar geométrico de interseção o datum (superfície de referência).
Na atualidade, as mensurações em geodésica utilizam instrumentos tecnológicos, que
permitem observações realizadas de, para e entre satélites (DALAZOANA, 2005).
Em função de mensurações de diferentes tipos, a Geodésia se divide em três grandes
áreas:
•

A Geodésia Geométrica, que se consubstancia em medidas de ângulos e distâncias;

•

A Geodésia Física, que se consubstancia em medidas gravimétricas;

•

A Geodésia Celeste, que se consubstancia em técnicas espaciais.

Assim, na atualidade, a Geodésia se encarrega de determinar posições tridimensionais com
precisão (estabelecimento do controle geodésico), campo da gravidade e modelagem e
determinação de fenômenos geodinâmicos (movimento do pólo, rotação da Terra, deformação da
crosta).
RODRIGUES (2002, p.12) afirma que “sendo dado um Sistema de Referência cartesiano
fixo, qualquer ponto do espaço é determinado de maneira única por suas coordenadas x, y,e z.
Com um sistema fixo à Terra, sistema terrestre, é possível verificar, descrever, representar e
analisar as alterações naturais ou artificiais do meio ambiente, bem como acompanhar os
movimentos de objetos sobre a superfície terrestre ou acima dela”.
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E, segundo (DALAZOANA, 2001) para a localização espacial de um ponto sobre a superfície
da Terra, é necessário um Sistema Geodésico de Referência (SGR). “O SGR é definido a partir da
adoção de um elipsóide de referência, posicionado e orientado em relação à superfície terrestre. A
evolução tecnológica propiciou o melhoramento dos diversos SGR existentes, tanto no aspecto de
definição quanto no de realização do sistema (a definição do SGR caracteriza-se por um conjunto
de convenções junto a um elipsóide ajustado às dimensões da Terra e devidamente orientado, já
por realização entende-se um conjunto de pontos implantados sobre a superfície física da Terra
com coordenadas conhecidas)” (DALAZOANA, 2001, p.7).
Tem-se, então, que o Sistema Geodésico de Referência é um conjunto de parâmetros e
convenções.
Na forma clássica, o SGR era materializado pela Rede Geodésica Horizontal (cujo controle
era definido em um sistema geométrico) e a Rede Geodésica Vertical (Altitude, referido ao campo
de gravidade da Terra, tendo como origem a média das medições de marés, obtidas pelo
marégrafo de Imbituba, em Santa Catarina).
Na atualidade, a geodésia espacial consolidou a Rede tridimensional (Três coordenadas)
para o SGR:
•

Latitude (φ)

•

Longitude (λ)

•

Altitude geométrica (h)

O SGB é materializado pela Rede Geodésica Brasileira, que se constitui pelo conjunto de
Estações e Coordenadas Geodésicas:
•

Rede horizontal

•

Rede vertical

•

Rede gravimétrica

•

Rede tridimensional (Rede Nacional GPS, Rede Brasileira de Monitoramento
Contínuo) (IBGE, 2000).
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1.1. OBJETIVO
Adensar a Rede de Marcos Geodésicos de primeira ordem homologados no Estado,
recobrindo o território mineiro com 200 Estações SAT Geodésicas Planimétricas, proporcionando a
possibilidade de rastreamentos GNSS em bases curtas de maneira confiável e com precisão.
Buscar soluções para a identificação, recuperação e adensamento da Rede Vertical de
Minas Gerais.
Resgatar os dados gravimétricos de Minas Gerais para melhorar o mapeamento geoidal do
Estado.
Coordenar e propor procedimentos e ações para os levantamentos gravimétricos realizados
pela Administração Pública do Estado de Minas Gerais por município.
Coordenar e propor procedimentos e ações para os levantamentos batimétricos realizados
pela Administração Pública do Estado de Minas Gerais.
Implantar um observatório de geodésia em condição de estar vinculado às redes de
monitoramento contínuos nacionais e internacionais.

1.2. JUSTIFICATIVA
O adensamento das redes estaduais planimétricas se encontra sob a responsabilidade dos
estados na fase de implantação do monumento e rastreio, sendo encaminhada ao IBGE apenas
para a homologação e ajustamento da Rede estadual no momento da implantação de cada marco.
O IBGE publica as normas que padronizam a construção do monumento e os critérios de
rastreio, e recebe dos estados federativos a documentação e arquivos conforme especificado,
homologando o marco, ajustando a rede estadual e integrando à rede geodésica brasileira.
Minas Gerais possui uma rede geodésica rarefeita em comparação com outros estados
brasileiros, encontra-se visivelmente carente e vem demandando iniciativas para sua densificação.
A figura 1 ilustra o que se afirma e apresenta a distribuição dos marcos geodésicos
planimétricos no Brasil até outubro de 2008. Observa-se que a densidade de estações
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planimétricas em Minas se compara à densidade dos estados do Mato Grosso e Pará (regiões de
difícil acesso) e está incongruente com os demais estados da região sudeste brasileira.

Figura 1: Distribuição da rede planimétrica brasileira

Fonte: URL do IBGE na Internet

Reitera-se que para homologação e integração de estações determinadas por outros órgãos
e instituições ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, faz-se necessário que sejam obedecidos
critérios técnicos definidos pelo IBGE – Diretoria de Geociências – Coordenação de Geodésia,
continuamente atualizados na página do IBGE na Internet, na URL, e com texto em anexo no final
deste plano (ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/Homologacao_de_marcos.pdf)
Os principais critérios estabelecidos na atual instrução afirmam a integração das novas
estações ao Sistema Geodésico Brasileiro, preferencialmente através da conexão com a Rede
Brasileira de Monitoramento Contínuo – RBMC, e na impossibilidade, poder-se-á utilizar como
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estação-base para esta integração as estações pertencentes às Redes Estaduais ou estações GPS
que já pertençam ao SGB; neste caso o usuário deverá efetuar também a ocupação da estaçãobase. Nos dois casos as observações deverão ser coletadas com receptores geodésicos de dupla
freqüência (L1 e L2). A instrução adverte que deverão ser observadas 4 (quatro) sessões para a
determinação da estação; a duração de cada sessão deverá ser de 6h (seis horas) no mínimo. O
intervalo entre as sessões será no mínimo 1h (uma hora) e no máximo de 48h (quarenta e oito
horas); a materialização deverá ser feita em solo firme e estável, em duas formas (moldes),
conforme contido nas instruções de padronização de marcos geodésicos disponível no portal do
IBGE (www.ibge.gov.br ):
•

marco ou pilar de concreto com chapa identificadora incrustada no seu topo;

•

pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada incrustado no topo e chapa
identificadora cravada na lateral;

Em ambos a chapa de identificação não poderá conter o nome do IBGE;
A instrução adverte, ainda, que a área ao redor da estação deverá ser livre de obstruções
que possam interferir na captação dos sinais dos satélites e que o encaminhamento da
documentação da construção do marco deverá conter fotos de todas as etapas e que o intervalo de
coleta dos dados deverá ser de 15 segundos.
A rede vertical, a Rede gravimétrica e a RBMC internacional são itens para o plano
cartográfico, com operacionalização após o adensamento da rede planimétrica.

1.3. PLANO DE ADENSAMENTO DA REDE PLANIMÉTRICA
Tendo em vista a necessidade de proteger a integridade dos marcos implantados, propõese que estes sejam implantados em locais que atendam aos seguintes pré-requisitos: acesso
público com vigilância (por exemplo: museu, escola, universidade, pátio de prefeitura, etc...) e
condições de rastreio dos satélites para o que se recomenda um horizonte em torno da antena
esteja desobstruído acima de 15°. Dever-se-á evitar locais próximos a estações de transmissão de
microondas, radares, antenas rádio-repetidoras e linhas de transmissão de alta voltagem, por
representarem fontes de interferência para os sinas GNSS. Para minimizar efeitos de multicaminho,
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a área situada a 50 metros da estação de rastreio deve estar livre de estruturas artificiais,
particularmente paredes metálicas, cercas ou superfícies naturais.
Tendo em vistas esses princípios, propõe-se que o adensamento dos marcos em Minas
Gerais seja implementado em 3 fases, procurando-se a melhor distribuição geométrica no território
de Minas, mas com a parceria da Administração Pública Municipal que se responsabiliza pela
vigilância e integridade física dos marcos.
Na primeira fase de adensamento, serão implantados 70 marcos em sedes municipais,
procurando-se cobrir um diâmetro de 50 km no entorno do marco.
Na segunda fase, os marcos serão implantados em sedes distritais, buscando-se preencher
as lacunas da cobertura de 50 km em torno dos marcos.
Na terceira fase, os marcos serão implantados em localidades que materializem o objetivo
final de se obter marcos com 20 km de diâmetro de cobertura.
Sendo assim, para a segunda e terceira fase propõem-se as implantações de 130 marcos.
O quadro seguinte sintetiza o que se propõem.
FASES

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO

Fase 1

Sedes municipais

Fase 2

Sedes distritais

Fase 3

Localidades

QUANTIDADE DE MARCOS
70

130

A distribuição geométrica dos marcos para as fases 2 e 3 ainda se encontra em estudo pela
equipe do IGA, mas para a fase 1 propõem-se a implantação dos marcos conforme mapa elaborado
e ilustrado na figura 2, no qual se vê em vermelho os marcos da rede atual, em laranja os marcos
propostos e em verde os marcos já em processo de homologação.
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Figura 2: Mapa de distribuição proposta para a 1ª fase da implantação dos marcos

1.4 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
Iniciativas institucionais da Administração Pública Estadual coordenada pelo CONCAR
deverão ser incorporadas e serão bem vindas, desde que se atenda aos critérios estabelecidos pela
norma do IBGE de implantação de marcos geodésicos para a homologação. Destaca-se como
exemplo a grande contribuição do DER MG na implantação de marcos dentro de critérios de
qualidade, embora nem todos possam vir a serem homologados, mas que, outrossim, contribuem
para a realização do mapeamento básico sistemático do Estado dentro de uma política de inovação
como ver-se-á no próximo capítulo deste plano cartográfico. Enfatiza-se, também, a importância
deste plano cartográfico articular a implantação de marcos de interesses conjuntos entre o DER e o
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INCRA, uma vez que se tratam de marcos de precisão, não homologáveis, que podem ter ações
coordenadas.

1.5 ESTIMATIVA DE CUSTO E PRAZO
Para a primeira fase da implantação dos marcos, a estimativa de custo de implantação de
cada marco envolve o custo de diárias de dois engenheiros agrimensores ou cartógrafos, veículo,
combustível,

material

de

construção e

a

contratação de

mão-de-obra

operária

para

a

monumentação.

Implantação de marco

ITEM

QUANTIDADE

CUSTO
UNITÁRIO
(R$)

DIÁRIAS (1 equipe de 2 engenheiros).
Sendo: 1 dia de deslocamento, 1 de
monumentação e 4 consecutivos de rastreio

12 diárias

CUSTO TOTAL
(R$)

100,00

1.200,00

(2 engenheiros em
6 dias)

COMBUSTÍVEL (200 km/dia, sendo 8 km por
litro de combustível, ao preço médio de
R$2,80)

6 dias

70

420,00

ALUGUEL DE VEÍCULO

6 dias

100,00

600,00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

180,00

180,00

180,00

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA OPERÁRIA

100,00

100,00

100,00

TOTAL

R$2.500,00

(Serviço de terceiros)

Obs: Com a parceria das prefeituras que pode ceder o operário e
o material de construção, este custo pode cair para aproximadamente R$2.220,00

Assim, a estimativa de custo para o adensamento proposto gira na ordem de grandeza de
R$500.000,00 (Quinhentos mil Reais).
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Enfatiza-se que o cálculo apresentado refere-se a uma ordem de grandeza, pois a planilha
de custo exata terá que levar em consideração valores exatos de distância rodoviária a ser
percorrida e as contrapartidas das prefeituras envolvidas.
Esclarece-se ainda que faz parte do acordo de resultado do IGA, em 2009, a implantação e
homologação de 5 marcos e que em 2008 o IGA implantou 3 marcos, sendo que dois já foram
homologados pelo IBGE. O prazo de implantação de cada marco é de 6 dias, sendo que 4 dias de
rastreio são obrigatoriamente consecutivos.

2. CAPÍTULO DE MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO
Cartografia básica é aquela que busca a representação da configuração da superfície da
Terra. A superfície da Terra é representada por meio de plantas ou cartas topográficas, também
denominadas sistemáticas ou planialtimétricas, articuladas ao milionésimo. Atualmente, a
superfície da Terra pode ser representada por meio do Modelo Numérico de Terreno, ou Modelo
Digital de Terreno, denominação mais comum.
Esses métodos buscam representar o conjunto das características naturais e físicas da
Terra (como relevo e hidrografia) e os construtos humanos (como sistema viário e ocupações
urbanas) que, sendo modificações antrópicas no sítio natural, passaram a constituir características
físicas novas incorporadas ao espaço original.
O comitê Francês de Cartografia define mapas topográficos como a “representação exata e
detalhada da superfície terrestre no que refere à posição, à forma, às dimensões e à identificação
dos

acidentes

de

terreno,

assim

como

dos

objetos

concretos

que

aí

se

encontram

permanentemente” (JOLY, 1990, p.54).
A cartografia básica sempre traz intrínseco o compromisso com a precisão e a acurácia de
suas informações, tanto quando se consubstancia em objeto de conhecimento de mundo, em si
mesmo, tanto quando se reveste em expressão humana do conhecimento acumulado no processo
sócio-histórico da atividade criadora dos homens sobre o seu meio, quando é base para diversos
temas.
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Por isso, existe uma série de normas e leis regendo a confecção de uma carta básica,
objetivando-se, através da legislação, garantir a confiabilidade da informação cartográfica que
deriva uma série de outras informações, tanto enquanto fonte como enquanto base para sínteses
várias.
Cartas topográficas são confeccionadas a partir de levantamento, seja topográfico regular
ou aerofotogramétrico, ou podem ser, ainda, “compiladas de cartas topográficas existentes e que
incluem os acidentes naturais e artificiais, permitindo facilmente a determinação de altitudes”
(BAKKER, 1965, p.6).

Figura 3: Exemplos de Cartas topográficas
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Segundo (ROSSA et all., 2006) a ortofotocarta é um documento com uma precisão
geométrica comparável a uma carta, contendo no entanto todo o imenso detalhe inerente a uma
fotografia aérea.

Figura 4: Ortofotocarta volumétrica e altimetria obtida por processo automático

Quando a ortofotocarta carrega o modelo digital de superfície associado às suas unidades
gráficas (pixel), ela é denominada ortofotocarta volumétrica.
O Decreto Federal nº 89.817 de 20/06/1984 é o documento válido para a classificação da
exatidão de documentos cartográficos no Brasil. A qualidade cartográfica é decorrente de sua
precisão e sua acurácia. Segundo LEAL (1998) a exatidão cartográfica é um sinônimo de acurácia,
que é o afastamento que, como um todo, a carta teria da verdade terrestre, enquanto que precisão
refere-se à dispersão de valores de vários pontos da carta em relação à média. Assim, uma carta
acurada e precisa é aquela que apresenta posições coerentes com os dados físicos considerados
verdadeiros e coerência interna das feições representadas. O autor apresenta que a qualidade dos
dados espaciais é alvo de estudo do CEN (European Committee for Standardization) da ISO
(International Standardization Organisation) e que, no Brasil, o controle de qualidade dos produtos
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cartográficos se verifica no ato da contratação do serviço por meio das exigências mínimas e que é
o produtor quem controla a precisão do material cartográfico, cabendo ao usuário se certificar da
acurácia do produto.
ISHIKAWA (2001) apresenta que o termo qualidade pode ser definido como sendo o grau
de perfeição a ser atingindo, podendo ser afetada por vários fatores, dentre os quais o mercado
para o qual o produto é dirigido, o profissional que o produz, os recursos financeiros disponíveis
para a produção, o tipo de administração, os materiais, máquinas e métodos empregados. O autor
afirma, ainda, que a meta do controle de qualidade é evitar, no processo de produção, itens de
qualidade insatisfatória, tal que a qualidade, no processo produtivo, não é somente a exatidão dos
dados, mas também o aumento da produção. Sendo as necessidades de mapeamentos crescentes,
as alternativas são paradoxais, pois quando se prioriza a produção, a qualidade tende a decrescer.
Devido à grande quantidade de informação contida em cada documento produzido, torna-se
inviável a realização de uma checagem da totalidade de documentos, o que implica, como essência
da discussão, os termos qualidade e controle.
Outra questão apresentada por ISHIKAWA (2001) é que à medida que a tecnologia
utilizada nos procedimentos de mapeamento se desenvolve, o número de usuários leigos em
cartografia, que desconhecem a questão da qualidade geométrica, também aumenta, ampliando a
utilização de produtos geometricamente inadequados para certas medições. O autor avança,
explicando que para entender a acurácia posicional é necessário identificar os passos que
contribuem para a determinação das coordenadas dos pontos e depois para determinar o erro
introduzido em cada passo, sendo que o efeito acumulativo desses erros pode ser determinado.
Para isso, a checagem de qualidade em cartografia é realizada com a ajuda da estatística, que tem
na probabilidade uma forte aliada. GUPTILL & MORRISON (1995) alertam que também fazem parte
da qualidade dos dados para a cartografia a linhagem, a acurácia de atributos, a completeza, a
consistência lógica, a acurácia semântica e a acurácia temporal.
Segundo LEAL (1998), do ponto de vista cartográfico, na avaliação da qualidade posicional
deve-se considerar, conjuntamente, precisão e acurácia, ou seja, a coerência interna das feições
representadas e a coerência destas com a realidade terrestre, respectivamente.
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NERO (2007) apresenta as normas e os padrões americanos com relação à acurácia do
mapeamento que serviram de base para normas de outros países, Brasil, Colômbia, etc:

1) Norma do U.S. Bureau of the Budget – Departamento Americano de
Orçamentos - USBB (1947) – National Mapping Accuracy Standard - Padrão de
Acurácia Nacional de Mapas - NMAS
2) Norma da American Society of Photogrammetry and Remote Sensing –
Sociedade Americana de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto – ASPRS (1990) –
Engineering Mapping Accuracy Standards – Padrões de Acurácia de Mapas de
Engenharia – EMAS
3) Norma atual - National Standard for Spatial Data Accuracy - Padrão
Nacional para Acurácia de Dados Espaciais – NSSDA

A legislação brasileira por meio do Decreto Nº 89.817 de 20 de junho de 1984, que
estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, indica os
procedimentos a serem obedecidos na elaboração e apresentação de normas da Cartografia
Nacional, bem como padrões mínimos a serem adotados no desenvolvimento das atividades
cartográficas (BRASIL, 1984).

Tabela 1: DECRETO Nº 89.817/84
Classe

PLANIMETRIA

ALTIMETRIA

PEC

EP

PEC

EP

A

0,5 mm

0,3 mm

1/2 Eq

1/3 Eq

B

0,8 mm

0,5 mm

3/5 Eq

2/5 Eq

C

1,0 mm

0,6 mm

3/4 Eq

1/2 Eq

O Decreto 89.817 de 20 de junho de 1984 estabelece em seu artigo 80 que "90% dos
pontos bem definidos numa carta, quando testados no terreno, não deverão apresentar erro
superior ao Padrão de Exatidão Cartográfica estabelecido", deixando implícito o critério da
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proporção amostral simples para se alcançar o percentual aceitável, mas, segundo LEAL (1998), o
decreto é omisso quando não estabelece procedimentos estatísticos e deixa implícito o critério da
proporção

amostral

simples

para

a

avaliação.

Esta

omissão

vem

envidando

pesquisas

metodológicas para o cálculo do PEC, citam-se as pesquisas de NERO (2005 e 2000) e LEAL (1998)
como exemplo.
SATO (2003) afirma que “... as normas cartográficas controlam a qualidade após a
elaboração do produto e levam em consideração a qualidade dos dados no contexto da exatidão
posicional, mas não mencionam a exatidão de atributos, a consistência lógica e a completude dos
dados cartográficos.”
Diante desta situação, SATO (2003) propõe um sistema de monitoramento e de controle de
qualidade dos processos de produção fotogramétricos digitais que busca a garantia da qualidade
em cada etapa da produção de dados espaciais e, principalmente, a garantia da qualidade no
contexto “adequado ao uso”. A proposta de SATO (2003) busca implementar ações corretivas
durante cada processo produtivo, de forma a obter um fluxo produtivo cada vez mais continuo e
com “defeito zero”. SATO (2003) afirma, ainda, que para a adoção de um sistema de controle de
qualidade aplicado à linha de produção fotogramétrica é necessária uma base normativa nacional
que possa viabilizar processos de mapeamento padronizados e adequados às intenções do
geoprocessamento. Esta necessidade de normalização da cartografia brasileira tem sido uma
preocupação do CONCAR nacional, que por meio de sua secretaria executiva, o IBGE, vem
publicando normas cartográficas para diferentes escalas.

2.1. OBJETIVO
Construir a base única e oficial, articulada ao milionésimo, a ser utilizada pela Administração
Pública Estadual de maneira a suportar o conjunto de dados temáticos e metadados setoriais das
atividades do Governo, em processo permanente de atualização cartográfica, no Sistema Brasileiro
Geodésico Vigente, SIRGAS2000, e com padrão de qualidade classe A, em escala mínima
1:10.000.
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Na primeira fase do plano cartográfico, o objetivo é construir o mapeamento básico do
Estado de Minas Gerais por meio de ortofotos volumétricas acompanhadas de modelos digitais de
elevação, rede hidrográfica e malha viária compatível com a escala 1:10.000.
A metodologia inovadora se baseia na visão estratégica de coordenação e concentração de
esforços e recursos, a partir do planejamento de vôo do Estado de Minas Gerais, dos marcos
geodésicos implantados pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER e técnica de
ortorretificação volumétrica para obtenção de cartografia básica na escala de 1:10.000 com
qualidade Classe A, e de uma política de atualização cartográfica, buscando a melhor relação entre
o custo e o benefício.

2.2. FINALIDADES
•

Alimentar os sistemas e tecnologias de gestão ambiental dos órgãos públicos do Estado,
de maneira a subsidiar as políticas públicas, a fiscalização e a gestão dos recursos
hídricos e geoambientais da “Lei das Águas”.

•

Municiar a Administração Pública Estadual no planejamento, desenvolvimento urbano,
georreferenciamento fundiário, gestão e sustentabilidade ambiental.

•

Proporcionar intervenções para o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental de
Minas Gerais.

•

Determinar com melhor acurácia os limites municipais e propiciar um melhor
detalhamento em áreas intra-urbanas.

•

Permitir a ortorretificação de imagens geo-orbitais de alta resolução entre outras.

2.3. JUSTIFICATIVA
O mapeamento básico sistemático proposto para o Estado de Minas Gerais, na escala
1:10.000, é conceitualmente classificado como um mapeamento em uma escala média adequada
ao planejamento e a projetos básicos, atribuída a usos multifinalitários.
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Acompanha o mapeamento um modelo digital de elevação em resolução de 1,2 metros,
compatível com escala 1:10.000 para um produto de terreno, construído em SIRGAS2000, Sistema
Geodésico Brasileiro vigente, para permanência e altitude ortométrica a partir do modelo geoidal
proposto pelo IBGE, o traçado hidrográfico e malha viária urbana e rural.
A construção do referido modelo proposto passa a ser descrito no capítulo seguinte, o
capítulo de Fotogrametria.
Escala é uma “razão de semelhança” (RANGEL, 1965) entre um objeto e sua representação
gráfica, entendendo-se por objeto tudo aquilo que permitir uma representação gráfica.
A escala de representação gráfica é matematicamente expressa pela relação:
E = d/D
Onde:

E: Escala
D: distância horizontal, no terreno
d: distância gráfica

Porém, “mais que uma simples relação matemática, a escala é um fator de aproximação do
terreno, cheio de significado científico e técnico” (JOLY, 1990), pois a precisão da medida é função
da escala.
Tem-se que a superfície da Terra quando representada sobre uma superfície plana de
dimensões muito menores, como é o caso de uma carta ou de um mapa, implica uma redução de
forma e elementos. Essa redução pode ser definida como “a relação entre o comprimento gráfico e
o comprimento correspondente medido sobre a superfície da Terra” (BAKKER, 1965).
Um objeto pode ser entendido como “um alvo ou uma mira, corpo iluminado ou fonte
luminosa cuja imagem pode ser formada num sistema ótico” (OLIVEIRA, 1993). Sua representação
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gráfica obedece a uma precisão diferente para a grandeza desses objetos para cada escala
adotada.
Importa dizer, também, que “o menor comprimento que se pode avaliar graficamente é 0,2
mm” (RANGEL, 1965) e, sendo assim, para cada escala adotada, tem-se uma precisão diferente
nas grandezas dos objetos. Esta relação é denominada resolução gráfica: quanto mais próximas,
aritmeticamente, forem a dimensão de um elemento gráfico e a dimensão de sua verdade
terrestre, melhor terá sido a resolução gráfica.

Este é o fato que determina o grau de esquematização da verdade terrestre e sua
representação gráfica. O fator escala determina, ainda, a tipologia de um mapeamento temático.
“Esses instrumentos de conhecimento do espaço são absolutamente neutros. Técnica ou
intencionalmente, eles procedem de escolhas que comprometem a responsabilidade do cartógrafo.
Ora, essas escolhas às vezes recaem pesadamente sobre o conteúdo do mapa, tanto mais quanto
menor for a escala, mais vastos os territórios e/ou mais complexas as combinações a
esquematizar” (JOLY, 1990).
Por isso, ajustar a escala da representação cartográfica à natureza e abrangência da
Administração Pública Estadual é fundamental, pois a consistência do conhecimento gerado pela
informação cartográfica tem que ser coerente com o objeto que se quer gerir, para que o elemento
cartográfico seja um objeto de conhecimento e de certificações oficiais por parte do Estado. Tratase do estabelecimento de uma relação coerente entre o objeto real e o objeto representado
cartograficamente. É essa coerência que propicia uma tomada de decisão baseados em
conhecimento consistente sobre a realidade representada.

2.4. PLANO OPERACIONAL
Propõe-se que o mapeamento básico sistemático do Estado se divida em três fases:
Na primeira fase, por meio de fotogrametria, construir-se-á o modelo digital de superfície do
Estado, em resolução de 1,2 metros, correspondente à escala 1:10.000, ortofotocarta colorida com
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resolução espacial de 60 centímetros com precisão compatível com escala 1:5.000 classe A e sua
visualização tridimensional volumétrica anaglífica, em processo automático. Na seqüência, far-se-á
a representação vetorial do modelo de altimetria com eqüidistância de 10 em 10 metros por meio
de interpolação automática, traçado da hidrografia por meio de estereorrestituição e arruamento
urbano e rural por meio da vetorização manual sobre a ortofotocarta.
Na segunda fase, haverá a vetorização sobre a ortofotocarta dos demais elementos
cartográficos, conforme listagem de camadas compatibilizadas com o especificado pelo IBGE.
Nesta fase, poderá haver o treinamento, por meio dos CVT, de contingente descentralizado
no Estado de Minas Gerais de operadores de cartografia digital para efetuarem a referida
vetorização.
Na terceira fase, será feita a reambulação com a aplicação de toponímia dos novos
elementos cartográficos do mapeamento básico de Minas Gerais, cuja operacionalização poderá
ficar a cargo das prefeituras, que serão treinadas para esse fim.
Na quarta fase, iniciar-se-á o plano de atualização permanente do mapeamento básico
sistemático de Minas Gerais.
Os detalhamentos da segunda fase e da terceira fase serão desenvolvidos e apresentados
em próximas reuniões do CONCAR.

2.5 ESTIMATIVA DE CUSTO E PRAZO
A estimativa de prazo para a primeira fase do mapeamento básico sistemático do Estado é
de dois anos (tendo em vista a capacidade de sobrevôo de 100.000 km2 por ano para cada
aeronave), envolvendo os produtos de construção automática, e quatro anos envolvendo os
produtos vetoriais, conforme descrito no item 2.4.
Para a primeira fase do mapeamento proposto, a estimativa de custo se encontra detalhada
no capítulo de Fotogrametria e gira na ordem de grandeza de R$60.000.000,00 para a produção
automática e na ordem de R$20.000.000,00 para a produção vetorial, somando a ordem de
grandeza de R$80.000.000,00 (Oitenta milhões de Reais).
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Como fonte de recursos poderão ser acionados organismos federais e estaduais, bem como
programas de manuseio de fundos de investimentos vinculados a esses organismos.

3. CAPÍTULO DE FOTOGRAMETRIA
A palavra fotogrametria é derivada de três palavras gregas – photos, gramma e metron significando luz, desenhar e medir, respectivamente. A Sociedade Americana de Fotogrametria
definiu fotogrametria como a ciência e arte de se obter medidas dignas por meio de fotografias,
WHITMORE (1952) apud LUGNANI (1976).
Uma definição mais atual e abrangente pode ser encontrada em WOLF (1974) apud LUGNANI
(1976), para o qual fotogrametria é “a arte, ciência e tecnologia de obter informação segura, a
cerca de objetos físicos e do meio através de processo de registro, medição e interpretação das
imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética registrados. Acrescentam-se ainda, a
esta definição, a análise da energia acústica irradiada e os fenômenos eletromagnéticos”.
Na primeira definição de fotogrametria, trabalha-se com imagem compreendida na região do
espectro eletromagnético na região fotográfica, cujo comprimento de onda varia entre 0,3µm a
1,2µm. A definição de fotogrametria adotada por WOLF (1974) inclui imagens em outros
comprimentos de onda do espectro eletromagnético, isso é, imagem de satélite. Surgindo assim, o
termo Sensoriamento Remoto que é a ciência maior que engloba a fotogrametria e a
fotointerpretação. OLIVAS (1994)
Segundo OLIVAS (1994) a fotogrametria pode se classificada quanto a localização da câmara
em:
•

Fotogrametria terrestre – Câmara localizada no solo com eixo ótico do sistema de
lentes próximo à horizontal;

•

Fotogrametria a curta distância – Câmara localizada próximo ao objeto a ser
fotografado;

•

Fotogrametria aérea - Câmara localizada em avião com o eixo ótico da câmara
próximo à vertical;
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•

Fotogrametria espacial, extra-terrestre ou satélite - Câmara fixa colocada em um
veículo espacial em órbita da Terra.

A fotogrametria é a tecnologia proposta para a obtenção do mapeamento sistemático básico
de Minas Gerais, por se consubstanciar em um insumo versátil.
Da mesma forma que é definida escala de um mapa ou carta, define-se a escala de uma
fotografia vertical como a razão entre um comprimento na foto e o comprimento no horizontal
correspondente no terreno ou pela razão entre a distância focal e altura de vôo em relação à
altitude média do terreno. Considerando que existem variações de altitudes na área do terreno
representada na fotografia, pode-se afirmar que a escala da foto varia de ponto para ponto, ou
seja, numa fotografia aérea existem infinitas escalas ANDRADE (1998), WOLF (1983 e 2004),
BRITO (2002).
Isso se equivale a dizer que uma mesma aerofoto pode portar a possibilidade de produzir
mapeamentos em diferentes escalas de detalhes, a partir do investimento em uma cobertura
aerofotogramétrica.
A escolha da tecnologia baseada em fotogrametria para a produção do mapeamento básico
sistemático se deve ao fato desta tecnologia ser dotada de características que possibilitam uma
melhor relação custo/benefício dos investimentos públicos e os produtos cartográficos de utilização
multifinalitária em escala 1:10.000.

3.1. OBJETIVO
Proporcionar o mapeamento básico sistemático de Minas Gerais na melhor relação
custo/benefício.

3.2. JUSTIFICATIVA
A escolha da tecnologia proposta se fundamentou em proporcionar ao Estado de Minas
Gerais a obtenção de uma cartografia sistemática de precisão, com redução de custos, e que possa
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se transformar em instrumento de gestão pública e de exercício de cidadania. Esses são os
paradigmas fundamentais desse capítulo.
Não há como, por exemplo, propor o mapeamento básico sistemático de Minas Gerais por
meio dos seguintes recursos tecnológicos, listados a seguir:

A.

O

imageamento

orbital

de

alta

resolução,

pois

não

há

informação altimétrica compatível para se efetuar a ortorretificação
nestas imagens de maneira a proporcionar sua adequação ao padrão
de exatidão cartográfica exigido pelo Decreto 89.817, de 20 de junho
de 1984, que estabelece as normas de exatidão para a cartografia
básica executada no país.

A Figura 3 ilustra a necessidade de

ortorretificação das imagens, conforme TOUTIN (1992), TOUTIN
(2000), TAO et al (2000), SATO (2003) e SARAIVA (2003).

Figura 5: Necessidade de ortorretificação, para a correção tridimensional do pixel da imagem
Fonte: SATO
É certo que é possível se adquirir essa altimetria por meio de modelo digital de
terreno construído por estereoscopia de imagens orbitais. Mas a aquisição de
imagens orbitais estereoscópicas é 7,5 vezes mais cara do que a aquisição de pares
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estereoscópicos obtidos por aerofotogrametria. A tabela 2 apresenta o custo de
aquisição por km2 de imagens IKONOS e QUICKBIRD estéreos e aerofotos de forma
comparativa.
Tabela 2: TABELA COMPARATIVA DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM GEOORBITAIS DE ALTA
RESOLUÇÃO E AEROFOTOS
Sensor

GSD

Escala vôo

(pixel)

Varredura
Matricial

Preço - Nova Aquisição
2

(km )

Preço –
Acervo (km2)

Aerofotos*

0,60

1:30000

20um

R$28,00

-

Quickbird**

0,62

-

-

R$236,46 - U$70,00

R$88,00

-

U$32,00
Ikonos***

1,00

-

-

R$210,00

-

* Valor de imagem estéreo, por km2, das aerofotos adquiridas pelo município de
Itabira em 2007.
** Valor de imagem estéreo, por km2, dado pela Eurimage em Maio de 2008,
estimado em reais usando dólar a 1,6 reais e 50% de taxa para venda nacional do
produto.
*** Valor de imagem estéreo, por km2, fornecido pela EngeSat em 2008.

Além do mais, a aerofotogrametria é uma matéria prima mais versátil para
cartografia básica, por possibilitar a obtenção de resolução de ortorretificação
corresponde à 10micras da fotografia, gerando a possibilidade de se obter
documentações cartográficas de mais detalhe, quando necessário. O Estado de Minas
Gerais, com o suporte técnico do IGA, pretende adquirir 3 vezes ao ano imagens
orbitais compatíveis com resolução de monitoramento ambiental. Para se atingir os
objetivos da gestão, monitoramento e fiscalização ambiental em Minas, esse
investimento depende do investimento prévio em cartografia sistemática, que
oferecerá, permanentemente, os modelos digitais de elevação para a ortorrefiticação
dessas imagens. Se não houver investimento prévio em cartografia básica, os
investimentos em imageamento orbital de alta resolução no Estado significarão
desperdício de recursos públicos, pois não haverá como ajustar essas belas imagens
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na verdade terrestre e fazer qualquer tipo de mensuração de precisão. A Figura 4
ilustra graficamente as aplicações das resoluções geométricas.

Figura 6: Resolução geométrica e aplicações de imagens orbitais e fotogramétricas.
Fonte: SATO (2007)

B. O imageamento fotogramétrico obtido por câmara digital ADS40
existente no mercado brasileiro foi descartado, em virtude desta obrigar a utilização
de softwares proprietários da LEICA para sua manipulação. Softwares estes de custo
elevado (preço acima de R$ 100.000,00) e não disponível no IGA e nas demais
instituições públicas de Minas Gerais, o que implicaria em dependência de aquisição
ou mesmo de contratação de outros serviços da empresa de fotogrametria
fornecedora. A câmara digital condiciona a escala final da ortofoto à altura de vôo,
não permitindo a versatilidade na metodologia proposta pelo IGA de obtenção de
produtos em escalas múltiplas (maiores) a partir de um único aerolevantamento. A
obtenção de mapeamentos em escalas maiores do que a planejada demanda novo
aerolevantamento, o que acarreta aumento do custo financeiro. Desta forma, se o
aerolevantamento se constituir em aerofotos na escala de 1:30.000 com vistas a um
mapeamento em escala 1:10.000, a aquisição de mapeamentos na escala de 1:5.000
não se viabiliza.
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No entanto, estas características são próprias do planejamento de vôo para a
obtenção de aerofotos analógicas que se utilizam do recurso aquisição de aerofoto
em escala menor que a escala do mapa a ser restituído de maneira a minimizar
recursos financeiros e operacionais no processo de produção cartográfica. Enfatiza-se
que este procedimento não se constitui de ampliação de um mapeamento produzido
e sim da utilização de um recurso muito empregado em fotogrametria convencional
que é a aquisição de aerofotos em escala 4 a 6 vezes menor que a escala do
mapeamento desejado. Assim, na metodologia proposta por este projeto um único
aerolevantamento proporcionará a produção de ortofotos e cartografia vetorial em
escala 1:10.000, a possibilidade real de produção de ortofotos em escala 1:5000 e a
oportunidade de pesquisar o padrão de qualidade obtido na geração de ortofoto na
escala 1:3.000 usando o mesmo aerolevantamento.
Tendo em vista a enorme carência de cartografia básica de Minas em escala
grande (maior que 1:10.000), o investimento em aerofotos digitais provenientes da
câmara ADS40 teria a limitação de escala. Já a fotogrametria obtida por câmara
métrica analógica proporcionaria ao Estado de Minas Gerais a possibilidade de criar
produtos cartográficos em escala até 1:5.000, com qualidade, a partir de vôo
analógico em escala 1:30:000. Isto se deve ao fato de que uma fotografia analógica
possui a resolução de 1µm que é o grão de brometo de prata, podendo, portanto, ser
digitalizada matricialmente em scanner fotogramétrico em uma resolução de 10µm, o
que permite sua ampliação de 6 vezes. Segundo WOLF (2004) quanto menor o
tamanho do pixel, maior o detalhe que pode ser detectado na imagem. Logicamente,
esta ampliação é dependente do sistema ótico, da resolução do filme, da precisão do
apoio e da aerotriangulação empregados. Esta ampliação permite ao Governo de
Minas oferecer aos municípios mineiros, com carência de recursos financeiros, a
possibilidade de obter material cartográfico básico em escala urbana (1:5.000),
significando

impacto

social

positivo

pelo

desenvolvimento

responsabilidade estadual por seus investimentos.
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C. Imagens LIDAR (Light Detection And Ranging), não estão sendo propostas
neste estudo pela sua incompatibilidade de escala. O mapeamento com laser é
compatível com a escala de levantamentos topográficos realizados por estações
totais, teodolitos e níveis, utilizados em obras de engenharia. Assim, o LIDAR é para
escalas grandes (Exemplo: 1:2000 e maiores) onde são necessários maiores detalhes
e precisões. O custo da tecnologia LIDAR deve ser comparado aos de levantamentos
topográficos. A escala de mapeamento proposta é 1:10.000 com versatilidade para
maior (em alguns casos) sendo, portanto o LIDAR um encarecimento de custos
desnecessários à demanda sistemática. O valor do km2 do perfilamento a laser é de
R$1900,00 com a especificação de 1,5 pontos por m2. Este valor se refere somente
ao vôo. O tratamento dos dados para a geração do DEM e das curvas-de-nível custa
R$1200,00 por km2 (valores apresentados para o orçamento do município de Betim
em 2008). Estes dados laser são pontos com posição (x,y,z) que

devem ser

acompanhados por um aerolevantamento referente à imagem com custo adicional.
Portanto, a utilização desta tecnologia para mapeamento básico sistemático exige
recursos financeiros muito mais elevados do que a metodologia proposta neste
plano.
Entretanto, registra-se que em regiões de Minas nas quais a nebulosidade
excessiva é impeditiva de obtenção de imagens ópticas fotogramétricas ou orbitais
esta tecnologia poderá ser empregada para preencher lacunas do mapeamento
sistemático do Estado.

Tendo em vista todas esses questões, o processo decisório pela construção de uma
cartografia básica sistemática em Minas Gerais resultou na decisão de um termo de referência para
a contratação de um vôo aerofotogramétrico analógico em escala 1:30.000, apoiado por tecnologia
GNSS, confecção de ortofoto volumétrica 1:10.000, com informações altimétricas e hidrográficas
para todo o Estado, tendo, em paralelo, o termo de referência para a contratação de imageamento
orbital 3 vezes ao ano para análises ambientais. Esses termos de referência foram assinados pelo
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IGA, SEMAD, SEDRU, CEMIG, CODEMIG, PMMG, IEF, FEAM, EPAMIG, EMATER e encaminhado à
SEPLAG para viabilização de recursos.

3.3. OPERACIONALIZAÇÃO
A metodologia de inovação para a obtenção de cartografia básica multifinalitária com
custo reduzido, em resolução geométrica compatível com escala gráfica 1:10:000 e com
possibilidade de aplicação para escala 1:5.000, em Padrão de Exatidão Cartográfica, para alimentar
os planos e projetos de engenharia, da Administração Pública Estadual na gestão de Minas Gerais
se constitui a partir dos seguintes procedimentos.
•

plano de vôo único tendo em vista o aerolevantamento do Estado de Minas Gerais;

•

vôo pré-sinalizado tendo como base os marcos geodésicos implantados pelo
Departamento Estadual de Estrada de Rodagem – DER (realização 2008);

•

vôo-apoiado para a redução de custos de campo, minimização do trabalho de
escritório e melhoria da qualidade da aerotriangulação;

•

geração automática de modelos digitais de elevação e ortorretificação - tecnologia de
ortorretificação volumétrica;

•

redução do tempo de produção da ortofoto;

•

eficiência na entrega do produto (ortofoto) e conseqüente redução da desatualização
cartográfica;

•

ampliação da capacidade de vetorização de feições cartográficas por meio da
restituição monoscópica;

•

planejamento de ações com vistas a redução de recursos financeiros para atualização
cartográfica (política cartográfica).

O ponto de inovação da metodologia proposta é a definição de um plano de vôo único para o
território mineiro, permitindo ao Estado o controle sobre os serviços prestados pelas empresas de
aerolevantamento, possibilitando a manutenção e atualização permanente de base cartográfica a
partir de novos vôos e a eliminação de retrabalho. Este plano de vôo prevê a superposição
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diferenciada para áreas urbanas com verticalização e áreas rurais de vertentes íngremes para as
áreas rurais de relevo ondulado e plano.
O aerolevantamento será auxiliado por tecnologia GNSS para a redução de custos de campo,
minimização do trabalho de escritório e melhoria da qualidade da aerotriangulação. O vôo também
terá marcos pré-sinalizados a partir dos 2000 marcos implantados Pelo DER com procedimentos
geodésicos de alta precisão para atender às necessidades multifinalitárias da Administração Pública
de Minas Gerais, inovando em ações interinstitucionais e racionalização de gastos públicos. Isto
permitirá o controle de qualidade da aerotriangulação e do produto final obtido.
O processo de obtenção de ortofotocartas volumétricas é autônomo e oferece qualidade e
agilidade em sua produção. Essa metodologia possibilita a redução de prazos e custos, pois esse
processo autônomo representa apenas uma fração do custo da aquisição da cobertura
aerofotogramétrica bruta, diferentemente do processo convencional que é essencialmente mais
oneroso do que a cobertura aerofotogramétrica.

Assim, essa nova metodologia de produção de

ortofotocartas de precisão em larga escala é possível devido à nova relação custo/benefício.
A vetorização de feições cartográficas será feita por meio da monorrestituição, realizada a
partir das ortofotos volumétricas o que permite a utilização de programas CAD (Computer Aided
Design), específicos de cartografia digital. A monorrestituição é um processo simples e pode ser
realizado por desenhistas que tenham conhecimento em desenho auxiliado por computador. Esta
facilidade permite o treinamento e a profissionalização de um contingente maior de pessoas no
processo, pois não requer acuidade visual do operador (visão estereoscópica, exigida dos
programas de estereorrestituição), possibilitando inclusão social, o que significará impacto social
relevante, tendo em vista a continuidade das ações de geração e atualização de cartografia.
Derivados do processo decisório de elaboração da cartografia básica do Estado, nesta
metodologia decorrem diversas interfaces com programas de governo: planeja-se que a elaboração
de cartografia em escala municipal a partir da matéria prima bruta (vôo aerofotogramétrico) seja
implantada em pólos de restituição cartográfica regional e nos Centros Vocacionais Tecnológicos
(CVTs) implantados pela SECTES no Projeto Estruturador de Inclusão Digital, representando mais
uma ação importante em Projeto Estruturador de governo que é o Protagonismo Juvenil, no qual
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jovens serão treinados em desenho digital com vistas a atualização cartográfica permanente. Uma
série de outras interfaces está em fase de planejamento.
Essas mudanças de paradigmas representam inovações na metodologia de mapeamento
territorial, a obtenção de informação cartográfica adequada à gestão pública e gera impacto
tecnológico e social positivo.

3.4. ESTIMATIVA DE CUSTO E PRAZO
A estimativa de custo da primeira fase do mapeamento sistemático de Minas Gerais por
fotogrametria na metodologia descrita e em desenvolvimento no projeto de pesquisa do
mapeamento do vetor norte da RMBH em curso no IGA, com o apoio da FAPEMIG, se apresenta
conforme o que se segue:
Vôo analógico 1:30.000 com planejamento de Vôo correspondente ao gride de 80% x 40%
de sobreposição longitudinal e lateral, respectivamente, com ajuste de superposição de 60% x
40% em locais de baixa urbanização ou sem movimentação de relevo, com geração de ortofoto,
apoio, aerotriangulação, MDS e MDT, altimetria com eqüidistância de 10 metros, hidrografia e
arruamento urbano e rural.
•

Custo do produto automático bruto e insumos (sendo esse produto
a aerofoto, o apoio, a aerotriangulação, o MDS, a ortofotocarta) por
aerofoto: R$ 580,00.

•

1 aerofoto no grid de 80% x 40% recobre 4,42 Km2

•

1 aerofoto no grid de 60% x 40% recobre 8,64 Km2

•

Área de Minas Gerais: 586.852,25 Km2

•

Quantidade de fotos no gride 80% x 40%, da área de MG e faixa de
entorno : 136.000 aerotofos

•

Ordem de grandeza do Custo final no gride 80% x 40%: R$
78.880.000,00
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•

Quantidade de fotos no gride 60% x 40%, da área de MG e faixa de
entorno : 67.800 aerotofos

•

Ordem de grandeza do Custo final no gride 60% x 40%: R$
39.324.000,00

•

Custo

para

produtos

extraídos

a

partir

do

processamento

automático bruto e seus insumos (Sendo os produtos extraídos a
hidrografia e o arruamento urbano e rural, o MDT e a altimetria em
eqüidistância de 10 metros): R$ 50,00 o Km2 (R$ 50,00 para
586.852,25 Km2 somam R$29.342.612,50)
Então, considerando-se que o Estado de Minas Gerais demandará o recobrimento de 20%
de seu território em superposição 80% x 40% e o restante em 60% x 40%, tem-se:
R$15.776.000,00 mais R$31.459.200,00 que somam R$47.235.200,00 para o processamento
automático da metodologia, acrescentando mais R$29.342.612,50 da elaboração dos dados
vetoriais. Assim, o montante do custo final do produto descrito para a primeira fase proposta para
o mapeamento básico sistemático gira na ordem de grandeza de R$80.000.000,00 (Oitenta
milhões de Reais).
O prazo para a realização do vôo apoiado e pré-sinalizado, aerotriangulação e produção
automática de ortofoto volumétrica colorida, conforme descrito, é da ordem de 2 anos, tendo em
vista a capacidade de recobrimento 100.000 km2 por ano por cada aeronave e tendo em vista a
contratação de três aeronaves para este mapeamento.
A vetorização dos elementos descritos para a primeira fase do mapeamento demandam 4
anos para elaboração, tendo seu início paralelo à fase automática.

4. CAPÍTULO DE IMAGEAMENTO GEO-ORBITAL
O sensoriamento remoto é definido por LILLESAND & KIEFER (1994) como a ciência e arte
de se obter informações acerca de um objeto, área ou fenômeno, por meio de sensores que não
estão em contato com aqueles elementos, isto é, a uma distância remota do fenômeno. Estes
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sensores podem ser classificados em ativos e passivos. Os sensores ativos emitem sua própria
energia e captam parte da energia eletromagnética refletida pelos alvos da superfície, como
exemplo tem-se o RADAR (Radio Detection and Ranging). Os sensores passivos dependem de fonte
externa de radiação de energia (o sol) e captam a radiação eletromagnética dos alvos. Estas
radiações eletromagnéticas podem ser luz, calor, ondas de rádio, entre outras.
A radiação eletromagnética é detectada em uma faixa ampla de comprimentos de onda,
denominada de espectro eletromagnético. A amplitude da faixa da radiação eletromagnética é
determinada entre os comprimentos de onda de 108 a 10-15 metros. Este espectro é subdividido
em canais ou bandas, cujos limites são flexíveis e associam-se às características dos alvos da
superfície e dos processos de detecção dos sensores (PINTO 1998).
As regiões estudadas do espectro eletromagnético em sensoriamento remoto são agrupadas
por Villar (1996), conforme a tabela 3 a seguir:

TABELA 3: REGIÕES ESTUDADAS DO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO EM SENSORIAMENTO REMOTO
Regiões do Espectro eletromagnético
Luz visível

Infra-vermelho

Faixas
Azul
Verde
Vermelho
Próximo
Médio
Térmico
Distante

Micro-ondas e radares

Comprimentos de onda (µm)
0,4 a 0,5
0,5 a 0,6
0,6 a 0,7
0,7 a 1,5
1,5 a 6
3
6 a1000
1000 a 1000000

A interação entre a matéria e a radiação eletromagnética fornece diferentes respostas
espectrais, que são uma preciosa fonte de informação na interpretação das características dos
fenômenos, pois a radiação solar pode ser refletida, absorvida ou transmitida pelo alvo.
O registro da energia refletida ou emitida pelos alvos é feito por sensores capazes de gerar
produtos na forma de gráficos (radiômetros), perfis, imagens analógicas e digitais. Desta forma, os
sensores são classificados quanto ao produto que eles geram, em imageadores e não imageadores.
Nesta pesquisa, interessa somente os sensores imageadores.
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Os sensores imageadores subdividem-se em imageadores de quadro e imageadores de
varredura. Os imageadores de quadro geram uma imagem como um todo em um dado instante e,
já nos de varredura, a imagem é formada a partir de uma seqüência de linhas, caso do sensor de
varredura eletrônica ou push-broom.
O sistema de varredura eletrônica possui um sistema óptico constituído por uma lente
grande angular que focaliza a superfície como um todo, dentro da geometria de visada, definida
pela óptica e altitude da plataforma. O fluxo de radiação é, então, dirigido para a matriz linear de
detectores permitindo desta forma, o imageamento instantâneo de uma linha completa do terreno.
Cada detector é responsável por amostrar a radiação referente a cada elemento de resolução no
terreno (IFOV) (Pinto, 1998).
Os sensores têm como componentes básicos que definem a sua habilidade de registrar,
discriminar e informar detalhes, ou seja, sua resolução. A resolução de um sistema pode ser
classificada em: espacial, temporal, espectral e radiométrica.
A resolução espacial é definida pelo campo de visão instantâneo (IFOV), que é uma seção
angular medida em radianos, observada em um determinado momento. Ela é dependente da altura
da plataforma, do sistema óptico e da dimensão do detector. A projeção do detector pelo sistema
óptico sobre o alvo, determina o elemento de resolução no terreno, ou seja, o tamanho da unidade
mínima de informação incluída na imagem, “o pixel”.
A resolução temporal é a periodicidade com que o sensor adquire a imagem de uma mesma
região. Este ciclo é dependente da velocidade, da inclinação e altura da plataforma, além das
características do sensor.
A resolução espectral está relacionada à largura da faixa espectral que o sistema de sensor
pode discriminar por meio de seus detectores e filtros. Quanto maior for o número de faixas
espectrais e menor for a largura das faixas, melhor será a resolução espectral de um sistema de
sensor.
Resolução radiométrica é a capacidade do sensor de detectar variações na radiância
espectral nele incidente. Ela indica o número de níveis digitais da imagem (NC). Quanto maior a
resolução radiométrica, melhor a capacidade de interpretação do sensor.
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As imagens de satélite possuem distorções geométricas que podem ser consideradas erros
sistemáticos e não sistemáticos. Como fontes de erros sistemáticos de citam-se: distorção
panorâmica, variação da velocidade da plataforma e rotação da Terra. Exemplos de fontes de erros
não sistemáticos têm-se as variações na altitude do terreno e na atitude do satélite.
Segundo BERNSTEIN (1983)1, citado por Jensen (1996), algumas distorções podem ser
corrigidas por meio da análise das características do sensor e efemérides, sem a necessidade de
pontos de controle. Estas são: as distorções provocadas pela variação da velocidade da plataforma,
pela rotação da Terra, pelos efeitos panorâmicos relacionados à geometria de imageamento, entre
outros. Os erros não sistemáticos de atitude do sistema de sensor e de variação da altitude podem
ser minimizados mediante a aplicação de pontos de controle.
Segundo RICHARDS (1993), o movimento de rotação da Terra provoca deslocamento para
Oeste nas linhas adquiridas na janela durante o tempo de aquisição destas. Se as linhas da
imagem forem arranjadas sobre uma grade regular, essas estarão deslocadas para Leste, em
relação ao terreno que elas representam. Para correção da posição relativa do pixel no terreno, é
necessário compensar este deslocamento. Estes deslocamentos, pelos quais as linhas da imagem
precisam ser corrigidas para Oeste, são dependentes da velocidade do satélite, da velocidade de
rotação da Terra (que varia com a latitude da área imageada) e do comprimento da janela
registrada.

Pixel

Movimento

Movimento de Rotação
da Terra

do Satélite

(a)

(b)

Compensação devido
à rotação da Terra

Figura 7: Efeito da rotação da Terra no tempo de aquisição da imagem
(b)

(a) Imagem organizada em uma grade
Recuo de linhas sucessivas para oeste, devido ao movimento de rotação da terra durante ao tempo de
aquisição da imagem

1

BERNSTEIN, R.,Image geometry and retification. In: COLWELL, R. N., Manual of remote sensing. Bethesda,

MD: American Society of Photogrammetry, 1983. p.875‐881.

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conselho de Coordenação Cartográfica

FONTE: RICHARDS, 1993
NOTA: Adaptada de (RICHARDS, 1993)

O ângulo do campo de visão instantâneo (IFOV) é constante, porém o tamanho do pixel no
terreno é maior na extremidade da linha de varredura do que no nadir, devido ao ângulo de
observação. Observando a figura 6, se o IFOV é β, o tamanho do pixel no nadir é ρ e a dimensão
do pixel na linha transversal de varredura cresce de maneira proporcional à secante do ângulo (θ).
Na direção de varredura o valor do pixel é ρsec2θ sendo θ igual ao ângulo de observação medido a
partir da posição nadiral.
Este efeito é negligenciável para sistemas com pequenos valores de campo de visão e
significativos para sistemas, tais como o NOAA e sistemas aerotransportados com FOV igual a 80º,
onde o tamanho do pixel ao longo da linha de varredura é 70% maior do que na região do nadir.
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Figura 8: Distorção panorâmica
FONTE: RICHARDS, (1993)
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Os dados capturados pelo sensor são organizados para formar uma imagem. Os pixels são
representados por um mesmo tamanho de grade na linha de varredura transversal, enquanto suas
correspondentes áreas no terreno não o são. Há, então, uma compressão de dados da imagem em
direção aos seus extremos. Esta distorção de escala na direção transversal de trajetória é dada
pela relação

SN / TN

(figura 8) e é igual a θ/tanθ. Fazendo analogia ao exemplo apresentado para

o Landsat por RICHARDS (1993), o IKONOS com um campo de visão igual a 0,931º tem uma
distorção de escala igual a 1, ou seja, não significante para a imagem IKONOS.
As variações nas elevações ou altitudes da plataforma acarretam mudança nas dimensões da
imagem, pois o tamanho do pixel depende do IFOV e da altura “h” como é visto na figura 9. O
tamanho da área também, é alterado, pois ele depende do FOV e da altitude da plataforma (h). A
figura 9 apresenta a variação no tamanho do pixel na direção transversal de varredura, devido à
mudança de altitude da plataforma.

Direção transversal de varredura

Figura 9: Distorção devido à altitude

Se há alteração na velocidade da plataforma no momento da varredura, uma variação da
escala vai ocorrer na mesma direção. A figura 10 exemplifica esta deformação do pixel que vai
ocorrer na direção longitudinal de varredura.

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Direção longitudinal de varredura

Conselho de Coordenação Cartográfica

Figura 10: Distorção provocada pela mudança de velocidade da plataforma

A mudança na trajetória do satélite (atitude da plataforma), representada pelos ângulos yaw,
pitch e roll (guinada, arfagem, rolamento), provoca rotação e deslocamentos ao longo e no sentido
transversal da varredura. A figura 11 explica as deformações de cada um destes ângulos na
formação dos pixels.

Figura 11: Deslocamentos provocados pelas variações de atitude do satélite
FONTE: Adaptada de RICHARDS, (1993)
Segundo BRUM (1999), em uma visada vertical, “a existência de ângulos não nulos de
rolamento e/ou arfagem resulta num deslocamento no centro da cena imageada com relação à
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posição nominal, enquanto a não nulidade do ângulo de guinada modifica a distorção devida à
rotação da Terra.”
O efeito de curvatura da Terra pode ser negligenciado quando se trata de fotografias aéreas,
pois a baixa altitude da espaçonave cobre uma pequena faixa do terreno. Para satélites como o
NOAA que varrem grandes faixas de terreno, com largura de 2700km a uma altitude de 833km,
este efeito causa um erro 2.3% sobre o tamanho da faixa deste. A dimensão linear dos pixels
extremos da direção transversal de varredura é menor do que seu valor real, por causa do efeito
da curvatura da Terra. As imagens de satélite Spot, Landsat e IKONOS não são afetadas por causa
de suas estreitas faixas de varredura.
Devido às distorções descritas o imageamento orbital de alta resolução requer informação
altimétrica compatível para se efetuar a ortorretificação nestas imagens de maneira a proporcionar
sua adequação ao padrão de exatidão cartográfica exigido pelo Decreto 89.817, de 20 de junho de
1984, que estabelece as normas de exatidão para a cartografia básica executada no país. A Figura
12 ilustra a necessidade de ortorretificação das imagens, conforme TOUTIN (1992), TOUTIN
(2000), TAO et al (2000), SATO (2003) e SARAIVA (2003).

Figura 12: Necessidade de ortorretificação, para a correção tridimensional do pixel da imagem
Fonte: SATO

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conselho de Coordenação Cartográfica

4.1. OBJETIVO
Municiar

a

Administração

Pública

Estadual

com

dados

geo-orbitais

adequados

e

ortorrefiticados, de forma racional e coordenada, a partir de mapeamento básico sistemático, de
maneira a proporcionar dados de qualidade para pesquisas, fiscalização e monitoramento
ambiental, planejamento urbano, acompanhamento de regularização fundiária, análises de defesa
e civil e diversos outros usos.

4.2. OPERACIONALIZAÇÃO
A primeira fase da cobertura geo-orbital do Estado se confira no seguinte edital em
andamento na Administração Pública do Estado de Minas Gerais:
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TERMO DE REFERENCIA
AQUISIÇÃO DE IMAGENS ORBITAIS
Introdução
O Governo do Estado de Minas Gerais, visando uma melhor coordenação dos recursos,
através de ações organizadas, balizadas em conceitos inovadores de gestão pública, vem
promover um modelo para a potencialização tecnológica por meio de imagens orbitais. As
imagens serão de uso do SISEMA (Sistema Estadual de Maio Ambiente), Órgãos da sua
administração direta e indireta, seus municípios, ONG`s, comitês de bacias hidrográficas,
conveniados e escolas, subsidiando a produção sistemática de informações digitais geográficas
georreferenciadas.
Neste contexto torna-se necessário adotar técnicas e métodos que permitam o
mapeamento do Estado de Minas Gerais além da promoção de sua atualização periódica para
fomentar diagnósticos, no qual, historicamente, a ocupação do território e a conseqüente
descaracterização

das

formações

naturais

e

vegetais,

influenciadas

pelas

atividades

socioeconômicas e ambientais.
As vantagens do sensoriamento remoto no tocante ao monitoramento da cobertura
vegetal e dos recursos hídricos podem ser resumidas em termos da acurácia dos dados,
flexibilidade temporal, cobertura espacial e adequação a modelagem. A informação espacial
obtida com a classificação de imagens multitemporais é influenciada por diversos fatores,
dentre eles destaca-se a qualidade dos dados expressa principalmente quanto à resolução
espacial e espectral, assim como o potencial dos métodos de mensuração, análise e
modelagem empregados para determinar níveis de supressão de áreas vegetadas.
Neste contexto, faz-se necessário analisar e selecionar, dentre os sensores disponíveis no
mercado, aquele que mais se adequar aos estudos de controle e monitoramento das áreas de
vegetação no Estado de Minas Gerais.
Tais informações também poderão ser utilizadas como instrumento de política,
planejamento e gestão nas diversas áreas de atuação do Governo do Estado de Minas Gerais,
tais como urbanismo, agricultura, recursos naturais, educação, dentre outros.
Nesse sentido, faz-se necessário adequar o custo de aquisição de imagens para que este
se dê de forma contínua e adequada a cada uso.
Objeto
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de imagens orbitais no âmbito
do Estado de Minas Gerais, conforme especificações descritas neste termo de referência no
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item 5 – Escopo / detalhamento do Serviço.

OBJETIVO

Aquisição de uma base de imagens de sensoriamento remoto com atualização
periódica para atender as demandas do SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente), com
distribuição gratuita para os Órgãos da administração direta e indireta, das ONG`s, dos
comitês de bacias hidrográficas, conveniados, parceiros, escolas e dos municípios que
compõem o Estado de Minas Gerais bem como para sociedade civil, a fim de gerar banco de
informações geográficas e georreferenciadas, para utilização como instrumento de política,
planejamento e gestão ambiental do Governo do Estado.
Justificativa
Atualmente, o Estado de Minas Gerais investe recursos consideráveis na aquisição de
imagens orbitais, porém de forma não ordenada entre seus entes. Há aqueles que ainda não
utilizam devido à dificuldade ou falta dos recursos financeiros ou restrições orçamentárias.
Tal proposta busca democratizar e efetivar a inclusão digital geográfica, permitindo
melhoria substancial nas ações de planejamento e gestão, subsidiando o desenvolvimento
regional e urbano, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, transportes, obras públicas,
pesquisas e estatísticas, agricultura, pecuária, abastecimento, turismo, ações de combate e
prevenção, segurança, saúde, educação, saneamento e implementação de políticas públicas
nos diferentes níveis de governo, dentre outras aplicabilidades.
Para escolha da tecnologia mais adequada realizou-se análises e estudos de alternativas
dos sensores existentes e suas características (resolução espacial, resolução espectral,
resolução temporal considerando as estações do ano verão, inverno e primavera, largura da
faixa de imageamento, resolução radiométrica, aderência às necessidades dos órgãos do
Estado de Minas Gerais e o custo).

ESCOPO / DETALHAMENTO DO SERVIÇO
Considerando as particularidades das atividades desenvolvidas pelos órgãos que
compõem o Estado (Sistema Estadual de Maio Ambiente, Órgãos da sua administração direta
e indireta, seus municípios, ONG`s, comitês de bacias hidrográficas, conveniados e escolas),
observou-se a necessidade de aquisição de diferentes imagens orbitais. Para atender aos
setores que trabalham em escalas regionais, definiu-se a aquisição de imagens orbitais com
pixel menor ou igual a 5 metros (sendo que a resolução espacial original do sensor deve ser
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menor ou igual a 8 metros), atendendo a maioria dos órgãos conveniados. Visando captar a
diferença de refletância da vegetação natural e agricultável devido a sazonalidade foi definida
a temporalidade de 3 (três) imageamentos.
Para os setores que trabalham em escalas locais, definiu-se a aquisição anual de
imagens orbitais com pixel menor ou igual a 1 metro (resolução espacial), abrangendo as
áreas específicas de demanda de cada instituição.
O serviço de imageamento deverá observar os seguintes aspectos:

Imagens digitais com pixel menor ou igual a 5 metros (produto final) e codificadas
com resolução radiométrica de 8 bits ou mais.
−

Abrangência do Estado de Minas Gerais, 586.552,4 km2;

−

As imagens brutas deverão ser entregues, contendo a quantidade mínima de 4 (quatro)
bandas multispectrais (MS) separadas, acompanhadas de suas efemérides, parâmetros de
correção e metadados. Além das bandas referentes à região do visível: azul (opcional),
verde e vermelho, deverá conter a banda do Infravermelho próximo (NIR);

−

O conjunto de bandas deve atender um dos seguintes requisitos:
Uma banda pancromática com resolução espacial igual ou menor a 5 metros e as

bandas multiespectrais com resolução espacial igual ou menor a 10 metros;
Todas as bandas espectrais com resolução espacial igual ou menor a 8 metros;
−

As imagens individuais devem ser obtidas sempre na mesma data, ou seja, não será
permitido o fusionamento de imagens adquiridas em datas diferentes e de sensores com
características diferentes;

−

As imagens serão adquiridas no período de 16 (dezesseis) meses, perfazendo um total de
3 (três) imageamentos;

−

Devem ser imageadas em 3 (três) épocas, sendo um imageamento entre as Estações
primavera/verão (setembro/08 a março/09), um imageamento no inverno (abril/09 a
agosto/09) e outro na primavera/verão (setembro/09 a fevereiro/10);

−

As imagens referentes ao primeiro imageamento “primavera/verão (setembro/08 a
março/09)”, poderão ser adquiridas de acervo, sendo aceitas aquelas que forem
imageadas a partir de setembro 08. Os demais imageamentos deverão respeitar os
respectivos períodos (abril/09 a agosto/09) e (setembro/09 a fevereiro/10);

−

Deverão ser entregues as imagens ortorretificadas (todas as bandas fornecidas,

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conselho de Coordenação Cartográfica

pancromática e multiespectrais) visando à obtenção de produto restituído para escala de
1:25.000 PEC A (planimétrica);
No caso de fornecimento de imagens com uma banda pancromática, as imagens
ortorretificadas deverão conter também um fusionamento entre a banda pancromática e 3
(três) bandas multiespectrais que serão escolhidas pelo contrante, na resolução espacial da
banda pancromática;
−

Quando ortorretificada, cada cena deverá ter suas bandas multiespectrais (MS) unificadas
em um único arquivo em formatos geoTiff e ECW em projeção UTM e datum WGS84;

−

Deve-se considerar um percentual correspondente a cobertura de nuvens inferior a 5%
por cena;

−

Não serão aceitas cenas ou imagens contendo imperfeições ou que não estejam em
condições adequadas para o mapeamento automatizado;

−

As imagens com suas efemérides e Metadados, assim como as imagens ortorretificadas
devem ser entregues em pastas separadas;

−

Deverão ser entregues em equipamento servidor de dados do tipo Storage ou HD (Hard
Disk) externo, visando evitar problemas de leitura de CD e DVD;

−

Deverá ser entregue uma grade vetorial para identificação e localização de cada quadro de
imagem no mapa de MG.

Observação:
O licitante deverá apresentar em até 4 dias úteis anterior a abertura do pregão, uma
amostra do produto em formato GeoTIFF compreendendo uma área mínima de 20 x20 Km
inserida na região limitada pelas seguintes coordenadas:
Longitude: 440 20’ a 440 30’
Latitude: 190 08’ a 190 18’
A prova do produto deverá ser apresentado na projeção UTM, no Datum de referência
Sad69 para homologação do mesmo com as características exigidas neste documento.
Para esta prova especificamente poderá ser encaminhado cenas de acervo e não
necessariamente cenas de novos imageamentos.

Imagens digitais com pixel menor ou igual a 1 metro (Resolução Espacial) e
codificadas em 11 bits ou mais (resolução radiométrica)
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−

Imageamento de áreas específicas conforme demanda de cada instituição, totalizando 5%
(29.327,62 km2 ) da cobertura do Estado de Minas Gerais,durante a vigência do contrato;

−

As demandas ocorrerão a partir da solicitação formal para a empresa contratada, onde a
mesma deverá entregar as respectivas imagens em até 60 dias. As imagens adquiridas de
acervo poderão ser aceitas a critério ou da necessidade do solicitante.

−

As imagens brutas deverão ser entregues, contendo a quantidade mínima de 4 (quatro)
bandas multispectrais (MS) separadas e a banda pancromática, acompanhadas de suas
efemérides, parâmetros de correção e metadados;

−

A banda pancromática deve apresentar resolução espacial igual ou menor a 1 metro,
enquanto as bandas multiespectrais devem apresentar resolução espacial igual ou menor
a 4 metros;

−

As imagens individuais devem ser obtidas sempre na mesma data, ou seja, não será
permitido o fusionamento de imagens adquiridas em datas diferentes e de sensores com
características diferentes;

−

Deverão ser entregues as imagens ortorretificadas visando à obtenção de produto
restituído para escala de 1:5.000 PEC A (planimétrica);

−

As imagens ortorretificadas deverão conter também um fusionamento entre a banda
pancromática e 3 (três) bandas multiespectrais que serão escolhidas pelo contratante, na
resolução espacial da banda pancromática;

−

Quando ortorretificada, cada cena deverá ter suas bandas multiespectrais (MS) em um
mesmo arquivo em formatos geoTiff e ECW em projeção UTM e datum WGS84;

−

Deve-se considerar um percentual correspondente a cobertura de nuvens inferior a 5%
por cena;

−

Não serão aceitas cenas ou imagens contendo imperfeições ou que não estejam em
condições adequadas para o mapeamento automatizado;

−

As imagens com suas efemérides e Metadados, assim como as imagens ortorretificadas
devem ser entregues em pastas separadas;

−

Deverão ser entregues em equipamento servidor de dados do tipo storage ou HD (Hard
Disk) externo, visando evitar problemas de leitura de CD e DVD;

−

Deverá ser entregue uma grade vetorial para identificação e localização de cada quadro de
imagem no mapa de MG.
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Garantia
As imagens adquiridas devem estar em conformidade no que diz respeito às
especificações. A Contratada deverá utilizar-se de mecanismos de controle de qualidade de
forma a evitar informações imprecisas, inconsistentes ou incorretas, devendo informar a
natureza destes mecanismos em sua proposta técnica. Ademais, deverá realizar controle de
qualidade em todas as etapas do processo de obtenção e processamento das imagens e
apresentar relatório de resíduos dos processos.
A Contratante efetuará um controle de qualidade através de amostras dos serviços
realizados e avaliação dos relatórios.
Não estando os produtos em conformidade com as especificações, estes serões rejeitados
no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de 16 (dezesseis) meses, a contar da data da
assinatura do contrato.

Estimativa de investimento
R$ 11.500.000,00 - conforme aprovação pelo FHIDRO.

4.3. ESTIMATIVA DE CUSTO E PRAZO
A estimativa de custo e prazo são aqueles definidos no edital transcrito no item 4.2.

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conselho de Coordenação Cartográfica

5. CAPÍTULO DE INFORMAÇÕES
Este capítulo se refere à formação de um banco de dados para armazenamento das
informações do acervo das instituições da administração pública estadual na área de geodésia,
topografia, cartografia, sensoriamento remoto, inclusive custo de aquisição, instruções normativas
e legislação referente aos membros e aos assuntos do CONCAR.

5.1. OBJETIVO
Inventariar, avaliar e monitorar o gasto público em acervo cartográfico, coordenando ações
do governo por meio do CONCAR.

5.2. OPERACIONALIZAÇÃO
Criação de grupo de trabalho com membros de cada uma das instituições representadas no
CONCAR, com a missão de construir o banco de dados de informações do acervo de geociências da
administração pública estadual, envolvendo as seguintes áreas:
•

Geodésia (rede horizontal, rede vertical, rede gravimétrica, rede tridimensional)

•

Topografia (plantas topográficas contratadas pela Administração Pública Estadual
para fins de projeto de engenharia)

•

Dados geotécnicos (levantamentos geotécnicos contratados pela administração
pública estadual para fins de projeto de engenharia)

•

Acervo

de

imageamento

geo-orbital

(acervo

geo-orbital

contratados

pela

cartográficos

contratados

pela

Administração Pública Estadual)
•

Cartografia

e

mapeamentos

(levantamentos

administração pública estadual para fins de projeto de engenharia e mapeamentos
de diversos tipos e em escalas diversos).

Secretaria Executiva: Rua Itambé, 49 – Floresta – 30150‐150 ‐ Belo Horizonte – MG +55‐31‐3219‐9421 concar@iga.br

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Conselho de Coordenação Cartográfica

•

Planejamento da aquisição de meta-dado da parte de Minas Gerais para a infraestrutura nacional de dados cartográficos.

A construção deste banco de dados dar-se-á por fases sucessivas.
A primeira fase será constituída da construção da estrutura de um banco de dados a ser
disponibilizado na URL do CONCAR na Internet, para ser alimentado pelas Instituições da
Administração Pública Estadual.
A segunda fase constituir-se-á do inventário, propriamente dito, no qual as Instituições da
Administração Pública Estadual lançarão no banco de dados as informações acerca de seu acervo
cartográfico e suas características técnicas.
A terceira fase será constituída da discussão e pactuação interinstitucional para o
estabelecimento de regras para a disponibilização dos acervos cartográficos institucionais para a
Administração Pública Estadual.
A quarta fase será constituída da construção permanente de um sistema de disponibilização
do acervo cartográfico da Administração Pública Estadual, de acordo com as regras estabelecidas.

5.3. ESTIMATIVA DE CUSTO E PRAZO
Os custos envolvidos na primeira fase da operacionalização deste capítulo serão absorvidos
pelo IGA. O prazo de execução desta primeira fase será no primeiro semestre de 2009, em
consonância com a realização da Reunião de CONCAR.
O prazo estabelecido para o desenvolvimento da segunda fase será apresentado na reunião
do CONCAR em meado de 2009, e assim sucessivamente entre as demais fases, bem como a
previsão dos custos inerentes às fases vindouras, tendo em vista a construção permanente deste
Plano Cartográfico de Minas Gerais.
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