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RESUMO: 

 
Serão apresentados e discutidos aspectos relativos às etapas de mapeamento digital do município de São João da Barra 
(RJ), norte-fluminense, com apoio de imagens IKONOS e levantamentos geodésicos GPS, nos modos relativo e 
estático. Uma rede de pontos de controle foi planejada e estabelecida a fim de permitir o georreferenciamento dessas 
imagens no sistema SPRING 4.3. Foram executadas atividades com foco inicial no mapeamento de uso do solo e 
cobertura vegetal, especificamente no 5º distrito do município (Açu), onde há ocorrência de erosão costeira e ocupação 
humana desordenada. Nesta região, também se localizada a lagoa do Salgado, que, nos últimos anos, vem sendo objeto 
de pesquisas em Paleobotânica, com iniciativas como a criação de um sítio paleontológico, em sua zona de abrangência, 
para preservação e estudos científicos de estromatólitos (algas fósseis) que ainda ocorrem na lagoa, despertando com 
freqüência a curiosidade de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O mapeamento contribuirá para sustentar 
tecnicamente a revisão do plano diretor municipal, no que se refere ao zoneamento seguro do território, e direcionar 
melhor as ações referentes às intervenções humanas pelo Estado, diante da futura implantação de duas grandes obras de 
engenharia zona litorânea do Açu: um mineroduto e um complexo portuário off-shore. Aspectos da qualidade dos 
mapas temáticos produzidos serão discutidos, principalmente diante das suas potencialidades para interpretações 
geográficas e geomorfológicas das feições mapeadas. As etapas do mapeamento serão descritas e a metodologia 
validada será discutida sob o ponto de vista das etapas adotadas no mapeamento digital, em ambiente do sistema 
SPRING 4.3. 
 

ABSTRACT: 
 
They will be presented and argued relative aspects to the stages of digital mapping of the city of São João da Barra (RJ), 
north-inhabitant of the state of Rio de Janeiro, with support of images IKONOS and geodesic surveys GPS, in the ways 
relative and static. A net of points of control was planned and established in order to allow the spatial record of these 
images in system SPRING 4.3. Activities with initial focus in the mapping of use of the ground and vegetal covering 
had been executed, specifically in 5º district of the city (Açu), where it has occurrence of coastal erosion and occupation 
disordered human being. In this region, also if located the Salgado lagoon of, that, in the last years, it comes being 
object of research in Paleobothanic, with initiatives as the creation of a paleontological conservation unit, in its edge 
zone, for preservation and scientific studies of estromatolits (fossil seaweed) that still they occur in the lagoon, starting 
with frequency curiosity of Brazilian and foreign researchers. The mapping will contribute to technical support the 
revision of the municipal managing plan, as for the safe zoning of the territory, and to better direct the referring actions 
to the interventions human beings for the city, ahead of the future implantation of two great workmanships of 
engineering littoral zone of the Açu: one mineral-dute and a off-shore port complex. Aspects of the quality of the 
produced thematic maps will be argued, mainly ahead of its potentialities for geographic and geomorfological 
interpretations of the mapped objects. The stages of the mapping will be described and the validated methodology will 
be argued under the point of view of the stages adopted in the digital mapping, in environment of system SPRING 4.3. 
 
 
 

 
 



1  INTRODUÇÃO
 

  Tendo em vista que todo município de São 
João da Barra (RJ) precisa de melhor planejamento 
para o seu desenvolvimento, torna-se necessária à 
produção de uma base cartográfica onde seja possível 
obter informações precisas e referenciadas 
espacialmente sobre o município. 

 
A partir de imagens IKONOS e de 

levantamentos de campo, com uso do sistema GPS, no 
modo relativo e estático, está sendo feito um 
mapeamento digital, com foco no uso do solo, do 
distrito de Açu deste município, São João da Barra. 

 Esse mapeamento será utilizado para revisão 
do plano diretor do município, assegurando precisão 
cartográfica, numa área atualmente de grande foco em 
empreendimentos, especialmente local onde será 
implantado um mineroduto e um complexo portuário 
off-shore. Também estará sendo realizado mapeamento 
mais detalhado na praia de Açu e lagoa do Salgado, 
motivado pelo monitpramento de erosão marinha 
(falésia) e ocupação desordenada, respectivamente. 

 
Na figura 1, abaixo, está representada a área 

de trabalho, 5º distrito de São João da Barra: Açu.   
  

 
 

 

5º distrito - Açu 

 
Fig. 1: Localização geográfica da área de estudos, no norte-fluminense. 

 
2  JUSTIFICATIVA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVO
 

O objetivo é a geração de documentos 
cartográficos que possam ser utilizados como base de 
informações geográficas para o município (5º distrito-
Açu) (escala 1:10.000) e também para mapeamento 
mais detalhado (escala 1:5.000) na praia do Açu 
(falésia) e nas imediações da lagoa do Salgado 
(ocupação humana desordenada). 
 
3  METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Como preâmbulo foram planejados os 
trabalhos de campo tendo como propósito inicial a 

escolha de pontos de controle, densificados e bem 
distribuídos, para georreferenciar imagens do sistema 
orbital IKONOS, de alta resolução espacial (1m), para 
o ano de 2001, gentilmente cedidas pela empresa Space 
Imaging do Brasil. Após essa etapa foram realizados 
em campo levantamentos geodésicos com rastreadores 
GPS dos tipos Reliance/Ashtech, GTR-A/TechGeo e 
ProMark2/Thales Navigation, de uma freqüência, no 
modo relativo.  

 
Como ponto de partida foi usada uma 

estação base de referência (estação Degredo), essa 
anteriormente conectada com a Rede Estadual-RJ GPS, 
para o transporte de coordenadas em direção à área do 



trabalho referida, com uma distância aproximada de 24 
km. A partir dessa estação foram determinados e 
materializados os pontos de controle, previamente 
escolhidos. 

 
O procedimento adotado para as medições 

com GPS, a respeito do tempo de ocupação das 
estações tomadas como Rover para pontos estáticos, foi 
de tempo mínimo de 20 minutos mais 1 minuto por 
quilômetro de distância da base. Foram configurados 
os seguintes parâmetros para os receptores: mínimo de 
4 satélites, taxa de armazenamento de 2s e máscara de 
elevação dos satélites GPS de 10°. 

 

Para a demarcação da falésia foi utilizado o 
modo relativo e cinemático do GPS, sobre uma faixa 
litorânea de aproximadamente 5,5 km ao longo da 
praia de Açu. Essa medição foi realizada em duas 
épocas, novembro de 2006 e julho de 2007, para fins 
de calcular a taxa de erosão nessa zona costeira. 
Também foi medida a linha d’água (5,5 km), com GPS, 
no intuito de comparar com a linha d’água extraída da 
imagem do sistema IKONOS (ano 2001). O objetivo 
foi medir a área de praia subtraída, para esse intervalo 
de tempo, onde já houve destruição da infra-estrutura 
urbana local. 

  

 
 

 
 

Levantamentos de dados GPS (cinemático e estático)

Planejamento de trabalhos de campo

Georreferenciamento de imagens 

Banco de dados do SPRING – geração de mapas temáticos

Geração de linha de falésia

Pós-processamento de dados GPS

Geração de pontos de controle 

Análise da evolução da erosão 
marinha 

Mapeamento de feições costeiras Classificação digital 

 
Fig. 2: Diagrama do arcaboço metodológico. 

 



TABELA 1 – ESTAÇÃO DEGREDO (GNSS Brasil Ltda., 2003). 
 

 
 
 

 
4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS
 

Posteriormente a investida de campo foi 
feito o pós-processamento dos dados GPS e sua 
análise, tendo como referência o sistema geodésico 
SAD-69, com critério de rejeição de dados observados 
usando o parâmetro PDOP (PDOP>3, rejeição) para a 
validação dos mesmos. Exemplo de dados está exposto 
na tabela 2. A partir dessa etapa obteve-se uma tabela 
com 13 pontos de controle para realizar o 
georreferenciamento das imagens (dois blocos de 
imagens), como mostra no mapa na figura 7. O bloco 
mais ao norte ainda não foi completamente concluído 
no que se refere à densificação de pontos de controle. 
Já o bloco mais ao sul possui todos seus pontos 
planejados com coordenadas obtidas por meio de 
medições de campo. 

 
Nos próximos meses ocorrerão outras 

investidas a campo, a fim de densificar e distribuir 
pontos no bloco norte, assim como foi feito na imagem 
sul, de forma a garantir um georrereciamento de 
qualidade com o propósito de posteriormente ger 
produtos cartográficos dentro das especificações 
impostas pela escala final de mapeamento.   

 
Nas figuras a seguir (fig. 3, 4, 5 e 6) são 

mostrados alguns exemplos de locais previamente 
escolhidos para ocupação com rastreadores GPS, com 
fácil localização para possível reocupação no futuro. 

     
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3: Base igreja Nossa Senhora da Penha, Açu, São João da Barra (RJ).  
 

 
 

Fig. 4: Base Posto de Urgência Açu, Açu, São João da Barra (RJ).  
 

 
 

Fig. 5: Ponto de controle Escola, Açu, São João da Barra (RJ). 
 



 
 

Fig. 6: Ponto de controle porto do Açu, Açu, São João da Barra (RJ). 
 

 
TABELA 2 – PONTOS DE CONTROLE PÓS-PROCESSADOS MEDIDOS EM CAMPO. 

 
COORDENADAS GEODÉSICAS  

ESTAÇÕES LATITUDE LONGITUDE 
ALTITUDE 

ELIPSOIDAL 
(m) 

PU_Açu 21° 54’ 12,02358” 40° 59’ 07,75847” 8,626 
INSP_Açu 21° 53’ 53,85296” 40° 59’ 07,35666” 9,735 

Capela_NSA 21° 55’ 46,28919” 41° 00’ 50,58295” 9,939 
PU_Mato_Escuro 21° 53’ 37,02753” 41° 03’ 16,04446” 10,359 

Água _Preta (EEFAT) 21° 52’ 08,00359” 41° 04’ 50,69880” 10,355 
PU_Sabonete 21° 53’ 12,97550” 41° 07’ 11,66178” 9,711 
Capela_SM 21° 54’ 38,52652” 41° 05’ 23,98770” 9,100 
Bar São José 21° 54’ 35,00610” 41° 02’ 06,53280” 10,000 

CEDAE 21° 53’ 34,04797” 40° 59’ 42,87469” 9,459 
Mourão - fazenda 21° 52’ 32,57004” 41° 01’ 51,75959” 8,209 

Casa_Grande 21° 52’ 31,29097” 40° 59’ 29, 43245” 12,095 
V_4047 (Saco_Dantas) 21° 50’ 12,90584” 40° 59’ 59,44740” 9,760 

RN_3047 (Pedra_ Fundamental) 21° 47’ 27,94014” 41° 00’ 45,82466” 9,113 
 
 

TABELA 2 – EXEMPLO DE DADOS GPS PÓS-PROCESSADOS (MODO CINEMÁTICO). 
 

 
 



 
Fig. 7: Mapa dos pontos de controles. 

 
5  CONCLUSÕES 

 
O mapeamento digital temático tem 

contribu´do para a retratação qualitativa e quantitativa 
dos processos costeiros em curso nessa zona litorânea, 
que possui crescimento urbano acelerado nos últimos 
anos.  
 

Esta pesquisa gerou efetivamente algumas 
novas frentes de trabalho que estão em 
desenvolvimento a partir de 2006, sob a orientação do 
primeiro autor, com a efetiva participação de aplicados 
alunos do curso de graduação de Engenharia 
Cartográfica e de mestrado em Geomática da UERJ, 
além de alunos também bem qualificados do curso de 
graduação em Geografia da UFF: 

 
• Mapeamento da erosão costeira na praia do Açu: 

em função da observada destruição de parte da av. 
Atlântica no inverno de 2006, diante da ocorrência 
de agressivas ressacas provocadas por frentes frias;  

• Mapeamento da dinâmica do complexo deltaico do 
rio Paraíba do Sul: retratação da erosão e 
progradação nas ilhas fluviais localizadas na foz 
do rio e também em suas margens;  

• Mapeamento da dinâmica do campo de dunas 
estabelecido em Atafona como indicativo forte do 
déficit de sedimento no pontal arenoso (PEREIRA, 
2007) (PEREIRA et al., 2006) (RIBEIRO, 2007);  

• Cadastramento de casas localizadas na frente 
erosiva e na área de risco ambiental (OLIVEIRA 
et al., 2006) (RIBEIRO et al., 2005);  

• Análise do uso do solo e da cobertura vegetal, 
como requisito prioritário para revisão do plano 
diretor municipal elaborado em outubro de 2006: 
trata-se de um município caracterizado por 
ambiente de restinga, historicamente marcado por 
intervenções humanas muito modificadoras de seu 
cenário e paisagem. Outro fator relevante em 



estudo é a implantação de grandes obras de 
engenharia, em vias de instalação na área da 
restinga (mineroduto e complexo portuário off 
shore do Açu) (MMX, 2006a) (MMX, 2006b); e  

• Mapeamento digital de duas unidades de 
conservação e de um sítio paleontológico que 
estão em fase de criação: o IBAMA está criando a 
Reserva Extrativista dos Manguezais do Delta do 
Rio Paraíba do Sul e uma Área de Preservação 
Permanente (APP) do Complexo Lagunar de 
Grussaí, Iquipari, Açu e Salgado. Todas essas 
lagunas estão localizadas no município de São 
João da Barra (RJ); o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) recebeu 
de uma ONG local, denominada COCIDAMA, 
proposta de criação do “Sítio Palentológico da 
Lagoa do Salgado” (onde há ocorrência de algas 
em estado de vida e também fósseis denominadas 
estromatólitos, estudadas por biólogos de vários 
países, com rara ocorrência ainda no nosso 
planeta). 

 
Informações sobre resultados das pesquisas e 

de iniciativas na área de extensão, além de novas 
frentes de trabalho podem ser encontradas em: 
www.uff.br/atafona.  
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