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RESUMO: 

Pesquisa aplicada no suporte à geração de documentos cartográficos, em escalas 

variadas, referentes ao mapeamento digital associado às águas territoriais, com 

desdobramentos na aplicação de royalties relativos ao litoral paulista. 

Impacto: estabelecimento de novas diretrizes para uma proposta de 

redistribuição dos royalties baseadas na evolução e na atualização de Leis e 

Decretos, juntamente com métodos e técnicas cartográficas na determinação 

dos limites territoriais municipais e estaduais paulistas. Trata-se de mapeamento 

com base em Linhas de Base Reta (LBR) e Linhas Paralelas (LP). 

 



ÁREA DE ESTUDO INICIAL: baixada santista 



INTRODUÇÃO 

• A identificação dos estados e municípios beneficiários dos royalties 
é feita de acordo com critérios definidos por lei (LEI Nº 7525/86).  

• Duas maneiras há: 

 - a primeira de acordo com linhas ortogonais a LBR que 
 acompanha a costa; e 

  - a segunda seguindo LP que seguem a direção dos paralelos 
 respectivos às latitudes locais. 

• O decreto presidencial de Nº 93.189, de 29 de agosto de 1986 
coloca o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISCA – IBGE – 
como responsável pela identificação dos beneficiários.  

• Novo decreto presidencial de 2015 institui novos pontos para LBR – 
Linha de Base Reta (Decreto Nº 8400/15). 



LINHAS ORTOGONAIS 

 Linhas Ortogonais na Plataforma Continental 

 Brasileira vigentes conforme o Decreto Nº 93.189 

Linhas Ortogonais no litoral sul de São  

Paulo, litoral do Paraná e litoral norte 

de Santa Catarina, conforme o decreto 

 Nº 93.189 



LINHAS PARALELAS 

Linhas paralelas na Plataforma Continental  



LIMITES ESTADUAIS 



MATERIAIS E MÉTODOS: 

• Pesquisa e análise de LEIS e DECRETOS a respeito dos limites 

territoriais e a divisão dos royalties; 

• Estudo da evolução das Leis e Decretos; 

• Aplicação de técnicas de cálculos geodésicos de linhas em 

direção ao mar; 

• Geração de um Banco de Dados Espaciais para armazenamento e 

recuperação de informações sobre os municípios litorâneos 

envolvidos. 

 



MATERIAIS E MÉTODOS: 

• Elementos cartográficos essenciais: 

• Loxodromia (linha que, à superfície da Terra, faz um ângulo (azimute) 

constante com todos os meridianos); 

• Ortodromia (linha que une dois pontos à superfície da Terra, à qual 

corresponde o caminho mais curto entre eles) - linha geodésica; 

• Sistema geodésico WGS-84; 

• Sistema de coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude); 

• Sistema de projeção cartográfica Universal Transversa de Mercator (UTM). 

 



MATERIAIS E MÉTODOS: 

• Solução analítica: 

Equação vetorial de uma reta r que passa pelo ponto P=(X0, Y0) e 

tem d=(d1, d2) como vetor direto. 

A equação desenvolvida para calcular a localização do ponto no 

qual irá cruzar a reta ortogonal, isto é, com ângulo de 90° com a 

LBR. 

 



MATERIAIS E MÉTODOS: 

• Solução analítica: 

 



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Pesquisa e download de dados referentes a pontos de referência, poços, 

blocos e campos de exploração de petróleo (ANP) e bases vetoriais do 

território brasileiro – malha municipal (IBGE); 

• Como ferramentas computacionais especializadas foram utilizados os 

seguintes sistemas: SPRING e QGIS; 

• Testes da precisão do documento cartográfico a partir de pontos 

(coordenadas geodésicas) que representem a verdade do terreno; 

• Elaboração e plotagem dos dados obtidos nas pesquisas no ambiente do QGIS; 

• Geração dos documentos cartográficos iniciais. 

 



RESULTADOS: 

Créditos: Henrique 

K. V. Machado. 



RESULTADOS: 

Resultado parcial da plotagem de dados vetoriais e linhas paralelas e ortogonais. 

Créditos: Henrique 

K. V. Machado. 



RESULTADOS: 

• Carga no banco de dados foi baseado nos arquivos fornecidos pela ANP (Agencia 

Nacional de Petróleo) e pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); 

• Modelagens numéricas em alguns dados a fim de converter o sistema geodésico 

aplicado para o sistema atual; 

• Análises comparativas no que diz respeito ao alinhamento dos resultados 

considerando métodos diferentes; 

• Resultados parciais: mapas e cartas em escalas regional e local. 
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