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RESUMO 
 
Serão apresentados e discutidos aspectos das etapas do processo de mapeamento digital do faixa do entorno da baía de 
Guanabara, como requisito importante para suporte a análises ambientais complexas. No ambiente do sistema 
SPRING4.3 foram tratados dados de diversas naturezas e formatos. Foram armazenados, num banco de dados, imagens 
sensoriais (LANDSAT, CBERS, IKONOS e QUICKBIRD) e dados vetoriais adquiridos a partir de bases cartográficas 
disponíveis, em escalas variadas (Fundação CIDE, Fundação IBGE, Diretoria de Hidrografia e Navegação, Projeto de 
Despoluição da Baía de Guanabara, prefeitura de Niterói, prefeitura do Rio de Janeiro/Instituto Pereira Passos). O 
mapeamento consistiu em geração de mapas temáticos, no ambiente de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
com a discussão técnica sobre as inconsistências encontradas quando comparadas feições mapeadas por várias 
instituições, a partir da análise de suas propriedades geométricas. Houve uso de imagens de alta resolução em parte da 
área de estudos, destinado ao mapeamento de manguezais, em áreas urbanas e industriais que contribuem para avaliar a 
distribuição e extensão de crises ambientais instaladas na baía de Guanabara, principalmente relacionadas aos crimes 
ambientais com origem na refinaria de Duque de Caxias (REDUC). Mapas temáticos foram produzidos no sentido de 
suporte aos administradores públicos nas etapas de planejamento de ações intervencionistas na tentativa de recuperação, 
pelo menos, de parte do que já foi efetivamente degradado nos ambientes costeiros presentes no conjunto de estuários 
que se localizam no interior da baía de Guanabara. 
 

ABSTRACT 
They will be presented and argued aspects of the stages of the process of digital mapping of the band of costal zone into 
Guanabara bay, as requisite important for support the complex ambient analyses. In the environment of system 
SPRING4.3 they had been dealt with given diverse natures and formats. They had been stored, in a sensorial image, 
database (LANDSAT, CBERS, IKONOS and QUICKBIRD) and acquired vectorial data from available cartographic 
bases, in varied scales (CIDE Foundation, IBGE Foundation, Direction of Hydrography and Navigation, Project of 
Despoluição of Guanabara bay, Niterói city and Rio de Janeiro city. The mapping consisted of generation of thematic 
maps, in the environment of a Geographic Information System (GIS), with the quarrel technique on the joined 
inconsistencies when compared mapped objects for some institutions, from the analysis of its geometric properties. It 
had use of images high resolution in part of the area of studies, destined to the mapping of mangroves, in urban and 
industrial areas that contribute to evaluate the distribution and extension of ambiental crises installed in Guanabara bay, 
mainly related to the ambient crimes with origin in the refinery of Duque of Caxias (REDUC). Thematic maps had been 
produced in the direction of support to the public administrators in the stages of planning of interventionist actions in 
the recovery attempt, at least, of part of that already effectively it was degraded in coastal environments gifts in the set 
of estuaries that if they locate in the interior of Guanabara bay. 

 
1  INTRODUÇÃO
 

A baia de Guanabara tem sido objeto de 
pesquisa de forma intensa nos últimos anos, seja por 
questões de crises ambientais em áreas urbanas em seu 
entorno, seja pelas análises sistemáticas da qualidade 
da sua água. O presente trabalho propõe a execução do 
mapeamento digital em escala regional (1/50.000) e 

com detalhe (1/10.000) da franja da baía por meio de 
imagens sensoriais (LANDSAT, CBERS, IKONOS e 
QuickBird) tendo como referência bases cartográficas 
institucionais produzidas pela Fundação CIDE 
(Governo do Estado do Rio de Janeiro), Fundação 
IBGE (Ministério do Planejamento), DSG (Ministério 
do Exército) e  DHN (Ministério da Marinha). 

 



O mapeamento prevê a produção de mapas 
temáticos em escala regional a partir de imagens 
sensoriais de baixa resolução e, numa seleção de zonas 
especiais envolvendo o município de Niterói e a 
Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), com imagens 
IKONOS e QuickBird, respectivamente. 

 
No ambiente de sistemas consagrados na 

área de geoprocessamento serão produzidos os mapas, 
com avaliação de sua precisão, em função dos 
processos de georreferenciamento a partir das bases 
cartográficas validadas para este propósito e 
escolhidas. 
 
2  CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO 
 

Trabalhos importantes na área ambiental na 
baía de Guanabara têm sido desenvolvidos. Os 
municípios de sua borda enfrentam problemas 
freqüentes na gestão do espaço urbano e conseqüentes 
ações emergenciais na condução de crises ambientais 
instaladas. 

 
Rejeitos domésticos e efluentes industriais 

comumente têm sido alvos de sérios agravantes 
relacionados à contaminação da água, comprometendo 
a vida que nela habita. A atividade pesqueira é a mais 
imediatamente atingida pela descarga de produtos 
químicos em pontos críticos na franja da baía. 

 
Um mapa de sensibilidade ambiental foi 

produzido pelo CENPES/Petrobras que buscou retratar 
em que medida os ambientes costeiros na baía 
respondem aos impactos a derrames de óleo. 
Classificação das feições costeiras segundo índices de 
sensibilidade ambiental pode ser encontrada em Araujo 
et al. (2002). 

 

Ainda sobre a baía é possível encontrar o 
SisBAHia (Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental) 
da UFRJ/COPPE onde estudos dirigidos no contexto 
da baía de Guanabara (Rosman, 2002). 

 
O mapeamento digital da zona costeira da 

baía é aqui o foco da pesquisa aplicada. Nesse sentido 
adotou-se como referência dados cartográficos 
disponíveis no acervo do Departamento de Engenharia 
Cartográfica da Universidade do Estado do Rio de 
janeiro. 
 
3  MATERIAIS E MÉTODOS

 
A partir dos dados apresentados na Tabela 1 

foi adotada estratégia de mapeamento digital, tendo 
como pano de fundo um conjunto de imagens de baixa 
resolução georreferenciadas, para a composição de um 
mapa regional (uso do solo e cobertura vegetal) que 
retrate algumas classes temáticas (área urbana, etc...) 
na franja da baía de Guanabara de interesse imediato. 

 
As imagens sensoriais de baixa resolução 

(LANDSAT – 30 m e CBERS – 20 m) foram 
georreferenciadas a partir de pontos de controle 
extraídos de feições geográficas nelas identificadas e 
contidas nas bases cartográficas disponíveis produzidas 
pela Fundação CIDE, na escala de 1/100.000. 

 
Foi feito uso de sistemas computacionais 

especializados SPRING4.3.3 e ArcGIS9 para a 
elaboração e produção dos mapas temáticos.  

 
 
A figura a seguir apresenta o recorte espacial 

da área de trabalho, tendo como imagem LANDSAT7 
ETM+ do ano de 2000. 

 
 



 
 

Fig. 1: Recorte espacial da área de interesse no entorno da baía de Guanabara. 
 
 
A tabela a seguir apresenta os dados 

cartográfcos disponíveis para execução do 
mapeamento proposto. Trata-se de dados institucionais 
que serão validados para uso no mapeamento digital, 
dentro das especificações impostas pelas escalas de 
representação. 

 
Os mapas temáticos em escala regional terão 

apoio nos dados disponíveis. Idem para o mapeamento 
localizado na REDUC e no município de Niterói. 

 
 

TABELA 1 – DADOS PARA MAPEAMENTO DIGITAL DA BAÍA DE GUANABARA. 
 

DADOS DESCRIÇÃO DOS DADOS 
Base cartográfica da DHN/MM 1 Carta náutica 1501. Escala 1/50.000. 
Base cartográfica da DSG/ME 2 Carta topográfica. Escala 1/50.000. 
Base cartográfica da Fundação CIDE / PDBG 3 Cartas topográficas. Escala 1/ 10.000 e 1/2.000. 
Base cartográfica da Fundação CIDE Cartas topográficas e temáticas(uso do solo e 

condicionantes físico-ambientais). Escalas 1/100.000 e 
                                                           
1 Diretoria de Hidrografia e Navegação / Ministério da Marinha. 
2 Diretoria do Serviço Geográfico / Ministério do Exército. 
3 Projeto de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) / Governo do Estado do Rio de Janeiro. 



1/50.000. 
Base cartográfica do município de Niterói (RJ) Cartas topográficas. Escala 1/2.000. 
Imagens do sistema CBERS As bandas multiespectrais R3, G4 e B5. resolução 

espacial de 20m. 
Imagens do sistema LANDSAT 7 ETM+ Todas as bandas (B1, B2, B3, B4, B5, B61, B61, B7, 

B8), para a data de 2000. Serão utilizadas as bandas 
multiespectrais com resolução espacial de 30m. 

Mosaico de imagem IKONOS Cobertura do município de Niterói (RJ). Resolução 
espacial de 1m. 

Mosaico de imagens do sistema QuickBird Cobertura da REDUC, Duque de Caxias (RJ). Resolução 
espacial de 0,7m. 

Mosaicos de imagens não métricas da zona da baía 
de Guanabara 

Produzidos pela empresa Nautilus Navigator Ltda. 

 
 

4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
 

A seguir são apresentados mapas derivados 
dos dados já tratados no ambiente dos sistemas 
SPRING e ArcGIS. 

 
Nessa etapa do projeto foram produzidos 

mapas temáticos com suporte de pontos de controle 
extraídos de bases vetoriais cartográficas institucionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fig. 2: Mapa regional da franja da baía de Guanabara, tendo como pano de fundo imagens LANDSAT 7 ETM+. 
 



 
 

Fig. 3: Mapa do município de Niterói (RJ), tendo como pano de fundo imagens IKONOS. 



 
 

 
Fig. 4: Mapa da Refinaria de Duque de Caxias – REDUC, tendo como pano de fundo imagens QuickBird. 

 
 

5  CONCLUSÕES
 
O mapeamento iniciado do entorno da baía 

de Guanabara terá como foco o apoio às análises 
ambientais complexas que ocorrem na sua franja. 
Permitirá a identificação dos pontos mais críticos, onde 
crises ambientais estão instaladas. Uma atenção será 
dada aos ambientes dos manguezais (REDUC, APA de  
Guapimirim, Suruí e Piedade). 

 
Tecnologias digitais de geoprocessamento 

(SPRING e ArcGIS) permitem a execução do 
mapeamento digital, tendo como referência as bases 
cartográficas vetoriais institucionais disponíveis. 

 
Aspectos sobre a qualidade do mapeamento 

e sobre as possibilidades de atendimento aos requisitos 

desta aplicação serão completamente tratados. Tais 
estudos darão subsídio para a execução das próximas 
etapas a serem vencidas.  
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