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CAPÍTULO - 1 INTRODUÇÃO 

 

 

A diversificação do emprego de Sistemas de Informações Geográficas, em especial 

no cadastramento e gerenciamento de serviços públicos, confere importância 

crescente para a necessidade de se relacionarem coordenadas referidas a 

diferentes referenciais. Além da qualidade do dado a ser integrado a um banco de 

dados cartográficos, a compatibilidade entre diferentes sistemas de coordenadas e 

diferentes data1 merece cuidado especial.  

Assim, se faz necessário definir um método de transformação de coordenadas, para 

que o produto do levantamento se torne compatível com o sistema de coordenadas 

da carta pré-existente. Porém, não somente a compatibilização de data emerge 

desta análise. A qualidade dos dados cartográficos existentes, por uma série de 

razões, é por muitas vezes desconhecida, de modo que, ao se tentar combinar 

dados GPS com esta base de dados, termina-se por distorcer o dado oriundo do 

levantamento, para que ele se ajuste ao produto cartográfico. Assim, uma 

transformação adotada sem o cuidado necessário, em última análise, pode implicar 

na degradação do dado originalmente de boa qualidade.  

A perspectiva futura é a de que o problema de compatibilização entre sistemas 

persista, já que o levantamento por satélites deve permanecer dominando o cenário 

de apoio à cartografia. Seria muito mais conveniente que o banco de dados fosse 

compatível com o sistema geodésico, facilitando a inclusão de novas coordenadas, 

sem necessidade sequer de transformação. Em contraste, a maior parte dos 

usuários talvez preferisse manter seus dados no sistema da carta e ter meios de 

incluir os novos dados de levantamentos através de uma transformação adequada. 

Este trabalho enfocará estratégias capazes de satisfazer a ambos os grupos. 

 
 
 

                                                           
1 Data – plural de Datum (Datum é a superfície de referência para controle horizontal e vertical de 
pontos em um sistema geodésico). 
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1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), em 2004, 

iniciou a implantação do Sistema de Informações Geográficas na área da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) implantando nova base cartográfica 

abrangendo as áreas urbanizadas dos municípios onde detém a concessão dos 

serviços de saneamento básico. Também foram implantadas, na RMSP, novas 

redes altimétrica e planimétrica. A cartografia em meio digital resultante foi 

referenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), nos data horizontal e vertical 

respectivamente: SAD-692 e Imbituba – SC. 

No município de São Paulo, a cartografia em meio digital existente (referenciada aos 

data horizontal e vertical respectivamente: Córrego Alegre e Torres – RS) foi 

aproveitada, com as devidas transformações de data e complementações em áreas 

onde houve expansão, bem como onde houveram atualizações ou modificações. 

Mas, para aproveitamento dessa base cartográfica foi necessário estimar 

parâmetros de transformação, porque a cartografia resultante das transformações 

utilizando parâmetros oficiais (IBGE) ou outros parâmetros pesquisados, não 

atenderem a exatidão cartográfica exigida pela legislação vigente.   

Os principais objetivos, a partir do acima descrito consistem em: 

1) Compatibilizar a base cartográfica existente (resultante da digitalização e 

vetorização do mapeamento do Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM) realizada 

nos anos de 1970 e 1980) com a base gerada do levantamento aerofotogramétrico, 

através de estimação de parâmetros de transformação entre os sistemas geodésicos 

(Córrego Alegre e SAD-69) válidos para a área representada pelo município de São 

Paulo; 

2) Transformação de todo o banco de dados altimétricos da SABESP na RMSP 

através verificação das diferenças altimétricas existentes entre as redes altimétricas 

referenciadas aos dois data verticais (Datum Vertical - Marégrafo de Torres - RS e 

Datum Vertical - Marégrafo de Imbituba - SC). 

                                                           
2 O SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) foi adotado oficialmente pelo 
IBGE a partir de 25/02/2005, porém por um período de 10 anos o SAD-69 continuará sendo aceito 
como referência para a cartografia brasileira. (SIRGAS, 2005). 
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação encontra-se organizada em oito capítulos: 

• No Capítulo 2 são apresentados os aspectos que estão na base da 

elaboração desta dissertação, são destacados os Sistemas de Referência e o 

Sistema Altimétrico Nacional; 

• No Capítulo 3 são apresentados as Redes Planimétricas, Altimétricas e os 

Métodos de Transformação; 

• No Capítulo 4 são apresentados os aspectos ligados à apresentação visual e 

ao planejamento, trata-se neste capítulo da Cartografia e dos Sistemas de 

Informação Geográfica, notadamente aqueles aplicáveis à SABESP; 

• No Capítulo 5 são apresentados de uma forma sucinta os aspectos referentes 

aos Sistemas de Posicionamento Global, suas características e modernização; 

• No Capítulo 6 é apresentada uma das componentes práticas do trabalho, ou 

seja, a Compatibilização de Sistemas Geodésicos. Neste capítulo são estimados 

parâmetros de transformação entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69, válidos 

para aplicação nos produtos cartográficos da SABESP no município de São Paulo, 

com todas as etapas que o constituíram, desde o seu planejamento, equipamentos, 

metodologias utilizadas, coleta de dados com os respectivos processamentos e 

ainda a análise dos resultados; 

• No Capítulo 7 é apresentada a outra componente prática do trabalho, ou seja, 

a determinação das diferenças entre as redes altimétricas referenciadas aos 

Marégrafos de Imbituba - SC e Torres - RS existentes na RMSP, através de 

interligação de RRNN pertencentes aos dois sistemas altimétricos.  

• Por último, no Capítulo 8 são apresentadas as principais conclusões obtidas 

ao longo de todo o trabalho e as recomendações e as perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO - 2 SISTEMAS DE REFERÊNCIA 

 

 

Muitas das atividades Científicas e de Engenharia precisam de pontos de controle 

que constituídos, se denominam “Sistemas de Referência”.  

Quando é necessário identificar a posição de uma determinada informação na 

superfície da Terra são utilizados os Sistemas Geodésicos de Referência (SGR). 

Estes por sua vez, estão associados a uma superfície que mais se aproxima da 

forma da Terra, e sobre a qual são desenvolvidos todos os cálculos das suas 

coordenadas. As coordenadas podem ser apresentadas em diversas formas: em 

uma superfície esférica recebem a denominação de coordenadas geodésicas ou 

geográficas e em uma superfície plana recebem a denominação da projeção às 

quais estão associadas, como por exemplo, as coordenadas planas UTM (Universal 

Transversa de Mercator). Obviamente há a necessidade de não apenas definir cada 

referencial rigorosamente, mas também de estabelecer, com idêntico rigor, os 

modelos matemáticos que possibilitam as transformações de coordenadas.  

 

 

2.1 SISTEMAS DE COORDENADAS 

 

 

Independente do método utilizado para se representar ou projetar uma determinada 

superfície no plano, deve-se definir um sistema coordenado que sirva de referência, 

garantindo uma concordância das coordenadas na superfície física da Terra. 

Quando se deseja representar os espaços 3D através, de coordenadas esféricas, 

são adotados sistemas coordenados esféricos e a eles deverá estar associado um 

sólido geométrico, de forma e dimensões próximas a da Terra. 

Na determinação da forma e dimensões da Terra, faz-se necessário o 

relacionamento dos espaços abstratos com a superfície física da Terra. Com este 

objetivo, a realização prática é feita através do estabelecimento de pontos que 

conseqüentemente terão as suas coordenadas referidas a um sistema de referência.  
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2.2 DATUM GEODÉSICO 

 

 

Segundo a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2006), 

Datum Geodésico é o conjunto dos parâmetros que constituem a referência de um 

determinado sistema de coordenadas, e que inclui a definição do elipsóide de 

referência e a sua posição relativamente ao globo terrestre. Historicamente, antes 

das técnicas espaciais de posicionamento, os referenciais geodésicos, conhecidos 

pela denominação de Datum Geodésico Horizontal (DGH) eram obtidos através das 

seguintes etapas: 

a) Escolha de um sólido geométrico (elipsóide de revolução), cujos parâmetros 

definidores são o achatamento e semi-eixo maior. Este sólido por sua vez 

representará de uma maneira aproximada às dimensões da Terra, no qual serão 

desenvolvidos os cálculos geodésicos.  

b) Definição do posicionamento e orientação do referencial, feita através de 

parâmetros topocêntricos: 

• As coordenadas do ponto origem, sua orientação (azimute inicial), a 

separação geóide-elipsóide (ondulação geoidal) e as componentes do desvio da 

vertical (meridiana e primeiro vertical). VANICEK e KRAKIWSKY, (1986).  

A materialização do referencial é feita através do cálculo de coordenadas dos pontos 

a partir de observações geodésicas de distâncias, ângulos e azimutes, ou seja, 

observações de origem terrestre. Os métodos geodésicos clássicos, triangulação e 

poligonação, permitem que se obtenham coordenadas em tantos pontos quantos 

necessários, devidamente materializados no terreno, vinculadas ao ponto origem. O 

conjunto de marcos assim estabelecidos com as respectivas coordenadas leva ao 

conceito de sistema geodésico materializado. O que se deseja é uma perfeita 

coerência entre o sistema definido e o materializado; entretanto, os erros inerentes 

aos processos de medição não permitem geralmente uma completa identificação 

entre os mesmos (IBGE, 2006).  
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2.2.1 Sistemas de referência clássicos 

 

 

De acordo com o IBGE (2006), a determinação de posições precisas sobre a 

superfície terrestre através dos métodos clássicos em Geodésia, tradicionalmente 

implicou na necessidade de adoção de dois SGR: um horizontal e outro vertical. O 

SGR vertical fornece a referência para a determinação precisa da componente 

altimétrica do SGB, enquanto o SGR horizontal (planimétrico) fornece a referência 

para a determinação precisa da latitude e da longitude. 

Um SGR horizontal é tradicionalmente definido por um elipsóide e seu 

posicionamento no espaço. Este elipsóide é escolhido de forma a garantir uma boa 

adaptação ao geóide na região. Os parâmetros definidores do sistema, normalmente 

estão vinculados a um ponto na superfície terrestre, denominado ponto origem. O 

centro geométrico deste elipsóide não coincide com o centro de massa da Terra 

(geocentro), devido ao requisito de boa adaptação na região de interesse. 

Segundo o IBGE (2006), as metodologias de levantamentos utilizadas na 

materialização de um SGR clássico horizontal foram a triangulação e a poligonação. 

Os sistemas Córrego Alegre, Chuá Astro-Datum e o SAD-69 são exemplos de SGR 

de concepção clássica.  

 

 

2.2.2 Sistemas de referência modernos 

 

 

Um referencial (ou sistema) geodésico moderno apresenta as seguintes 

características: sua definição pressupõe a adoção de um elipsóide de revolução cuja 

origem coincide com o centro de massa da Terra e com eixo de revolução 

coincidente com o eixo de rotação da Terra. A sua materialização se dá mediante o 

estabelecimento de uma rede de estações geodésicas com coordenadas 

tridimensionais (IBGE, 2006).  

A materialização de um sistema de referência terrestre geocêntrico é dada da 

mesma forma que um DGH, ou seja, através das redes geodésicas.  
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Entretanto, os métodos e procedimentos utilizados no estabelecimento de 

coordenadas são as técnicas espaciais de posicionamento, como por exemplo, o 

VLBI (Very Long Baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Range) e os 

Sistemas de Posicionamento Global, tais como o GPS. Estas técnicas possuem 

duas vantagens perante as outras terrestres, a saber (IBGE, 2006): 

 A primeira vantagem consiste no posicionamento 3-D de uma estação ־

geodésica, e 

 A segunda vantagem é a acurácia fornecida às coordenadas, surgindo como  ־

conseqüência uma quarta componente, associada à época de obtenção das 

coordenadas.  

Sendo assim, as coordenadas das estações que compõem a materialização de um 

sistema de referência geocêntrico, possuem quatro componentes, três de definição 

espacial e uma de definição temporal, eventualmente, as velocidades vêm a 

descrever as variações dos valores das coordenadas com o tempo (IBGE, 2006).   

Um exemplo prático de sistema de referência terrestre geocêntrico é o ITRS (IERS 

Terrestrial Reference System), o qual é realizado através do ITRF (IERS Terrestrial 

Reference Frame), uma rede de estações fiduciais implantadas por todo mundo, nas 

quais estão instalados sistemas de medidas SLR, LLR (Lunar Laser Range), VLBI e 

GPS. 

Além das constantes geométricas definidoras, os SGR modernos são definidos 

também por constantes físicas. Considerando a Terra um corpo com rotação e 

massa, a melhor aproximação física é definida através de quatro parâmetros, sendo 

eles: 

1) Raio equatorial (a) (o equivalente ao semi-eixo maior do elipsóide de 

referência), 

2) Constante gravitacional geocêntrica (GM); 

3) O harmônico zonal de segunda ordem do potencial gravitacional da Terra (J2) 

ou o achatamento terrestre (f); 

4) A velocidade angular de rotação da Terra (ω). 

Estas constantes estão implicitamente relacionadas às órbitas dos satélites, que por 

sua vez são usadas para definir as coordenadas de pontos na superfície da Terra. 
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2.3 COORDENADAS GEODÉSICAS 

 

 

Segundo o IBGE (2006), antes do advento dos satélites artificiais a Geodésia tinha 

um caráter bidimensional; as coordenadas geodésicas de um ponto eram apenas 

duas, a latitude e a longitude; na verdade, coordenadas não são de um ponto da 

superfície física da Terra, mas de sua projeção, ao longo da normal, sobre a 

superfície do modelo. A altitude ortométrica, obtida por meio do nivelamento 

geométrico (associado, pelo menos teoricamente, a medidas gravimétricas), não 

pode ser considerada uma terceira coordenada coerente com as anteriores. 

Atualmente a Geodésia assumiu um caráter tridimensional com a altitude geométrica 

se constituindo na terceira coordenada; resumindo: 

Latitude geodésica  de um ponto da superfície física da Terra é o ângulo (φφφφ) que a 

normal ao elipsóide, passante pelo ponto, forma com a sua projeção equatorial. 

Longitude geodésica  é o ângulo (λλλλ) que mede o diedro formado pelos meridianos 

geodésicos do ponto considerado e o IRM3 (International Reference Meridian), 

contada a partir deste, positivamente por leste. 

Altitude geométrica  (h) é o segmento da normal compreendido entre o ponto 

considerado e o elipsóide. Em primeira aproximação (por serem h e H colineares): h 

≅ N+ H 

Sendo H a altitude ortométrica e N a ondulação do geóide. (ver figura 1). 

 

 

                                                           
3 De 1884 a 1987, o primeiro meridiano, meridiano a partir do qual são determinadas as longitudes, 
era o meridiano que passa pelo eixo ótico do telescópio do observatório de Greenwich, denominado 
“meridiano de Greenwich”. Com a criação do ITRS, as longitudes passaram a ser determinadas a 
partir do “meridiano zero” ou “meridiano de referência internacional”, que está cerca de 100 metros 
(102,547 metros em 1987) a leste do meridiano de Greenwich, realizado a partir de observações 
feitas por estações que acompanham os movimentos de rotação da Terra (JPL, 2004). 
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2.4 SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS 

 

 

Um sistema coordenado cartesiano no espaço tridimensional é caracterizado por um 

conjunto de três retas (X, Y e Z), denominadas de eixos coordenados, mutuamente 

perpendiculares. Esses espaços são conhecidos por Euclidianos. Na interseção dos 

três eixos coordenados (X, Y e Z) é localizada a origem do sistema. Sendo assim, as 

coordenadas de um ponto qualquer a ser representado no espaço, são os 

comprimentos sobre cada eixo coordenado que vai da sua origem ao ponto P, 

projetado perpendicularmente no respectivo eixo.  

Extremamente importante no contexto deste trabalho, sua definição pode ser vista 

em CASTAÑEDA (1986): 

• O Eixo X coincidente ao plano equatorial, positivo na direção de longitude 0° 

(IRM); 

• O eixo Y coincidente ao plano equatorial, positivo na direção de longitude 90°; 

• O eixo Z é paralelo ao eixo de rotação da Terra (International Reference Pole 

- IRP) e positivo na direção norte. 

• Origem coincidente com o centro geométrico do elipsóide; 

• Polaridade dextrógira. 

A Figura 1 ilustra melhor a definição: 

 

Figura 1 – Relação entre o Sistema Geodésico e o Si stema Cartesiano 

 

IRP 

IRM 
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Na figura 1 é possível estabelecer uma relação entre as coordenadas geodésicas 

(φ, λ, h) e as coordenadas cartesianas (X, Y e Z) de um ponto P localizado na 

superfície física da Terra. Esta relação, vista em FORTES et al. (1989), é: 

 

Onde a grande normal N é dada por: 

 

E a primeira excentricidade do elipsóide “e” é: 

 

Onde a e b são semi-eixo maior e menor do elipsóide, sendo que b é: 

 

Onde f é o achatamento do elipsóide de revolução: 

 

Para a transformação inversa, têm-se, FORTES et al. (1989): 

 

 

Onde: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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2.5 SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO – SGB 

 

 

O Sistema Geodésico Brasileiro, de competência institucional do IBGE, foi 

oficializado inicialmente através do Decreto-Lei nº 9.210, de 29 de abril de 1946. Ele 

é composto por um sistema de três referenciais: 

• Um referencial altimétrico, amarrado a uma superfície equipotencial (geóide) 

que coincide com o marco zero da Estação Maregráfica de Imbituba - SC, 

• Um referencial gravimétrico com mais de 20.000 estações com informações 

importantes sobre a aceleração da gravidade que são usadas para determinar, com 

precisão, a forma verdadeira (física) da Terra e, 

• Um referencial planimétrico, que define a superfície, a origem e a orientação 

do sistema de coordenadas usado para o mapeamento e o georreferenciamento do 

país. Este referencial (referencial planimétrico) tem sofrido mudanças na medida em 

que se aprimoram os instrumentais e as técnicas na determinação das reais 

dimensões da Terra.  

 

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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2.6 SISTEMAS DE REFERÊNCIA USADOS NO BRASIL 

 

 

Cronologicamente, os primeiros mapeamentos sistemáticos realizados no Brasil, 

como por exemplo, os realizados pelo Instituto Geográfico e Geológico (IGG) no 

estado de São Paulo, utilizavam a projeção resultante da adoção de tabelas 

cartográficas referentes ao seu desenvolvimento policônico e ao elipsóide de 

CLARKE (1866). Do “Coast Geodetic Survey” dos Estados Unidos da América. As 

longitudes eram contadas a partir do meridiano do Morro do Castelo no Rio de 

Janeiro que, em relação ao meridiano de Greenwich, tem a longitude oeste de 43º 

10’21”(IGG, 1953).  

O sistema Córrego Alegre foi o SGR horizontal utilizado no Brasil a partir da década 

de 1950. Por um curto período que antecedeu o SAD-69, foi adotado o Astro Datum 

Chuá, e a partir de 1977 o SAD-69 passou a ser utilizado oficialmente nos trabalhos 

de Geodésia e Cartografia do país. Uma parte significativa do acervo cartográfico 

relativo ao mapeamento topográfico do país encontra-se ainda hoje em Córrego 

Alegre.  

A história, referente às realizações geodésicas no Brasil, tem registrado sucessivas 

mudanças dos referenciais geodésicos com épocas de concepção distintas entre si 

em função dos seus caracteres diferenciados do ponto de vista científico e 

tecnológico. Este fato fez com que o IBGE, apresentasse proposta de atualização do 

sistema de referência nacional, através da criação do Projeto Mudança do 

Referencial Geodésico (PMRG). Este projeto teve como objetivo promover a 

substituição do sistema de referência SAD-69, para um novo sistema, compatível 

com as novas tecnologias de posicionamento e representação, no caso o SIRGAS 

2000 (SIRGAS, 2005). 
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2.6.1 Sistema Geodésico Córrego Alegre 

 

 

A assembléia geral da Associação de Geodésica da União Geofísica e Geodésica 

Internacional (UGGI), reunida em Madrid no ano de 1924, recomendou o elipsóide 

de Hayford como o elipsóide de referência internacional (IBGE, 2006).  

Atendendo à necessidade do país, em ter um sistema geodésico de referência para 

os levantamentos geodésicos em território brasileiro, a comunidade envolvida 

estabeleceu o Sistema Geodésico Córrego Alegre, adotando o elipsóide 

internacional recomendado pela UGGI para a época. O datum planimétrico 

considerado para o sistema, foi um vértice de primeira ordem implantado em 1949 

(VT Córrego Alegre), localizado no município de Frutal, Minas Gerais, com as 

seguintes coordenadas: 

Latitude = 19º 50’ 15,14” S; 

Longitude = 48º 57’ 42,75” W; 

Resultando os parâmetros: 

a (semi-eixo maior) = 6 378388 m   

 f (achatamento) = 1:297 

N (ondulação Geoidal) = 0 

Orientação elipsóide-geóide no ponto origem: ξ = η = 0 (componentes do desvio da 

vertical), o que leva a coincidirem (tangenciando-se) no ponto origem as superfícies 

geoidal e elipsoidal. Em outras palavras, a injunção implica numa translação do 

modelo até que se confundam, no ponto origem, a normal e a vertical, com a 

conseqüente igualdade das coordenadas geodésicas e astronômicas. 

O Datum Córrego Alegre foi utilizado como sistema de referência para trabalhos 

geodésicos e cartográficos da década de 1950 até fins da década de 1970, quando 

foi adotado oficialmente o SAD-69 (IBGE, 2006). 

 

 



 

 

32 

 

2.6.2 Sistema Astro Datum Chuá 

 

 

O sistema Astro Datum Chuá, com ponto origem no vértice Chuá e elipsóide de 

referência Hayford, foi um sistema estabelecido segundo a técnica de 

posicionamento astronômico com o propósito de ser um ensaio ou referência para a 

definição do SAD-69. Ele desenvolveria o papel de um sistema razoável a ser 

utilizado unicamente na uniformização dos dados disponíveis na época (o IBGE 

tinha recém concluído um ajustamento da rede planimétrica referido a este sistema). 

Isso não representaria ainda o sistema “ótimo” para a América do Sul, faltando ainda 

a boa adaptação geóide-elipsóide para que as observações geodésicas terrestres 

pudessem ser reduzidas à superfície do elipsóide. Sendo assim, na condição de um 

sistema provisório, as componentes do desvio da vertical foram ignoradas, ou seja, 

foi assumida a coincidência entre geóide e elipsóide, no ajustamento das 

coordenadas em Astro Datum Chuá. 

 

 

2.6.3 Datum Sul-americano – SAD-69 

 

 

O SAD-69 é um sistema geodésico regional de concepção clássica. A sua utilização 

pelos países Sul-americanos foi recomendada em 1969 através da aprovação do 

relatório final do Grupo de Trabalho sobre o Datum Sul-americano, pelo Comitê de 

Geodésia reunido na XI Reunião Panamericana de Consulta sobre Cartografia, 

recomendação não seguida pela totalidade dos países do continente. Apenas em 

1979 ele foi oficialmente adotado como sistema de referência para trabalhos 

geodésicos e cartográficos desenvolvidos em território brasileiro (IBGE, 2006). 

O Projeto do Datum Sul-Americano foi dividido em duas partes: 

1. Estabelecimento de um sistema geodésico tal que o respectivo elipsóide 

apresentasse “boa adaptação” regional ao geóide. 

2. Ajustamento de uma rede planimétrica de âmbito continental referenciada ao 

sistema definido. 
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A materialização deste sistema ocorreu por uma rede de triangulação desde a 

Venezuela até o Uruguai e por uma rede de trilateração HIRAN (High Precision 

Short-Range Navigation) desde a ilha de Curaçau no mar do Caribe, até o 

arquipélago de Fernando de Noronha. 

A UGGI recomendou a utilização do elipsóide de referência GRS-67, conduzindo, 

assim, à sua adoção no projeto SAD-69, ao invés do Hayford.  

Escolhido o elipsóide de referência, era necessário fixar os parâmetros para o seu 

posicionamento espacial, este posicionamento deu-se em termos de parâmetros 

topocêntricos no ponto origem CHUÁ: as componentes do desvio da vertical (ξ,η) e a 

ondulação geoidal (N) foram determinados de forma a otimizar a adaptação 

elipsóide-geóide no continente com ξ0 = (φa
0 - φ0); η0 = ((λa

0  - λ0).cos φ0)) e N = (h0 - 

H0). Sendo φa
0 e φ0 as latitudes Astronômica e Geodésica respectivamente; λa

0 e λ0, 

as longitudes Astronômica e Geodésica respectivamente; h0 é a altitude geométrica 

e H0 a altitude ortométrica no ponto origem. 

A definição do sistema foi complementada através do fornecimento das coordenadas 

geodésicas do ponto origem e do azimute geodésico da direção inicial vértice CHUÁ 

-vértice UBERABA. Em conseqüência das limitações impostas pelos meios 

computacionais da época, a rede brasileira foi dividida em 10 áreas de ajuste, que 

foram processadas em blocos separados.  

O Sistema Geodésico Brasileiro (SAD-69)4 tem por Datum o vértice CHUÁ (Minas 

Gerais) com os seguintes parâmetros adotados na definição deste Sistema: 

• Superfície de referência: Elipsóide Internacional de 1967 (UGGI67). 

• Semi-eixo maior : a = 6378160 metros. 

• Achatamento : f = 1/298.25 

• φa (Latitude Astronômica) = 19°45'41,34”S ± 0,05”; 

• λa (Longitude Astronômica) = 48°06'07,80”W ± 0,08” 

• φ (Latitude Geodésica) = 19°45'41,6527”S; 

• λ (Longitude Geodésica) = 48°06'04,0639”W; 

• N (ondulação Geoidal) = 0; 

• Azimute (vértice CHUÁ – vértice UBERABA) 271° 30’ 04”.05; 
                                                           
4 IBGE/COCAR - Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos em Território 
Brasileiro – Resolução PR 22, de 21/07/1983. 
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• Altitude ortométrica: 763.28 m; 

• Orientação elipsóide-geóide no ponto origem : ξ = 0,31” η = -3,52”  

A definição do Sistema Geodésico Brasileiro coincide com a definição do Sistema 

Geodésico Sul-Americano, pois ambos admitem o mesmo Datum e o mesmo modelo 

com a mesma orientação. 

 

 

2.6.4 Sistema de Referência Geocêntrico para as Amé ricas - SIRGAS 

 

A definição do sistema geodésico de referência acompanha, em cada fase da 

história, o estado da arte dos métodos e técnicas então disponíveis. Com o advento 

dos sistemas globais de posicionamento por satélite, tornou-se mandatária a adoção 

de um novo sistema de referência, geocêntrico, compatível com os métodos de 

posicionamento correspondentes e também com os sistemas adotados no restante 

do globo terrestre. Com esta finalidade, fica estabelecido, através da Resolução PR 

nº 1 de 25/02/2005, como novo sistema de referência geodésico para o SGB e para 

o Sistema Cartográfico Nacional (SCN) o Sistema de Referência Geocêntrico para 

as Américas (SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS, 2005). Para o 

SGB, o SIRGAS 2000 poderá ser utilizado em concomitância com o sistema SAD-

69. Para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN), o SIRGAS 2000 também poderá 

ser utilizado em concomitância com os sistemas SAD-69 e Córrego Alegre, conforme 

os parâmetros definidos naquela Resolução. A coexistência entre estes sistemas 

tem por finalidade oferecer à sociedade um período de transição antes da adoção do 

SIRGAS 2000 em caráter exclusivo. Neste período de transição, não superior a dez 

anos, os usuários deverão adequar e ajustar suas bases de dados, métodos e 

procedimentos ao novo sistema (SIRGAS, 2005). 

Caracterização do SIRGAS 2000: 

• Sistema Geodésico de Referência: ITRS (International Terrestrial Reference 

System); 

• Figura geométrica para a Terra: Geodetic Reference System 1980 – GRS80; 

• Semi-eixo maior a = 6.378.137 m e Achatamento f = 1/298,257222101; 
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• Origem: Centro de massa da Terra; 

• Orientação: Pólos e meridiano de referência consistentes em ±0,005” com as 

direções definidas pelo BIH (Bureau International de l´Heure), em 1984,0; 

• Estações de Referência: As 21 estações da rede continental SIRGAS 2000, 

estabelecidas no Brasil constituem a estrutura de referência a partir da qual o 

sistema SIRGAS 2000 é materializado em território nacional; 

• Época de Referência das coordenadas: 2000,4; 

• Materialização: Estabelecida por intermédio de todas as estações que 

compõem a Rede Geodésica Brasileira, implantadas a partir das estações de 

referência. 

Os parâmetros de transformação entre o SAD-69 e o SIRGAS 2000 são os listados a 

seguir. A formulação matemática a ser aplicada nas transformações é aquela 

divulgada na seção 3 do anexo da Resolução PR nº 23, de 21 de janeiro de 1989 

(SIRGAS, 2005). 

SAD-69 para SIRGAS 2000:  SIRGAS 2000 para SAD-69: 

a1 = 6.378.160 m    a1 = 6.378.137 m 

f 1 = 1/298,25    f 1 = 1/298,257222101 

a2 = 6.378.137 m    a2 = 6.378.160 m 

f2 = 1/298,257222101    f2 = 1/298,25 

TX = - 67,35 m    TX = + 67,35 m 

TY = + 3,88 m    TY = - 3,88 m 

TZ = - 38,22 m    TZ = + 38,22 m 

Onde: a1, f1 = parâmetros geométricos do elipsóide do sistema de origem; a2, f2 = 

parâmetros geométricos do elipsóide do sistema de destino; (TX, TY, TZ) = 

parâmetros de transformação entre os sistemas.  

A íntegra da Resolução PR número 1/2005, assim como o documento Resolução do 

Rio de Janeiro, sobre a mudança do referencial, podem ser acessados no endereço:  

www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/legi slacao/RPR_01_25fev2005.pdf .  
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2.7 SISTEMA ALTIMÉTRICO 

 

 

O posicionamento altimétrico de um ponto na superfície terrestre é dado por sua 

distância ao geóide contada na vertical - altitude ortométrica.  

O conhecimento do campo da gravidade terrestre é fundamental como instrumento 

para a determinação das dimensões e forma da Terra. A direção da força de 

gravidade determina-se facilmente com um fio de prumo, que é perpendicular à 

direção horizontal, definida pela superfície da água em repouso. A horizontal pode, 

portanto determinar-se com um nível de água. Uma superfície que seja 

perpendicular em cada ponto à direção do prumo designa-se por superfície de nível 

da gravidade. Tal superfície, que coincide aproximadamente com o nível médio do 

mar, é a representação física ideal da Terra, o geóide . 

O geóide, comumente utilizado em nossas atividades como referencial de altimetria, 

é uma superfície equipotencial do campo da gravidade terrestre, coincidente com o 

nível imperturbado do mar, supostamente prolongado por sob os continentes. Nós 

podemos supor esta superfície estendendo-se por sob a parte continental, por 

exemplo, na forma de um sistema de canais hipotéticos interligados (BOMFORD, 

1977).  

A superfície imperturbada do mar pode ser considerada como uma matéria 

homogênea de água que está sujeita à ação da gravidade terrestre (campos 

gravitacional e centrífugo) e, portanto, atingindo um estado de equilíbrio tal que é 

assumida como superfície equipotencial. Obviamente que essa superfície fechada, 

apesar de ser contínua e suave, não é analítica em virtude da variação na densidade 

das massas terrestres, o que implica em ondulações na superfície geoidal. Não 

sendo conhecida matematicamente, a superfície do geóide não serve, portanto, para 

o posicionamento planimétrico. No entanto, sendo uma superfície de nível é ideal 

como referencial altimétrico e é usada para a representação da topografia terrestre e 

do mar. 
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2.7.1 Datum Vertical 

 

 

Uma das primeiras preocupações dos responsáveis pelo início da implantação, em 

1945, da Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico Brasileiro 

foi a definição da origem de suas altitudes, isto é, o estabelecimento do Datum 

Vertical (ou altimétrico). Naquele tempo, não havia dúvida quanto aos aspectos 

teóricos dessa questão as altitudes das Referências de Nível do SGB teriam o 

Geóide como origem. O grande problema era a materialização dessa referência, já 

que o procedimento mais aceito era considerar coincidentes o Geóide e o nível 

médio dos mares de 19 anos, e, então, não havia marégrafos com tanto tempo de 

observação. Já que o estabelecimento da RAAP foi iniciado no litoral sul de Santa 

Catarina, optou-se por implantar uma linha de nivelamento até Torres, no limite do 

Rio Grande do Sul com Santa Catarina, onde a Comissão da Carta Geral do Brasil 

havia operado um marégrafo entre 1919 e 1920. Apesar do marégrafo não mais 

existir, suas observações foram referidas a um marco geodésico do antigo Serviço 

Geográfico do Exército (SGE) hoje, Diretoria do Serviço Geográfico do Exército 

(DSG), o qual foi incluído na linha de nivelamento entre Criciúma-SC e Torres - RS, 

permitindo a utilização do nível médio do mar, dado por aquele marégrafo, como 

datum vertical provisório, denominado Datum de Torres (IBGE, 2006).  

Em 1959 o Conselho Nacional de Geografia (CNG) introduziu um novo datum 

vertical, melhor definido através da média das observações do nível do mar no 

marégrafo do IAGS (Inter-American Geodetic Survey) em Imbituba - SC, entre 1949 

e 1957. A comparação direta das altitudes referidas aos dois data não é possível, já 

que os ajustamentos consideraram redes bastante diferentes. Entretanto, a fim de 

permitir correlações isoladas, foi determinado um valor médio de 5,84 cm para a 

elevação do Datum de Torres acima do Datum de Imbituba.  

Depois da introdução de Imbituba, em 1959, não foram feitas alterações na definição 

do Datum Vertical do SGB (IBGE, 2006). 
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2.7.2 Altitude ortométrica 

 

 

O campo gravitacional pode ser representado por uma série de superfícies, cada 

uma de igual potencial; cada qual se denomina superfície de nível ou equipotencial. 

A equipotencial utilizada como superfície de referência para a medida da altitude 

ortométrica é a que contém o nível médio dos mares, superfície esta denominada de 

geóide. Assim a altitude ortométrica de um ponto é a distância deste ponto até o 

geóide, medido ao longo da vertical (NGS, 1981).  

Como a superfície de referência para altitude ortométrica é o geóide e este por sua 

vez é levemente achatado nos pólos (efeito da rotação da Terra), isto faz com que 

haja um aumento na intensidade da gravidade quando se caminha do equador para 

os pólos, conseqüentemente as superfícies equipotenciais ficarão mais próximas 

quando se caminha em direção aos pólos.  

Este não paralelismo entre as equipotenciais faz com que cada caminhamento 

utilizado no nivelamento entre dois pontos encontre valores diferentes para a 

diferença de nível, exceto se os pontos estiverem na direção leste-oeste. Para que 

apenas uma diferença de nível seja encontrada entre pontos independente da 

direção do nivelamento uma correção deverá ser aplicada. Esta correção é 

denominada de correção ortométrica  (BARBOSA,1997). Sua aplicação prática é 

efetiva só em circuitos com mais de 10 km de extensão. 

Segundo SILVEIRA (1993), a expressão normalmente utilizada para o cálculo da 

correção ortométrica entre dois pontos é a seguinte: 

 

Co = (0,005288 . sen2φm) . (1+ 0,002644 . COS2φm) . H . ∆φ  

 

Sendo: Co = correção ortométrica (m) 

  H = altitude média (m) 

 ∆φ = diferença de latitude (radianos) 

 φm = latitude média (graus). 

 

(15) 
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2.8 SISTEMA GRAVIMÉTRICO 

 

 

A gravimetria tem se constituído em uma das principais áreas de interface entre a 

Geodésia e outras ciências, tais como Geologia, Geofísica, Oceanografia e os 

diversos campos de atividades aplicadas, onde é fundamental o conhecimento do 

campo de gravidade. A observação gravimétrica nos continentes, associada à rede 

mundial, é a injunção mais importante para o melhor conhecimento do geopotencial. 

Esta melhoria é fundamental para as técnicas de posicionamento global preciso, 

devido as suas implicações diretas para a Dinâmica Orbital e correta orientação de 

referenciais globais, entre outros aspectos. Para tal, é necessário o conhecimento da 

gravidade com adequada distribuição global ou geográfica de estações. Enquanto 

nas regiões oceânicas este problema foi em grande parte resolvido satisfatoriamente 

pelas técnicas espaciais de altimetria e gravimetria por satélites, nas regiões 

continentais ele permanece condicionado à existência de redes gravimétricas de alta 

precisão. 

Os levantamentos gravimétricos relativos clássicos realizados em diferentes partes 

do mundo só têm significado geodésico se forem compatíveis, ou seja, se estiverem 

referenciados ao mesmo datum. Com base nesta idéia, visa-se um sistema de 

referência mundial e homogêneo para a gravidade, que padronize as medidas 

gravimétricas (ESCOBAR, 1986).  

O Sistema Potsdam foi internacionalmente aceito em 1909. Este datum foi definido 

apenas por uma determinação gravimétrica absoluta em um ponto.  

Em agosto de 1971, em Moscou, foi aprovada e adotada a The International Gravity 

Standardization Net – 1971 (IGSN-71), como o padrão internacional para a 

gravidade, substituindo o Sistema Potsdam (ESCOBAR,1986). 

Devido à extensão territorial brasileira e as dificuldades de acesso a regiões 

remotas, a concepção de levantamento gravimétrico passou a ser modificada, com 

injunção de observações de desnível gravimétrico nas redes existentes para controle 

e reajustamento, com a calibração de gravímetros em campo e o controle do fator de 

escala instrumental.  
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A Rede Gravimétrica Brasileira foi desenvolvida de forma independente das redes 

planimétricas e altimétricas. Ao longo dos anos, levantamentos gravimétricos foram 

efetuados com objetivos, equipamentos, metodologias e referências diferentes por 

diversas instituições brasileiras. Entre elas, destacam-se o Observatório Nacional, a 

Petrobrás, a Universidade do Paraná (UFPR), a Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), o IBGE, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas (IAG/USP) e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(EPUSP) (IBGE, 2006). 

O Programa Gravimétrico do Observatório Nacional foi iniciado em 1955 com o 

objetivo de estudar as anomalias do campo da gravidade terrestre no Brasil. Até 

1974, haviam sido registradas medidas gravimétricas que abrangiam as regiões 

Nordeste, Centro-Leste, Centro e Sul do país. O desenvolvimento dos trabalhos e o 

aprimoramento dos gravímetros impuseram uma avaliação na metodologia utilizada. 

Em 1976 foi adotada uma metodologia visando o estabelecimento de uma futura 

rede de referência gravimétrica para todo o território nacional.  

Em 1978, de acordo com recomendações da comunidade geofísica brasileira foi 

iniciada a implantação da Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira (RFGB), sob o 

planejamento e coordenação do Observatório Nacional.  

Esta Rede vem sendo conectada às malhas gravimétricas dos países vizinhos, 

integrando o Brasil no projeto do mapa gravimétrico da América do Sul, sob o 

patrocínio do Instituto Pan-americano de Geografia e História (IPGH) e Universidade 

de Leeds (UK). Além de constituir o padrão nacional de gravidade para todas as 

aplicações em Geofísica, Geodésia Física e Geologia, a RGFB passará também a 

ser adotada como referencial para outras finalidades (PIÑA & DE SOUSA, 2001). 

Na medida em que o volume de dados gravimétricos coletados aumentava, foi 

reconhecida a necessidade de organizá-los em forma mais eficiente, referido a um 

único e bem definido datum e integrados em uma base de dados que possibilite a 

fácil procura e análise, satisfazendo assim as necessidades de pessoas ou 

instituições públicas e privadas (PIÑA & DE SOUSA, 2001). 
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CAPÍTULO - 3 IMPLANTAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE REDE S 

 

 

3.1 IMPLANTAÇÃO DE REDES PLANIMÉTRICAS 

 

 

Desde a década de 1940 foram atribuídas a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), através do Departamento de Geodésia, as tarefas de 

estabelecimento e manutenção do Sistema Geodésico Brasileiro. A Resolução - PR 

nº. 22, de 21/07/83, define o SGB a partir do conjunto de pontos geodésicos 

implantados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do país, 

pontos estes determinados por procedimentos operacionais com coordenadas 

calculadas, segundo modelos geodésicos compatíveis com a finalidade a que se 

destina (IBGE, 2006). 

De acordo com o IBGE (2006), a Rede Planimétrica Brasileira de alta precisão é 

atualmente, uma rede constituída por milhares de estações geodésicas cujas 

coordenadas estão referidas ao referencial oficialmente adotado desde a década de 

1970, o SAD-695. 

Materializa-se cada ponto da rede através de pinos numerados, incrustados em 

marcos, pilares de concreto ou em uma base estável. Constituem o referencial único 

para a determinação de coordenadas no território brasileiro, dividindo-se em rede 

geodésica fundamental (cuja implantação está basicamente restrita à competência 

do IBGE) e redes secundárias que, apoiadas na fundamental, são compatíveis com 

as finalidades a que se destinam (SCM, 1978). 

 

 

                                                           
5 Hoje o referencial oficial do Brasil é o SIRGAS 2000 (SIRGAS, 2005). 
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3.1.1 Implantação das Redes de Apoio Geodésico do S CM 

 

 

Em 1973, na implantação do Sistema Cartográfico Metropolitano (SCM), 

estabeleceu-se a rede de apoio planimétrico da Grande São Paulo a partir da rede 

de 1a ordem do CNG/IBGE, que contava com 22 pontos na Região Metropolitana e 

Baixada Santista, a qual se incorporou ao projeto de interesse específico da 

Companhia de Saneamento da Baixada Santista.  

Esta rede estava referenciada ao Datum horizontal - Córrego Alegre. A partir dos 

vértices de 1a ordem, implantaram-se através de poligonais e irradiamentos, 209 

novos vértices que, na época, se pretendeu fossem de 2a ordem. (1:50.000). 

Verificações da qualidade desse apoio básico horizontal, efetuadas em 1978, 

constataram uma precisão, na maior parte dos vértices, de 1:30.000, enquadrando a 

rede como de 3a ordem (EMPLASA, 1993). 

Para possibilitar a obediência ao Decreto Estadual número 10951, que estabelecia a 

obrigatoriedade de referenciar os empreendimentos realizados ao SCM, impunha-se 

a necessidade de se densificarem as redes de forma que, utilizando-se de 

instrumentos topográficos, qualquer empresa de topografia tinha condições de 

efetuar o transporte e a locação de coordenadas no terreno e de apoiar as obras a 

serem executadas na região. Uma densidade considerada razoável a esse objetivo é 

a colocação de um ponto a cada 3,5 km2 em área urbanizada e um a cada 15 km2 

nas áreas rurais. Isto exigiria a implantação de uma rede com cerca de 970 vértices 

geodésicos (SCM, 1978).  

Com essa preocupação, em final de 1986, através de convênio celebrado entre 

ELETROPAULO, SABESP e a EMPLASA, contratou-se a empresa TERRAFOTO 

para a implantação de uma rede de 750 vértices (figura 2), incorporando-os à rede já 

existente. Estes vértices serviram de apoio básico para a EMPLASA e também como 

apoio geodésico das concessionárias, SABESP e ELETROPAULO na realização da 

expansão de seus respectivos serviços (EMPLASA, 1993). 
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Figura 2 – Distribuição geográfica dos 750 vértices  da rede clássica do SCM 

 

 

3.2 IMPLANTAÇÃO DE REDES ALTIMÉTRICAS 

 

 

As redes altimétricas ou verticais correspondem aos conjuntos de estações 

terrestres para cada uma das quais se determina com precisão apenas sua altitude 

ortométrica (H) (CASTAÑEDA, 1986). 

O motivo da disjunção entre as redes horizontais e verticais é eminentemente 

histórico, pois no passado, era mais vantajoso, tanto no aspecto operacional, quanto 

no econômico, proceder-se determinações altimétricas e planimétricas 

separadamente. 

É evidente, contudo, que as estações de uma rede vertical (RRNN) devem dispor de 

pares coordenados (latitude e longitude ou Coordenadas UTM) referentes a algum 

sistema geodésico, ainda que apresentem erros da ordem de alguns metros, ainda 

assim, possibilitem a sua representação cartográfica. 
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Segundo o NGS (National Geodetic Survey) 1981, para que uma rede de 

nivelamento possa ser considerada como fonte de controle vertical, as diferentes 

elevações devem ser referenciadas a um mesmo plano de referência.  O primeiro 

passo a tomar é medir as diferenças de nível entre os pontos da rede. O segundo 

passo consiste em minimizar a discrepância dos resultados encontrados no 

nivelamento dos vários caminhamentos realizados entre dois pontos, distribuindo os 

erros encontrados. 

Terminado este processo é feito um ajustamento da rede como um todo, utilizando-

se de um apropriado sistema de altitudes selecionado para avaliar as irregularidades 

do campo gravitacional. O terceiro passo consiste em definir uma superfície de 

referência vertical (Datum) na qual todas as altitudes devem ser referenciadas. 

 

 

3.2.1 Primeiras Redes Altimétricas no Brasil 

 

 

No Brasil os órgãos que começaram a implantação da rede altimétrica nacional 

realizando os primeiros nivelamentos foram: O Conselho Nacional de Geografia 

(CNG), hoje Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Diretoria 

do Serviço Geográfico do Exército (DSG); Instituto Geográfico e Geológico de São 

Paulo (IGG), hoje Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) (IBGE, 2006). 

A DSG foi a pioneira em termos de nivelamento no Brasil. Os primeiros trabalhos 

tiveram início no Estado do Rio Grande do Sul, em 1908, pela Comissão da Carta 

Geral do Brasil, e consistiram no transporte de altitudes desde referências de nível 

da estrada de ferro até os extremos de bases geodésicas, no total de 600 km de 

linhas niveladas, vinculados ao marégrafo de Torres. Posteriormente em 1921 foram 

realizados nivelamentos de 1a ordem em todo o Estado do Rio Grande do Sul 

compreendendo 23 circuitos cujo desenvolvimento geral era da ordem de 8.000 km. 

A DSG estendeu as suas atividades de nivelamento para outros Estados da 

Federação principalmente aos de Santa Catarina e Paraná (IBGE, 2006). 
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O IGG em abril de 1940 iniciou o primeiro nivelamento de precisão para o Estado de 

São Paulo, atividade esta destinada aos trabalhos técnicos (Cartografia Sistemática 

e topografia exploratória do Estado de São Paulo) do Instituto. Este nivelamento foi 

iniciado, partindo de uma RN próxima ao marégrafo situado no cais da Martona, em 

Santos, cujo valor foi dado pela Companhia Docas de Santos depois de muitos anos 

de observação do referido marégrafo. No referido trabalho, foi percorrido todo o 

Estado de São Paulo, onde as linhas e circuitos se estenderam a mais de 10.000 km 

(IGG, 1962). 

Os nivelamentos do CNG/IBGE foram iniciados no dia 13 de outubro de 1945, pela 

extinta Seção de Nivelamento da Divisão de Cartografia do então Conselho Nacional 

de Cartografia, onde os nivelamentos partiram da localidade de Cocal, município de 

Urussanga - SC, objetivando no início, apenas dar apoio altimétrico a triangulação 

geodésica projetada ao longo do meridiano 49º. Antes dos trabalhos se 

desenvolverem para o Norte, a preocupação inicial foi a de fazer a escolha do nível 

fundamental de referência que daria o valor das altitudes. Assim foi também adotado 

como Datum provisório o valor do nível médio do mar fornecido pelo marégrafo de 

Torres - RS (IBGE, 2006). 

Com a continuação do nivelamento pelo país, foi realizado, em 1952, um 

ajustamento, além da rede do CNG/IBGE, foram incluídas também as redes do 

Serviço Geográfico do Exército (SGE), do Instituto Geográfico e Geológico de São 

Paulo sendo que neste ajustamento (ver figura 3) o Datum permaneceu o do 

marégrafo de Torres - RS (BESERRA, 1952). 

A partir do ajustamento de 1952, a rede do antigo IGG passou a integrar a rede 

nacional. Devido a este fato, não  foi necessário que o IBGE adensasse sua rede no 

Estado de São Paulo, já que existia em todo o Estado RRNN implantadas pelo 

antigo IGG (ALENCAR, 1968). 
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Figura 3 - Ajustamentos da rede altimétrica (RAAP) entre 1948 e 1975   
(Ribeiro & Luz, 1991). 

 

Pesquisa realizada pelo autor desta dissertação revelou que, embora o IBGE, no 

ano de 1959, tenha adotado como Datum vertical o marégrafo de Imbituba - SC, as 

RRNN do IGG não tiveram as suas altitudes alteradas , permanecendo, até a data 

de hoje, com as altitudes publicadas nos boletins do IGG de 1953 e 1962 e, 

conseqüentemente, referenciadas ao marégrafo de Torres – RS.  

As redes de nivelamento, da Prefeitura de São Paulo, do Metrô e da SABESP 

tiveram a mesma origem, ou seja, a rede altimétrica do IGG referenciadas ao 

marégrafo de Torres – RS (REVISTA ENGENHARIA, 1981). 
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3.2.2 Rede altimétrica da EMPLASA 

 

 

A rede de Referências de Nível do Sistema Cartográfico Metropolitano de São Paulo 

foi implantada concomitantemente à rede de apoio planimétrico, sem, no entanto, se 

constituir em pontos comuns (EMPLASA, 1993). 

As redes de nivelamento do IGG e da Prefeitura Municipal de São Paulo, com um 

total de 250 referências de nível, serviram de base para a implantação da rede 

altimétrica do SCM, que resultou em um conjunto de 3459 RRNN, incluída a área da 

Baixada Santista (SCM, 1978). Portanto esta rede também está referenciada ao 

marégrafo de Torres – RS. 

A existência do apoio geodésico altimétrico independente da rede planimétrica dá 

origem a duas redes de marcos, cada qual com características próprias e 

antagônicas sob o aspecto de seu posicionamento: as referências de nível são 

colocadas ao nível do solo, enquanto os vértices ocupam os pontos dominantes do 

terreno; prédios e caixas d’água, possibilitando a intervisibilidade entre os mesmos. 

No entanto, ambas devem ser hierarquizadas quanto à acurácia de seus pontos, 

dependendo da utilização a que se destinam.  

Os pontos de apoio, tanto verticais como horizontais devem ser medidos segundo 

metodologias convencionais, com instrumentos adequados para atenderem às 

precisões pré-estabelecidas de acordo com as finalidades e as necessidades dos 

usuários. 

Embora não estivesse clara a adoção de diferentes densidades de referências de 

nível para áreas urbanas e rurais, a proposta inicial do projeto de implantação do 

SCM, era implantar 1 RN a cada km2. O que realmente ocorreu foi a execução do 

apoio geodésico somente para atender aos objetivos de mapeamento (EMPLASA, 

1993). 
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3.2.3 Rede altimétrica da SABESP 

 

 

A SABESP (antiga Companhia Metropolitana de Água de São Paulo - COMASP) 

implantou sua primeira rede de “nivelamento de precisão” no ano de 1970. Para a 

execução daquele trabalho foram contratadas duas empresas especializadas em 

nivelamento de precisão. A região da Grande São Paulo foi dividida em duas partes 

onde cada firma executou seus trabalhos separadamente. Uma das empresas 

contratada foi a E.E.Sisla S/C, que iniciou seu nivelamento utilizando como origem 

uma RN do antigo IGG localizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) na 

Divisão de Metalurgia, localizado na Cidade Universitária e a outra firma contratada 

foi a Afonso Lippmann que iniciou seus trabalhos em 1971 e utilizou como origem 

para seu nivelamento uma outra RN do antigo IGG, localizada no Instituto Butantã. 

Para a diferenciação das nomenclaturas dada às RRNN de cada firma, ficou 

convencionado que as RRNN implantadas pela E.E.Sisla S/C ficassem precedidas 

da letra S, exemplo (RN S010), enquanto que as da Afonso Lippmann ficassem 

precedidas da letra A, exemplo (RN A027) (SABESP, 2004). 

A precisão com que estas empresas realizaram o nivelamento obedeceu ao critério 

de que nos circuitos não poderia haver um erro de fechamento maior que 4 mm √k, 

sendo k expresso em quilômetros no comprimento dos circuitos.  

Consultando-se as planilhas de cálculo das referidas firmas, verificou-se que os 

erros cometidos no nivelamento dos circuitos foram distribuídos proporcionalmente 

às distâncias percorridas no circuito de nivelamento. Não houve correção ortométrica 

nas diferenças de nível em cada seção. 

Após a implantação daquela rede, todo adensamento de RRNN passou a ser 

executado por equipes da própria SABESP, utilizando a Norma “Especificação 

Técnica para Levantamentos Topográficos” estabelecida pela própria empresa. 

Estas especificações têm como objetivo principal normatizar os trabalhos 

topográficos realizados tanto por empresas prestadoras de serviços à SABESP 

como pela mesma (SABESP, 2004). 
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3.3 COMPATIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS GEODÉSICOS 

 

 

Os referenciais geodésicos materializados mediante procedimentos clássicos são 

afetados por distorções sistemáticas que não têm sido apropriadamente modeladas. 

Por outro lado, as aplicações nas chamadas Ciências Geodésicas têm exigido 

precisões cada vez mais crescentes. Atualmente os Sistemas de Posicionamento 

Global permitem o posicionamento tridimensional em um referencial geocêntrico. 

Além disso, oferecem uma precisão muito superior6 ao fornecido pelos 

procedimentos clássicos. Uma compatibilização entre as realizações de tais 

referenciais, só pode ser considerada satisfatória se as distorções inerentes àquelas 

materializações forem contempladas. Para isto, uma simples transformação 

geométrica pode não ser apropriada por não conter parâmetros suficientes para 

estabelecer um relacionamento definitivo.  

 

 

3.3.1 Compatibilização Planimétrica 

 

 

A produção cartográfica no Brasil, de forma geral, é baseada em diferentes sistemas 

de referência. Estes sistemas englobam, entre outros: o Sistema Córrego Alegre e o 

SAD-69.  

Com a evolução do SGB, se faz necessário relacionar os diversos referenciais 

existentes mediante algum método de transformação. Uma transformação 

coordenada é um conjunto de regras que associa ternos de coordenadas relativas a 

um sistema, a ternos referidos a outro sistema (CASTAÑEDA, 1986). A relação 

matemática capaz de associar estas regras constitui uma equação de 

transformação.  

 

                                                           
6 Segundo MONICO (2000), as redes geodésicas clássicas têm precisão de 10 ppm (partes por 
milhão), enquanto que os sistemas de posicionamento global permitem precisões melhores que 1 
ppm.   
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No Brasil a transformação entre diferentes sistemas de referência se dá por meio de 

parâmetros de transformação, os quais são oficialmente divulgados pelo IBGE. A 

resolução PR número 22, de 21 de julho de 1983 , traz os parâmetros de 

transformação entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69 (IBGE, 1983). 

Estes parâmetros consistem em três translações, que do sistema Córrego Alegre 

para o SAD-69 são: 

• Translação em X = -138,70 m 

• Translação em Y = +164,40 m 

• Translação em Z = + 34,40 m 

Esta mesma resolução traz como modelo matemático, para a transformação de 

coordenadas entre sistemas geodésicos de referência, as equações diferenciais 

simplificadas de Molodensky. 

Diversos modelos têm sido desenvolvidos com a finalidade de descrever o 

relacionamento entre dois referenciais. THOMSON (1976) apresenta alguns modelos 

usados na combinação de redes geodésicas, destacando como principais os 

modelos de Bursa, Molodensky e Veis, que contém um máximo de sete parâmetros 

de transformação. Estes modelos são matematicamente equivalentes (GEMAEL, 

1991) e fornecem resultados idênticos para as rotações e escala (VANÍCEK & 

KRAKIWSKY, 1986). 

 

 

3.3.1.1 Método dos Três Parâmetros 

 

 

Na determinação dos três parâmetros de transformação, há uma consideração de 

paralelismo entre os sistemas geodésicos (Figura 4), estabelecidos de acordo com a 

resolução PR número 22, de 21 de julho de 1983. O ajustamento de observações 

pelo método paramétrico é relativamente simples, e a estrutura das matrizes A e L, 

do sistema de equações normais, onde A representa a matriz das derivadas parciais 

e L a matriz dos termos conhecidos. É mostrada a seguir (GEMAEL, 1994). 
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Figura 4 - Ilustração do vetor translação entre doi s sistemas cartesianos 

  

O vetor translação é obtido por: 

T =XT  -  X 

Onde: 

XT corresponde ao vetor com origem no sistema de coordenadas 1, que une um 

ponto na superfície da Terra, definido pelas coordenadas XT, YT , ZT ; 

X corresponde ao vetor com origem no Sistema de coordenadas 2, que une um 

ponto na superfície da Terra, definido pelas coordenadas x, y, z ; 

T corresponde ao vetor translação entre os dois sistemas geodésicos de referência. 

Suas componentes correspondem a Tx, Ty, Tz que são as translações em X, Y e Z, 

respectivamente. 

Para um único ponto tem-se: 

 

 

A estrutura das matrizes A e L é mostrada a seguir: 

(16) 

(19) 

(17) 

(18) 
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Estruturadas todas as matrizes do sistema de equações normais, os três parâmetros 

de transformação, bem como o vetor resíduo V, podem ser obtidos pelas equações 

respectivamente:   

 

X = (AT .P.A)-1.(AT.P.L) 

V= A . X – L 

 

 

3.3.1.2 Método dos Sete Parâmetros 

 

 

Este método de transformação isogonal ou de similaridade é conhecido como 

método de transformação de Helmert no espaço (LUGNANI, 1987). O modelo 

expressa a relação entre dois sistemas de coordenadas por meio de três translações 

(Tx, Ty, Tz), três rotações (α1, α2, α3) e um fator de escala (µ).  

As três translações são justificadas pela não coincidência da origem entre os 

sistemas geodésicos; as três rotações são necessárias para expressar o não 

paralelismo dos eixos coordenados destes dois sistemas e um fator de escala é 

requerido para homogeneizar os sistemas, devido à utilização de diferentes 

instrumentos. 

 

(20) (21) 

(23) 

(22) 
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Assim, é necessário que se tenham pontos comuns nos dois sistemas para aplicar a 

transformação, sendo um mínimo de três pontos requeridos para a obtenção dos 

sete parâmetros. Cada ponto comum aos dois sistemas propicia um conjunto de três 

equações e dados três ou mais pontos, os sete parâmetros da transformação são 

estimados pelo método dos mínimos quadrados. O processo de estimação utilizando 

o método paramétrico e sua formulação pode ser vista com detalhes em GEMAEL 

(1994). 

Para aplicação da transformação de similaridade no espaço, é necessário que as 

coordenadas geodésicas (φ, λ, h) sejam transformadas em coordenadas cartesianas 

tridimensionais (X, Y, Z). 

Considere dois sistemas de coordenadas cartesianas tridimensionais formando os 

vetores X e XT, estando associados, respectivamente, aos sistemas 1 e 2. 

A transformação entre os dois sistemas pode ser formulada pela relação, 

HOFMANN-WELLENHOF (1994): 

 

XT = T + µ . R . X 

onde: 

µ corresponde ao fator de escala; 

T corresponde ao vetor de translação; 

R corresponde a uma matriz resultante de um produto de três matrizes ortogonais de 

rotação em torno dos eixos X, Y e Z, respectivamente; 

XT corresponde ao vetor com origem no sistema de coordenadas 1, que une um 

ponto na superfície da Terra; 

X corresponde ao vetor com origem no Sistema de coordenadas 2, que une um 

ponto na superfície da Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24) 
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As componentes do vetor translação, que parte de um sistema de coordenadas até o 

outro sistema geodésico local é: 

 

A matriz de rotação R é uma matriz ortogonal a qual é composta de três rotações 

sucessivas: 

                                                   R = RX(αααα1).RY(αααα2).RZ(αααα3) 

 

A Figura 5 ilustra melhor o problema: 

 
Figura 5 - Ilustração da transformação tridimension al de Helmert 

 

Fazendo o produto das três matrizes ortogonais temos: 

 

 

 

No caso de conhecermos os parâmetros de transformação T, µ e R, um ponto 

associado ao sistema XT  pode ser transformado para um sistema X através da 

equação (24). 

(25) 

(26) 

(27) 
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Na Geodésia, as rotações fundamentais são ângulos de pequena magnitude (ordem 

de segundos de arco).  

Para solução deste problema, o método de ajustamento pode ser tanto o 

paramétrico quanto o combinado (GEMAEL, 1994). No método paramétrico, as 

observações são tratadas como a diferença de coordenadas. 

 

Utiliza-se na realização do ajustamento dos parâmetros um desvio padrão à priori 

(σσσσ0 = 1), que corresponde à precisão de uma determinada observação de peso 

unitário. Esta é uma prática comum em qualquer ajustamento de observações pelo 

Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) (GEMAEL, 1994). 

As precisões dos parâmetros ajustados são definidas através da Matriz Variância 

Covariância (MVC) dos parâmetros ajustados. A MVC corresponde a uma matriz 

quadrada e simétrica cujas componentes são variâncias e covariâncias devidamente 

dispostas. A definição da MVC e do desvio padrão da média é estabelecida pelas 

equações: 

 

Onde: 

∑∑∑∑Xa corresponde à MVC dos parâmetros ajustados; 

σσσσ0
2 corresponde à variância a priori;  

A corresponde a matriz “A” do sistema de equações normais; 

P corresponde a matriz peso do sistema de equações normais; 

σ σ σ σ ¯ x corresponde ao desvio padrão da média; 

σσσσ corresponde ao desvio padrão de uma observação isolada; 

n corresponde ao número de observações. 

 

 

(28) 

(29) 
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3.3.2 Compatibilização de Redes Altimétricas 

 

 

A SABESP utiliza além da sua própria rede altimétrica, as RRNN do IGG e do 

GEGRAN (EMPLASA). Estas redes altimétricas não estão integradas à rede 

altimétrica do IBGE. 

Segundo BARBOSA (1997), um dos principais motivos das redes altimétricas locais 

da RMSP não estarem integradas à rede altimétrica do SGB é por elas terem sido 

implantadas antes da rede altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro passar pela 

Região Metropolitana de São Paulo. Desde a década de 1940, já existia a rede 

altimétrica estabelecida pelo antigo IGG, assim, o IBGE ampliou sua rede altimétrica 

em outros estados da federação e só a partir de 1984 adensou sua rede no estado 

de São Paulo, através de circuitos nivelados ao longo das principais estradas e 

rodovias.   

Considerando que cada rede altimétrica foi estabelecida sob condições particulares, 

na conexão dessas redes, além das incertezas associadas às correções impostas a 

cada uma delas, existem os erros inerentes à própria operação de nivelamento. Para 

se integrar redes altimétricas executadas por diferentes órgãos ou empresas, é 

necessário conhecer os equipamentos que foram utilizados, a precisão obtida, entre 

outros itens não menos importantes.  

Outro aspecto que implica em problema para as conexões pretendidas é a falta de 

significado físico das altitudes niveladas nas redes brasileiras, via de regra somente 

são aplicadas, naquelas redes, correções parciais do não paralelismo das 

superfícies equipotenciais, desconsiderando-se os efeitos das heterogeneidades 

laterais da topografia e densidades da crosta, pela inexistência de informações 

gravimétricas. 

Integrar todas estas redes altimétricas não é uma tarefa tão simples, devido ao fato 

de ser necessário fazer um nivelamento entre as Referências de Nível das diversas 

redes existentes. Este nivelamento deve ser feito pelo método geométrico utilizando 

níveis e miras compatíveis com a precisão desejada (figura 6).  

Este processo é demorado principalmente em regiões urbanizadas e 

conseqüentemente de alto custo tornando um fator impeditivo para esta integração.  
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A maior dificuldade na compatibilização altimétrica está principalmente em 

determinar os valores a serem usados na correção dos dados altimétricos, visto que, 

esta correção, para cada localização, tem um valor diferente.  

 

 
Figura 6 – Nivelamento Geométrico com Nível Digital  

 

Na implantação do sistema SIGNOS pela SABESP, na RMSP, exigiu-se a execução 

e materialização de uma nova rede altimétrica referenciada ao datum vertical de 

Imbituba -SC. A principal conseqüência decorrente deste fato foi a necessidade de 

se conhecer as diferenças altimétricas entre as antigas redes altimétricas e a recém- 

implantada, a fim de se corrigir os dados altimétricos relativos as redes de água e 

esgoto da SABESP e tornar o sistema correto e unificado. 

A determinação das diferenças altimétricas, relativas às redes verticais na RMSP, 

será mostrada no capítulo 7. 
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CAPÍTULO - 4 CARTOGRAFIA E SIG 

 

 

4.1 CARTOGRAFIA 

 

 

A Cartografia é definida atualmente como o conjunto de estudos e operações 

científicas, artísticas e técnicas baseado nos resultados de observações diretas ou 

análise de documentação, com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos 

e outras formas de expressão, assim como a sua utilização (IBGE, 2006). 

Quanto à natureza das informações, a representação, plana, gráfica e convencional 

do espaço físico pode ser classificada em: Cartografia Básica e Cartografia 

Temática. 

A Cartografia Básica compõe-se de cartas sistemáticas e especiais. A Carta 

Sistemática tem por finalidade a representação de um espaço territorial segundo 

padrões cartográficos oficiais. As Cartas Sistemáticas Terrestres Básicas referem-se 

à parte terrestre, constituídas de séries de cartas gerais, contínuas, homogêneas e 

articuladas. 

Cartas Básicas não sistemáticas ou especiais são quaisquer mapeamentos 

realizados extra-oficialmente, podendo enquadrar-se dentro das especificações 

técnicas da Cartografia Sistemática. Em geral, destina-se a uma única classe de 

usuários. 

Cartas Temáticas, apesar de obedecerem a padrões estabelecidos pela legislação 

cartográfica podem ser simplificadas em certos níveis de detalhe para dar maior 

destaque ao tema proposto. Entretanto, geralmente utilizam as Cartas Sistemáticas 

para situar o tema. 

Atualmente são comuns as expressões Computação Gráfica, Cartografia 

Automatizada, Desenho Auxiliado por Computador, Sistemas de Informações 

Cartográficas, Sistemas de Informações Espaciais, Sistemas de Informações 

Geográficas, Sistemas de Processamento de Imagens e outras que fazem parte de 

um conjunto de técnicas, geralmente aplicadas com apoio computacional, que visam 

a coleta, o armazenamento, a recuperação, a manipulação e a exibição de dados 

espaciais do mundo real. 
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No que se refere à Cartografia, a utilização da computação pode ser dividida, pelo 

menos, nos dois tradicionais campos: aplicada à Cartografia Sistemática e à 

Cartografia Temática.  Em cada um deles, os conceitos, a metodologia e as formas 

de representação diversificadas levam a existência de programas computacionais 

específicos a cada necessidade. 

A possibilidade de se trabalhar com o conceito de níveis (layers), permite registrar as 

informações de forma seletiva, por temas, que poderão ser sobrepostos para compor 

um mapa com um determinado conteúdo desejável.  

Nem sempre o desenvolvimento ocorre diretamente nas ciências de mapeamento. 

Porém, a Cartografia aproveita a evolução tecnológica de outras áreas e a adapta e 

aplica no seu campo. Por exemplo, o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de 

Posicionamento Global têm sido utilizados resultando em um enorme volume de 

informações, a menor custo que os métodos convencionais. 

 

 

4.1.1 Mapas, Cartas, Plantas e Folhas 

 

 

Em 1986, IPGH definiu que Mapa é toda representação gráfica em uma superfície 

plana, com escala definida, referenciada a um sistema de coordenadas, contendo: 

acidentes geográficos, rede viária, hidrografia, vegetação, culturas e áreas 

urbanizadas, podendo ou não haver destaque específico para um tema (OLIVEIRA, 

1993). 

Muitas vezes os termos mapa  e carta  se confundem sendo usados para escalas 

variadas. Pode-se adotar Carta  para representações cartográficas entre as escalas 

1:10.000 e 1:100.000. Representações cartográficas em escalas maiores que 

1:10.000 são denominadas Plantas  e representações menores que 1:100.000 são 

denominadas de Mapas .  

Da mesma forma, Folha  é o mapa avulso, ou representando uma carta ou mapa 

completo, ou fazendo parte de uma série (OLIVEIRA, 1993).  
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Costuma-se empregar os termos mapeamento sistemático e mapeamento 

topográfico indistintamente, porém seus significados são diferentes. Esse fato ocorre 

devido às escalas abrangidas pelos dois mapeamentos serem as mesmas. 

Baseado em OLIVEIRA (1993) podemos dizer que Carta  é todo documento 

cartográfico de escala média ou grande usado em todo mapeamento que necessite 

uma subdivisão da representação em várias folhas de forma sistemática.  

Planta  é o termo usualmente empregado para representações em escalas grandes 

(1:10.000 ou maiores) destinadas a fornecer informações muito detalhadas, como, 

por exemplo, cadastro urbano. 

A Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo é um esquema de articulação a 

partir da carta em escala 1:1.000.000, com vistas a uniformizar os mapeamentos em 

outras escalas e permitir a padronização das referencias cartográficas a nível 

internacional. Para isso, foram elaboradas especificações adotadas pela 

Conferência Técnica das Nações Unidas sobre esse assunto, realizada em Bonn, 

em 1962, após uma revisão das resoluções de Londres (1909) e de Paris (1913) 

(OLIVEIRA, 1993). 

 

 

4.1.2 Padrão de exatidão Cartográfico - PEC 

 

 

O padrão para a identificação da qualidade dos dados espaciais determinado para o 

mapeamento em território nacional é o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), 

estabelecido pelas “Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia 

Nacional” através do Decreto 89.817 de 20 de junho de 1984 (LEAL, 1998).  

Estabelece no seu artigo 8º, que: 

• As cartas quanto a sua exatidão devem fornecer ao Padrão de Exatidão 

Cartográfica - PEC, segundo os critérios: 

1- Noventa por cento dos pontos bem definidos numa carta, quando testados no 

terreno, não devem apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão Cartográfico – 

Planimétrico estabelecido. 
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2 - Noventa por cento dos pontos bem definidos numa carta, quando testados no 

terreno, não devem apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão Cartográfico – 

Altimétrico estabelecido. 

 

No artigo 9º, estabelece: 

• As cartas, segundo sua exatidão, são classificadas nas classes A, B e C, 

segundo os seguintes critérios: 

 

a) Classe A  

• Padrão de exatidão Cartográfico - Planimétrico : 0,5 mm, na escala da 

carta, sendo 0,3 mm na escala da carta o Erro-Padrão ou erro médio quadrático 

correspondente. 

• Padrão de Exatidão Cartográfico - Altimétrico : metade da eqüidistância 

entre as curvas de nível, sendo de um terço desta eqüidistância o Erro-Padrão ou 

erro médio quadrático correspondente. 

b) Classe B 

• Padrão de exatidão Cartográfico - Planimétrico : 0,8 mm, na escala da 

carta, sendo 0,5 mm na escala da carta o Erro-Padrão ou erro médio quadrático 

correspondente. 

• Padrão de Exatidão Cartográfico - Altimétrico : três quintos da 

eqüidistância entre as curvas de nível, sendo de dois quintos desta eqüidistância o 

Erro-Padrão ou erro médio quadrático correspondente. 

c) Classe C 

• Padrão de exatidão Cartográfico - Planimétrico : 1,0 mm, na escala da 

carta, sendo 0,6 mm na escala da carta o Erro-Padrão ou erro médio quadrático 

correspondente. 

• Padrão de Exatidão Cartográfico - Altimétrico:  três quartos da 

eqüidistância entre as curvas de nível, sendo metade desta eqüidistância o Erro-

Padrão ou erro médio quadrático correspondente. 

A indicação das classes A, B ou C deverá constar no rodapé da carta. Isto permite 

que o usuário conheça a qualidade e as restrições do produto cartográfico. 
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4.1.3 Sistema Cartográfico Nacional (SCN) e Metropo litano (SCM) 

 

 

Em 28 de fevereiro de 1967 foi aprovado o decreto-lei 243 que fixou as diretrizes e 

bases das atividades cartográficas no Brasil. Estas atividades são levadas a efeito 

através de um sistema único, o SCN, constituído pelas entidades públicas e privadas 

que tenham, entre suas atribuições, a execução de trabalhos cartográficos no Brasil 

(EMPLASA, 1993). 

Em 1962, o IBGE lançou um álbum contendo as 46 folhas, em escala 1:1.000.000, 

que cobrem todo o território nacional. Duas delas (Rio de Janeiro e Iguape) contém a 

área da RMSP.  

A partir da Carta ao Milionésimo, vão sendo obtidas as articulações das outras 

escalas do mapeamento sistemático: 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, l:50.000 e 

1:25.000 (EMPLASA, 1993). 

Partindo do Sistema Cartográfico Nacional e com o objetivo de contemplar escalas 

maiores utilizadas a nível metropolitano, foi proposto o SCM, considerando as cartas 

nas escalas 1:10.000 e 1:2.000 (EMPLASA, 1993). 

Tomando como exemplo a carta do SCM na escala 1:2.000, de nome Sé - São 

Paulo, tem-se: 

Índice de nomenclatura: SF-23-Y-C-VI-2-NO-D-II-3 
S referência ao sul do equador. 

F na direção sul, a 6a quadrícula de 4º. 

23 23o fuso de 6º a partir do anti-meridiano de Greenwich no sentido anti-horário. 

SF-23 referência à folha na escala 1.1.000.000 (Sistema Internacional). 

Y referência à folha na escala 1:500.000 (Sistema Nacional). 

C referência à folha na escala 1:250.000 (Sistema Nacional). 

VI referência à folha na escala 1:100.000 (Sistema Nacional). 

2 referência à folha na escala 1:50.000 (Sistema Nacional). 

NO referência à folha na escala 1:25.000 (Sistema Nacional). 

D referência à folha na escala 1:10.000 (SCM). 

II referência à folha na escala 1.5.000 (SCM). 

3 referência à folha na escala 1:2.000 (SCM). 
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A Figura 7 exemplifica as sucessivas subdivisões das cartas, incluindo o SCM com 

seus respectivos índices de nomenclatura até a carta na escala 1:1.000. Tal 

seqüência mostra também a esquematização da nomenclatura sistemática para 

cada uma das escalas resultantes dos sucessivos desdobramentos da carta na 

escala 1:1.000.000.  

As folhas do SCM7, nas escala 1:5.000 e 1:1.000, embora previstas, não foram 

realizadas. 

 
Figura 7 – Desdobramento das folhas, segundo as div ersas escalas (EMPLASA, 1993). 

                                                           
7 Segundo a EMPLASA (1993), as folhas do SCM atendem ao PEC “A”. 
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A partição das folhas, segundo esta sistemática, possibilita a manutenção de uma 

área útil da folha que, adicionando-se as informações marginais necessárias, resulta 

no formato de papel A-1 (Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT). A 

convergência meridiana faz com que, à medida que se distancie do equador, a carta 

fique cada vez menor no sentido longitudinal, resultando em uma figura levemente 

trapezoidal.  (EMPLASA, 1993).  

A tabela 1 mostra as dimensões das folhas nas diversas escalas. 

 

Tabela 1 – Dimensão das Cartas do SCM (EMPLASA, 199 3) 

Dimensão Geográfica 
Escala da Carta 

Latitude Longitude 

1:25.000 7,5’ 7,5’ 

1:10.000 3’45” 2’30” 

1:5.000 1’52,5” 1’15” 

1:2.000 37,5” 37,5” 

1:1.000 18,75” 18,75” 
 

 

 

4.1.4 Implantação do Sistema Cartográfico Metropoli tano - SCM 

 

 

Em 1971, pesquisa realizada pelo Grupo Executivo da Grande São Paulo 

(GEGRAN), órgão subordinado à Secretaria de Economia e Planejamento Estado de 

São Paulo, revelou um alto grau de precariedade nas informações cartográficas da 

Região Metropolitana de São Paulo (SCM, 1978). 

Em decorrência dessa situação, foi iniciado um programa para a implantação do 

Sistema Cartográfico Metropolitano, que ocorreu em 1972, resultando em um acervo 

constituído de pontos de apoio geodésico e fotografias obtidas através de 

levantamentos aerofotogramétricos, bem como cartas planialtimétricas oriundas da 

restituição dessas fotografias. Os primeiros mapeamentos foram realizados em 

1972, abrangendo toda a área da Região Metropolitana de São Paulo e da Baixada 

Santista (SCM, 1978). 
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Criado em 1967, o GEGRAN foi extinto em 1975, cedendo seu lugar a EMPLASA - 

Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. que teve sua 

razão social, em 2001, alterada para Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano S.A. -, então subordinada à Secretaria dos Negócios Metropolitanos e 

atualmente à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 

(EMPLASA, 2005). 

A importância adquirida pelo SCM levou, em 1977, à emissão de um decreto 

estadual que o transformou em referência obrigatória a todos os trabalhos de 

cartografia, anteprojetos, projetos, implantação e acompanhamento de obras 

realizadas na RMSP pelas entidades da administração pública direta e indireta, ou 

de iniciativa privada. Para tanto, o SCM deveria estar a qualquer tempo 

perfeitamente apto a ser utilizado como apoio cartográfico às atividades de 

planejamento e ação regional, decorrendo daí a necessidade da implantação de um 

processo permanente e contínuo de atualização (SCM, 1978). 

Em 1980, foi realizado outro recobrimento aerofotogramétrico e respectivo 

mapeamento. Estes produtos serviram de base a vários projetos de cunho 

cartográfico, como: Estoque de Terras, Padrões de Densidade de Uso e Ocupação 

do Solo, Mapas Municipais, Setores Censitários, Delimitação da Área de Proteção 

aos Mananciais, Mapeamentos de Vegetação, Zoneamento Industrial e Carta 

Geotécnica, entre outros (EMPLASA, 1993). 

Em 1986, houve mais um vôo aerofotogramétrico. Essas fotos não foram utilizadas 

para fins de mapeamento convencional, mas auxiliaram a execução de projetos 

tomando por base as cartas já existentes. Entre outras aplicações, podem-se citar o 

monitoramento de expansão urbana e o mapeamento do uso do solo (EMPLASA, 

1993). 
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4.1.5 Base Cartográfica da SABESP 

 

 

Desde os tempos da antiga COMASP, a SABESP adota como base cartográfica 

oficial, as cartas nas escalas 1:2.000 e 1:10.000 produzidas pelo IGC, GEGRAN e 

EMPLASA. 

Em 1996, através de convênio firmado com a ELETROPAULO, a SABESP adquiriu 

a licença para utilização da base cartográfica em meio digital8 daquela 

concessionária, visando a informatização da cartografia, no município de São Paulo 

e, efetivou as melhorias almejadas na base, para obter um produto que atenda aos 

requisitos de precisão estipulados pela legislação vigente (PEC “A”), que cumpra 

com as necessidades atuais e, ao mesmo tempo, possa constituir a base para a 

implantação do Sistema de Informações Geográficas da SABESP. 

Foram gerados aproximadamente 6.000 arquivos digitais, representando cada 

arquivo uma área de 500 m x 500 m (Escala de Plotagem 1:1.000), correspondentes 

à área total do município de São Paulo (1509 km2). Estes arquivos, diferentemente 

do SCM apresentam tamanho regular (0,25 km2) e são referenciados às 

coordenadas UTM. O nome do arquivo digital é composto pelos quatro primeiros 

algarismos da coordenada Este, e dos segundo, terceiro, quarto e quinto algarismos 

da coordenada Norte, no canto inferior esquerdo da folha. A figura 8 mostra, de 

forma esquemática, como são denominados os arquivos digitais correspondentes à 

escala de plotagem 1:1.000. 
 

                                                           
8 A base cartográfica em meio digital da ELETROPAULO foi criada a partir da digitalização e 
vetorização de cartas na escala 1:2.000 do GEGRAN e EMPLASA das décadas de 1970 e 1980 e 
referenciadas ao sistema Córrego Alegre. 
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Figura 8 - Desenho Esquemático da formação do nome do arquivo digital 

 

Entre as melhorias efetuadas pela SABESP na Base oriunda da Eletropaulo 

destaca-se: 

• Criação dos eixos de logradouros; 

• Criação de Textos (toponímias); 

• Criação do Setor Quadra; 

• Fechamento dos polígonos e quadras; 

• Adequação de Layers (camadas); 

• Configuração de linhas, cores, textos e simbologias; 

• Tratamento de Bordas, tornando o arquivo contínuo. 

Para a aferição da base cartográfica digital foi criado um menu em linguagem de 

programação “lisp” dentro do “AutoCadMap”, possibilitando a verificação e correção 

do arquivo digital nos seguintes itens: 

• Eixos de Logradouros - Registra erros nos atributos de coordenada, da rua, 

do CEP e do bairro existentes na cartografia. 

• Características dos Textos - Registra se os textos de cartografia foram 

inseridos conforme a especificação técnica. 

• Características das Linhas  - Registra se as linhas de cartografia foram 

criadas conforme especificação técnica. 

• Fechamento das Quadras - Registra a existência de quadras e quadras 

complementares que não foram criadas como polígono fechado, descrevendo em 

que tipo de entidade foi criada. 

• Setor e Quadra Incorreto - Registra a existência dos blocos de setores e 

quadras fiscais fora dos centróides e verifica os valores dos atributos. 

A Tabela 2 mostra os layers (camadas) e atributos adotados na base cartográfica: 
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 Tabela 2 – Simbologia, Layers  e atributos adotados pela SABESP  

Grupo Elemento Layer Linetype Cor Texto Pena Simbolo gia 
Quadra definida Quadra-def continuos 7 - 0,25 013 

Quadra indefinida Quadra-indef center2 7 - 0,25 014 
Eixo de logradouro  Eixo-lograd dashdot 1 - 0,18 017 

Texto de logradouro Txt-lograd continuos 3 2,00 0,30 - 
Quadra 

(QD) 
Repetições das 

entidades 
Txt-principal continuos 3 2,00 0,30 - 

Cemitério Cemitério continuos 1 - 0,18 010 
Praça/Jardim Jardim continuos 2 - 0,18 - 

Cerca Cerca continuos 2 2,00 0,20 011 
Talude Talude continuos 14 - 0,20 004-005 

Detalhe 
(DE) 

Texto detalhe Txt-detalhe continuos 2 2,00 0,20 - 
Edificação Própria Edif-propria continuos 4 - 0,40 - 

Edificação Não 
Própria 

Edif-naopro dashed 4 - 0,40 - 
Edific 
(ED) 

Texto edificação Txt-edif continuos 2 1,20 0,20 - 
Favela Lim-favela center2  1 - 0,18 - 

Propriedade Lim-propr continuos 1 - 0,18  
Faixa de domínio Lim-faixas dashdot2 2 1,20 0,20 018 

Mananciais Lim-
mananciais 

continuos 2 - 0,20 031 

Limite 
(LM) 

Texto do limite Txt-limite continuos 2 1,20 0,20 - 
Município Lim-admin contimuos  8 - 0,80 001-002 

Setor fiscal Lim-sf continuos 8 - 0,18 003 
Setor quadra Setor-quadra continuos 2 2,00 0,20 004 

Limite 
Adminis 
trativo  
(LA) Texto do limite adm Txt-administ continuos 5 3,00 0,50 - 

Ferrovia 
(FE) 

Ferrovia Ferrovia continuos 2 2,00 0,20 012 

Estrada  continuos 3 - 0,30  
Ponte/túnel  Ponte-tunel continuos 3 - 0,30 003-009 Vias (VI) 
Texto vias Txt-vias continuos 2 2,00 0,20 - 

Hidrografia principal Hidrog-princ continuos 130 2,00 0,25 002-006-007-
008 

Represa/córrego/texto  Hidrog continuos 130 2,00 0,25 002-006-007-
008 

Hidrog 
(HD) 

Vala/bueiro/ GAP/PV Bueiro continuos 7 - 0,25 035-001-006-
008-009 

Poste Poste continuos 7 - 0,25 005 Poste 
(PO) Centro do poste Poste-pto continuos 7 - 0,25 005 

Malha de 
Coordenadas 

Malha continuos 1 1,30 0,18 - 

Curva de nível mestra Curva-
mestra 

continuos 14 1,30 0,15 029 

Curva intermediária Curva-inter continuos 14 1,30 0,15 029 
Curva de nível 

contínua 
Cuva-

Continua 
continuos 14 - 0,15 - 

Marco geodésico Vertice continuos 3 1,50 0,30 030 
Referência de nível RN continuos 2 1,50 0,20 019-020 

Marco 
geodésico 

(MG) 

Ponto de campo Ponto-cota continuos 2 1,50 0,20 021-022 
Oleoduto/ 
Gasoduto 

Linha  continuos 2 variável 0,20 002-003-004 

Articulação Articula continuos 2 - 0,20 - 
Texto articulação Txt-articula continuos 2 2,00 0,20 - 
Bloco de símbolo Simbolo continuos 2 - 0,20 023 a 028 

Árvores/vegetação Arvores continuos 80 - 0,20 032 
Cruzamento Numer-cruz continuos 1 1,30 0,18 034 

Acessos Acesso continuos 7 - 0,25 - 
Folha Folha continuos 2 2,00 0,20 001-002 

Diversos 
(DI) 

Complementação Layer-Compl dashed 1 variável 0,18 - 
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4.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - SIG 

 

 

Na literatura, observa-se a presença de várias definições de Sistema de informações 

Geográficas (SIG) ou GIS (Geographical Information System), das quais seguem: 

• “Um poderoso conjunto de ferramentas para aquisição, armazenamento, 

recuperação, transformação e exibição de dados espaciais do mundo real” 

(BURROUGH, 1986); 

• “Qualquer conjunto de procedimentos manuais ou computacionais utilizados 

para armazenar e manipular dados geograficamente referenciados” (ARONOFF, 

1989). 

• “Um sistema de gerenciamento de base de dados computadorizada para 

coletar, armazenar, analisar e exibir dados referenciados espacialmente” (GPS 

MAPPING SYSTEMS, 1994); 

• “Um conjunto de programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas 

(usuários), perfeitamente integrados, de forma a tornar possível a coleta, o 

armazenamento, o processamento e análise de dados georreferenciados, bem como 

a produção de informação derivada de sua aplicação” (TEIXEIRA, 1995). 

De acordo com as definições acima, pode-se dizer que os Sistemas de Informações 

Geográficas podem ser vistos como uma combinação de hardware, software, dados, 

metodologias e recursos humanos, que operam de forma harmônica para produzir e 

analisar informação geográfica. Identificados pela sigla SIG ou GIS, o sistema é 

baseado em computador, e permite ao usuário coletar, manusear e analisar dados 

georreferenciados, ou seja, dados geograficamente posicionados.  

De acordo com CAMARA e FREITAS (1995), no início da década dos anos 1990, os 

sistemas são concebidos para uso em conjunto, em ambientes cliente-servidor. 

Usualmente, funcionam acoplados a gerenciadores de banco de dados relacionais e 

incluem programas adicionais para processamento de imagens.  

Nos últimos 10 anos, houve um grande aumento de precedentes no uso de 

Sistemas de Informações Geográficas. A procura dessa tecnologia é, principalmente, 

das áreas que tem necessidade de aumento de produtividade e de melhor 

gerenciamento dos seus recursos.  
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As ferramentas SIG permitem automatizar a criação e manutenção de mapas que 

contenham grandes volumes de dados, vinculando dados a elementos gráficos. 

A facilidade de análises através de consultas gráficas trouxe uma nova abordagem 

para o planejamento estratégico e nas decisões. As análises geográficas podem ser 

utilizadas para identificação do perfil dos clientes, posicionamento de produtos e 

serviços, planejamento de campanhas de marketing, entre outros.  

O SIG permite que se integrem dados coletados em tempos e escalas diferentes e 

usando, também, métodos de coleta de dados diversos.  

 

 

4.2.1 SIG na SABESP 

 

 

A implantação de sistemas de informações se fundamenta na possibilidade de 

associar, as informações gráficas, os dados alfanuméricos relativos a valores, 

atributos ou características de cada entidade. A grande diferença entre o SIG e os 

demais programas CAD (Computer Aided Design) é que o SIG possibilita a análise 

espacial baseada na estrutura topológica do banco de dados. Esta análise permite 

combinar múltiplos temas e efetuar as relações entre eles, sintetizando e mostrando 

os resultados na forma de dados gráficos e não gráficos. 

A SABESP já utilizava, há algum tempo, ferramentas de geoprocessamento com 

distintos objetivos, de maneira isolada e não corporativa. A implantação do SIG com 

enfoque corporativo, como ferramenta de Tecnologia de Informação voltada para a 

gestão da infra-estrutura de redes da SABESP, baseou-se nos trabalhos do 

denominado Projeto Básico do SIG.  

Durante a fase de Projeto Básico foi possível definir a estratégia de implantação, 

com as respectivas etapas, áreas abrangidas, dados a serem convertidos, 

funcionalidades, hardware, software e rede de comunicação relativos a implantação 

do projeto.  
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Esses trabalhos foram desenvolvidos com a visão da implantação do SIG como um 

Sistema de Tecnologia de Informação com enfoque corporativo. Nesse sentido, 

apesar de sua implantação inicial ter se dado na área da Região Metropolitana de 

São Paulo, sua estruturação foi toda concebida como um Sistema que irá ampliando 

sua área de atuação gradativamente, com a inserção de municípios do litoral e do 

interior na base de dados.  

A implantação do Projeto SIG da SABESP na Região Metropolitana de São Paulo 

teve por objetivo final a melhoria da qualidade das ações de gerenciamento e 

operação das redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, através de 

ferramentas de apoio adequadas às necessidades da SABESP. A implantação do 

SIG tem por objetivos também: 

• Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes e consumidores da 

Companhia; 

• Aumentar o conhecimento e a eficiência da gestão da infra-estrutura física da 

SABESP, através da criação de um repositório de dados adequado para relacionar e 

visualizar dados de infra-estrutura física urbana e de redes de água e esgoto, dados 

comerciais e operacionais e informações externas; 

• Incorporar as atividades de gestão de redes à estrutura de informação da 

Corporação; 

• Disponibilizar ferramentas efetivas de análise e suporte à decisão, de forma a 

agregar valor aos dados pela sua transformação em informação; 

• Para atingir tais objetivos, a integração com sistemas corporativos atuais tornou-

se vital, de maneira a garantir que os dados armazenados e gerenciados por 

sistemas especializados pudessem ser visualizados e tratados de maneira espacial 

pelo SIG. Assim, o projeto prevê a integração do SIG com os sistemas: Comercial, 

Gestão de Serviços, Gestão de Manutenção, Gestão de Macro-medidores e Controle 

de Qualidade da Água.  
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A implantação do SIG traz profundas mudanças em diversos processos de negócio 

da SABESP, mas principalmente implicará em mudanças culturais consideráveis. A 

mais visível, já em um primeiro momento, se dá pela introdução do conceito de Base 

de Dados distribuída - no sentido de acesso universal às informações - mas com a 

manutenção da mesma baseada na responsabilidade de geração desses dados, ou 

seja, é a introdução do conceito de dados compartilhados, mas com acesso e uso 

controlado pelos “guardiões” desses dados.  

A figura 9 ilustra os 29 municípios abrangidos pela implantação do SIG na RMSP:  

Figura 9 - Áreas geográficas abrangidas pela implan tação do SIG na RMSP 

 

Objetivando personalizar o SIG, a SABESP resolveu criar logotipos para este 

sistema corporativo. O nome escolhido para o sistema foi: Sistema de Informações 

Geográficas no  Saneamento – SIGNOS. A figura 10 ilustra os logotipos adotados 

para o Sistema de Informações Geográficas. 
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Figura 10 - Logotipos adotados para o SIG da SABESP  

 

Os benefícios da implantação do Sistema SIGNOS deverão ser percebidos em curto 

prazo, uma vez que foram implementadas funcionalidades que darão apoio a 

processos de negócios, dentro dos macro-processos priorizados pela empresa. A 

figura 11 mostra as áreas envolvidas pelo Sistema SIGNOS. 

 

 
Figura 11 - Áreas da SABESP integradas pelo Sistema  SIGNOS 
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CAPÍTULO - 5 SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL 

 

 

A tecnologia espacial desenvolveu-se enormemente nos últimos 50 anos. Hoje o 

espaço é um setor de inovação tecnológica significativa nos domínios da ciência e 

da investigação.  

Em meados dos anos 1970, os sistemas de determinação da posição geográfica não 

eram ainda de todo satisfatórios, sobretudo num mundo em acelerado progresso 

tecnológico. Foi assim que, por iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, nasceu o Global Positioning System (“Sistema de Posicionamento Global”) 

ou, simplesmente, GPS. As vantagens deste sistema são evidentes, daí que a sua 

utilização seja cada vez mais ampliada.  

Hoje o GPS americano não é o único sistema de posicionamento e navegação por 

satélite: existem também o sistema russo, denominado GLONASS, e o sistema 

europeu GALILEO que está em pleno desenvolvimento, e deverá estar totalmente 

operacional em 2010. 

 

 

5.1 NAVSTAR-GPS  

 

 

O Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS ou NAVSTAR-GPS 

(NAVigation Satellite with Time And Ranging), é um sistema de rádio-navegação, 

visando ser o principal sistema de navegação das forças armadas americanas.  

A concepção do sistema permite que um usuário, em qualquer local da superfície 

terrestre, tenha a sua disposição, no mínimo, quatro satélites que podem ser 

rastreados. Este número de satélites permite o posicionamento em tempo real. Para 

os usuários da área de Geodésia, uma característica muito importante da tecnologia 

GPS, em relação aos métodos de levantamento convencionais, é a não necessidade 

de intervisibilidade entre as estações.  
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Para se ter uma idéia da quantidade de informações disponíveis sobre o assunto 

atualmente, basta citar que em uma simples consulta sobre GPS, na Internet, no dia 

15 de agosto de 2006, foram encontradas no sítio de busca “Google” 

aproximadamente 340.000.000 de páginas (5.870.000 em português). Há, ainda, 

várias publicações sobre o assunto, quase sempre em inglês.  

O Sistema de Posicionamento Global revolucionou, já faz algum tempo, a 

determinação de coordenadas, independentemente de muitas restrições ainda 

existentes. O GPS proporciona, hoje, quase que para todas as necessidades, o que 

de melhor se pode empregar para se estimar coordenadas, levando-se em 

consideração o binômio custo-benefício. 

 

 

5.1.1 Segmento Espacial 

 

 

O segmento espacial consiste atualmente (agosto/2006) de 29 satélites distribuídos 

em seis planos orbitais igualmente espaçados, numa altitude de 20.200 km. Os 

planos orbitais são inclinados 55º em relação ao plano do equador e o período orbital 

é de aproximadamente 12 horas siderais.  

No segmento espacial, há 6 tipos de satélites GPS, constituindo as seguintes 

classes: 

Bloco I, Bloco II, Bloco IIA, Bloco IIR, Bloco IIR-M e Bloco IIF, das quais a primeira já 

foi extinta, a segunda está em fase de extinção (só resta o satélite 15), a terceira 

conta atualmente com 15 satélites, a quarta conta com 12 satélites e a quinta conta 

atualmente com 1 satélite que está operando desde 16 de dezembro de 2005. 

Os satélites do bloco II estão sendo substituídos por 20 satélites do bloco IIR, à 

medida que se faz necessário.  
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Bloco IIA (A significa advanced ou avançado): nesta classe, os satélites passaram a 

ter capacidade de comunicação mútua. Alguns dos quais foram equipados com 

refletores e podem ser rastreados por estações laser. Os satélites desta classe 

foram lançados entre 1990 e 1997 e mantêm as demais especificações daqueles do 

Bloco II.  

Bloco IIR (R significa replacement ou substituição): os satélites desta classe 

começaram a ser lançados em 1997; atualmente há 12 deles em órbita. As principais 

inovações destes, em relação aos satélites dos blocos anteriores são as seguintes: 

• Alguns satélites são equipados com osciladores maser de hidrogênio, que são 

pelo menos uma ordem de grandeza mais precisa que os osciladores de césio dos 

satélites pertencentes aos blocos anteriores; 

• Houve melhorias na parte de comunicação e predição de órbita a bordo. 

Os satélites do Bloco IIR apresentam duas novas características: a capacidade de 

medir distância entre eles (cross link ranges) e calcular efemérides no próprio 

satélite. Lançado no dia 6 de novembro de 2004 o satélite IIR-13 foi o último desta 

série de satélites GPS enviados ao espaço pela Força Aérea Norte-americana.  

Os satélites do Bloco IIR-M, além de proporcionarem melhor cobertura e aumentar o 

desempenho do sistema, trazem inovações que incluem uma nova antena para 

aumentar o poder do sinal, incorporando um segundo sinal GPS civil, com acesso 

aberto, em uma freqüência separada e dois novos canais militares, para maior 

exatidão, melhor codificação e diminuição de ruídos na transmissão. O IIR-M 

caracteriza uma nova geração de satélites GPS, sendo o primeiro da constelação 

capaz de transmitir sinais L2C (o sinal civil da portadora L2).  

Bloco IIF (F significa follow ou seguinte): esta geração contará com 33 satélites. O 

programa de produção de satélites representará um compromisso do governo 

americano em disponibilizar o GPS por um período de mais 20 a 30 anos. Os 

satélites deste bloco serão equipados com sistema de navegação inercial, um outro 

avanço do sistema é o sinal da portadora L5 (IGS, 2005). 
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5.1.2 Segmento dos usuários 

 

 

O segmento de usuários é composto por receptores apropriados para usar o sinal 

GPS para propósitos de navegação, geodésia ou outra atividade qualquer de 

posicionamento. Atualmente há uma grande quantidade de receptores no mercado 

civil, para as mais diversas aplicações, o que demonstra que o sistema GPS 

realmente atingiu sua maturidade. 

Os receptores do sistema GPS podem ser divididos segundo vários critérios. Uma 

classificação possível é de acordo com a comunidade usuária: receptor militar, civil, 

navegação, geodésico e de aquisição de tempo (MONICO, 2000).  

 

 

5.1.3 Segmento de Controle 

 

 

O segmento de controle consiste de uma estação principal, uma rede mundial de 

estações monitoras, e de estações de controle terrestre. Os principais objetivos 

operacionais do segmento de controle são os seguintes (SÁ, 2002): 

• Rastrear satélites para a determinação e modelagem periódica de suas 

órbitas e correção dos relógios; 

• Sincronizar o tempo dos satélites; 

• Injetar nos satélites as mensagens contendo os dados que devem ser 

transmitidos aos receptores. 

Cada estação monitora é equipada com oscilador externo de alta precisão e receptor 

de dupla freqüência, o qual rastreia todos os satélites visíveis e transmite os dados 

para a estação de controle central, onde estes são processados para determinar as 

órbitas e as correções dos relógios dos satélites visando à atualização periódica das 

mensagens de navegação. As antenas terrestres enviam as informações atualizadas 

para os satélites. 
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O IGS (International GNSS Service), estabelecido pela Associação Internacional de 

Geodésia (IAG: International Association of Geodesy), tem capacidade de produzir 

efemérides precisas para cada uma das coordenadas do satélite, a qual é capaz de 

atender a maioria das aplicações que exigem alta precisão (NIMA, 2003). 

O sistema de controle é composto por dezoito estações monitoras, três antenas para 

transmitir os dados para os satélites e uma estação de controle central (figura 12) 

(NIMA, 2003).  

 
Figura 12 – Distribuição Geográfica das Estações Mo nitoras do sistema GPS 

Fonte:  (http:// www.aero.org/publications/crosslink/summer2002/04.html, acessado 

em 07/06/2005).  

 

 

5.1.4 Características atuais dos Sinais GPS 

 

 

Todos os satélites da constelação GPS transmitem sinais em duas freqüências da 

banda L, denominadas L1 e L2, que são obtidas a partir da freqüência fundamental 

(f0) de 10,23 MHz multiplicada, respectivamente, por 154 e 120 para gerar as 

portadoras. Portanto as freqüências (L) e os comprimentos de onda resultantes são: 

                    L1=10,23MHz* 154 = 1575,42 MHz, com λ ≅ 19 cm  

                    L2= 10,23MHz* 120 = 1227,60 MHz, com λ ≅ 24 cm 

(30) 

(31) 
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As mensagens de navegação são também moduladas sobre as portadoras. Tais 

mensagens contêm os parâmetros orbitais, dados para correção da propagação na 

atmosfera, parâmetros para correção do erro dos relógios dos satélites, saúde dos 

satélites, etc. (MONICO. 2000). 

O sinal GPS básico é ilustrado na Figura 13. 

 
Figura 13 - Ilustração do sinal GPS básico – Adapta do de SEEBER, 1993.  

 

 

5.1.5 Efemérides 

 

 

5.1.5.1 Efemérides Transmitidas 

 

 

As efemérides transmitidas pelos satélites GPS são calculadas e controladas pela 

estação principal do segmento de controle. A determinação de efemérides envolve 

duas etapas (SÁ, 2002): 

• Ajuste do modelo orbital, pelo método dos mínimos quadrados, para gerar as 

efemérides de referência; 

• Cálculo das correções de primeira ordem usando filtro de Kalman9 e 

informações adicionais para fornecer a posição dos satélites as quais, por sua vez, 

são usadas na determinação de posições posteriores. 

                                                           
9 Ver: GEMAEL , C. – Introdução ao Ajustamento de Observações: Aplicações Geodésicas. 
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As efemérides de referência constituem uma aproximação inicial da trajetória dos 

satélites, calculadas a partir dos dados coletados nas estações de monitoramento do 

sistema GPS.  

O erro orbital esperado das efemérides é de aproximadamente 1 m na direção radial, 

7 m ao longo da órbita e 3 m na direção transversal. As predições são reformadas na 

mensagem de parâmetros para injeção na memória dos satélites pelo menos uma 

vez por dia. A atualização normal contém dados suficientes para órbitas de 26 horas 

(SÁ, 2002).  

 

 

 
5.1.5.2 Efemérides Precisas 

 

 

A produção de efemérides pós-processadas, denominadas efemérides precisas, visa 

atender usuários que necessitam de posicionamento com melhor precisão de que a 

proporcionada pelas efemérides transmitidas. Com isso surgiu a CIGNET 

(Cooperative International GPS NETwork), por volta de 1990, sob a coordenação do 

NGS.  

A partir das órbitas produzidas nos vários centros, realizam-se as combinações, 

resultando em efemérides identificadas pelas seguintes siglas: IGS, IGR e IGU, 

correspondendo ao seguinte: 

• IGS - resultante da combinação das órbitas dos vários centros de análises, 

disponíveis dentro de um período de 12 dias após a coleta de dados: 

• IGR - órbitas IGS rápidas, disponíveis dentro de até 17 horas (esse produto 

passou a ser disponível a partir da semana GPS 0860); 

• IGU - órbitas IGS ultra-rápidas, disponíveis com antecedência de quatro horas 

do dia a que se refere. 

Cada uma dessas efemérides é acompanhada de informações a respeito de sua 

qualidade conforme mostra a tabela 3 (IGS, 2005). 
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Tabela 3 – Exatidão das Efemérides (IGS, 2005) 

Exatidão 
Efemérides 

Órbita Relógio 
Arquivo 

Broadcast (Transmitida) ~200 cm ~7 ns - 

Ultra-rápida <5 cm ~ 0,2 ns Iguwwwwd_hh.sp3 

Rápida <5 cm  0,1 ns Igrwwwwd.sp3 

Final <5 cm < 0,1 ns Igswwwwd.sp3 

Onde: 

Igu  – IGS Ultra-Rapid  

Igr  – IGS Rapid 

Igs  – IGS Final 

wwww  – Semana GPS (Início dia 6 de Janeiro de 1980 às 00:00 horas) 

d – Dia da semana (0) Domingo, (1) Segunda, (2) Terça, (3) Quarta, (4) Quinta, (5) 

Sexta, (6) Sábado.  

hh  – Hora do dia (00 a 23). 

 

 

5.1.6 Fonte de Erros 

 

 

O sistema GPS está sujeito a erros aleatórios, sistemáticos e grosseiros. Os erros 

sistemáticos podem ser parametrizados ou eliminados por técnicas apropriadas. Os 

erros aleatórios, por sua vez, não apresentam qualquer relação com as medidas e 

são, normalmente, as discrepâncias remanescentes nas observações depois que 

todos os erros grosseiros e sistemáticos são minimizados. Eles são inevitáveis, 

sendo portando, considerados como uma propriedade inerente da observação.  

A Tabela 4 apresenta uma subdivisão das fontes de erros e lista de alguns de seus 

efeitos. 
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Tabela 4 – Fontes de erro e seus efeitos (MONICO, 2000) 

FONTES EFEITOS 

Satélite Erro de Órbita, Erro de Relógio, Relatividade, Atraso de Grupo. 

Propagação do 
Sinal 

Refração Troposférica, Refração Ionosférica, Perdas de Ciclos, 
Sinais Refletidos, Rotação da Terra. 

Receptor/Antena Erro do Relógio, Erro entre os canais, Centro de Fase da 
Antena. 

Estação 
Erro das Coordenadas, Marés Terrestres, Movimento do Pólo. 

Carga dos Oceanos, Pressão da Atmosfera. 

 

Um estudo pormenorizado das fontes de erros pode ser encontrado em LEICK 

(1995) e MONICO (2000).  

 

 

5.1.7 Transporte de Coordenadas com GPS 

 

 

No transporte de coordenadas com GPS, o modo de posicionamento a ser usado, 

em se tratando de posicionamento para fins geodésicos, topográficos ou cadastrais, 

é o relativo , em razão da acuracidade exigida.  

Na implantação dos pontos básicos, a partir dos quais se basearão os 

levantamentos locais, utiliza-se essencialmente o posicionamento relativo estático.  

 

 
5.1.7.1  Planejamento e Coleta de Dados 

 

 

O planejamento da coleta de dados visando o transporte de coordenadas para as 

estações bases, a partir do apoio fundamental, depende de diversos fatores, entre 

eles precisão exigida no levantamento, equipamentos disponíveis, etc., o ideal é que 

os pontos estejam situados em locais de fácil acesso, evitando deslocamentos 

desnecessários e cansativos. 
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A duração da coleta de dados será definida em função da precisão desejada, do 

comprimento da linha-base, da constelação observada e dos equipamentos e 

programas disponíveis.  

Para todos os métodos de posicionamento aplicáveis, devem-se verificar as 

condições locais visando identificar objetos que possam obstruir sinais, produzir 

multicaminhamento, etc. Como regra, a linha de visada acima do horizonte deve 

estar livre em todas as direções.  

Como os efeitos da refração troposférica são críticos para ângulos de elevação 

muito baixos, adota-se, em geral, um ângulo de elevação de 15º, o que pode 

também eliminar alguns problemas relacionados com a obstrução do sinal. 

 Cuidado especial deve ser tomado com a leitura e registro da altura da antena. Este 

é um tipo de erro bastante comum nos levantamentos GPS, e que pode não ser 

detectado.  

 

 

5.1.7.2 As observáveis GPS 

 

 

A observação básica do sistema GPS é o tempo que o sinal despende para se 

propagar do satélite ao centro de fase da antena do receptor. Esta medida é 

realizada utilizando os códigos, P e/ou C/A. Para rastrear um código, o receptor deve 

ser capaz de gerar uma cópia do código a ser rastreado. O rastreamento é feito 

comparando o código recebido com o gerado e defasando este último no tempo, até 

se obter a máxima correlação. Assim que esta correlação é obtida, o sinal recebido 

fica livre do código correlacionado. O tempo de propagação observado, multiplicado 

pela velocidade da luz no vácuo leva à observação conhecida como 

pseudodistância10 (SEEBER, 1993).  

                                                           
10 Pseudodistância: termo que provém de pseudorange (inglês) e significa a distância satélite-receptor 
afetada por efeitos ou erros sistemáticos (SEEBER, 1993). 
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Após obter do sinal recebido todos os códigos, o receptor reconstrói a onda 

portadora e pode medir a fase da portadora, que é uma observação muita mais 

precisa que o tempo de propagação.  

Para se  avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos para as incógnitas de 

interesse, além de realizar várias observações para a fase da portadora, 

naturalmente eivadas de erros, deve-se conhecer as fontes de erros presentes no 

processo de observação e determinação das variáveis envolvidas na equação de 

observação.  

 

 

5.1.7.3 Posicionamento relativo 

 

 

O GPS vem sendo muito utilizado nos levantamentos geodésicos para fins 

topográficos, pois oferece uma série de vantagens em relação aos métodos 

convencionais usados em Topografia. Estas vantagens estão relacionadas à 

eficiência na coleta e automação dos dados, à dispensa de intervisibilidade entre 

vértices (pontos), ao transporte simultâneo de coordenadas tridimensionais (x, y e z), 

em qualquer hora do dia e sob qualquer condição atmosférica. 

Com o crescente interesse pela utilização do GPS para medições geodésicas, foram 

desenvolvidos vários métodos de posicionamento, dentre os quais se destaca o 

método relativo estático. 

Os posicionamentos relativos envolvem dois ou mais receptores em uso simultâneo. 

Um deles permanece fixo na estação de coordenadas conhecidas, e o(s) outro(s) 

ocupa(m) ponto(s) de interesse, realizando observações simultâneas dos sinais dos 

satélites. Aqui, as coordenadas são determinadas com relação a um referencial 

materializado por um ou mais vértices com coordenadas conhecidas. 

No método de posicionamento relativo, basicamente, existem três técnicas GPS em 

relação direta com os métodos de resolução das ambigüidades: a estática, a estática 

rápida e a cinemática.  A técnica que será destacada nesta pesquisa é a estática. 
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A técnica estática caracteriza-se por dois ou mais receptores rastrearem 

simultaneamente os satélites por um determinado tempo. Nesta técnica, a solução 

das ambigüidades baseia-se no método geométrico. Para linhas-base de até 20 km, 

a influência da atmosfera pode ser negligenciada, as medições podem ser 

realizadas inclusive com uma só freqüência (L1). No caso de linhas-base superiores 

a 20 km, os efeitos da ionosfera e troposfera podem influenciar os resíduos do 

sistema de equações no cálculo das coordenadas do ponto por isso, devem-se 

utilizar duas freqüências (L1 e L2) MONICO (2000).  

 

 

5.1.7.4 Processamento 

 

 

Aproveitando o fato de haver, em determinadas situações, correlação entre 

diferentes fontes de erros, as técnicas consistem basicamente, em combinar as 

fases das portadoras L1 e L2, observadas em uma mesma estação e combinar 

observações, de uma mesma portadora, emitida por diferentes satélites feitas 

simultaneamente em diferentes estações MONICO (2000).  

As observações GPS podem ser diferenciadas entre receptores, entre satélites e 

entre diferentes épocas de observação. Muitas combinações são possíveis: simples 

diferença de fases entre receptores, dupla diferença entre receptores-satélites e 

tripla diferença de fases entre receptores-satélites-épocas, que serão denominadas 

simplesmente por simples, dupla e tripla diferença de fases, respectivamente: 

a) Simples diferença de fases - Usualmente aplicada em posicionamentos 

geodésicos, é a observação derivada de duas fases de uma portadora, medidas em 

um mesmo instante, por dois diferentes receptores sintonizados em um mesmo 

satélite. Nesta combinação cancelam-se os erros dos relógios dos satélites. 

Normalmente, este é o tipo de solução encontrada para linhas de base curtas (< 20 

km), fornecendo, neste caso, os resultados de melhor qualidade em comparação 

com os outros dois tipos de solução (SEEBER, 1993). 
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b) Dupla diferença de fases - É uma observação derivada de duas simples 

diferenças de fase obtidas em um mesmo instante para dois diferentes satélites. 

Nesta combinação cancelam-se os erros dos relógios dos satélites e dos receptores. 

Normalmente, é a solução obtida para linhas de base médias e longas que 

apresentam observações de boa qualidade, sendo a mais empregada por 

corresponder ao modelo matemático que fornece a melhor rigidez geométrica para a 

solução (SEEBER, 1993). 

c) Tripla diferença de fases - É uma observação derivada de duas duplas 

diferenças obtidas em tempos diferentes de observações simultâneas. Nesta 

observação os termos relacionados com as ambigüidades são eliminados. As 

incertezas nas órbitas e os erros devidos à refração atmosférica praticamente 

deixam de influir e se cancelam também os erros dos relógios dos satélites e dos 

receptores. Por não conter parâmetros associados às ambigüidades, é utilizada às 

vezes em determinações relativas de longas linhas de base (> 100 km), quando a 

qualidade dos resultados das duplas diferenças não se mostra satisfatória. Maiores 

detalhes podem ser encontrados em SEEBER (1993) e LEICK (1995). 

 

 

5.1.7.5  Determinação da Ambigüidade 

 

 

As observações das fases das ondas portadoras, analogamente àquelas obtidas a 

partir dos códigos, fornecem indiretamente a medida da distância receptor-satélite. 

Entretanto, neste caso específico, como o que se mede é a diferença de fase entre o 

sinal que chega do satélite e o gerado pelo oscilador do receptor, existe uma 

incógnita adicional na observação da distância, denominada de ambigüidade , que é 

o número inteiro de ciclos que a onda levou para chegar ao receptor no início do 

período de rastreamento.  

A solução da ambigüidade não é um problema trivial e existem várias técnicas de 

solução. Devido aos satélites estarem em órbitas de altitude muito elevada, suas 

posições com respeito aos receptores mudam muito lentamente, acarretando que o 

valor da ambigüidade real seja de precisão ruim, levando a uma baixa precisão para 

a linha base, quando se trata de curtos períodos de observação.  
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Ao fixar a ambigüidade através da injunção de um valor inteiro de ciclos, a fase da 

portadora de alta precisão passa a atuar como se fosse pseudodistância de alta 

precisão. Assim, fixar a ambigüidade é um modo de evitar longos períodos de 

observação, que de outra forma seriam necessários se as ambigüidades fossem 

tratadas com valor real. 

A resolução das ambigüidades pode ser dividida em duas etapas: a estimação e a 

validação. A estimação diz respeito ao cálculo do valor da ambigüidade. A validação 

é utilizada para inferir se a solução pode ser aceita ou não. 

Para se obter uma solução final de posicionamento relativo, é necessário fixar as 

ambigüidades a valores inteiros. Esta operação de fixação tem lugar depois de se 

encontrar uma das várias soluções inteiras na vizinhança da solução real que 

conduza à melhor precisão, ou de uma outra forma, verificar se a melhor das 

soluções é significativamente mais precisa que a segunda melhor. Estas soluções, 

por serem grandezas vetoriais, correspondem a combinações de escalares inteiros. 

O raio da vizinhança da solução real, definido para a procura da solução inteira, é 

determinado em função da precisão do parâmetro de ambigüidade, de modo que, 

quanto maior for a precisão menor será o raio. 

A convergência da solução real para o valor inteiro exato das ambigüidades e, 

paralelamente, a convergência da respectiva precisão para um valor considerável, 

verifica-se com o aumento do período de observação. De tal modo, que a fixação 

rigorosa das ambigüidades  a valores inteiros só é possível, de um modo geral, se 

existir um conjunto de observações suficientemente redundante ou, embora pouco 

redundante, de grande precisão. 

A maior ou menor precisão das estimativas reais não inteiras das ambigüidades 

dependerá, obviamente, da maior ou menor precisão das observações, e esta, por 

sua vez, dependerá do maior ou menor ruído presente nessas observações. 

Ainda que as ambigüidades sejam números inteiros, elas podem ser números 

fracionários em virtude de resultarem da solução de um sistema de equações. Se 

isto ocorrer, tem-se uma solução flutuante (float solution). Estes números 

fracionários podem ser arredondados para o número inteiro mais próximo, o que 

caracteriza a solução chamada fixa (MONICO, 2000).  
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5.1.7.6 Ajustamento 

 

 

O processamento dos dados GPS, correspondentes ao modo estático com as 

observações da fase da portadora, envolve três etapas: a tripla diferença de fase e 

fixação de perda de ciclos, a dupla diferença de fase com ambigüidade flutuante e a 

dupla diferença de fase com ambigüidade solucionada. 

O processamento da tripla diferença de fase proporciona um ajuste inicial 

(componentes da base) que auxilia na resolução da ambigüidade inicial de forma 

rápida e eficiente. As coordenadas resultantes desta solução constituem os valores 

iniciais nas etapas seguintes.  

A dupla diferença de fase flutuante permite processar dados correlacionados da 

dupla diferença de fase da portadora. Nesta etapa, as componentes da base e a 

ambigüidade flutuante são obtidas. Na fixação da ambigüidade (dupla diferença de 

fase), a solução é aprimorada por meio de testes estatísticos: o de Fisher sobre os 

coeficientes das menores variâncias e o Qui-quadrado sobre a variância a posteriori 

(MONICO, 2000). 

Os programas comerciais apresentam geralmente módulos para o ajustamento 

simultâneo dos dados utilizando-se a dupla diferença de fase. Os dados de entrada 

(observações) são as componentes ∆x, ∆y e ∆z, obtidas no processamento das 

bases, e as respectivas matrizes variância-covariância (MVC). Os parâmetros 

desconhecidos são as coordenadas cartesianas dos pontos observados, que são 

determinados pelo MMQ. 

Após o ajustamento, os resultados são testados sobre a existência de erros 

grosseiros. A detecção e eliminação destes erros é um procedimento necessário 

para avaliar a qualidade do ajustamento. Os métodos implementados nos programas 

comerciais permitem localizar a maioria dos erros envolvidos nos levantamentos. 

Geralmente o método implementado é o teste τ (teste tau) o qual utiliza os resíduos 

padronizados. 
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As coordenadas geodésicas obtidas nos processamentos e ajustamentos são 

avaliadas pela análise estatística dos resíduos em relação às coordenadas de 

referência. Para cada ponto são obtidos os resíduos em latitude, longitude e altitude 

geométrica. 

Poucos são os programas comerciais que permitem a intervenção do operador nas 

fases de processamento e ajuste dos levantamentos GPS. Esta intervenção se faz 

necessária, quanto se deseja ter um melhor controle dos resultados, interferindo na 

escolha dos satélites a serem considerados, na definição dos métodos de 

processamento e ajuste, na escolha, e aplicação ou não dos modelos ionosféricos e 

troposféricos.  

 

 

5.1.8 A modernização do GPS 

 

 

A Casa Branca, na busca pela modernização do GPS, elaborou um documento no 

final de 2004 que estabelece novas diretrizes e implementações para os sistemas de 

posicionamento, navegação e tempo (PNT) baseados em satélites. Estão inclusos 

neste meio não somente a constelação de satélites GPS como também os demais 

sistemas de apoio mantidos pelo DoT (Departamento de Transportes dos EUA), 

como o sistema de apoio a aeronavegação WAAS (Wide Area Augmentation 

System) (IGS, 2005). 

As novas diretrizes confirmam a intenção do governo norte-americano em continuar 

suprindo usuários de todo o mundo com o serviço básico do sistema GPS de forma 

ininterrupta e gratuita, para uso civil e comercial, desde que para fins pacíficos. 

Reconhece, também, que o GPS tornou-se uma ferramenta de uso global, que 

atualmente é indispensável não somente para assuntos de segurança nacional, mas 

como também em vários setores da atividade econômica mundial. 

A modernização do sistema GPS tem ocorrido nos dois segmentos principais, 

segmento de controle e espacial, o que acarreta em elevados custos de 

implementação. 
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O sistema de controle continha inicialmente cinco estações terrestres pertencentes à 

Força Aérea dos EUA, localizadas em Colorado Springs (Estação de Controle 

Mestra), Hawai, Ascencion Islands, Diego Garcia e Kwajalein. Com o 

desenvolvimento e aprimoramento do sistema foram adicionadas outras estações a 

este segmento, pertencentes ao NIMA (National and Mapping Imagery Agency), 

conforme mostra a figura 12 (CUNNINGHAM et al. 1999). 

De acordo com SEEBER (2003, p. 231) as melhorias do segmento espacial se darão 

em especial na estrutura do sinal. Em que dois novos sinais civis adicionados aos 

satélites dos blocos IIR e IIF. O primeiro já realizado, pela modulação do código C/A 

na portadora L2, recebeu a denominação de L2C. O segundo será baseado sobre 

uma nova portadora, denominada L5, cuja freqüência é de 1.176,45 MHz, no 

domínio espectral do ARNSs (Aeronautical Radio Navigation Services – Serviço de 

Rádio Navegação da Aeronáutica) e, na modulação do código C/A na portadora L2. 

Melhores precisões para as medidas de fase de batimento e, rastreamentos mais 

acurados da portadora serão alcançados com esta nova concepção. A figura 14 

mostra um resumo do que será a nova estrutura dos sinais GPS para uso civil. 

 

 

Figura 14 - Estrutura dos sinais GPS após a moderni zação (MONICO, 2000) 

 

Dando início as melhorias previstas para o segmento espacial, a versão atualizada 

do IIR designado de IIR-M (Modernizado), que incorpora o segundo código civil 

(L2C), foi lançado em 26 de setembro de 2005, estando ativo desde 16 de dezembro 

do mesmo ano (satélite 17, posição orbital C4).  
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Os benefícios do novo sinal poderão ser sentidos pelos usuários com o novo satélite 

(figura 15) em operação, não sendo necessário que toda a constelação transmita a 

L2C. Este é o primeiro satélite de um total de 8 previstos para o Bloco IIR-M. Outros 

2 satélites do Bloco IIR-M estão previstos para serem lançados: um no segundo 

semestre de 2006 (satélite 15) e outro em abril de 2007 (satélite 16) (GPS, 2006).  

 

 

Figura 15 – Satélite do Bloco IIR-M 

 

Segundo SEEBER (2003), estão previstas as seguintes melhorias no sistema GPS: 

� Navegação autônoma (Auto-Nav) dos satélites dos Blocos IIR e IIF; 

� Inserção da SD (Selective Denial – Proibição Seletiva), apesar de que ainda 

não está claro como esta será colocada em prática; 

� Extensão do controle do GPS a membros da comunidade civil; e 

� Utilização de coordenadas ITRF nas estações de monitoramento. 
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Com a inserção destas melhorias, nos segmentos de controle e espacial, espera-se 

que a precisão da medida de uma simples pseudodistância – denominada de Signal-

in-Space-Range-Error (SISRE) – fique abaixo de 1,5m. Isto corresponde a um erro 

de posição de aproximadamente 3,0m. No entanto, progressos adicionais são 

esperados com a inclusão da nova freqüência L5 e a capacidade de comunicação 

entre os satélites do Bloco IIF (SEEBER, 2003, p. 233). 

A nova freqüência de uso civil L5, cujo maior objetivo é o apoio à navegação de 

aeronaves, ainda está longe de se tornar realidade. Deverá estar inserida nos 

satélites do Bloco IIF. A freqüência L5 facilitará o rastreamento de sinais e 

possibilitará processamentos utilizando três ondas portadoras, mas para que o 

usuário tenha acesso aos seus benefícios, será necessário que toda a constelação 

transmita sinais nessa freqüência, o que não deve ocorrer tão cedo. Na atual taxa de 

renovação dos satélites GPS, todos os sinais civis estarão disponíveis para a 

operacionalidade inicial em 2010, e para a operacionalidade total aproximadamente 

em 2013.  

 

 

5.2 SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GLOBAL POR SATÉLITE - GLON ASS 

 

 

O GLONASS (Global’naya Navigatsionnay Sputnikovaya Sistema - Sistema de 

Navegação Global por Satélite) foi desenvolvido pela ex-URSS, no início dos anos 

1970, sendo atualmente mantido pelo governo Russo através da Russian Federation 

Space Force e tem como principal objetivo proporcionar posicionamento 3D, 

velocidade e tempo em todo o globo (GLONASS, 2005). 

Da mesma forma que o sistema GPS, o sistema GLONASS também é composto por 

três segmentos: o espacial, de controle e de usuários.  
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5.2.1 Segmento Espacial 

 

 

O segmento espacial foi planejado para uma constelação de 24 satélites ativos e um 

de reserva. Os satélites são divididos em três planos orbitais separados de 120º e 

com inclinação de 64,8º em relação ao plano do equador. Cada plano orbital contém 

8 satélites igualmente espaçados (intervalos de 45º). As órbitas apresentam uma 

altitude de aproximadamente 19.100 km e período orbital de 11 horas e 15 minutos. 

Este segmento, atualmente (agosto/06) é composto de apenas 17 satélites, estando 

14 em atividade (8 satélites no plano I, nenhum no plano II e 6 satélites no plano III) 

(GLONASS, 2006).  

 

 

5.2.2 Segmento de Controle e Monitoramento 

 

 

O segmento de controle e monitoramento encontra-se totalmente em território 

Russo. Ele é composto pelo sistema de controle central, também chamado de 

Golitsyno - 2, na região de Moscou e pelas estações de comando e rastreio, 

localizadas em St. Petersburg, Ternopol, Eniseisk e em Komsomolsk-na-Amure 

(GLONASS, 2005). 

As estações de comando rastreiam os satélites GLONASS obtendo informações de 

distância e telemetria de cada um. Estes dados são enviados e processados no 

sistema de controle central para a determinação do estado do relógio do satélite e 

de suas órbitas. As estações de comando recebem as informações processadas e 

as retransmitem para cada satélite para que sejam atualizadas as mensagens de 

navegação.  

Cada satélite GLONASS é equipado com refletores a laser que periodicamente são 

rastreados e calibram os dados de distância entre as estações e os satélites.  
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5.2.3 Segmento do Usuário 

 

 

O segmento do usuário é composto pelas antenas e receptores que tem como 

função determinar posições, velocidades e obter tempo com grande precisão. 

Alguns fabricantes de equipamentos (como por exemplo: a TOPCON e a LEICA) 

produzem receptores capazes de rastrear simultaneamente satélites GPS e 

GLONASS, o que torna possível à integração dos dois sistemas.  

 

 

5.2.4 Características dos Sinais GLONASS 

 

 

O sistema GLONASS, assim como o GPS, também transmite sinais em duas bandas 

(Ll e L2). Porém, diferente do GPS, onde todos os satélites apresentam as mesmas 

freqüências, no GLONASS cada satélite apresenta a sua própria. As freqüências 

GLONASS são definidas a partir de uma freqüência central dos canais, dadas por 

(MONICO, 2000): 

                                              L1 = 1602+0,5625* n (MHz).    

                                              L2 = 1246+0,4375 * n (MHz), 

Onde (n = 1, 2, 3, ..., 24)  são os números do canal da cada satélite. 

Entretanto, a radioastronomia atua nas bandas de 1610,6 a 1613,8 MHz, 

freqüências que ocorrem nos canais de 15 a 24 da banda L1, para evitar a 

interferência nestas freqüências, estes canais não estão sendo utilizados, sendo 

substituídos pelos canais de satélites localizados em posições antípodas, evitando 

assim que satélites com as mesmas freqüências estejam visíveis ao mesmo tempo. 

 

 

(32) 

(33) 
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Assim como no GPS, existem dois códigos no GLONASS: o código C/A, disponível 

para todos os usuários civis com freqüência de 0,511 MHz, e o código P, para 

usuários autorizados com freqüência de 5,11 MHz, ambos são modulados na 

portadora L1 e na portadora L2 é modulado somente o código P. Estes códigos são 

os mesmos para todos os satélites GLONASS (MONICO, 2000).  

 

 

5.2.5 Modernização do Sistema GLONASS 

 

 

Houve vários acontecimentos com o GLONASS desde a queda da União Soviética. 

O governo da emergente Federação Russa teve vários obstáculos financeiros a 

serem superados, mas pode agora, sustentar plenamente o programa GLONASS 

com a ajuda de outros países, como a China. 

Além disso, recentemente Rússia e Estados Unidos assinaram um tratado de 

cooperação que manterá a compatibilidade e avanços na interoperabilidade entre os 

sistemas para propósitos civis e garantindo a continuidade da disponibilidade desse 

serviço mundialmente e sem custo para os usuários (Esse acordo pode ser lido na 

íntegra em www.state.gov/r/pa/ prs/ps/2004/39748. htm) (US, 2005). 

Os novos satélites GLONASS-M, que estão sendo lançados atualmente, incorporam 

sistemas avançados de engenharia e têm vida útil de 7 anos. Os satélites 

GLONASS-M já possuem o segundo código civil. Para surpresa de muitos, a adição 

do segundo código civil nos satélites GLONASS está à frente do planejado código 

L2C dos satélites do sistema GPS.  

Uma nova geração de satélites, chamados de GLONASS-K terá vida útil de 10 a 12 

anos. Três novos satélites GLONASS-K com adição da terceira freqüência de uso 

civil foram lançados em 25 de dezembro de 2005, aumentando o número de 

satélites GLONASS em órbita. Está previsto o lançamento de mais três satélites em 

dezembro de 2006. Segundo previsões do governo Russo espera-se que até 2012 

estejam em operação 25 satélites (GLONASS, 2006).  
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5.3 GALILEO 

 

 

GALILEO é o projeto de navegação por satélite, lançado pela União Européia (UE) e 

Agência Espacial Européia (ESA) no início de 2002. Ele é a versão aprimorada do 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).  

Fruto de um projeto conjunto da Agência Espacial Européia, da Comissão Européia 

e da Organização Européia para a Segurança da Navegação Aérea, o EGNOS 

constitui-se de três satélites geoestacionários e uma rede de estações terrestres que 

transmitem um sinal contendo informações sobre a confiança e acuracidade dos 

sinais enviados pelo GPS ou GLONASS (GALILEO, 2004).   

O GALILEO não será controlado por Forças Armadas, será interoperável com o GPS 

e o GLONASS, oferecendo dupla freqüência como padrão. Garantirá a 

disponibilidade do serviço, sobretudo nas circunstâncias mais extremas e informará 

aos usuários dentro de segundos qualquer falha no sistema. Isto será importante 

para as aplicações onde a segurança é essencial (GALILEO, 2004). 

O GIOVE-A (Galileo In-Orbit Validation Element - Elemento de Validação em Órbita 

GALILEO), foi lançado, em 28 de dezembro de 2005, por um foguete Soyuz-Fregat a 

partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão (GALILEO, 2006). O GIOVE-A é 

um satélite de validação com cerca de 600 kg que será responsável durante a sua 

missão de dois anos por: 

• Assegurar o uso das freqüências alocadas ao sistema GALILEO pela União 

Internacional de Telecomunicações; 

• Validar tecnologias críticas de navegação de futuros satélites operacionais 

GALILEO; 

• Caracterizar a radiação ambiental das órbitas planejadas para a constelação 

GALILEO. 

Entre 2006 e 2008 serão lançados outros satélites para validar o sistema espacial e 

testar as estações terrestres. A fase de validação se estenderá de 2008 a 2010, 

quando deverão estar em órbita todos os satélites previstos (GALILEO, 2006). 
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O sistema GALILEO por completo consistirá de 30 satélites (27+3 sobressalentes 

operacionais), posicionados em três planos médios circulares da órbita da Terra a 

23.616 km acima da superfície terrestre, e com uma inclinação dos planos orbitais 

de 56 graus em referência ao plano equatorial. Haverá dois centros de controle no 

território europeu. Os dados serão fornecidos por uma rede global de vinte estações 

de monitoramento (GALILEO, 2004).  

 

 

5.4 GNSS 

 

 

O GNSS - Sistema Global de Posicionamento e de Navegação por Satélite (Global 

Navigation Satellite System) surgiu em 1960 com o lançamento nos Estados Unidos 

do primeiro satélite Transit. É um sistema que permite a localização geográfica de 

um ponto em qualquer parte do mundo, e engloba os sistemas de navegação 

atualmente disponíveis: GPS, GLONASS e, em um futuro muito próximo, o 

GALILEO.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Comitê de Uso Pacífico do 

Espaço, estabeleceu um Comitê Internacional sobre os Sistemas Globais de 

Navegação por Satélite (GNSS). Os objetivos principais do Comitê são estimular 

ações coordenadas entre os mantenedores dos sistemas GNSS para garantir a 

compatibilidade e interoperabilidade entre os sistemas; estimular e promover a 

introdução e utilização do posicionamento por satélite para auxiliar na integração do 

GNSS nos serviços de infra-estrutura; além de endereçar futuras necessidades dos 

usuários para o desenvolvimento de aplicações GNSS (ONU, 2005). 

Segundo o documento, são metas do Comitê GNSS: 

• Estimular estudos relacionados ao desenvolvimento de modelos ionosféricos 

e a utilização da tecnologia em benefício dos países africanos; 

• Desenvolver projetos de agricultura, saúde e mapeamento de vetores de 

disseminação de doenças, principalmente na África; 

• Estabelecer uma rede de referência africana, uma infra-estrutura para 

utilização do DGNSS (GNSS diferencial) e 

• A densificação das Estações de Referencia de Operação Contínua nas áreas 

do SIRGAS. 
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CAPÍTULO - 6 ESTIMATIVA DE PARÂMETROS DE TRANSFORMA ÇÃO 

 

 

Em função dos sistemas geodésicos adotados na implantação do Sistema SIGNOS 

pela SABESP, foram necessários, entre outras, cumprir duas etapas essenciais - 

uma planimétrica e outra altimétrica: 

1) A compatibilização planimétrica será tratada neste capítulo e envolve somente 

a área compreendida pelo município de São Paulo em função do aproveitamento da 

base cartográfica existente e referenciada ao sistema Córrego Alegre. Para o 

aproveitamento integral dessa base cartográfica em meio digital, foi necessário 

estimar parâmetros locais de transformação entre os sistemas Córrego Alegre e 

SAD-69. A Estimativa de novos parâmetros se justifica, em função da cartografia 

resultante da transformação usando os parâmetros oficiais (IBGE), no município de 

São Paulo, apresentar deslocamentos da ordem de 4 a 5 metros em relação à 

cartografia gerada a partir de restituição aerofotogramétrica, realizada pela empresa 

Base Aerofotogrametria S/A, nos municípios vizinhos a São Paulo; 

2) A compatibilização altimétrica será tratada no capítulo 7 onde foram 

determinadas as diferenças altimétricas existentes entre as redes referenciadas ao 

Marégrafo de Torres e as referenciadas ao Marégrafo de Imbituba. E assim 

determinar os valores da transformação de todo o banco de dados altimétricos da 

SABESP na RMSP.  

 

 

6.1 Compatibilização da Base Cartográfica da SABESP  

 

 

Uma informação definida por coordenadas em um sistema geodésico pode ser 

transformada para outros, desde que sejam conhecidos os parâmetros que os inter-

relacionam.  
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Partindo-se do principio de que a amostragem feita pelo IBGE11 para a determinação 

dos parâmetros de transformação entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69 não é 

representativa para todo o território nacional, este trabalho mostra o problema 

gerado pelo uso destes parâmetros na região compreendida pelo município de São 

Paulo.  

Antes da realização deste trabalho, foram consultados outros trabalhos que 

propunham a estimação de parâmetros entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69. 

Nenhum deles atendeu ao padrão de exatidão cartográfica (PEC “A”) adotado pela 

SABESP. Entre os trabalhos consultados, destaca-se: 

• BLITZKOW e LAZZARO (1988) – Calculou parâmetros válidos para o Estado 

de São Paulo, estimados a partir de 32 vértices com coordenadas nos sistemas 

Córrego Alegre e SAD-69. Estes parâmetros correspondem a três translações, do 

sistema Córrego Alegre para o sistema SAD-69, derivadas da aplicação do princípio 

dos mínimos quadrados e das equações de Molodensky: TX = -149,89 m; TY = 

+177,33 m; TZ = +34,58 m.  

• DALAZOANA (2001), em sua dissertação de mestrado, calculou parâmetros 

válidos para o Estado de São Paulo, estimados a partir de cerca de duas dezenas 

de vértices com coordenadas nos sistemas Córrego Alegre e SAD-69. Estes 

parâmetros correspondem a: TX = -141,994 m; TY = +166,697 m; TZ = +33,346 m. 

Os trabalhos acima citados, por terem caráter estadual, ou seja, envolvam uma área 

muito grande, apresentam, nos resultados obtidos, valores de desvios-padrão muito 

elevados, possivelmente em função das distorções presentes nas redes geodésicas 

consideradas. Por isso as transformações advindas destes parâmetros, não 

atendem as exigências do padrão cartográfico estabelecido.  

Em outro trabalho mais recente PACILEO NETTO et al (2003) propõe parâmetros de 

transformação entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69, válidos para a Região 

Metropolitana de São Paulo (área de atuação da empresa ELETROPAULO). Estes 

parâmetros, se considerados para cartografia na escala 1:2000, atendem, na parte 

planimétrica, ao PEC “B. Os parâmetros propostos são: TX = -147,44 m; TY = 

+177,33 m; TZ = +38,23 m. 

 

                                                           
11 O IBGE calculou parâmetros baseado nos dados do Vértice Chuá (ponto origem), não modelando as 
distorções, em função da baixa precisão das redes clássicas, para o restante do País. 
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Deste modo, foram ocupados, com GPS, pontos da rede clássica do SCM visando: 

� Determinar parâmetros de transformação entre estes sistemas geodésicos, 

para o município de São Paulo, em que os produtos cartográficos originários desta 

transformação, atendam aos Padrões de Exatidão Cartográfica (PEC) exigidos pela 

legislação vigente; 

Foram realizados os seguintes testes: 

� O primeiro teste consistiu na determinação de sete parâmetros (três 

translações, três rotações e um fator de escala).  

� O segundo teste consistiu na determinação de três translações, obtidas 

através da média aritmética das diferenças das coordenadas cartesianas entre os 

dois referenciais, com ajustamento pela aplicação do MMQ.  

 

 

6.1.1 Definição dos Vértices a serem reocupados 

 

 

As informações referentes aos vértices localizados na RMSP foram obtidas junto ao 

Departamento de Cartografia da SABESP. Estas informações consistem de 

monografias (figura 16) contendo as coordenadas horizontais (UTM) e verticais dos 

vértices, bem como o itinerário e localização dos mesmos. Estes vértices fazem 

parte do Sistema Cartográfico Metropolitano, onde as posições horizontais estão 

associadas ao sistema de referência Córrego Alegre e as verticais, correspondem às 

altitudes ortométricas, referenciadas ao Datum vertical Marégrafo de Torres - RS.  

A primeira análise foi realizada com a impressão da planta da rede geodésica da 

SCM, sobreposta ao perímetro do município de São Paulo. Contudo, foram 

escolhidos vértices eqüidistantes, em média, de 10 km e em seguida analisadas, 

uma a uma, as monografias dos mesmos, a fim de verificar o acesso e a localização 

dos mesmos. 
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      Figura 16 – Exemplo de Monografia de Vértices  da Rede Clássica do SCM 
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Para a localização dos vértices foram utilizados documentos e materiais distintos, 

como: 

� Monografias  - (Fornecem as coordenadas UTM e o itinerário para localização 

do vértice); 

� Cartas da EMPLASA (escala 1:10.000) -  (Permitem o planejamento das 

rotas a seguir); 

� GPS de navegação  - (Instrumento indispensável na localização dos vértices. 

Indica de maneira consistente a posição dos mesmos com erro posicional de 

aproximadamente 10 m). 

De acordo com o planejamento feito em função da localização geográfica, foram 

selecionados 52 vértices do SCM para serem vistoriados. A maioria deles, 

distribuídos no município de São Paulo, e em alguns casos situados em áreas que 

margeiam o perímetro do município, porém localizados fora dele.  

A vistoria planejada a priori, esbarrou no problema da antigüidade e falta de 

manutenção dos vértices implantados nas décadas de 1970 e 1980, dificultando, 

assim, as suas localizações devido à expansão urbana que provoca alterações na 

geometria das quadras e nos nomes dos logradouros descritos nas monografias. 

O tempo para localização e vistoria dos vértices, inicialmente previsto para uma 

semana utilizando-se 2 equipes, foi de 15 dias úteis, devido principalmente ao fato 

de muitos vértices estarem destruídos, estarem em lugares não apropriados para 

rastreamento GPS ou por não terem sido encontrados.   

Dos 52 vértices vistoriados, 11 estavam destruídos (V2016, V3045, V3139, V 3143, 

V3156, V3179, V3194, V3491, V3523, V3530 e V3539); 14 vértices não foram 

localizados (V2010, V2068, V3125, V3126, V3132, V3154, V3157, V3167, V3195, 

V3379, V3398, V3490, V3495 e V3511) e 3 estavam inutilizados devido a diversos 

fatores (V3013 – erro nas coordenadas constantes na monografia; V3174 – 

impossível de ser utilizado em função da construção de muro de alvenaria próximo 

ao marco; V3494 – remanejamento, do mesmo, efetuado pelo proprietário do imóvel 

onde se encontra implantado). 

Após as vistorias, foram escolhidos 24 vértices distribuídos por toda área geográfica 

do município de São Paulo e separados de uma distância inferior a 15 km (6 destes 

vértices pertencem à rede GPS da SABESP). 
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A Figura 17 mostra a disposição geográfica dos Vértices da rede clássica do SCM 

encontrados e considerados neste trabalho: 

 

Figura 17 – Distribuição espacial dos Vértices util izados  

 

A Tabela 5 apresenta os 24 vértices do SCM, referenciados ao sistema Córrego 

Alegre, utilizados nesta pesquisa. 
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Tabela 5 – Vértices do SCM ocupados com GPS (Coordenadas em metros) 

Sistema Córrego Alegre Vértices 
Norte (N) Leste (E) Altitude (h)* 

V2017 7386562,640 323055,320 931,775 
V2020 7374762,820 336459,320 863,236 
V2022 7394766,790 338292,110 812,557 
V2060 7395130,890 359892,270 847,774 
V3021 7393084,080 342419,140 841,691 
V3031 7386674,760 344865,400 826,546 
V3043 7378212,550 326586,980 823,392 
V3070 7394341,360 353413,720 840,161 
V3097 7399638,140 314696,280 784,558 
V3142 7368063,720 316638,570 804,750 
V3148 7358563,270 318065,250 818,583 
V3161 7349483,330 319341,140 804,434 
V3173 7366466,490 327831,690 841,303 
V3190 7354713,020 332977,500 796,670 
V3245 7414156,080 339688,640 1128,482 
V3247 7410241,820 322047,560 855,451 
V3279 7408032,620 354197,970 820,051 
V3493 7376699,590 316714,450 842,368 
V3514 7403207,490 338578,060 753,245 
V3516 7400609,050 329754,110 834,928 
V3519 7396423,980 324944,910 859,543 
V3526 7400543,070 348002,300 821,588 
V3542 7393148,830 337003,780 836,333 
V3558 7383030,620 339153,830 781,111 

 

*O vértice Córrego Alegre foi destruído (duplicação da estrada de rodagem), não 

sendo possível, portanto verificar a ondulação geoidal no ponto Datum.  

Assim, tendo as altitudes geométricas em SAD-69 (obtidas com GPS), obtiveram-se 

as altitudes geométricas em Córrego Alegre utilizando-se o Software Pathfinder 

Office 2.90 da TIMBLE e o modelo EGM 9612 até o grau e ordem 180. 

Possivelmente os valores da altitude geométrica, em Córrego Alegre, obtidos desta 

transformação, não estejam corretos, mas isto não afeta a compatibilização 

planimétrica resultante da utilização destes valores (esta premissa foi verificada 

utilizando as equações simplificadas de Molodenski e os valores de translação 

planimétrica foram praticamente os mesmos da utilização das coordenadas 

cartesianas). Optou-se pela utilização das coordenadas cartesianas, no intuito de 

comparar os parâmetros obtidos com os parâmetros oficiais (IBGE).  

                                                           
12 EGM96 - Modelo Global do Campo Gravitacional Terrestre  
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6.1.2 Reocupação dos vértices do SCM com receptores  GPS 

 

 

Na determinação das coordenadas com GPS, utilizou-se o método de 

posicionamento relativo empregando a fase da portadora para as observações.  

Os equipamentos utilizados (figura 18) foram os da marca TOPCON modelo 

LEGACY com dupla freqüência (L1 e L2).  

 

Figura 18 – GPS TOPCON LEGACY 
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Os vértices de referência (Base) utilizados foram: P1 e P6 (USP), BGAT (Base Alesi 

Teodolini), M8PMM (Prefeitura Municipal de Mairiporã), VB02BASE (Localizado na 

Sede da Empresa Base Aerofotogrametria), M05USP (Vértice GPS localizado no 

Campus da USP próximo ao IPT) e VB2025 (Vértice da rede GPS da SABESP 

localizado em São Bernardo do Campo) todos referenciados à rede GPS do Estado 

de São Paulo (As coordenadas no Datum SAD-69 são referidas a maio/96, portanto 

anteriores ao ajustamento efetuado pelo IBGE em junho do mesmo ano). 

Para cada vetor foram realizadas duas seções de observações de aproximadamente 

uma hora, com um ângulo de corte de 15º e uma taxa de observação de 5 

segundos. 

O trabalho de reocupação dos vértices escolhidos teve início no mês de fevereiro de 

2004 e término ao final de abril do mesmo ano. Nas reocupações utilizaram-se 3 

equipes compostas por um técnico e um auxiliar.  

As seções em cada vértice foram observadas com um intervalo de pelo menos 4 

horas a fim de se rastrear satélites diferentes.  

As alturas das antenas foram mensuradas no início e no fim de cada seção de 

rastreio. 

Além da altura das antenas, também foram anotados em formulário próprio: o nome 

da estação ocupada, o horário de início e do fim do rastreio, o equipamento e antena 

utilizada e as condições do rastreio. 

A figura 19 representa um exemplo da folha de campo onde são anotados, todos os 

dados necessários à ocupação e processamento do rastreio GPS, bem como o 

nome do operador, o equipamento utilizado e as condições meteorológicas.  
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Figura 19 – Exemplo do formulário utilizado nas ocu pações GPS 

 

A figura 20 mostra, de maneira esquemática, os vértices do SCM ocupados nesta 

pesquisa. 
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Figura 20 – Esquema da Reocupação dos vértices da r ede clássica com GPS 

S/ESCALA 
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6.1.3 Campanhas GPS 

 

 

Foram realizadas 13 Campanhas GPS no período de 27/02/2004 a 29/04/2004, 

formando uma rede de pontos mostrada na figura 20. As campanhas realizadas 

foram: 

• Dia Juliano 58 (27/02/2004)  - Neste dia foram ocupados vértices na Vila 

Formosa (V3021) (figura 21), no Bairro do Jaçanã (V3514), no Bairro Casa Verde 

Alta (V3516), no Alto da Lapa (V3519) e na Mooca (V3542). Os vértices de 

referência utilizados foram: M8 PMM e VB02BASE. 

 

 
Figura 21 – Vista e detalhe do Vértice 3021 

 

• Dia Juliano 62 (02/03/2004)  – Neste dia foram ocupados vértices na Vila 

Medeiros (V3013), em Itaquera (V3070) (figura 22) e em Ermelino Matarazzo 

(V3526). Os vértices de referência utilizados foram: BGAT e VB02BASE. O V3013 

foi descartado por apresentar diferenças, nas coordenadas constantes na 

monografia, da ordem de 13 metros, quando comparadas com os valores obtidos 

nas observações GPS. 
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Figura 22 – Vista do Vértice 3070 

 

• Dia Juliano 99 (08/04/2004) – Neste dia foram ocupados vértices no Bairro 

do Morumbi (V2017) (figura 23) e Itapecerica da Serra (V3494). Os vértices de 

referência utilizados foram: BGAT, VB02BASE e M05USP. No processamento, dos 

dados do V3494, verificaram-se diferenças acentuadas nas suas coordenadas. 

Consultado o proprietário do terreno, onde o vértice se encontra implantado, 

descobriu-se que o mesmo foi deslocado em cerca de 30 metros e por isso foi 

desconsiderado.  

 

 
Figura 23 – Vista do Vértice 2017 
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• Dia Juliano 103 (12/04/2004) –  Neste dia foram ocupados vértices em 

Interlagos (V3043) e no km 14,5 da Rodovia Anchieta (V3558) (figura 24). Os 

vértices de referência utilizados foram: BGAT, VB02BASE e M05USP. 

 

 
Figura 24 – Vista e detalhe do Vértice 3558 

 

• Dia Juliano 106 (15/04/2004) – Neste dia foi ocupado o vértice V3493, em 

Itapecerica da Serra (figura 25), próximo da divisa com São Paulo. Os vértices de 

referência utilizados foram: VB02BASE e M05USP.  

 

 
Figura 25 – Vista e detalhe do Vértice 3493 
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• Dia Juliano 107 (16/04/2004) – Neste dia foi ocupado o vértice V3245 em 

Mairiporã (figura 26), próximo da divisa com São Paulo. Os vértices de referência 

utilizados foram: VB02BASE e VB 2025.  

 
Figura 26 – Vista do Vértice 3245 

 

• Dia Juliano 110 (19/04/2004)  – Neste dia foram ocupados vértices em Embu-

Guaçu (V3142) (figura 27) e Cipó-Guaçu (V3148). Os vértices de referência 

utilizados foram: VB02BASE e M05USP. 

 

 
Figura 27 – Vista e detalhe do Vértice 3142 
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• Dia Juliano 111 (20/04/2004)  – Neste dia foi ocupado o vértice V3173 em 

Parelheiros (figura 28). Os vértices de referência utilizados foram: VB02BASE e 

M05USP.  

 

 
Figura 28 – Vista e detalhe do Vértice 3173 

 

• Dia Juliano 113 (22/04/2004) – Neste dia foram ocupados vértices em Perus 

(V3247) (figura 29) e em Itapecerica da Serra (V3493). Os vértices de referência 

utilizados foram: VB02BASE, BGAT, P1e P6 (USP). 

 
Figura 29 – Vista e detalhe do Vértice 3247 
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• Dia Juliano 114 (23/04/2004)  – Neste dia foi ocupado o vértice V3190 no 

Bairro da Colônia em Parelheiros (figura 30). Os vértices de referência utilizados 

foram: BGAT, VB02BASE e M05USP.  

 

 
Figura 30 – Vista e detalhe do Vértice 3190 

 

• Dia Juliano 117 (26/04/2004)  – Neste dia foi reocupado o vértice V3148 em 

Cipó-Guaçu (figura 31). Os vértices de referência utilizados foram: BGAT, 

VB02BASE e M05USP.  

 
Figura 31 – Vista e detalhe do Vértice 3148 
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• Dia Juliano 118 (27/04/2004)  – Neste dia foi ocupado o vértice V3097 em 

Osasco (figura 32). Os vértices de referência utilizados foram: BGAT e VB02BASE.  

 

 
Figura 32 – Vista e detalhe do Vértice 3097 

 

• Dia Juliano 120 (29/04/2004)  – Neste dia foi ocupado o vértice V3161 em 

Cipó-Guaçu (figura 33). Os vértices de referência utilizados foram: BGAT, 

VB02BASE e M05USP.  

 

 
Figura 33 – Vista e detalhe do Vértice 3161 
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6.1.4 Outros vértices utilizados 

 

 

Além das 13 campanhas GPS efetuadas, onde foram ocupados 18 vértices da rede 

clássica do SCM, também foram utilizados seis vértices comuns às duas redes 

geodésicas (Rede GPS da SABESP e Rede Clássica do SCM). Estes 6 vértices 

foram reocupados pela SABESP em 1993 passando a integrar a Rede GPS da 

SABESP na RMSP: 

O vértice V2020 do SCM (figura 34), localizado no km 22 da Rodovia dos Imigrantes, 

foi renomeado para VB2023.  

 

 
Figura 34 – Vista e detalhe do Vértice 2020 

 

• O vértice V2022 do SCM (figura 35), localizado no Bairro da Mooca, foi 

renomeado para VB1005. 
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Figura 35 – Vista do Vértice 2022 

 

• O vértice V2060 do SCM, localizado no Reservatório da SABESP em Ferraz 

de Vasconcelos (figura 36), foi renomeado para VB2046. 

 

 
Figura 36 – Vista e detalhe do Vértice 2060 
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O vértice V3031 do SCM, localizado na caixa d’água sobre o escritório Reservatório 

da SEMASA no Bairro de Camilópolis em Santo André (figura 37), foi renomeado 

para VB2082.  

 

 
Figura 37 – Vista e detalhe do Vértice 3031 

 

• O vértice V3247 do SCM, localizado no Reservatório da SABESP em Perus 

(figura 38), foi renomeado para VB2057. 

 

 
Figura 38 – Vista e detalhe do Vértice 3247 
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• O vértice V3279 do SCM, localizado na escola EEPG Professor Vicente Melro 

em Guarulhos (figura 39), foi renomeado para VB2054. 

 

 
Figura 39 – Vista e detalhe do Vértice 3279 

 

 

6.1.5 Processamento e ajustamento dos dados GPS 

 

 

Após o término das observações de campo, cada conjunto de arquivos que 

compõem uma sessão de observação foi transferido para um computador, onde 

estão instalados os programas de processamento. 

As informações coletadas nos receptores GPS foram processadas com o programa 

GPSURVEY 2.35 da TRIMBLE desenvolvido pela Trimble Navigation, para ser 

utilizado nas diversas fases de levantamentos com GPS. 

O programa é composto por vários módulos, sendo descritos sucintamente na tabela 

6 (TRIMBLE,1998).  

No processamento dos dados GPS foi utilizado nesta pesquisa o módulo WAVE. O 

módulo WAVE (Weighted Ambiguity Vector Estimator) realiza o processamento das 

linhas de base definidas no projeto. 
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A análise e processamento dos dados, além de seguir as instruções do fabricante, 

incluíram a preocupação com as linhas de base independentes, datum e conversões 

corretas entre os sistemas de referência. 

 

Tabela 6 – Módulos do programa comercial GPSURVEY 

Módulo /Programa Função 

GPSurvey Desktop Acessa todos os menus do programa GPSurvey. 

Project Manager Gerencia os projetos criados no programa. 

Plan e Quick Plan Permite planejar trabalhos, possibilitando estimar as posições dos 

satélites da constelação GPS, utilizando efemérides transmitidas. 

GPLoad Permite realizar a entrada de dados brutos das seguintes formas: 

Receptores, ou coletores de dados; Arquivos RINEX; e Mediante 

arquivos de bases já processados. 

Check-in Associação de dados com o projeto, realizando tarefas como: 

Verificação de erros; Edição de campos de informação dos dados; 

Junção de resultados de linhas de base, com base em outros 

processamentos; e Checagem automática de dados depois da 

transferência. 

WAVE Realiza o processamento de cada linha de base nos métodos: 

estático, estático rápido, cinemático e (stop-and-go). 

TRlMNETPlus Ajustamento de rede pelo método dos mínimos quadrados dos 

vértices rastreados simultaneamente. 

Network Map Permite a visualização gráfica das linhas de base que formam a 

rede; edição das informações das estações e verificação de erros 

de fechamento. 

Utilities Este menu realiza algumas tarefas como: Verificação do sistema do 

computador; Criar relatórios do processamento no formato ASCII; 

Exportação de dados para o formato DXF; e Editor de antenas. 

GPTrans Transformação de coordenadas e de sistemas de referência. 
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Neste trabalho, utilizando o módulo WAVE, foi definido e testado um conjunto de 

valores de ambigüidade, sendo que a solução mais provável foi aquela que 

proporcionou fator de variância a posteriori mínimo.  Para analisar esta condição, foi 

verificado se o segundo melhor conjunto não proporcionou valor de variância a 

posteriori muito próximo ao da solução escolhida; a partir disso, calculou-se a razão 

entre os valores de variância a posteriori do segundo conjunto pelo do primeiro 

conjunto de candidatos escolhidos. Convém ressaltar que quanto maior o valor da 

razão, mais confiável será a solução, visto que, em termos estatísticos, esta razão 

segue a distribuição F, pois trata da razão entre duas variâncias independentes 

(MONICO, 2000). 

Para analisar o resultado dos processamentos, consideraram-se os valores em 

conjunto, ou seja, quando o Ratio13 é baixo e a variância e é alta, recomenda-se o 

questionamento dos resultados, reprocessando com novos parâmetros e uma 

análise mais detalhada (os valores ideais são os obtidos com o valor do Ratio >10 e 

fator de variância a posteriori mínimo). 

Durante o processamento das informações, procurou-se estabelecer alguns critérios 

necessários em um trabalho de precisão: 

� Para minimizar os efeitos do multicaminhamento, foi utilizado no processamento 

um ângulo de corte de 20º; 

� Todos os pontos foram processados com pelo menos duas estações de 

referência, obtendo-se pelo menos quatro vetores independentes; 

� Os satélites com perdas de ciclos foram eliminados do processamento; 

� Tomou-se sempre como satélite referência o de maior elevação; 

� Utilizou-se o modelo troposférico Hopfield em linhas bases superiores a 20 km ou 

quando o desnível entre os pontos observados era superior a 100 metros; 

                                                           
13 Ratio é uma avaliação estatística e representa a razão entre a segunda e a primeira melhor solução 
inteira da ambigüidade.  
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� Efemérides: transmitidas; 

� Todas as sessões foram calculadas pelo processamento diferencial estático 

empregando-se a seguinte estratégia: os vetores independentes foram escolhidos 

de forma a constituir poligonais. 

No processamento deu-se preferência ao modo manual, pois com este é permitido 

escolher a seqüência de vetores a serem processados. 

Neste trabalho, cada vetor foi observado em 2 sessões. Com isso tornou-se possível 

calcular as médias e desvios padrão, que possibilitam avaliar a qualidade das 

componentes dos vetores e estimar um valor único para cada componente e a 

respectiva precisão.  

Na tabela 7 são apresentados os valores dos desvios-padrão para cada vértice 

observado, nas coordenadas (latitude, longitude e altura geométrica). 

 

Tabela 7 – Desvio padrão nas coordenadas dos vértic es observados com GPS 

Vértices σσσσ Latitude (m)     σσσσ Longitude (m)           σσσσ h (m) 

V2017 0,006 0,006 0,005 

V3021 0,009 0,005 0,002 

V3043 0,004 0,004 0,003 

V3070 0,006 0,006 0,008 

V3097 0,025 0,020 0,066 

V3142 0,025 0,033 0,029 

V3148 0,009 0,009 0,013 

V3161 0,010 0,010 0,021 

V3173 0,015 0,015 0,024 

V3190 0,010 0,010 0,002 

V3245 0,024 0,015 0,032 

V3493 0,004 0,004 0,002 

V3514 0,003 0,003 0,002 

V3516 0,005 0,003 0,010 

V3519 0,005 0,005 0,007 

V3526 0,006 0,006 0,007 

V3542 0,004 0,005 0,007 

V3558 0,005 0,004 0,006 
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Terminada a etapa de processamento das sessões GPS, a etapa seguinte foi a fase 

do ajustamento das coordenadas. O programa de ajustamento empregado foi o 

TRIMNET PLUS, produzido pela mesma companhia do programa empregado para o 

processamento das observações. Este programa realiza o ajustamento 

tridimensional pelo método paramétrico. 

Foi considerado no ajustamento o erro na mensuração da antena de 2 mm e o erro 

de centragem da antena de 3 mm. 

No ajustamento é necessário estabelecer o referencial das estações envolvidas, o 

que é feito por meio das injunções, considerando as estações fixas ou fiduciais.  

Na figura 40 é apresentado, como exemplo, o resumo do processamento da 

campanha GPS realizada no dia Juliano 58 (27/02/2004). 

 

 
Figura 40 – Resumo do Processamento da observação c om GPS dos vértices V3021, V3514, 
V3516, V3519 e V3542 
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Dentre todas as observações GPS realizadas, apenas os vértices 3148 e 3493 foram 

reobservados, visto que na primeira observação, os resultados do processamento 

GPS não atingiram a precisão esperada e apresentaram diferenças da ordem de 

0,06 m (neste trabalho foram aceitas precisões melhores que 2 ppm). 

No ajustamento dos pontos foram utilizadas às observações dos componentes 

originais das linhas bases (Dx, Dy, Dz) transformadas em azimute, distância e 

diferença de elevação, associadas as matrizes de variância e covariância das 

observações. O processo de detecção de erros foi feito através do teste de 

hipóteses e análise da matriz de variância e covariância das observações. Estes 

testes foram realizados de maneira automática no programa GPSURVEY.  

No processamento também foram feitos verificações das bases com o fechamento 

das figuras geométricas (closure), o cálculo das injunções mínimas no ajustamento 

dos mínimos quadrados, além da verificação dos resíduos resultantes do 

ajustamento final, obtendo as precisões desejadas, garantindo confiança e 

homogeneidade às coordenadas dos pontos.  

 

 

6.1.6 Determinação dos parâmetros de transformação 

 

 

Após o ajustamento, as coordenadas geodésicas (WGS-84) obtidas para os pontos 

reocupados, foram transformadas em coordenadas cartesianas e referidas ao Datum 

SAD-69.  

As coordenadas obtidas das monografias, também foram transformadas em 

coordenadas cartesianas permanecendo, porém, no Datum Córrego Alegre. 

As transformações de coordenadas, entre diferentes data, foram obtidas através do 

programa GEOBASE 5.0 e as transformações em um mesmo Datum foram obtidas 

através de planilha eletrônica “Excel”, criada pelo autor, para efetuar estes cálculos 

(figuras 41 e 42).  
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A planilha, em questão, permite que se calculem as transformações de coordenadas 

em um mesmo sistema geodésico tais como:  

 

• UTM para Geodésica ou Geodésica para UTM;  

• Geodésica para Cartesiana ou Cartesiana para Geodésica;  

• Geodésica para Topográfica ou Topográfica para Geodésica.  

 

 
 

Figura 41 - Planilha Excel - Transformação de coord enadas UTM em Geodésicas 

 

  
Figura 42 - Planilha Excel - Transformação de coord enadas Geodésicas em Cartesianas 
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Após a obtenção das coordenadas cartesianas nos dois data geodésicos, ou seja, 

em Córrego Alegre através da transformação das coordenadas UTM das 

monografias (planilha Excel) e em SAD-69 através da transformação das 

coordenadas resultantes da reocupação dos vértices com o GPS (programa 

GEOBASE 5.0) (figura 43), foram calculados os valores das diferenças em X, Y e Z, 

que correspondem aos parâmetros pontuais de transformação entre os dois data 

para cada um dos vértices envolvidos neste trabalho (Tabela 8).  

 

 
Figura 43 – Tela do programa GEOBASE 5.0 – utilizad o na transformação de Datum 
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Tabela 8 – Coordenadas cartesianas dos vértices reo cupados e os parâmetros pontuais de transformação. (valores em metros) 

Cartesianas Córrego Alegre - Monografias  Cartesian as SAD-69 GPS Observados 
Vértices  

X Y Z X Y Z 
TX TY TZ 

V2017 4008086,801 -4258396,680 -2540344,025 4007949,024 -4258230,168 -2540311,697 -137,777 166,512 32,328 

V2020 4014399,470 -4245753,939 -2551268,098 4014262,434 -4245587,260 -2551234,763 -137,036 166,679 33,335 

V2022 4021368,464 -4250129,461 -2532938,509 4021231,316 -4249962,743 -2532905,421 -137,147 166,718 33,088 
V2060 4037097,967 -4235313,879 -2532822,952 4036960,035 -4235147,698 -2532790,195 -137,932 166,181 32,756 

V3021 4023895,942 -4246822,042 -2534534,163 4023758,980 -4246655,176 -2534501,124 -136,962 166,866 33,038 

V3031 4023839,969 -4243306,259 -2540426,660 4023703,403 -4243139,642 -2540392,481 -136,567 166,617 34,179 

V3043 4008207,550 -4253519,792 -2547988,363 4008070,476 -4253352,754 -2547955,796 -137,073 167,038 32,567 

V3070 4032194,450 -4239572,410 -2533485,653 4032056,675 -4239406,140 -2533452,897 -137,775 166,270 32,756 

V3097 4005629,369 -4267751,568 -2528204,281 4005491,913 -4267584,810 -2528171,876 -137,456 166,758 32,405 

V3142 3998092,144 -4257469,215 -2557159,236 3997954,965 -4257302,130 -2557126,777 -137,179 167,085 32,460 

V3148 3996420,056 -4253780,653 -2565872,109 3996282,680 -4253613,577 -2565840,068 -137,376 167,076 32,041 

V3161 3994732,471 -4250288,629 -2574181,845 3994595,164 -4250121,675 -2574149,487 -137,307 166,954 32,358 

V3173 4005773,646 -4249326,650 -2558761,407 4005636,462 -4249159,564 -2558729,078 -137,184 167,085 32,329 

V3190 4006108,907 -4242384,272 -2569549,063 4005971,690 -4242217,036 -2569517,015 -137,216 167,236 32,048 

V3245 4028039,499 -4254836,949 -2515288,944 4027901,721 -4254670,822 -2515255,977 -137,778 166,126 32,966 

V3247 4013992,290 -4265724,019 -2518587,871 4013854,849 -4265557,390 -2518555,226 -137,441 166,628 32,644 

V3279 4036609,201 -4242877,409 -2520925,664 4036471,315 -4242711,210 -2520892,875 -137,886 166,198 32,789 

V3493 4000631,319 -4259902,640 -2549270,412 4000493,722 -4259736,145 -2549237,768 -137,597 166,495 32,644 

V3514 4023920,167 -4252274,694 -2525176,670 4023782,754 -4252108,054 -2525143,980 -137,413 166,640 32,690 

V3516 4016851,781 -4257686,348 -2527501,284 4016714,343 -4257519,705 -2527468,645 -137,439 166,643 32,638 

V3519 4012201,641 -4259837,014 -2531297,077 4012064,210 -4259670,456 -2531264,286 -137,431 166,558 32,791 

V3526 4030025,616 -4245055,719 -2527740,300 4029887,778 -4244889,366 -2527707,794 -137,838 166,353 32,506 

V3542 4019993,843 -4250577,450 -2534418,246 4019856,710 -4250410,794 -2534385,137 -137,133 166,657 33,109 

V3558 4018647,622 -4246188,981 -2543690,598 4018510,830 -4246022,092 -2543657,332 -136,793 166,889 33,267 

Médias      -137,364     166,678         32,739 
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A partir dos dados da tabela 8, foram aplicados dois métodos de transformação 

apresentados anteriormente com o objetivo de determinar parâmetros de 

transformação entre os dois data no município de São Paulo: 

• Primeiro método: sete parâmetros que correspondem a três translações, três 

rotações e um fator de escala e 

• Segundo método: três parâmetros que correspondem a três translações, obtidas 

através da média aritmética das diferenças das coordenadas cartesianas entre os 

dois referenciais.  

Todas as equações para obtenção dos sete e dos três parâmetros de transformação 

foram programadas em planilhas “Excel”. 

Na seqüência foram analisadas as discrepâncias entre os valores a priori e a 

posteriori das variâncias. Para isso foi executado um teste de hipótese baseado na 

distribuição qui-quadrado para constatar se as discrepâncias são significantes ao 

nível de confiança de 95%. Os valores obtidos foram comparados com aqueles 

fornecidos pela tabela da distribuição qui-quadrado (GEMAEL, 1994). Desta forma a 

hipótese básica passou no teste de confiança, indicando a ausência de erros 

grosseiros.   

Na Tabela 9 são mostrados os valores ajustados dos sete parâmetros de 

transformação  entre o Datum Córrego Alegre e SAD-69, bem como o valor da 

variância a posteriori. 

 

Tabela 9 – Valores Ajustados pelo método dos sete p arâmetros 

MODELO 7 PARÂMETROS  VALORES σσσσ    σ / σ / σ / σ / √√√√    n MVC 

TX -147,287 m ±0,336 m ±0,068 m 

TY 169,378 m ±0,195 m ±0,040 m 

TZ 39,890 m ±0,402 m ±0,082 m 

Fator escala 1,00000170951 * * 

Rotação em X 2,11 segundos * * 

Rotação em Y -2,10 segundos * * 

HELMERT 

Rotação em Z -1,11 segundos * * 

3,711 

 

Na Tabela 10 são mostrados os valores dos três parâmetros de transformação  

ajustados entre o Datum Córrego Alegre e SAD-69, que são as translações TX, TY, 

TZ, bem como o valor da variância a posteriori.  
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Tabela 10 – Valores Ajustados pelo método dos três parâmetros 

3 PARÂMETROS VALORES σσσσ    σ / σ / σ / σ / √√√√    n MVC 

TX -137,364 m ±0,356 m 0,073 m 

TY 166,678 m ±0,312 m 0,064 m 

TZ 32,739 m ±0,460 m 0,094 m 

2,896 

 

Na Tabela 11 são mostrados os valores dos três parâmetros de transformação entre 

o Datum Córrego Alegre e SAD-69 divulgados oficialmente pelo IBGE (IBGE, 2006).  

 

Tabela 11 – Valores dos três parâmetros divulgados pelo IBGE 

PARÂMETROS VALORES 

TX -138,70 m 

TY 164,40 m 

TZ 34,40 m 

 

A análise das discrepâncias nos vértices serviu para avaliar a validade dos 

parâmetros de transformação determinados neste trabalho, bem como os divulgados 

oficialmente pelo IBGE. Esta análise das discrepâncias é apresentada nas tabelas 

12 e 13. Nestas Tabelas, as três primeiras colunas mostram os resíduos nas 

coordenadas cartesianas (X, Y e Z) e as três últimas colunas apresentam os 

resíduos nas coordenadas geodésicas, respectivamente, latitude, longitude e altitude 

geométrica resultantes da aplicação dos parâmetros de transformação. As 

coordenadas cartesianas obtidas na aplicação dos parâmetros de transformação 

foram transformadas para o sistema UTM e depois comparadas com as obtidas no 

processamento dos dados de campo (GPS). Esta comparação pode ser vista nas 

figuras 44, 45 e 46.   
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Tabela 12 – Valores dos resíduos no método dos sete  parâmetros 

Método dos Sete Parâmetros 

Resíduos 
VÉRTICES 

∆∆∆∆X (m) ∆∆∆∆Y (m) ∆∆∆∆Z (m) ∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (" ))))    ∆λ (∆λ (∆λ (∆λ (" ))))    ∆∆∆∆h (m)     

V2017 -0.363 -0.199 -0.254 0.00892 0.01415 0.006 

V2020 0.182 -0.133 0.571 -0.01989 -0.00145 -0.027 

V2022 0.276 0.145 0.266 -0.00903 -0.01057 -0.029 

V2060 -0.617 -0.328 -0.387 0.01400 0.02372 -0.018 

V3021 0.422 0.285 0.158 -0.00576 -0.01771 0.013 

V3031 0.736 -0.033 1.272 -0.04477 -0.01805 -0.025 

V3043 0.233 0.239 -0.056 0.00183 -0.01178 0.009 

V3070 -0.434 -0.267 -0.290 0.01004 0.01757 0.019 

V3097 0.141 0.178 -0.074 0.00261 -0.00792 -0.001 

V3142 0.071 0.140 0.001 0.00067 -0.00519 -0.050 

V3148 -0.236 0.023 -0.424 0.01494 0.00553 0.009 

V3161 -0.270 -0.202 -0.113 0.00387 0.01186 0.011 

V3173 -0.009 0.152 -0.294 0.01026 -0.00344 0.012 

V3190 -0.194 0.179 -0.633 0.02228 0.00064 0.016 

V3245 -0.155 -0.215 0.094 -0.00343 0.00918 0.008 

V3247 0.232 0.193 0.040 -0.00072 -0.00851 -0.049 

V3279 -0.403 -0.175 -0.289 0.01057 0.01455 -0.023 

V3493 -0.255 -0.349 0.171 -0.00614 0.01500 0.005 

V3514 0.099 0.167 -0.149 0.00511 -0.00657 0.011 

V3516 0.091 0.115 -0.066 0.00224 -0.00512 0.007 

V3519 0.079 -0.032 0.166 -0.00593 -0.00123 0.004 

V3526 -0.403 -0.125 -0.469 0.01638 0.01337 0.015 

V3542 0.279 0.061 0.309 -0.01113 -0.00864 0.011 

V3558 0.501 0.181 0.450 -0.01618 -0.01719 0.014 
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Tabela 13 – Valores dos resíduos no método dos três  parâmetros 

Método dos Três Parâmetros 

Resíduos 
VÉRTICES 

∆∆∆∆X (m) ∆∆∆∆Y (m) ∆∆∆∆Z (m) ∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (" ))))    ∆λ (∆λ (∆λ (∆λ (" ))))    ∆∆∆∆h (m)     

V2017 0.413 0.166 0.411 -0.01435 -0.01460 -0.016 

V2020 -0.328 -0.002 -0.596 0.02068 0.00846 0.034 

V2022 -0.217 -0.040 -0.349 0.01194 0.00652 0.029 

V2060 0.568 0.496 -0.017 0.00010 -0.02658 0.037 

V3021 -0.402 -0.189 -0.299 0.01075 0.01486 -0.009 

V3031 -0.797 0.060 -1.440 0.05061 0.01894 0.034 

V3043 -0.291 -0.360 0.172 -0.02451 0.01618 -0.012 

V3070 0.411 0.408 -0.017 0.00067 -0.02039 -0.005 

V3097 0.092 -0.080 0.334 -0.01154 -0.00042 -0.022 

V3142 -0.185 -0.408 0.279 -0.01055 0.01463 0.043 

V3148 0.012 -0.398 0.698 -0.02467 0.00933 -0.010 

V3161 -0.057 -0.277 0.381 -0.01346 0.00816 -0.006 

V3173 -0.180 -0.408 0.410 -0.01445 0.01452 -0.007 

V3190 -0.148 -0.558 0.691 -0.02453 0.01733 -0.001 

V3245 0.414 0.551 -0.227 0.00829 -0.02391 -0.016 

V3247 0.077 0.049 0.095 -0.00304 -0.00316 -0.022 

V3279 0.522 0.479 -0.051 0.00134 -0.02495 0.032 

V3493 0.233 0.183 0.095 -0.00317 -0.01040 -0.014 

V3514 0.049 0.038 0.049 -0.00155 -0.00216 -0.014 

V3516 0.075 0.035 0.101 -0.00332 -0.00274 -0.016 

V3519 0.067 0.120 -0.052 0.00210 -0.00461 -0.017 

V3526 0.474 0.325 0.233 -0.00812 -0.01997 -0.010 

V3542 -0.231 0.021 -0.370 0.01329 0.00540 -0.012 

V3558 -0.571 -0.211 -0.528 0.01882 0.01978 -0.008 
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Figura 44 – Resíduos nas coordenadas UTM com a apli cação dos Sete Parâmetros 

 

 

 

Figura 45 – Resíduos nas coordenadas UTM com a apli cação dos Três Parâmetros 
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6.1.7 Discrepâncias encontradas 

 

 

As discrepâncias encontradas nos vértices decorrentes dos parâmetros de 

transformação, determinados neste trabalho, proporcionaram para a região 

estudada, uma melhora significativa nos valores das coordenadas transformadas. 

Em todos os vértices, as discrepâncias encontradas foram bem inferiores do que as 

encontradas utilizando-se os parâmetros de transformação divulgados pelo IBGE. 

Isto pode ser verificado nos valores apresentados na Tabela 14 e Figura 46: 

 

Tabela 14 – Valores dos resíduos utilizando-se parâ metros divulgados pelo IBGE 

Método dos Três Parâmetros (IBGE) 

Resíduos 
VÉRTICES 

∆∆∆∆X (m) ∆∆∆∆Y (m) ∆∆∆∆Z (m) ∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (∆ϕ (" ))))    ∆λ (∆λ (∆λ (∆λ (" ))))    ∆∆∆∆h (m)     

V2017 -0,923 -2,112 2,072 0,07349 -0,07478 -0,119 

V2020 -1,664 -2,279 1,065 0,03838 -0,09797 -0,167 

V2022 -1,553 -2,318 1,312 0,04711 -0,09591 -0,166 

V2060 -0,768 -1,781 1,644 0,05883 -0,06291 -0,176 

V3021 -1,738 -2,466 1,362 0,04828 -0,10429 -0,128 

V3031 -2,133 -2,217 0,221 0,00841 -0,10842 -0,170 

V3043 -1,627 -2,638 1,833 0,06507 -0,10562 -0,120 

V3070 -0,925 -1,870 1,644 0,05830 -0,06908 -0,134 

V3097 -1,244 -2,358 1,995 0,07073 -0,08884 -0,114 

V3142 -1,521 -2,685 1,940 0,06972 -0,10410 -0,173 

V3148 -1,324 -2,676 2,359 0,08384 -0,09886 -0,118 

V3161 -1,393 -2,554 2,042 0,07262 -0,09775 -0,120 

V3173 -1,516 -2,685 2,071 0,07357 -0,10405 -0,123 

V3190 -1,484 -2,836 2,352 0,08361 -0,10695 -0,127 

V3245 -0,922 -1,726 1,434 0,05075 -0,06537 -0,125 

V3247 -1,259 -2,228 1,756 0,06218 -0,08607 -0,118 

V3279 -0,814 -1,798 1,610 0,05762 -0,06444 -0,174 

V3493 -1,103 -2,095 1,756 0,06235 -0,07901 -0,117 

V3514 -1,287 -2,240 1,710 0,06060 -0,08719 -0,125 

V3516 -1,261 -2,243 1,762 0,06242 -0,08658 -0,122 

V3519 -1,269 -2,158 1,609 0,05703 -0,08472 -0,120 

V3526 -0,862 -1,953 1,894 0,06712 -0,06944 -0,129 

V3542 -1,567 -2,257 1,291 0,04577 -0,09481 -0,125 

V3558 -1,907 -2,489 1,133 0,04023 -0,10925 -0,127 
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Figura 46 – Resíduos nas coordenadas UTM com a apli cação dos Parâmetros do IBGE 

 

 

6.1.8 Considerações sobre os valores obtidos 

 

 

Em toda a elaboração do trabalho a principal preocupação foi apresentar, da 

maneira mais objetiva possível, o problema de compatibilização de referenciais 

geodésicos.  

Utilizando-se vértices clássicos do SCM, determinou-se os parâmetros de 

transformação entre os referenciais Córrego Alegre e SAD-69 para a área de estudo: 

• Considerando os resultados obtidos, observa-se uma diferença entre os 

parâmetros calculados e os oficiais. 

• Verificou-se que os testes realizados com sete parâmetros e com três parâmetros 

fornecem desvios-padrão semelhantes.  

As diferenças encontradas nos testes evidenciam a não homogeneidade da rede  e 

indicam que os parâmetros existentes (oficiais) não conseguem modelar de forma 

eficaz a distorção da rede em diferentes regiões do país.  
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Apesar dos resultados basearem-se numa amostra de 24 vértices, é evidente a 

necessidade do estabelecimento de parâmetros mais confiáveis e ou da adoção de 

uma metodologia de transformação que considere a não homogeneidade da rede. 

Um aspecto de extrema importância é de que os parâmetros de transformação 

oficiais (IBGE) entre Córrego Alegre e SAD-69 não vêm acompanhados de uma 

avaliação de sua precisão, assim como as coordenadas baseadas no Sistema 

Córrego Alegre. Estes aspectos dificultam o conhecimento acerca da qualidade das 

coordenadas e também a avaliação da implicação da utilização destes parâmetros 

nos produtos cartográficos.  

Pelos testes realizados, verificou-se a necessidade de reavaliar os parâmetros de 

transformação entre Córrego Alegre e SAD-69, além da utilização um método de 

transformação que considere a não homogeneidade da rede. Os testes indicaram 

que, para a área estudada, os parâmetros oficiais de transformação entre o Sistema 

Córrego Alegre e o Sistema SAD-69 (IBGE) podem ser utilizados para produtos 

cartográficos em escalas menores ou iguais a 1:10.000 sem causar maiores 

prejuízos aos usuários. Os produtos cartográficos entre as escalas 1:10.000 e 

1:5.000, originados de tal transformação, atendem somente o PEC (Padrão de 

Exatidão Cartográfica) “B” ou “C”. Em escalas maiores que 1:5.000, não atendem a 

nenhum dos Padrões de Exatidão Cartográfica exigidos. 

Embora os resultados obtidos, nos dois métodos testados, sejam satisfatórios e 

semelhantes, na SABESP foram adotados os valores dos três parâmetros obtidos 

neste trabalho. Estes parâmetros (TX = -137,364m; TY = +166,678m e TZ = 

+32,739m) foram utilizados na transformação da base cartográfica da SABESP no 

município de São Paulo, adequando-a ao sistema SAD-69 e integrando-a as outras 

bases cartográficas dos municípios integrantes da RMSP (bases estas provenientes 

de restituição aerofotogramétrica de vôos realizados em 2003 e 2004 pela empresa 

Base Aerofotogrametria).   

As figuras 47 e 48 ilustram, de modo visual, os resultados obtidos, no sistema 

SIGNOS, aplicando-se os parâmetros mostrados neste trabalho, em duas regiões do 

município de São Paulo. As comparações são efetuadas entre os alinhamentos 

prediais (quadras) levantados com GPS e os obtidos através da utilização dos 

parâmetros de transformação aplicados à cartografia originária da ELETROPAULO. 
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Figura 47 - Aplicação dos Parâmetros no bairro de I taquera (V 3070) 

 

 
Figura 48 - Aplicação dos Parâmetros no bairro da C asa Verde (V 3516) 

 

Nota-se que, na aplicação dos parâmetros de transformação, o resultado não é 

homogêneo, resultando em valores diferentes para cada região. No exemplo dado, 

pela figuras 47 e 48, percebe-se que os melhores resultados foram na área do 

V3516, onde percebe-se que, a quadra levantada com GPS está sobreposta pela 

quadra resultante da transformação utilizando-se os dois parâmetros propostos. Nas 

figuras ainda é possível perceber que a aplicação dos três parâmetros e sete 

parâmetros, obtidos neste trabalho, resultam em valores equivalentes e atendem ao 

PEC exigido pela legislação vigente.  
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CAPÍTULO - 7 DIFERENÇAS ENTRE AS REDES ALTIMÉTRICAS  

 

 

A Região Metropolitana de São Paulo possui uma série de redes altimétricas não 

coerentes entre si. Tais redes foram implantadas por várias entidades que 

necessitavam do apoio altimétrico para o desenvolvimento de suas atividades. A 

figura 49 mostra a distribuição geográfica das RRNN implantadas na RMSP nas 

décadas de 1940 e 1970 pelo IGG, SABESP e GEGRAN, referenciadas ao 

marégrafo de Torres - RS. 

 

 
Figura 49 – Localização das RRNN do IGG, SABESP e G EGRAN na RMSP 
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7.1 INTEGRAÇÃO DAS REDES ALTIMÉTRICAS NA RMSP 

 

 

Para atender as necessidades advindas da implantação do Sistema SIGNOS, a 

SABESP implantou em 2004, nas áreas urbanizadas de 28 municípios da RMSP, 

uma nova rede de referências de nível com 1431 RRNN referenciadas ao Datum 

Vertical de Imbituba - SC e uma rede GPS com 485 Vértices (destes, 311 foram 

nivelados geometricamente). Foram implantados, em média, 1 RN a cada km2 e 1 

Vértice a cada 3 km2, distribuídos conforme consta na Tabela 15: 
 

Tabela 15 – RRNN e Vértices implantados pela SABESP  no projeto SIGNOS 

Município Número de Vértices  Número de RRNN  

ARUJÁ 22 64 
BARUERI 19 58 

BIRITIBA MIRIM 7 20 
CAIEIRAS 14 41 
CAJAMAR 13 37 

CARAPICUIBA 12 36 
COTIA 66 199 
EMBU 19 58 

EMBU GUAÇU 24 70 
FERRAZ DE VASCONCELOS 7 20 

FRANCISCO MORATO 12 34 
FRANCO DA ROCHA 18 53 

ITAPECERICA DA SERRA 22 66 
ITAPEVI 22 64 

ITAQUAQUECETUBA 28 83 
JANDIRA 6 18 

MAIRIPORÃ 25 73 
MOGI DAS CRUZES 13 39 

OSASCO 23 68 

PIRAPORA DO BOM JESUS 7 20 

POÁ 6 17 
RIBEIRÃO PIRES 22 65 

RIO GRANDE DA SERRA 8 22 
SALESÓPOLIS 4 10 

SANTANA DO PARNAÍBA 27 80 

SUZANO 19 57 

TABOÃO DA SERRA 7 20 

VARGEM GRANDE PAULISTA 13 39 
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7.1.1 Definição das RRNN a serem niveladas 

 

 

Na implantação da nova rede altimétrica da SABESP foram reocupados 71 RRNN 

do IBGE (tabelas 16 e 17) implantadas nos anos de 1984 e 1985 e referenciadas ao 

marégrafo de Imbituba - SC. 

 

Tabela 16 – RRNN do IBGE que tiveram novas altitude s atribuídas 

Município RN do IBGE  H (SIGNOS) 
(m) 

H (IBGE) 
(m) 

Diferença 
(m) 

 2203Z 723,475 723,521 -0,047 

 2204C 736,401 736,430 -0,030 

 2204G 711,684 711,745 -0,061 
CAJAMAR 

 2204H 726,223 726,344 -0,122 

COTIA  2203H 903,450 903,432 0,018 

EMBÚ-GUAÇÚ  2150B 750,638 750,614 0,023 

FRANCISCO MORATO  2862B 844,005 844,028 -0,023 

 2202C 737,627 737,657 -0,030 

 2202S 852,329 852,393 -0,063 FRANCO DA ROCHA 

 2202T 848,739 848,797 -0,058 

ITAPECERICA DA SERRA  2150S 879,174 879,200 -0,026 

 2205U 792,049 792,072 -0,023 
ITAPEVÍ 

 2205X  751,654 751,635 0,019 

MAIRIPORÃ  1999R  753,995 754,038 -0,043 

PIRAPORA DO BOM JESUS  2205A 767,827 767,854 -0,027 

 2146F 757,592 757,573 0,019 
RIBEIRÃO PIRES 

 2146U 781,865 781,878 -0,013 

 2147A 765,972 765,928 0,044 

 2147L 815,930 815,970 -0,039 RIBEIRÃO PIRES 

 2147M 772,265 772,294 -0,029 

SANTANA DO PARNAÍBA  2204S 702,588 702,582 0,006 

SUZANO  9101H 738,628 737,786 0,842 

TABOÃO DA SERRA  2129S  744,147 744,106 0,042 
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Antes da utilização das RRNN do IBGE, as altitudes das mesmas foram verificadas 

através de interligações por nivelamento geométrico (nivelamento e contra-

nivelamento). Nestas interligações 23 RRNN (tabela 16) apresentaram discrepâncias 

nas suas altitudes e tiveram novas altitudes atribuídas, outras 48 RRNN (tabela17) 

foram utilizadas como injunção. Nos nivelamentos, utilizou-se de níveis digitais e 

miras de código de barras, obtendo-se a precisão média de 3 mm K , sendo K 

expresso em quilômetros (comprimento dos circuitos).  

 

Tabela 17 – RRNN do IBGE utilizados como injunção 

Município RN do IBGE H (SIGNOS) (m) H (IBGE) (m)  Diferença (m)  

ARUJÁ  2201A 753,450 753,450 0,000 

 2205R 733,235 733,235 0,000 
BARUERI 

 2205S 728,077 728,077 0,000 

CAIEIRAS  2202N 732,248 732,248 0,000 

 2204B 744,534 744,534 0,000 
CAJAMAR 

 2204F 709,528 709,528 0,000 

 2203U 763,390 763,390 0,000 
CARAPICUÍBA 

 9301T 769,577 769,577 0,000 

 2203J 951,679 951,679 0,000 

 2203M 828,875 828,875 0,000 

 2203N 857,657 857,657 0,000 
COTIA 

 2203P 759,875 759,875 0,000 

 2132N 770,308 770,308 0,000 
EMBU 

 2203R 790,825 790,825 0,000 

 2150A 755,223 755,223 0,000 

 2150C 747,198 747,198 0,000 EMBÚ-GUAÇÚ 

 2150N 826,007 826,007 0,000 

FERRAZ DE VASCONCELOS  2149F 774,906 774,906 0,000 

 2202H 803,626 803,626 0,000 
FRANCISCO MORATO 

 2862A 799,487 799,487 0,000 

 2202B 754,323 754,323 0,000 

 2202R 735,062 735,062 0,000 FRANCO DA ROCHA 

 9351B 742,547 742,547 0,000 

 Continua 
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Continuação 

Município RN do IBGE H (SIGNOS) (m) H (IBGE) (m)  Diferença (m)  

 2132H 812,239 812,239 0,000 
ITAPECERICA DA SERRA 

 2132M 786,914 786,914 0,000 

ITAQUAQUECETUBA  2201D 778,099 778,099 0,000 

 2201V 757,474 757,474 0,000 

 2201Z 755,880 755,880 0,000 MAIRIPORÃ 

 9301L 765,683 765,683 0,000 

 2800B 721,593 721,593 0,000 
OSASCO 

 2800D 792,153 792,153 0,000 

 2204T 721,347 721,347 0,000 
PIRAPORA DO BOM JESUS 

 2204X 710,530 710,530 0,000 

 2146J 771,865 771,865 0,000 

 2146X 758,450 758,450 0,000 RIBEIRÃO PIRES 

 2146Z 760,076 760,076 0,000 

RIO GRANDE DA SERRA  9351F 753,082 753,082 0,000 

 1991M 763,703 763,703 0,000 SALESÓPOLIS E BIRITIBA 

MIRIM  1991N 778,670 778,670 0,000 

 2204P 728,015 728,015 0,000 

 2204R 713,336 713,336 0,000 

 2204U 745,506 745,506 0,000 
SANTANA DO PARNAÍBA 

 2205H 740,883 740,883 0,000 

 2149P 736,478 736,478 0,000 
SUZANO 

 2201G 743,026 743,026 0,000 

 2129R 735,028 735,028 0,000 
TABOÃO DA SERRA 

 2129V 760,198 760,198 0,000 

VARGEM GRANDE PAULISTA  2128X 920,012 920,012 0,000 
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Foram implantadas RRNN de modo a constituir uma rede altimétrica que cubra toda 

a área de atuação da SABESP na RMSP, com ênfase nas áreas urbanizadas. As 

RRNN foram monumentadas com marcos de concreto ou pinos de metal (figura 50) 

incrustados em passeios de concreto e soleiras. 

 

 
Figura 50 – Exemplo de Chapa usada na implantação d a rede altimétrica 

 

Na execução desta rede altimétrica, foram considerados 526 circuitos num total de 

2502,12 km nivelados e contra-nivelados no total dos 28 municípios (ver exemplo, 

figura 51). Não foi executada a correção ortométrica, pelo fato de esta correção só 

ser significativa para circuitos superiores a 20 km. Os circuitos, todos inferiores a 10 

km, foram apoiados em pelo menos 2 RRNN do IBGE. O ajustamento obedeceu ao 

critério do método dos mínimos quadrados (método correlato). 

Os serviços topográficos de implantação do apoio básico e nivelamento geométrico 

se estenderam por um período de 18 meses, iniciando-se em outubro de 2003 e 

terminando em abril de 2005.  
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Figura 51 – Croquis sem escala dos circuitos nivela dos no município de Carapicuíba 

 

Durante as operações de campo, foram reniveladas 17 RRNN da antiga rede da 

SABESP, 29 RRNN do GEGRAN e 2 RRNN do IGG (todos referenciados ao 

marégrafo de Torres - RS). As tabelas 18 e 19 mostram as RRNN reniveladas.  

Antes da execução das operações de nivelamento geométrico, as RRNN foram 

verificadas quanto à integridade, localização e estabilidade. 
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Tabela 18 – RRNN da SABESP e do IGG reocupadas na i mplantação da rede altimétrica 

UTM (SAD - 69) Datum Vertical 

MUNICÍPIO RN  
E (m) N (m) 

H (Imbituba) 
(m) 

H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 

BARUERI 349 306683 7397176 736,786 736,683 0,104 

BIRITIBA 56 IGG 396200 7393500 748,083 748,096 -0,013 

284 322268 7414469 816,198 816,138 0,059 
CAIEIRAS 

A160 321794 7415193 763,662 763,575 0,087 

CARAPICUIBA 510 312600 7396450 812,111 812,047 0,064 

COTIA 1013G 301001 7386160 856,687 856,582 0,105 

FERRAZ 486 359350 7395050 773,988 773,940 0,048 

A166 322620 7422380 748,174 748,024 0,149 

462 322428 7422690 749,683 749,574 0,109 FMORATO 

A167 321658 7423559 812,381 812,259 0,122 

460 324039 7420978 732,458 732,365 0,093 
FROCHA 

461 323100 7421825 743,176 743,078 0,098 

ITAPEVI 291 303750 7395100 792,055 791,972 0,083 

A140 332814 7418998 750,092 749,994 0,098 

A141 335203 7419231 745,889 745,804 0,086 

A142 336750 7419750 765,609 765,504 0,105 
MAIRIPORÃ 

32 IGG 337700 7420100 748,101 747,962 0,139 

OSASCO 457 319394 7399599 752,832 752,759 0,073 

RGSERRA 475 357456 7373870 751,000 750,977 0,023 
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Tabela 19 – RRNN do GEGRAN reocupadas na implantaçã o da rede altimétrica 

UTM (SAD - 69) Datum Vertical 

MUNICÍPIO RN  
E (m) N (m) 

H (Imbituba) 
(m) 

H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 

2456  364943 7410110 756,328 756,271 0,057 

2475 363295 7411544 778,441 778,328 0,113 ARUJÁ 

2477  359894 7409780 760,282 760,184 0,098 

BARUERI 1098  307241 7398597 727,281 727,174 0,107 

2144  393986 7392675 783,885 783,917 -0,032 
BIRITIBA 

2104  389700 7393200 746,008 746,016 -0,008 

CAJAMAR 2623  312068 7417216 736,409 736,202 0,207 

CARAPICUIBA 1067 311922 7391387 809,959 809,904 0,055 

0989 293864 7378755 895,544 895,440 0,104 

1163  300421 7383179 872,516 872,399 0,117 

1181  304764 7384506 808,927 808,850 0,077 
COTIA 

1055 305896 7390928 781,824 781,697 0,127 

EMBU 1149  310900 7384500 860,391 860,263 0,128 

1808 360957 7394034 760,877 760,817 0,060 
FERRAZ 

1795  359289 7395547 764,159 764,124 0,034 

2422 322421 7422503 767,739 767,608 0,131 
FMORATO 

2427  321903 7426189 865,054 864,955 0,099 

2612  321974 7417615 725,382 725,273 0,108 

2329  325371 7418640 742,744 742,678 0,066 FROCHA 

2650  319599 7418805 833,438 833,351 0,087 

ITAQUA 2443 366100 7406600 751,407 751,343 0,064 

OSASCO 1074 317665 7393887 777,670 777,567 0,102 

POA 1777 363000 7395300 743,739 743,639 0,100 

1842  358883 7379529 811,070 811,050 0,020 

1844 359051 7380869 784,203 784,154 0,049 

1770  359024 7383970 772,569 772,529 0,040 
RPIRES 

1845 359392 7382484 816,289 816,255 0,034 

2093  404900 7396400 787,301 787,414 -0,113 
SALESÓPOLIS 

2143 400000 7394800 755,927 756,021 -0,094 
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7.1.2 Ligações efetuadas na RMSP 

 

 

Na verificação da diferença altimétrica entre os dois sistemas, foi executada a 

interligação das RRNN através de nivelamento e contra-nivelamento, utilizando 

equipamento ótico e obedecendo a mesma precisão preconizada para a rede recém 

implantada. A fim de minimizar os trabalhos de campo, foi definida que a distância 

entre os pontos da nova rede e o da rede antiga, a serem interligados por 

nivelamento geométrico, fosse sempre inferior a 500 metros.  

Os trabalhos consistiram em: 

 Identificar as RRNN nos dois sistemas altimétricos separadas por distâncias ־

inferiores a 500 m, através da sobreposição de plotagens das redes altimétricas; 

 ;Verificar a integridade e estabilidade das RRNN encontradas ־

 ;Fotografar e referenciar as RRNN localizadas através de GPS de navegação ־

 Executar nivelamento e contra-nivelamento, ligando as RRNN pertencentes ־

aos dois sistemas altimétricos.  

Foram escolhidas 38 RRNN da SABESP e 07 RRNN do GEGRAN, distribuídas nos 

28 municípios, para serem interligadas ao novo sistema altimétrico. A tabela 20 

mostra a distribuição das mesmas. 
 

Tabela 20 – RRNN da SABESP e do GEGRAN interligados  com a nova rede altimétrica 

UTM (SAD - 69) Datum Vertical 
MUNICÍPIO RN  

E (m) N (m) H (Imbituba) (m)  H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 
ARUJA 381 364424 7411646 821,909 821,826 0,083 

350 308049 7396160 809,342 809,225 0,117 
177G 311193 7400869 764,334 764,252 0,082 BARUERI 
30G 308872 7396397 738,219 738,107 0,112 

BIRITIBA 561G/A 393900 7393000 751,820 751,792 0,028 
CAJAMAR 219G 313599 7418029 761,249 761,103 0,146 

CARAPICUIBA 1068G 313733 7391040 820,810 820,770 0,040 
361 311338 7383360 770,085 769,971 0,114 

EMBU 
S271 310765 7384615 919,819 919,722 0,097 
447 318800 7360350 780,428 780,339 0,089 

EMBUGUAÇU 
453 315250 7362300 782,152 782,055 0,097 

     Continua 
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Continuação 
UTM (SAD - 69) Datum Vertical 

MUNICÍPIO RN  
E (m) N (m) H (Imbituba) (m)  H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 

80G 321811 7417560 725,108 725,033 0,075 
290 323522 7419123 724,479 724,418 0,061 
735 328200 7418900 754,323 754,223 0,100 

1047G 327989 7418739 758,437 758,341 0,096 
A168 326193 7418549 742,547 742,454 0,093 

FROCHA 

A170 328400 7418700 753,712 753,614 0,099 

ITAPSERRA 336 308947 7377076 792,919 792,829 0,090 

809G 363285 7400252 738,128 738,037 0,091 
935G 361259 7404419 747,689 747,604 0,085 ITAQUA 

945G 367736 7403544 779,782 779,704 0,078 

376 305798 7395599 776,797 776,684 0,113 
JANDIRA 

195G 304448 7396010 731,945 731,818 0,127 

2986 
GEGRAN 372500 7407400 700,011 699,912 0,099 

MOGI 
2501 

GEGRAN 370498 7408001 696,923 696,796 0,127 

385 316479 7394578 792,476 792,375 0,101 
456 320008 7399119 724,115 724,011 0,104 OSASCO 

A128 320642 7397469 720,615 720,522 0,093 

1003G 297000 7409000 771,037 770,734 0,303 
PIRAPORA 2554 

GEGRAN 295500 7410600 692,125 691,790 0,335 

909G 356900 7372550 763,347 763,330 0,017 
RGSERRA 

234G 358100 7375100 754,469 754,433 0,036 

RPIRES 515 357899 7385168 771,236 771,207 0,029 

221G 306867 7409977 713,866 713,672 0,194 
2762 

GEGRAN 313900 7406500 739,693 739,485 0,208 SPARNAIBA 

2715 
GEGRAN 306800 7410100 720,570 720,372 0,198 

963G 366650 7391100 761,402 761,371 0,031 
1780 

GEGRAN 364700 7397300 737,433 737,399 0,034 SUZANO 

1704 
GEGRAN 366800 7397500 734,009 733,972 0,037 

539G 315900 7385500 814,360 814,268 0,091 
345G 321773 7388856 733,986 733,908 0,078 TSERRA 

528G 317600 7387200 764,052 763,958 0,094 

1042G 295700 7385100 923,128 922,983 0,145 
977G 293650 7388200 892,032 891,902 0,130 VGPAULISTA 

978G 294357 7389187 923,018 922,864 0,154 
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7.1.3 Ligações efetuadas no município de São Paulo 

 

 

No caso do município de São Paulo, a SABESP não executou nova rede de 

nivelamento geométrico, têm-se apenas as antigas redes altimétricas referenciadas 

ao marégrafo de Torres - RS. Para converter os dados altimétricos do Sistema 

SIGNOS, foram executados nivelamentos ligando as RRNN da SABESP, IGG e 

GEGRAN com as RRNN do IBGE e da PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo 

(referenciadas ao marégrafo de Imbituba). Os procedimentos foram os mesmos 

adotados na interligação das redes altimétricas na RMSP e relatados no capítulo 

anterior (7.12). 

O município foi dividido em cinco regiões formadas pelas “Unidades de Negócio” da 

SABESP conforme mostra a figura 52. 
 

 
Figura 52 – Unidades de Negócio da SABESP no municí pio de São Paulo 
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Na interligação das redes altimétricas no município de São Paulo, foram utilizadas 

RRNN do IBGE (2203D, 2808M, 2203A, 2149E, 2149F, 9301H, 2149R e 9355N) e 

RRNN da PMSP implantadas em 2004 (2301AC, 2323AC, 2578EG, 2290AC, 

2295AC, 2577EG, 1504EG, 2527EG, 2574EG, 2528EG, 2550EG, 2025AI, 2036AI, 

2040AI, 2316AC, 2813ES, 2802ES, 2818ES, 2800ES, 2805ES, 2804ES). As 

interligações foram executadas através de nivelamento e contra-nivelamento, 

ligando as RRNN referenciadas aos dois data verticais (Torres - RS e Imbituba - 

SC). A tabela 21 apresenta os resultados desta interligação no município de São 

Paulo. 

 

Tabela 21 – Resultado da interligação das Redes alt imétricas no município de São Paulo 

UTM (SAD - 69) Datum Vertical UNIDADE 
DE 

NEGÓCIO 

RN da 
SABESP, 
GEGRAN 

e IGG 
E (m) N (m) H (Imbituba) (m)  H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 

244 326400 7394240 759,486 759,393 0,093 

454 333043 7390005 800,502 800,431 0,071 

545 346966 7387418 855,470 855,355 0,115 

588 323544 7395630 723,929 723,809 0,120 

686 328972 7395588 752,532 752,450 0,082  

271GA 326798 7395515 812,553 812,473 0,080 

293G 347331 7388272 830,603 830,485 0,118 

304G 333222 7382894 792,606 792,518 0,088 

368G 326599 7393161 725,688 725,609 0,079 

482 
GEGRAN 340000 7390665 763,951 763,848 0,103 

496 
GEGRAN 327500 7394400 798,905 798,811 0,093 

586 
GEGRAN 326667 7390738 726,334 726,191 0,143 

SPAULO         
CENTRO 

646 
GEGRAN 328893 7387981 739,519 739,419 0,100 

45 346873 7399043 784,194 784,132 0,063 

509 356512 7390150 814,259 814,183 0,076 

755G 341836 7398668 736,439 736,380 0,059 

77G 350090 7396099 782,519 782,439 0,080 

798G 345975 7393820 740,874 740,825 0,049 

SPAULO         
LESTE 

S315 356134 7395502 761,573 761,490 0,083 

         Continua 
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Continuação 
UTM (SAD - 69) Datum Vertical UNIDADE 

DE 
NEGÓCIO 

RN da 
SABESP, 
GEGRAN 

e IGG 
E (m) N (m) H (Imbituba) (m)  H (Torres) (m)  

Diferenças 
Altimétricas 

(m) 

391 326300 7403850 813,268 813,165 0,103 

430 325281 7401682 733,277 733,136 0,141 
SPAULO         

NORTE 

68G 334662 7400837 775,790 775,683 0,107 

345G 321773 7388856 734,794 734,713 0,081 
SPAULO         

OESTE 
589 

GEGRAN 
325422 7391229 742,224 742,094 0,130 

594 327008 7374485 761,028 760,965 0,063 

618 325454 7377379 744,144 744,080 0,064  

153 

GEGRAN 
323743 7363765 775,143 775,081 0,062 

30 IGG 327207 7361580 757,138 757,072 0,066 

405G 325776 7371889 769,227 769,172 0,055 

795G 322541 7377889 739,386 739,320 0,066 

832G 332108 7377993 778,201 778,136 0,065 

917 

GEGRAN 
332155 7358760 751,334 751,261 0,073 

947G 330681 7378876 777,726 777,652 0,074 

952 

GEGRAN 
325063 7362300 770,761 770,669 0,092 

SPAULO           

SUL 

A056 323750 7363750 774,715 774,658 0,057 
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7.1.4 Processamento dos dados do nivelamento e anál ise das diferenças 

 

 

Após a execução de todas as etapas de planejamento, trabalhos de campo e 

escritório, ou seja, um exaustivo trabalho que se estendeu por 10 meses no período 

de janeiro a setembro de 2005, sendo percorridas, neste intervalo de tempo, todas 

as áreas urbanizadas da RMSP e do município de São Paulo. Foram obtidas as 

altitudes nos dois data altimétricos de 128 RRNN (conforme pode ser verificado nas 

tabelas 18,19,20 e 21) assim distribuídas: 

 

 ;RRNN reocupadas na implantação da nova rede altimétrica 48 ־

 RRNN interligadas com a rede recém-implantada na RMSP; e 45 ־

 RRNN interligadas com as redes altimétricas referenciadas ao marégrafo 35 ־

de Imbituba –SC (RRNN do IBGE e RRNN da PMSP) no município de São Paulo. 

 

O passo seguinte foi avaliar as diferenças altimétricas encontradas na interligação 

dos sistemas altimétricos.  

Através das altitudes das RRNN referenciadas aos dois marégrafos, foram 

calculados as diferenças médias e o desvio padrão para cada um dos 28 municípios 

e para as 5 regiões do município de São Paulo, conforme consta na figura 53 e na 

tabela 22.   

 

A figura 54 mostra a distribuição espacial das diferenças entre as redes altimétricas 

na RMSP. 
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Tabela 22 – Diferenças médias entre as redes altimé tricas por município 

MUNICÍPIO médio (Imbituba - Torres) (m) Desvio Padrão (m) 

SALESOPOLIS (2)* -0,10   0,01 

BIRITIBA (4) -0,01   0,02 

RGSERRA (3) 0,03   0,01 

SUZANO (3) 0,03   0,00 

RPIRES (5) 0,03   0,01 

FERRAZ (3) 0,05   0,01 

CARAPICUIBA (3) 0,05   0,01 

SPAULO-LESTE (6) 0,07   0,01 

CAIEIRAS (2) 0,07   0,02 

SPAULO-SUL (11) 0,07   0,01 

ITAQUA (4) 0,08   0,01 

ITAPEVI (1) 0,08   0,00 

ARUJÁ (4) 0,09   0,02 

TSERRA (3) 0,09   0,01 

FROCHA (11) 0,09   0,02 

ITAPSERRA (1) 0,09   0,00 

EMBUGUAÇU (2) 0,09   0,01 

OSASCO (5) 0,09   0,01 

SPAULO-CENTRO (13) 0,10   0,02 

POA (1) 0,10   0,00 

BARUERI (5) 0,10   0,01 

SPAULO-OESTE (2) 0,11   0,03 

COTIA (5) 0,11   0,02 

MAIRIPORÃ (4) 0,11   0,02 

EMBU (3) 0,11   0,02 

MOGI (2) 0,11   0,02 

SPAULO-NORTE (3) 0,12   0,02 

JANDIRA (2) 0,12   0,01 

FMORATO (5) 0,12   0,02 

VGPAULISTA (3) 0,14   0,01 

CAJAMAR (2) 0,18   0,04 

SPARNAIBA (3) 0,20   0,01 

PIRAPORA (2) 0,32   0,02 

* Os números entre parênteses correspondem às RRNN consideradas por município 
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Diferenças Médias por Município (Imbituba - Torres)  (m)
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 Figura 53 - Diferenças entre as Redes Altimétricas  por município na RMSP 
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Figura 54 – Mapa Coroplético com as diferenças alti métricas médias por município na RMSP

SEM ESCALA 
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7.1.5 Considerações sobre os valores obtidos 

 

 

Na implantação da nova rede altimétrica pela SABESP, 23 RRNN do IBGE tiveram 

suas altitudes recalculadas (tabela 16) dentre estas, 15 RRNN tiveram suas altitudes 

alteradas para menos, ou seja, indicam a ocorrência de recalque. Dentre as 23 

RRNN do IBGE verificadas, as situadas em 2 municípios chamaram a atenção: 

• No município de Cajamar, das 6 RRNN verificadas, 4 sofreram recalque com 

valores variando de 0,03 m a 0,12 m;  

• No município de Franco da Rocha das 6 RRNN niveladas, 3 sofreram 

recalque com valores de 0,03 m a 0,06m. 

Analisando as diferenças altimétricas entre as redes verticais na RMSP, nota-se 

que: 

• Apesar das discrepâncias apresentarem distribuições espaciais distintas, em 

algumas regiões, apresentam-se de forma homogênea, como é o caso da região 

formada pelos municípios de Suzano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra que 

apresentam diferenças entre as redes altimétricas da ordem de 0,03 m;  

• As maiores diferenças entre as redes altimétricas foram obtidas na região 

noroeste da RMSP, notadamente nos municípios de Cajamar, Santana do Parnaíba 

e Pirapora do Bom Jesus, onde as discrepâncias variaram de 0,18m a 0,32 m, 

indicando possível movimentação do solo (recalques); 

• Em municípios em que foram utilizadas RRNN do GEGRAN as discrepâncias 

encontradas entre as redes altimétricas foram maiores, como nos casos de 

Salesópolis (- 0,10 m) e Pirapora do Bom Jesus (+ 0,32 m); 

• Considerando-se todos os valores obtidos nos 28 municípios e nas cinco 

regiões do município de São Paulo, a amplitude média das diferenças entre as redes 

altimétricas, na RMSP, é de + 0,09 m com desvio padrão de 0,02 m. 
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7.1.6 Correção do banco de dados altimétricos 

 

 

A SABESP na implantação do Sistema SIGNOS, optou pela mudança dos seus 

referencias planimétrico e altimétrico, o que motivou este trabalho. A implicação 

imediata desta mudança está no recálculo das altitudes constantes em todo o banco 

de dados, a fim de se adequar à nova realidade. Fato este que talvez fosse 

desnecessário se o IBGE tivesse corrigido o datum vertical no Estado de São Paulo 

na década de 1970 (ver capítulo 7.17 com as considerações sobre os ajustes das 

redes do IGG e IBGE), época em que foram implantadas as redes altimétricas da 

SABESP (COMASP) e GEGRAN. 

A partir desta constatação e através de intenso trabalho de campo e escritório, 

propõe-se agora, corrigir o banco de dados do Sistema SIGNOS no que tange ao 

apoio altimétrico (RRNN) e as redes de água e esgotos, considerando as diferenças 

médias verificadas regionalmente.  

Os valores a serem somados a todos os objetos que contém o atributo “cota” são os 

constantes na tabela 22. 

Verificações feitas no “Modelo de Dados” do Sistema SIGNOS demonstraram que: 

 

• Existem, na rede de água, 23 tipos de objetos com atributos “cota”, 

totalizando 11.068 campos com informações altimétricas a serem corrigidas; 

 

• Na rede de esgoto existem 16 tipos de objetos com atributos “cota”, 

totalizando 469.228 campos com informações altimétricas a serem corrigidas; 

 

• Deverão ainda ser acrescentadas as “ALTITUDES SIGNOS” em 2355 

monografias de RRNN e Vértices existentes na RMSP (que estavam referenciadas 

ao Datum vertical de Torres-RS). A figura 55 mostra exemplo de monografia de RN 

com a inserção da “ALTITUDE SIGNOS”. 
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Figura 55 – Exemplo de Monografia com as novas info rmações inseridas 
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7.1.7 Considerações sobre os ajustes das Redes Alti métricas do IGG e IBGE 

 

 

Antes da conclusão deste capítulo, embora ultrapasse aos objetivos propostos, 

resolveu-se fazer algumas considerações sobre os ajustamentos das redes 

altimétricas do IGG e IBGE, particularizadas para o Estado de São Paulo. 

Conforme citado anteriormente nos capítulos 2 e 3, o IGG iniciou o primeiro 

nivelamento de precisão para o Estado de São Paulo em 1940 partindo de uma RN 

próxima ao marégrafo situado no cais da Martona, em Santos-SP . O IBGE iniciou 

seus nivelamentos de precisão em 1945, partindo do marégrafo de Torres - RS .  

Por volta de 1948, as duas redes tiveram contato no município paulista de Itapeva e 

a diferença encontrada entre as duas redes altimétricas foi de 0,03 m (IGG, 1962). 

Sendo esta diferença muito pequena, o IGG resolveu adotar o marégrafo de Torres - 

RS como referência. 

Embora, o autor desta pesquisa, não tenha encontrado, na bibliografia consultada, 

documentos que relatem a alteração das altitudes das RRNN do IGG (na mudança 

do datum vertical do marégrafo de Santos – SP para o marégrafo de torres – RS), 

esta constatação pode ser verificada consultando-se os boletins do IGG. 

Verificando-se a altitude da RN de partida dos nivelamentos executados pelo IGG na 

década de 1940 (RN do cais da Martona em Santos – SP), observa-se que a altitude 

da referida RN, publicada no boletim 30 do IGG em 1943, era de 3,065 m e mudou 

para 3,033 m no boletim do IGG publicado em 1953, significando que o geóide 

materializado pelo marégrafo de Torres – RS está 0,032 m acima do geóide 

materializado pelo marégrafo de Santos – SP. 

Segundo Bezerra, no ajustamento efetuado pelo CNG/IBGE em 1952 foram 

incluídas também as redes do IGG (BESERRA, 1952). A partir deste ajustamento, a 

rede do antigo IGG passou a integrar a rede nacional. Devido a este fato, não  foi 

necessário que o IBGE adensasse sua rede no Estado de São Paulo, já que existia 

em todo o Estado RRNN implantadas pelo antigo IGG (ALENCAR, 1968). 

Segundo o IBGE (2006), em 1959 o CNG/IBGE introduziu um novo datum vertical, 

através da média das observações do nível do mar no marégrafo de Imbituba – SC 

e, depois daquele ano não foram feitas alterações na definição do Datum Vertical do 

SGB, sendo este o datum vertical oficial desde então. 
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Segundo Alencar, no período de 1948 a 1975, foram executados, manualmente, 

ajustamentos em blocos da rede altimétrica, partindo do sul do país, através do 

método das equações de condição (método dos correlatos) (ALENCAR, 1976), mas 

contrariando o que diz este autor, verificando-se todos os boletins publicados pelo 

IGG, constatou-se que as altitudes das RRNN deste instituto permaneceram 

inalteradas desde a sua primeira publicação no ano de 1953.  

O IBGE só a partir de 1984 adensou sua rede no estado de São Paulo e em 1986 

disponibilizou o banco de dados altimétricos com as altitudes preliminares para 

todos os usuários.  

Pesquisa efetuada, pelo autor desta pesquisa, revelou que, no Estado de São Paulo, 

as altitudes preliminares do IBGE (disponibilizadas em 1986) e referidas ao 

marégrafo de Imbituba - SC, estão muito próximas (na RMSP são iguais) das 

altitudes do IGG implantadas na década de 1940 e referidas ao marégrafo de Torres 

- RS. A tabela 23 e a figura 56 mostram as diferenças (ou igualdades) entre as 

altitudes referentes aos dois Institutos na faixa que se estende da divisa com o 

Estado do Paraná (município de Apiaí) até proximidades da divisa com o estado do 

Rio de Janeiro (município de Lorena). Nesta pesquisa foram consideradas 13 RRNN 

com dupla informação de altitude. 
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Tabela 23 – Comparação das Altitudes referentes ao IGG e ao IBGE 

RN 

IBGE 

ALTITUDE 

PRELIMINAR 

(1986) (m) 

AJUSTE 

(m)  

ALTITUDE 

AJUSTADA 

(1993) (m) 

MUNICÍPIO RN IGG 
ALTITUDE 

IGG (m) 

IBGE1986  

-  

IGG (m) 

IBGE1993  

-  

IGG (m) 

9103V 907,290 0,094 907,384 Apiaí 
IGG 

ROSEIRA 
907,280 0,01 0,10 

9104E 651,213 0,125 651,338 
Capão 

Bonito 
IGG 651,230 -0,02 0,11 

9106F 847,988 0,148 848,135 Piedade 
IGG 

km100 
847,980 0,01 0,16 

2130H 27,101 0,108 27,209 Miracatu IGG 27,099 0,00 0,11 

2149P 738,360 0,182 738,541 Suzano** IGG 738,370 -0,01 0,17 

2201T 743,712 0,140 743,852 
Mogi das 

Cruzes** 
IGG 743,710 0,00 0,14 

1972T 600,801 0,141 600,942 
S.J dos 

Campos 
IGG 600,845 -0,04 0,10 

1971P 579,602 0,200 579,802 Taubaté IGG 579,579 0,02 0,22 

101A 526,423 0,200 526,623 Lorena IGG 526,427 0,00 0,20 

1981Z 745,698 -0,854 744,843 
S. Luis do 

Paraitinga 

IGG 

IGREJA* 
744,697 +1,00 0,15 

1986C 635,409 0,164 635,574 Paraibuna IGG 635,376 0,03 0,20 

2149R 757,072 0,110 757,182 
São 

Paulo** 
30IGG 757,077 0,00 0,11 

1999R 747,961 0,140 748,101 Mairiporã** 32IGG 747,962 0,00 0,14 

*A Altitude constante no boletim 36 do IGG é 741,697 , mas é possível que tenha ocorrido um 
erro de digitação, foi considerada a altitude 744,6 97.  
** Municípios pertencentes à RMSP.  
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Figura 56 – Distribuição geográfica das RRNN do IBG E comparadas com as RRNN do IGG 
(Rede Altimétrica do IBGE, 2006) 

 

Verificada a compatibilidade das redes altimétricas implantadas pelo IBGE e IGG, 

resolveu-se, então, verificar qual foi a efetiva correção dos dados altimétricos nos 

ajustamentos efetuados pelo IBGE entre 1988 e 1993. Para isso, utilizaram-se 

dados preliminares disponibilizados pelo IBGE em 1986 e os dados atuais (2006) 

disponíveis no sitio do IBGE na Internet. 

Na comparação dos dados, verificou-se que na RMSP as altitudes do IBGE foram 

corrigidas com valores variando de +0,11 a +0,18 m. 

Verificando-se as correções para algumas regiões do Estado de São Paulo, 

constatou-se que, em algumas linhas, as correções chegaram a -0,87 m, o que 

comprova que as redes tinham, naquelas linhas, erros grosseiros da ordem de 1 

metro. A tabela 24 mostra as correções a que foram submetidas algumas linhas e 

RRNN do IBGE no Estado de São Paulo. 
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Tabela 24 – Ajustes efetuados em linhas de nivelame nto do IBGE, entre 1986 e 1993  

LINHAS/ RN AJUSTES MUNICÍPIOS 

1983 e 1984 -0,87 Natividade da Serra e Ubatuba 

1982 -0,86 S. Luis do Paraitinga e Natividade da Serra 

1978 - 1979 e 1981  -0,85 Ubatuba -Taubaté e S. Luis do Paraitinga 

1970 e 1971 -0,84 Taubaté 

1973 e 1974 -0,83 Cunha 

1970 e 1973 -0,81 Guaratinguetá e Aparecida 

1969 -0,80 Lorena 

RN1984N -0,50 São Sebastião 

2114 0,09 Apiaí 

2144 e 2145 0,10 Bertioga 

1991 0,10 Mogi das Cruzes 

2130 -2131 e 2132 0,11 Miracatu e Juquitiba 

2115 0,11 Guapiara 

1990 0,12 Mogi das Cruzes 

2125 e 2126 0,12 Tapiraí e Piedade 

2203 0,12 Embu 

2145 0,12 Santos 

9104E 0,13 Capão Bonito 

2141 - 2143 e 2144 0,13 Praia Grande - Bertioga e G uarujá 

2201 0,13 Suzano e Mogi das Cruzes 

1971 e 1972 0,14 Caçapava 

1989 e 1990 0,14 Jacareí 

2145 0,14 Cubatão 

1972 - 1986 e 1989 0,14 São José dos Campos 

2142 0,14 São Sebastião 

1979 e 1980 0,14 Ubatuba e Caraguatatuba 

2124 e 2125 0,15 Pilar do Sul e Piedade 

1984 e 1985 0,15 São Sebastião e Caraguatatuba 

2123 0,15 São Miguel Arcanjo 

1992 e 1993 0,15 Monteiro Lobato 

2146 e 2147 0,16 São Bernardo do Campo 

1985 e 1986 0,16 Paraibuna 

1993 0,17 São Bento do Sapucaí 

2147 e 2149 0,18 São Paulo e Poá 
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Consultando os dados do IGG e IBGE, verificou-se que no município de São Luis de 

Paraitinga, mais precisamente na porta da igreja Matriz, existe uma RN do IGG cuja 

altitude informada (boletim 36 do IGG) é 741,697 m (existe um erro de digitação, foi 

considerado o valor de 744,697m). Na mesma porta existe uma RN do IBGE 

(1981Z) cuja altitude preliminar (1986) era 745,5753 m, esta altitude transposta para 

a chapa do IGG resulta em 745,6977 m. Com o ajuste efetuado em 1993, o valor 

dado pelo IBGE para a chapa do IGG é de 744,8432 m (diferença de -0,854 m em 

relação a 1986). Em 1986 as altitudes eram discrepantes em um metro, em 1993 a 

diferença é de quinze centímetros (+0,15 m), conforme mostra a tabela 23.  

Outro caso ocorre no município de São Sebastião, neste município, na porta da 

Igreja Matriz, foi implantada uma chapa do IGG cuja altitude era de 1,405 m (boletim 

36 do IGG). O IBGE, para a mesma RN, atribuía, em 1986, a altitude de 2,1654 m. 

Já em 1993, com o ajustamento, esta altitude mudou para 1,6675 m. Aqui se repete 

o caso de São Luís de Paraitinga, a diferença na altitude informada pelo IBGE e 

IGG, em 1986, era de setenta e seis centímetros (0,76 m), e esta diferença 

“diminuiu” para vinte e seis centímetros (0,26 m) em 1993, ficando compatível com 

as demais linhas de nivelamento da região, conforme pode ser verificado na tabela 

24.  

Através dos dados obtidos das redes altimétricas do IBGE e IGG, pode-se concluir 

que: 

• As duas redes altimétricas, na RMSP, até 1986, eram compatíveis na ordem 

do centímetro, isto indica que, contrariando o que diz o IBGE (2006), o datum 

vertical (no estado de São Paulo) permaneceu o mesmo até 1993, quando, de fato, 

as altitudes obtidas pelo IGG na década de 1940 foram corrigidas; 

• Com os ajustes promovidos pelo IBGE, no período de 1988 a 1991 e 

divulgados em 1993, a diferença existente entre a rede altimétrica do IBGE e as 

demais redes aumentou. 
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CAPÍTULO - 8 CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES 

 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho foram tratados assuntos relacionados à Cartografia, Topografia e a 

Geodésia. A parte prática foi dividida em 2 partes: compatibilização de sistemas 

geodésicos no município de São Paulo e interligação de sistemas altimétricos na 

RMSP.  

• Compatibilização de sistemas geodésicos no municípi o de São Paulo 

No que concerne à compatibilização de sistemas geodésicos, conforme mostrado no 

capítulo 6, muitos trabalhos publicados propõem parâmetros de transformação entre 

os sistemas geodésicos a nível estadual ou regional. Tais propostas esbarram no 

desconhecimento das distorções e precisões que as redes clássicas, implantadas 

entre as décadas de 1950 e 1980, estão submetidas, resultando em parâmetros com 

desvios padrão muito elevados e que não oferecem exatidões necessárias para a 

aplicação na transformação de bases cartográficas, principalmente as de grande 

escala.  

Diante dessas observações, conclui-se que na estimação de parâmetros de 

transformação entre sistemas geodésicos “clássicos”, onde se desconhecem as 

precisões e distorções das redes, obtêm-se melhores resultados se estes 

parâmetros foram determinados e aplicados em pequenas áreas que não 

ultrapassam ao âmbito municipal.  

Os parâmetros de transformação entre os sistemas Córrego Alegre e SAD-69 

(método dos três parâmetros), obtidos neste trabalho, (TX = -137,364m; TY = 

+166,678m e TZ = +32,739m ) foram utilizados com sucesso na transformação da 

base cartográfica da SABESP, no município de São Paulo. A aplicação ocorreu em 

meados de novembro de 2004, para implantação do Sistema SIGNOS sendo 

realizada a sua integração, sem maiores problemas, com as bases cartográficas dos 

municípios limítrofes, gerados a partir de vôo atual e restituídas já no datum SAD-69. 
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• Interligação de sistemas altimétricos na RMSP 

Conforme foi descrito no capítulo 7, desta dissertação, a amplitude média das 

diferenças entre as redes altimétricas na RMSP varia de –0,10 m a +0,32 m, estas 

discrepâncias apresentam distribuições espaciais distintas, exigindo cuidado 

especial na utilização destes dados para correção do banco de dados altimétricos da 

SABESP.  

A integração de todas as redes altimétricas existentes na RMSP (IGG, GEGRAN, 

SABESP, ELETROPAULO, PMSP, METRÔ e IBGE) proposta feita por BARBOSA 

(1997) não foi realizada devido ao alto custo desta operação.  

Nesta dissertação, diferentemente da proposta de BARBOSA (1997), foram 

verificadas as diferenças altimétricas entre RRNN referenciadas aos dois sistemas 

altimétricos (Torres – RS e Imbituba – SC) e obtidos os valores médios, por 

município ou região, estes deverão ser aplicados diretamente no banco de dados 

altimétricos, corrigindo os atributos das singularidades constantes no cadastro 

técnico da SABESP e aplicados ao SIGNOS. 

A maior dificuldade na compatibilização altimétrica está principalmente em 

determinar os algoritmos a serem usados na correção do banco de dados 

altimétricos, visto que, esta correção, para cada localização, tem um valor diferente. 

Por isso a tomada de decisão exige uma análise cuidadosa. Essa análise será 

possível apenas mediante o conhecimento do funcionamento dos sistemas de 

coleta, afastamento e tratamento de esgotos, envolvendo as respectivas bacias com 

as suas peculiaridades características.  

As informações advindas deste trabalho serão inseridas no Sistema SIGNOS, 

corrigindo todos os atributos altimétricos dos equipamentos ou peças cujas 

referências dependam da altimetria, nos municípios operados pela SABESP na 

RMSP. Estas informações deverão ser incorporadas ao banco de dados até o final 

de 2006. 

Quanto à rede altimétrica do IBGE, as linhas de nivelamento situadas na região do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, que até 1993 apresentavam erros grosseiros da 

ordem de 1 metro, com os ajustes efetuados pelo IBGE, entre 1988 e 1991 e 

divulgados em 1993, estes erros foram corrigidos. 
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Porém, no período de 1986 a 1993 muitas obras foram executadas utilizando as 

referências altimétricas disponibilizadas pelo IBGE, referências essas que embora 

fossem preliminares, faziam supor que as possíveis correções fossem na casa do 

centímetro visto que as altitudes informadas tinham quatro casas decimais (décimo 

do milímetro!).   

O IBGE como órgão gestor da Geodésia Nacional, deve se propor a divulgar seus 

dados com o maior rigor possível, evitando-se, assim, possíveis problemas advindos 

da divulgação de informações errôneas, tais como as altitudes referentes às 11 

linhas de nivelamento na região compreendida pelo Vale do Paraíba e Litoral Norte 

do Estado de São Paulo, mostradas na tabela 24. Estas linhas cobrem uma extensa 

região compreendida pelos municípios de Aparecida, Caçapava, Caraguatatuba, 

Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena, Natividade da Serra, Parati – RJ, 

Pindamonhangaba, Roseira, São Luis do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté e 

Ubatuba e apresentavam erros da ordem de 1 metro nas altitudes divulgadas pelo 

IBGE em 1986. 

Desta forma é pertinente uma investigação sobre o impacto deste fato em produtos 

de mapeamento e obras, destas regiões, que eventualmente tenham utilizado as 

altitudes não ajustadas (antes de 1993), principalmente na SABESP, onde a 

informação altimétrica é de fundamental importância para a operacionalização de 

suas redes de água e esgoto. Esta investigação ultrapassa ao proposto para esta 

dissertação e será tratada num futuro próximo. 

Cabe ressaltar que as conclusões aqui observadas e as conseqüentes proposições 

destacadas nesta pesquisa são referentes ao âmbito restrito das áreas estudadas. 

De qualquer maneira a realização desta pesquisa foi positiva já que permitiu a 

obtenção, análise e proposição de parâmetros que foram utilizados satisfatoriamente 

pela SABESP na conversão da base cartográfica existente no município de São 

Paulo e na implantação do sistema SIGNOS na RMSP. 
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8.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Com o advento dos sistemas de posicionamento global, facilmente se resolvem os 

problemas relacionados ao posicionamento planimétrico. Porém, a determinação 

das altitudes ortométricas continua sendo um problema a ser resolvido, 

principalmente em áreas carentes de redes altimétricas confiáveis e oficiais. 

Com a modernização dos sistemas GPS e GLONASS; a disponibilização do 

GALILEO e a melhoria dos modelos geoidais, uma proposta alternativa ao moroso 

nivelamento geométrico é intensificação de estudos sobre a obtenção de altitudes 

com a utilização de equipamentos GNSS (GPS, GLONASS ou GALILEO).  

Verificando-se a rede altimétrica do IBGE, nota-se que em área correspondente à 

metade do território do estado de São Paulo, não se têm rede oficial, notadamente a 

área correspondente aos municípios que se situam entre a margem esquerda do rio 

Tietê e a divisa com o estado do Paraná (ver figura 56).  Assim, recomenda-se 

estudar o aproveitamento da antiga rede do IGG e fazendo os adensamentos e 

ajustes necessários, tornar o estado provido de informações altimétricas confiáveis e 

oficiais.  

A produção cartográfica nacional, em grande parte, ainda está referida ao datum 

Córrego Alegre. Com a adoção do SIRGAS torna-se necessária, num prazo máximo 

de 8 anos (2014), a integração das redes planimétricas e a compatibilização dos 

produtos cartográficos existentes.   

A utilização dos parâmetros oficiais de transformação entre os sistemas Córrego 

Alegre e SAD – 69, geram, segundo alguns autores, diferenças nas coordenadas 

transformadas em todos os estados brasileiros, sendo que em São Paulo são 

obtidas as menores discrepâncias (4 m) e no estado da Paraíba as maiores (16 m). 

Assim, para adequar-se ao SIRGAS, recomenda-se que se façam estudos voltados 

a estimação de parâmetros para compatibilizar sistemas geodésicos e sua aplicação 

nos produtos cartográficos existentes. Ressalvando que as compatibilizações devam 

ser efetuadas, de preferência, respeitando os limites municipais, visto que para 

áreas maiores os desvios-padrão, dos parâmetros calculados, crescem 

exponencialmente, inviabilizando os resultados obtidos. 
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