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Capítulo 5 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Introdução 

 

No que diz respeito ao presente projeto, o documento cartográfico (folha 

topográfica Rio Claro, 1:50.000, 1969) foi produzido a partir de fotos aéreas de 1965, 

sendo realizadas a reambulação, restituição e triangulação espacial pela VASP 

Aerofotogrametria S.A em 1969, por meio de convênio com a Fundação IBGE. Essa 

folha e todas dessa série foram produzidas com a separação por cores em diferentes 

folhas de acetato (material sintético muito estável às variações climáticas), que levados 

à gráfica, permitem a reprodução de mapas coloridos em papel. Já o IGC (Instituto 

Geográfico e Cartográfico) possui um grande acervo de folhas na escala 1:10.000 que 

cobrem cerca da metade do Estado de São Paulo. Tais documentos foram produzidos 

também por meio de restituição analógica, finalizada em sua maioria em 1979, sendo 

que os originais foram produzidos em poliéster (sem separação de layers) e são 

reproduzidos para venda mediante cópia heliográfica. Para o presente trabalho foram 

adquiridas todas as folhas da Região de Rio Claro que correspondem à folha 1:50.000 

do IBGE. Todos esses documentos estão com referência ao datum Córrego Alegre e ao 

elipsóide Internacional de Hayford.  

A seguir vamos apresentar a definição e localização da área de estudo, os 

motivos que nos levaram a utilizar esta área para o projeto, os recursos disponíveis para 

o desenvolvimento do trabalho, bem como uma descrição das metodologias e técnicas 

utilizadas em todos os processos. 
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5.2 Área de estudo 

 

 A área de estudo corresponde a folha Rio Claro, 1:50000, IBGE, folha SF-23-M-

I-4, abrangendo aproximadamente 715 Km 2, situada a 170 Km  a Noroeste da cidade de 

São Paulo (vide figura 5.1) e compreendida entre as longitudes de 47°45’W e 47°30’W 

e latitudes de 22°15’ S e 22°30’ S do Estado de São Paulo (vide figura 5.2).  

 

 

Figura 5.1 – Localização da área de estudo no Estado de São Paulo. 
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Figura 5.2 – Folha 1:50.000 do IBGE (com redução). 
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Conforme a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO (2000) o Município 

de Rio Claro possui as seguintes características: 

- área do município: 499,9 Km2; 

- população: 160.363 habitantes (projeção do IBGE para 1998); 

- densidade demográfica: 320 habitantes/ Km2 (fonte: IBGE); 

- municípios limítrofes: Corumbataí, Leme (ao Norte), Piracicaba (ao Sul), Araras, 

Santa Gertrudes (ao Leste), Ipeúna e Itirapina (a Oeste); 

- altitude: 625 m (fonte: IBGE) 

- localização geográfica: porção Centro-Leste do Estado de São Paulo; 

- distância da capital do Estado de São Paulo: 153 Km em linha reta e 172 Km via 

rodovia; 

- clima: tropical (alternadamente seco e úmido); 

- temperaturas médias anuais: entre 18,1 e 20,9 °C; 

- temperatura máxima absoluta: 37,8 °C em 03/12/98; 

- temperatura mínima absoluta: 5,3 °C em 09/05/98; 

- índice pluviométrico anual: 1476 mm; 

- vegetação: rasteira com predominância do cerrado; 

- rodovias: Washington Luis - SP 310 (interliga-se com o sistema Anhanguera-

Bandeirantes no sentido capital e no sentido interior para acesso a São Carlos, 

Araraquara e São José do Rio Preto), SP 316 (para Santa Gertrudes e Cordeirópolis), SP 

127 (acesso para Piracicaba, Tietê, Tatuí, Itapetininga e Região Sul do Estado) e SP 191 

(interliga Rio Claro a Araras com entroncamento para Via Anhanguera a 23 Km, dando 

acesso à Região de Ribeirão Preto, a Sudoeste Ipeúna, Charqueada e São Pedro); 

- agricultura: as principais culturas são cana-de-açúcar, milho e laranja; 

- avicultura: destaca-se pela criação de frango; 
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- indústria: possui um distrito industrial com uma área de 11 milhões de metros 

quadrados, sendo 40% desta já com indústrias instaladas. As principais indústrias locais 

empregam cerca de 4900 pessoas; 

- comércio: no centro da cidade existe uma concentração de cerca de 84 lojas e 15 

quiosques. Existe um shopping center na cidade; 

Esta área foi escolhida para teste pelo fato da disponibilidade de vários 

documentos referentes a essa região, por ser uma folha topográfica do IBGE com uma 

densidade média de informações e por já terem sido realizados alguns estudos anteriores 

nessa mesma área. O mapeamento na escala de 1:50.000 é de grande utilidade em 

estudos regionais, o que abrange por exemplo, projetos de plano diretor de um 

município, apoiado também com imagens de satélite. 

Um motivo específico que nos levou a tal escolha diz respeito à possibilidade de 

controle com folhas 1:10.000 do IGC e com método mais viável utilizando GPS. Outra 

opção seria trabalhar na escala 1:10.000, mas que exigiria o controle com folhas de 

1:2.000 e método mais preciso e caro de levantamento GPS. 

 

 

5.3 Descrição Geral da Metodologia 

 

 No desenvolvimento do trabalho foram utilizadas várias técnicas e metodologias 

de modo a aplicar e atingir os objetivos já relatados neste trabalho. Aqui descreveremos 

de uma maneira global a forma como o projeto foi administrado. 

 Definida a área de estudo, bem como a escala do documento cartográfico para o 

trabalho prático, foram pesquisados documentos referentes à área de interesse, tais 

como os mapas disponíveis, fotos aéreas, mapas para controle de qualidade, entre 
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outros, e levantados os recursos disponíveis para a elaboração do presente projeto no 

que diz respeito a programas e equipamentos.  

 Foram empregadas e avaliadas todas as metodologias de digitalização em uso 

atualmente, sendo realizados testes e feitos contatos e visitas a empresas que possuem 

experiência nessa área de atuação (digitalização). Cada uma dessas metodologias foi 

avaliada também no que se refere ao resultado obtido com relação a qualidade 

geométrica final do arquivo digital, bem como a avaliação dos tempos gastos, recursos 

envolvidos para cada uma delas, custos e uma análise conjunta de todas elas.  

 Na figura 5.3 é possível visualizar a metodologia geral aplicada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Seqüência de trabalhos. 
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5.4 Recursos disponíveis 

 

 No desenvolvimento do trabalho foram utilizados uma série de documentos 

cartográficos da área de interesse, fotos aéreas, programas disponíveis no Departamento 

de Engenharia de Transportes, no Instituto Astronômico e Geofísico e outros comprados 

pelo próprio mestrando, os quais são listados a seguir: 

 

a) Documentos cartográficos: 

 

a.1) carta 1:50.000, IBGE, Rio Claro, folha SF-23-M-I-4, colorida; 

a.2) fotolitos correspondentes a essa carta 1:50.000, IBGE, Rio Claro; 

a.3) cartas 1:10.000 do IGC, para localização e extração dos pontos de controle para a 

folha Rio Claro, IBGE, 1:50.000; 

a.6) fotos aéreas de Rio Claro, 1:25.000, 1995 e croquis de pontos de apoio geodésicos 

fornecidos pela Base Aerofotogrametria S.A. 

 

b) Equipamentos: 

 

b.1) Equipamentos dos laboratórios do Departamento de Engenharia de Transportes: 

b.1.1) Laboratório de Topografia e Geodésia: receptores GPS geodésicos de dupla 

freqüência Trimble 4000 SST (2 equipamentos) e Trimble 4000 SSI (2 equipamentos), 

2 receptores GPS de código GeoExplorer II, microcomputadores (configuração tipo 

Pentium PC 166, 64MHz de RAM, HD 4,6 Gbytes), antenas, tripés, bases nivelantes, 

bateriais, bastões, cabos, etc; 
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b.1.2) Laboratório de Geoprocessamento: mesa digitalizadora IBM, formato A0, 

microcomputadores (configuração tipo Pentium PC 166, 64Mbytes de RAM, HD 4,6 

Gbytes); 

b.2) Departamento de Medicina Veterinária Preventiva: scanner Truscan 800C 

(colorido), para geração de imagens coloridas; 

b.3) Equipamentos: microcomputador configuração tipo Pentium II PC 400, 128MHz de 

RAM, HD 8,0 Gbytes), impressora Epson Stylus Color 640 e scanner TCE S450 (de 

mesa, formato A4); 

b.4) Empresa Bit a Bit:  serviço de escanerização com uso do scanner Truscan 800M 

(monocromático), para geração de imagens em preto e branco e tons de cinza. 

 

c) Programas: 

 

c.1) Programas dos laboratórios do Departamento de Engenharia de Transportes: 

c.1.1) Laboratório de Topografia e Geodésia: GPSurvey 2.5.1 e PathFinder Office 1.3 

para processamento de dados GPS (ambos da Trimble), GeoBase 5.0 para conversão de 

coordenadas (Base Aerofotogrametria S.A), MapGeo 2.0 para processamento da 

ondulação geoidal (LTG-PTR-POLI-USP); 

c.1.2) Laboratório de Geoprocessamento: AutoCad 12 DOS (Autodesk) para 

digitalização via mesa, MapInfo Professional 4.0 (MapInfo Corporation) para 

modelagem em ambiente SIG; 

c.2) Instituto Astronômico e Geofísico: Geocom 1.0 (IAG-USP) para processamento da 

ondulação geoidal; 

c.3) Programas adquiridos pelo mestrando (versão acadêmica a preços reduzidos ou 

fornecidos na compra de outros equipamentos: 
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- MicroStation Geoengineering Academic Suite (Bentley Systems Inc.): pacote 

acadêmico de programas que possibilitou o uso do MicroStation 95, MicroStation SE 

(ambos programas do tipo CAD), MicroStation Geographics 6.0 para ambiente SIG, 

MicroStation Descartes 6.0 e MicroStation Reprographics 6.0, ambos para edição de 

imagens, conversão matricial/vetorial, manual e semi-automática; 

- Corel OCR-Trace 7.0 (Corel Corporation): programa para conversão matricial/vetorial 

automática e edição de imagens, fornecido quando da aquisição da impressora Epson 

Stylus color 640; 

c.4) Empresa Bit a Bit: Rastation R2V V 7.2 (Able Software Co.), GTXRaster CAD V 

6.0 (GTX Corporation), ambos para edição de imagens e processamento de conversão 

matricial/vetorial, com o uso nas instalações dessa empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


