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LISTA DE MAPAS 

FAZENDA CANTAGALO, RIO DAS OSTRAS (RJ) 

 

MAPA DESCRIÇÃO 
1a 1891 (imagem digitalizada como pano de fundo) 
1b 1891 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo) 
2a 1947 (imagem digitalizada como pano de fundo) 
2b 1947 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo) 
3a 1954 (imagem digitalizada como pano de fundo) 
3b 1954 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo) 
4a 2001 (imagem digitalizada como pano de fundo) 
4b 2001 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo) 
5a 2002 (imagem digitalizada como pano de fundo) 
5b 2002 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo) 
6 Polígonos de 1891 e de 2002 (ortofotos digitais de 2006 como 

pano de fundo) 
7 Ganho de área (1891 e 2002) (ortofotos digitais de 2006 como 

pano de fundo) 
8 Perda de área (1891 e 2002) (ortofotos digitais de 2006 como 

pano de fundo) 
9 Marcos de referência (ortofotos digitais de 2006 como pano de 

fundo) 
10 Área não desapropriada pelo INCRA (ortofotos digitais de 2006 

como pano de fundo) 
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1. Introdução e objetivos 

Avaliação histórica da configuração espacial da "Fazenda Cantagalo", 
localizada no município de Rio das Ostras (RJ), a partir de cópias impressas 
de plantas para as seguintes épocas: 1891, 1947, 1954, 2001 e 2002. O 
propósito é avaliar e garantir geometria dos polígonos contidos nas plantas, 
sua extração por métodos gráficos e georreferenciamento analítico, 
adotando padrões cartográficos oficiais, com posterior comparação entre 
seus traçados ao longo do tempo. Foi utilizado mosaico de ortofotografias 
aéreas métricas, do ano de 2006, como pano de fundo, e referência espacial 
oficial do IBGE. Foram calculadas áreas em metros quadrados para cada 
polígono, assim como o seu perímetro em metros. 

2. Metodologia 

A partir das plantas impressas foram analisadas suas informações relativas 
às feições geográficas e também a elementos cartográficos (escala, sistema 
de projeção e sistema de coordenadas).  

Foi utilizado dispositivo scanner com resolução de 600 dpi para geração de 
arquivos digitalizados no formato TIF. Em seguida foi feito o 
georreferenciamento, de cada planta, a partir de marcos de referência e suas 
coordenadas UTM expressas em metros, por meio do sistema 
computacional ArcGIS 9.2 (ESRI). 

Foram utilizados os seguintes padrões nacionais de mapeamento para a 
produção dos documentos cartográficos apresentados nos Anexos: 

1. Sistema geodésico South American Datum-69 (SAD-69); 

2. Sistema de projeção UTM (Universal Transverse of Mercator); e 

3. Sistema de coordenadas UTM (fuso 24 Sul, com meridiano central de 
longitude 39° Sul). 

Com base nas plantas georreferenciadas observou-se equívocos técnicos 
contidos nos documentos nos seguintes itens cartográficos: 
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(a) O fuso de projeção UTM indicado no Decreto, e em todos os documentos 
consultados tem a indicação de fuso 23 com longitude do meridiano central 
de 45° Sul. Na verdade o fuso de projeção UTM é o fuso 24 como longitude 
do meridiano central de 39° Sul, uma vez que a Fazenda Cantagalo se 
localiza no porção leste do município de Rio das Ostras (RJ), a leste do 
meridiano de longitude de 42° Sul, que por sua vez é o meridiano limite 
entre os fusos 24 e 23; e 

(b) Deslocamento de, aproximadamente, 500m para sul de toda grade de 
coordenadas na planta do INCRA do ano de 2001, que por sua vez foi 
compilada pelo eng. civil Péricles Augusto de Carvalho, perito do juíz, na 
planta do ano de 2002. 

O georreferenciamento teve como suporte as coordenadas UTM, expressas 
em metros, da tabela abaixo (relatório elaborado pelo perito do juíz): 

MARCOS DE 
REFERÊNCIA N(m) E(m) 

M-1 7.520.329,826 197.374,004 
M-2 7.519.278,150 198.747,610 
M-3 7.519.156,210 198.642,940 
M-4 7.518.109,837 199.806,618 
M-5 7.516.980,216 200.650,650 
M-6 7.517.058,298 201.118,520 
M-7 7.516.471,082 201.771,558 
M-8 7.516.303,367 201.640,328 
M-9 7.516.182,737 201.770,968 
M-10 7.516.339,097 201.922,943 
M-11 7.515.859,812 202.405,773 
M-12 7.515.736,342 203.227,948 
M-13 7.514.966,390 203.231,700 
M-14 7.514.880,461 204.036,563 
M-15 7.514.733,790 203.989,880 
M-16 7.514.876,562 203.018,503 
M-17 7.514.754,932 203.023,393 
M-18 7.514.787,797 202.628,453 
M-19 7.514.800,692 202.140,998 
M-20 7.514.924,272 202.184,723 
M-21 7.515.218,402 201.869,508 
M-22 7.514.460,560 200.549,790 
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M-23 7.514.179,190 200.520,520 
M-24 7.514.224,230 200.226,550 
M-25 7.514.738,450 199.986,730 
M-26 7.514.725,420 199.662,630 
M-27 7.515.095,680 199.680,210 
M-28 7.515.408,360 199.781,270 
M-29 7.515.967,120 199.127,870 
M-30 7.515.342,107 198.536,143 
M-31 7.516.416,300 197.273,610 
M-32 7.516.556,720 197.531,740 
M-33 7.515.066,540 196.741,270 
M-34 7.515.451,650 196.935,400 
M-35 7.515.922,870 196.953,373 
M-36 7.518.382,430 196.377,790 
M-37 7.518.837,326 195.991,800 

 

Tabela 1: Marcos de referência. 

 

3. Restituição dos polígonos das plantas 

As plantas impressas foram digitalizadas, e em seguida foram extraídos os 
polígonos nelas contidos, por meio de processo de vetorização manual, com 
maior rigor possível, uma vez que sabe-se que existem erros de geometria 
em se tratar de documentos impressos, gerados com base em cópias que 
contém distorções, comprometendo a exatidão da geometria dos mapas 
derivados e apresentados nos Anexos 1a, 2a, 3a, 4a e 5a. 
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4. Apresentação dos resultados em 

documentos cartográficos 

No processo de elaboração dos mapas da Fazenda Cantagalo foram 
obedecidas noras e especificações cartográficas, e os resultados são: 

 

 

Mapa 1a: 1891 (imagem digitalizada como pano de fundo). 
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Mapa 1b: 1891 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
9 

 

 

Mapa 2a: 1947 (imagem digitalizada como pano de fundo). 
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Mapa 2b: 1947 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo). 
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Mapa 3a: 1954 (imagem digitalizada como pano de fundo). 
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Mapa 3b: 1954 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo). 
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Mapa 4a: 2001 (imagem digitalizada como pano de fundo). 
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Mapa 4b: 2001 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo). 
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Mapa 5a: 2002 (imagem digitalizada como pano de fundo). 
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Mapa 5b: 2002 (ortofotos digitais de 2006 como pano de fundo). 
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Mapa 6: Polígonos de 1891 e de 2002 (ortofotos digitais de 2006 como pano 
de fundo). 
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Mapa 7: Ganho de área (1891 e 2002) (ortofotos digitais de 2006 como 
pano de fundo). 
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Mapa 8: Perda de área (1891 e 2002) (ortofotos digitais de 2006 como pano 
de fundo). 
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Mapa 9: Marcos de referência (ortofotos digitais de 2006 como pano de 
fundo). 
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Mapa 10: Área não desapropriada pelo INCRA (ortofotos digitais de 2006 
como pano de fundo). 
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5. Resultados analíticos 

   

 

Fazenda 
Cantagalo - 

polígono (ano) 

Áreas Perímetros 

Metros quadrados Hectares Metros 
2002 17.609.216,86 1.760,92 25.197,75 
2001 17.441.190,32 1.744,11 25.231,70 
1954 29.684.661,99 2.968,46 43.790,90 
1947 16.907.649,82 1.690,76 24.886,10 
1891 29.435.336,47 2.943,53 44.217,92 

 

OBS: 1 hectare = 10.000 m2. 

 

Tabela 2: Áreas e perímetros dos polígonos. 

 

Gráfico 1: Indicação das áreas graficamente. 

A partir do Mapa 10 foi possível determinar a área e o perímetro 
equivalente ao polígono (área não desapropriada) da Fazenda Cantagalo: 

 
Área   10.519.719,56  m2 1.051,97  hectares 
 
Perímetro  21.219,27  m 
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5. Conclusões

 
A partir dos mapeamentos 
se que: 
 
[1]- Buscou-se máxima 
procedimentos de georreferenciamento tendo como base os marcos de 
referência e também 
impressas; 
[2]- O cálculo das áreas foi feito
erro (estimativa); 
[3]- O fuso de projeção para a região de trabalho é 
meridiano central de 39°
[4]- Corrigiu-se o deslocamento observado na grade de coordenadas da planta 
de 2001 do INCRA, e tal procedimento não comprometeu a geração dos mapas 
dessa época, uma vez que foi feito uso do mosaico georrefer
ortofotografias do ano de 2006
"verdade" cartográfica para todos os mapas gerados no processo de 
compilação. 
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5. Conclusões 

mapeamentos executados, por processo de compilação, 

máxima garantia da geometria dos polígonos adotando 
procedimentos de georreferenciamento tendo como base os marcos de 

também feições geográficas contidas nas plantas históricas 

O cálculo das áreas foi feito, e obteve-se uma precisão na ordem de 

O fuso de projeção para a região de trabalho é o 24
meridiano central de 39° Sul; 

se o deslocamento observado na grade de coordenadas da planta 
de 2001 do INCRA, e tal procedimento não comprometeu a geração dos mapas 
dessa época, uma vez que foi feito uso do mosaico georrefer
ortofotografias do ano de 2006 como base de conferência
"verdade" cartográfica para todos os mapas gerados no processo de 
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executados, por processo de compilação, observou-

garantia da geometria dos polígonos adotando 
procedimentos de georreferenciamento tendo como base os marcos de 

feições geográficas contidas nas plantas históricas 

se uma precisão na ordem de 10% de 

24, com longitude do 

se o deslocamento observado na grade de coordenadas da planta 
de 2001 do INCRA, e tal procedimento não comprometeu a geração dos mapas 
dessa época, uma vez que foi feito uso do mosaico georreferenciado de 

como base de conferência, o que garantiu a 
"verdade" cartográfica para todos os mapas gerados no processo de 
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