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Resumo
Este artigo aborda a verificação da base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) considerando a hidrografia do Município Irineópolis SC. Com objetivo de atualizar as
informações, possibilitando os gestores públicos contar com uma ferramenta de controle para futuras
tomadas de decisões. O município tem crescimento, tanto demográfico quanto agro florestal, o qual
contribui na supressão das matas nativas em busca de novas áreas para se estabelecer plantios,
prejudicando as nascentes e rios. Com a intenção de comprovar que o mapeamento do (IBGE) não
apresenta qualidade suficiente para nortear as políticas públicas relacionadas aos corpos hídricos no
município. Vislumbrando que pode ter havido a supressão de algumas nascentes e rios nesses últimos
45 anos.
Palavras Chave: Sensoriamento Remoto. Cartas topográfica. Corpos hídricos.

Abstract
This paper addresses the verification of cartographic base of the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE) considering hydrography Municipality Irineópolis SC. In order to update the
information, allowing public managers rely on a control tool for future decision making. The
municipality has growth, both demographic as agroforestry, which contributes to the suppression of
native forests in search of new areas to establish plantations, damaging the springs and rivers.
Intending to prove that the mapping (IBGE) lacks sufficient to guide public policies related to
watercourses in the municipality quality. Envisaging that may have been the deletion of some springs
and rivers over the past 45 years.
Key-words: Remote Sensing. Topographic charts. Water bodies.
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INTRODUÇÃO
O Código Florestal brasileiro prevê as áreas de preservação permanente para
nascentes, rios e florestas de galeria, mas para criar algumas políticas publicas trona-se
necessário conhecer e obter informações precisas do espaço a ser estudado. Tais informações
são capazes de auxiliar na fiscalização por parte de órgãos governamentais e monitoramento
de possíveis irregularidades dos agentes sociais que fazem uso dessas premissas para
intervirem no meio ambiente.
Neste contexto, busca-se avaliar fontes primárias de dados cartográficos, do
mapeamento sistemático do território, disponibilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), considerando a localização dos recursos hídricos no município de
Irineópolis SC. Os sistemas de coordenadas utilizados para georreferenciação podem
classificar-se em quatro classes fundamentais: astronômicos, cartesianas, tridimensionais,
elipsoidais e cartográficas (MATTOS, 2001, pg. 11).
Contudo, estes dados estão desatualizados, sendo que os mapas disponibilizados foram
gerados a partir de imagens aéreas obtidas no ano de 1966. Soma-se a este fato o pouco
detalhamento oferecido, com uma escala de 1/100.000.
Este estudo justifica-se pelo fato de que a base cartográfica disponibilizada pelo IBGE
foi gerada na década de 60, onde tecnologia nos aparelhos para obtenção de dados com
precisão não existiam, sendo assim faz-se necessário que os dados como: Rios; e nascentes
sejam atualizados.
É claro que a população cresceu consideravelmente nas últimas décadas e desta forma
a fronteira agroflorestal também aumentou. Portanto, a pressão por novas fronteiras agrícolas
fez ocorrer à supressão das formações naturais em busca de novas áreas para se estabelecer
plantios, prejudicando as nascentes de rios, resultado do desrespeito relacionado ao meio
ambiente.
A justificativa do estudo soma-se também ao fato das cartas do IBGE apresentarem
uma escala de 1/100.000 o que significa que o detalhamento das mesmas equivale a 100
metros no terreno para cada 1 milímetro na carta. O Datum Córrego Alegre foi utilizado como
sistema de referencia para trabalhos geodésicos e cartográficos da década de 1950 ate fins da
década de 1970, quando foi adotado oficialmente o SAD – 69 (IBGE,2006). Demonstrando a
necessidade da confecção de mapas temáticos criados a partir de imagens do satélite japonês
Alos que possibilitam a geração de produtos cartográficos em escala 1/10.000 o que é 10
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vezes superior aos mapas oferecidos pelo IBGE, em um SIG podem-se fornecer novas
informações ou dados por meio da integração de diferentes níveis de informação existente, o
que permite que os dados originais sejam visualizados e analisados com uma perspectiva mais
ampla e completa. Já a exatidão indica se os valores estão próximos ao valor real
(ANDRADE, 1998). Tornando-se uma fonte de informações confiáveis aos gestores públicos,
por contar com uma base de suporte para tomadas de decisões técnicas relacionadas ao meio
ambiente, possibilitando ainda a verificação da legislação ambiental vigente. Alem de
contribuir com a diminuição dos desmatamentos em torno dos rios e nascentes, fortalecendo o
uso racional do solo.
Para calcular a área e o perímetro do limite do município de Irineópolis SC, das
nascentes e rios, foi utilizado o programa Arc GIS 9.2 no qual são confeccionados os mapas
temáticos através das imagens de satélite. Segundo NOVO (1998), no sensoriamento remoto,
a transferência de dados do objeto para o sensor é realizada através de energia. Basicamente, o
Sensoriamento Remoto é composto por quatro elementos fundamentais, que são o sensor, o
alvo, a fonte e a radiação eletromagnética, (NOVO, 1989). A informação no Sensoriamento
Remoto é representada sob forma de imagem, podendo ser uma imagem fotográfica, de radar
ou então uma imagem obtida usando laser. Um conjunto de coeficientes polinomiais é
computado acuradamente a partir dos modelos rigorosos do sensor e fornecido pelo vendedor
das imagens de satélite (YAMAKAWA e FRASER, 2004).
A análise realizada no ano de 2011 do sistema hídrico, mediante dados de
sensoriamento remoto, constitui uma técnica útil ao planejamento e administração da
ocupação de forma ordenada e racional do meio físico ambiental, além de permitir avaliar e
monitorar o surgimento de novas nascentes e rios, como o seu desaparecimento.
As informações hidrográficas existentes para o município de Irineópolis estão
defasadas e também omitem a existência de rios de menor porte.

PLATAFORMAS DE SENSORIAMENTO REMOTO
As plataformas de Sensoriamento Remoto são responsáveis por determinar o nível de
alcance dos dados. Esses níveis podem ser terrestres (torres e sistemas radiométricos de
campo), orbitais (plataformas espaciais), e aéreos (aeronaves e helicópteros). Para isso faz-se
necessário contar com um sistema capaz de medi-la a uma distância considerável. Para
capturar imagens de sensoriamento remoto dois contextos são importantes: o sistema sensor e
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a plataforma. O sistema sensor é o meio encarregado de medir a radiação eletromagnética e
motivar um valor digital ou analógico.
O resultado eletromagnético quase sempre é representado sob a forma de imagens. A
plataforma é o componente de apoio usado como base para o sistema sensor e é incumbida do
transporte do mesmo.
236
As plataformas espaciais de Sensoriamento Remoto podem ser classificadas
em plataformas tripuladas ou não tripuladas. Ainda podem ser classificadas
em função do tipo de órbita em satélites geoestacionários e satélites em
órbita polar. Os satélites em órbita geoestacionária são satélites localizados
em órbitas altas (a pelo menos 35.000 quilômetros acima da superfície da
Terra) no plano do Equador, os quais se deslocam à mesma velocidade e
direção do movimento de rotação da Terra, fazendo com que o satélite
permaneça estacionário em relação à superfície, observando sempre a
mesma região. Já os satélites de órbita polar são síncronos com o Sol, ou
seja, sua velocidade de deslocamento perpendicularmente ao plano do
Equador é tal que sua posição angular em relação ao Sol se mantém
constante ao longo do ano. Um satélite de órbita polar completa, em média,
15 órbitas em torno da Terra por dia, sendo que cada órbita é completada em
cerca de 100 minutos (INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO,
2001, pg. 45.).

Existem três tipos de plataformas que são: 1- Plataformas Terrestres são as que se
deslocam na superfície do terreno utiliza-se este tipo de plataforma quando se deseja fazer
medições a curta distância do objeto.
2- Plataforma aérea diz respeito ao transporte do sensor a bordo de uma aeronave.
Utilizando este tipo de plataforma pode-se fazer o levantamento de uma área maior em menor
tempo, quando comparado ao uso das plataformas terrestres, isto ocorre porque a aeronave é
capaz de sobrevoar a área mais rapidamente. O grau de detalhes nas imagens coletadas é
determinado pela altura do vôo.
3- Plataformas espaciais, neste caso o sensor é transportado a bordo de satélites ou
transportadores espaciais em órbita em torno da Terra. A altura da plataforma, é dada pelas
característica da órbita da nave espacial.
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CONCEITOS DE CARTOGRAFIA

Cartografia é a ciência que trata dos estudos e operações tanto científicas e técnicas,
quanto artísticas, relacionadas à elaboração e utilização das cartas (ou mapas) de acordo com
determinados sistemas de projeção e uma determinada escala. Segundo Associação
Cartográfica Internacional 1966 cartografia:
Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo
por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação,
se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e
representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos,
bem como sua utilização. (ACI,1966, pg. 102).

Independente de como a informação geográfica é estruturada ou apresentada, a
atribuição de coordenadas a pontos é indissociável do processo de representação geográfica.
Os sistemas de coordenadas utilizados para geo-referenciação podem classificar-se em quatro
classes fundamentais: astronómicos, cartesianas, tridimensionais, elipsoidais e cartográficas
(MATTOS, 2001, pg. 11).
Os referenciais astronômicos são utilizados para definir a posição dos astros na esfera
celeste. Com base na posição aparente dos astros e em observações astronómicas é possível
obter três grandezas fundamentais no contexto da geodésica: latitude, longitude e azimute
astronómico. Os sistemas de coordenadas cartesianos tridimensionais geocêntricos baseiam-se
em sistemas de eixos com origem próxima ao centro de massa da Terra e com um dos eixos
orientado segundo o eixo de rotação da Terra, sendo a posição de um ponto definida por três
coordenadas (X, Y, Z).
Com recurso a uma superfície auxiliar elipsoidal, posicionada em função de um
sistema de coordenadas cartesiano tridimensional ou de coordenadas astronômicas, é definido
um sistema de coordenadas, ditas geodésicas ou elipsoidais: a latitude (definida relativamente
ao plano equatorial do elipsóide), a longitude (definida relativamente a um meridiano
convencionado) e a altitude elipsoidal (medida segundo a normal ao elipsóide). As
coordenadas elipsoidais transformam-se em coordenadas planas através de um sistema de
projecção cartográfica, ao qual se associa um sistema de coordenadas cartesianas
bidimensionais.
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A precisão é o grau de dispersão de um grupo de valores em relação à média, sendo
uma medida de espalhamento. Já a exatidão indica se os valores estão próximos ao valor real
(ANDRADE, 1998). Na avaliação de produtos cartográficos a média dos erros dos pontos de
checagem representa a exatidão e o desvio padrão representa a precisão. O Padrão de
Exatidão Cartográfica é um conjunto de critérios e normas estabelecidas e que norteiam os
processos de determinação e quantificação da exatidão de um documento cartográfico
(ISHIKAWA, 2001).

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRAFICA
O SIG pode ser definido como coleções de subsistemas integrados, em que dados
espaciais passam por uma sequência de processos de conversão, coleta armazenamento e
manipulação. Apoio para tomadas de decisões ou para a análise de dados geográficos. Um
SIG integrado ao GPS pode caminhar. O GPS integrado ao SIG pode pensar. Um pensador
andarilho não conhece limites. (WELL E LEE, 1992 citado por MONICO, 2008, pg.406).
A tecnologia SIG abrange um campo amplo e complexo, envolvendo entrada,
armazenamento, recuperação, análise e representação da informação geográfica, que depende
do conceito de posicionamento.

Em um SIG podem-se prover novas informações ou dados por meio da
integração de diferentes níveis de informação existente, o que permite que os
dados originais sejam visualizados e analisados com uma perspectiva mais
ampla e completa. Os dados são elementos essenciais de um SIG.
Simplesmente sem uma base que sustente a aplicação para a qual ele foi
concebido, não haverá nenhum tipo de resposta, nem geração de qualquer
informação. (MONICO, 2008, pg.408).

Uma das características básicas de um SIG é tornar viável a integração dos mais
variados tipos de dados, coletados das mais diversas forma e instantes.

SATÉLITE ALOS / DAICHI
O ALOS é um satélite japonês lançado em 2006 pela Agência Espacial Japonesa
(JAXA), com a missão de obter imagens de todo o planeta. O satélite carrega a bordo dois
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sensores ópticos: PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) e
AVNIR-2 (Advanced Visible and Near-Infrared Radiometer – Type 2). O sensor PRISM
possui uma banda pancromática na região do visível, resolução espacial de 2,5 m e resolução
radiométrica de 8 bits (IBGE, 2010). O nome ALOS significa Advanced Land Observing
Satellite. Este satélite foi lançado por um foguete H-IIA a partir do centro espacial de
Tanegashima pela Agência de Exploração Aeroespecial Japonesa em 24 de Janeiro de 2006.
O seu nome original em idioma Japonês é "DAICHI". O satélite ALOS tem 3.5m de largura
por 4.5m de comprimento e 6.5m de altura, os seus painéis solares medem 22m x 3m, o seu
peso bruto é de perto de 4 toneladas, o que faz dele um dos maiores satélites de Observação
da Terra.

LEIS DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
A legislação brasileira prevê a proteção ambiental a partir da CFB de 1988 até a
legislação exclusiva com intenção preventiva e/ou reparadora; entretanto, de tal maneira, a
que mais se destaca dentre as leis ambientais, é encontrada no texto da constituição federal.
Oposto ao que muitas pessoas pensam, o IBAMA (Instituto Brasileiro de Recursos
Naturais e Renováveis), a FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), o DEFAP
(Departamento de Florestas e Áreas Protegidas) e as Secretarias Municipais de Meio
Ambiente não fazem leis ambientais. No máximo, estes órgãos podem publicar portarias e
instruções normativas que têm a função de especificar procedimentos relacionados às leis já
existentes. O Ministério Público também não faz leis; a ele cabe, entre outras ações, fiscalizar
e garantir que os órgãos ambientais façam cumprir as leis vigentes.
Com o intuito de proteger o meio ambiente, existe a necessidade da criação de leis para
orientação e penalização dos responsáveis pela degradação do sistema ambiental. Para isto
foram criadas as seguintes leis:
Lei – Nº 6.902/19811, criou as "Estações Ecológicas", áreas representativas de ecossistemas
brasileiros, sendo que 90% delas devem permanecer intocadas e 10% podem sofrer alterações
para fins científicos. Foram criadas também as "Áreas de Proteção Ambiental" (APAS), áreas
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que podem conter propriedades privadas, e onde o poder público limita as atividades
econômicas para fins de proteção ambiental;
 Lei de Crimes Ambientais – nº 9.605/1998. Reordenou a legislação ambiental
brasileira no que se refere às infrações e punições. A pessoa jurídica, autora ou coautora da
infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido
criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. A punição pode ser extinta, caso
se comprove a recuperação do dano ambiental. As multas variam de R$ 50,00 a R$ 50
milhões de reais.
Lei da Fauna Silvestre – nº 5.197/1967. Esta lei classificou como crime o uso, perseguição,
apanha de animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e
produtos derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécie exótica (importada) e
a caça amadorística sem autorização do IBAMA. Criminaliza, também, a exportação de peles
e couros de anfíbios e répteis em bruto.
 Lei das Florestas – nº 4.771/1965. Determinou a proteção de florestas nativas e define
como áreas de preservação permanente (onde a conservação da vegetação é obrigatória) uma
faixa de 30 a 500 metros nas margens dos rios, de lagos e de reservatórios, além de topos de
morro, encostas com declividade superior a 45 graus e locais acima de 1.800 metros de
altitude. Também exige que propriedades rurais da região Sudeste do país preservem 20 % da
cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada em cartório de registro de imóveis.
Lei da criação do IBAMA – nº 7.735/1989. Criou o IBAMA, incorporando a Secretaria
Especial do Meio Ambiente e as agências federais na área de pesca, desenvolvimento florestal
e borracha. Ao IBAMA, compete executar a política nacional do meio ambiente, atuando para
conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso racional dos recursos naturais.
 Lei do Parcelamento do Solo Urbano – nº 6.766/1979. Estabeleceu as regras para
loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológica, naquelas onde a poluição
representa perigo à saúde e em terrenos alagadiços.
 Lei da Política Agrícola – nº 8.171/1991, introduziu a proteção do meio ambiente entre
seus objetivos e como um de seus instrumentos. Define que o poder público deve disciplinar e
fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora; realizar zoneamentos
agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas atividades produtivas; desenvolver
programas de educação ambiental; fomentar a produção de mudas de espécies nativas, entre
outros.
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 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – nº 6.938/1981. É a lei ambiental mais
importante, que definiu que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causar,
independentemente da culpa. O Ministério Público pode propor ações de responsabilidade
civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou
indenizar prejuízos causados. Esta lei criou a obrigatoriedade dos estudos e respectivos
Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA).
 Lei de Recursos Hídricos – nº 9.433/1997. Instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural
limitado, dotado de valor econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano,
produção de energia, transporte, lançamento de esgotos). A lei prevê, também, a criação do
Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes
em sua gestão.
 Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – nº 6.803/1980.
Atribuiu aos por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou
indenizar prejuízos causados. Esta lei criou a obrigatoriedade dos estudos e respectivos
Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA).
 Lei de Recursos Hídricos – nº 9.433/1997. Instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural
limitado, dotado de valor econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano,
produção de energia, transporte, lançamento de esgotos). A lei prevê, também, a criação do
Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos para a coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes
em sua gestão.
 Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – nº 6.803/1980.
Atribuiu aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões ambientais para a
instalação e licenciamento das indústrias, exigindo o Estudo de Impacto Ambiental (EIARIMA). (BRASIL, 1988).
 Além destas leis, existe o Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade
Socioambiental Chico Mendes (INPRA). Este é uma organização não governamental sem
fins lucrativos, de personalidade jurídica e direito privado. O Instituto tem por objetivo
desenvolver ações que contribuam com a conservação e a proteção ambiental, promoção
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humana e inclusão social, por intermédio de geração de renda, difusão de técnicas e
conhecimentos, eventos, pesquisas e projetos de ação. Este instituto inexiste em Santa
Catarina e Irineópolis.

LEIS AMBIENTAIS
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As leis ambientais brasileiras são consideradas bastante avançadas e bem organizadas,
no que diz respeito ao objeto proposto. O problema está na aplicação destas, que por fatores
diversos, inviabiliza e torna falha a sua execução. Um exemplo pode ser retratado quanto a
fauna brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis
(IBAMA), a exploração crescente e desordenada destes recursos tem gerado um processo
intenso de extinção de espécies, seja pelo avanço da fronteira agrícola, perda de habitat, caça
esportiva, de subsistência ou com fins econômicos, como a venda de pelos e de animais vivos.
Este processo cresceu nas últimas duas décadas, à medida que a população cresce e os índices
de pobreza aumentaram.
Com a criação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), entendida como um
conjunto de métodos e procedimentos que, aplicados a um caso concreto, permite avaliar as
consequências ambientais de determinado plano,

programa,

política,

assim,

“[...]aproveitando o máximo possível suas consequências benéficas e diminuindo, também
ao máximo possível, seus efeitos deletérios do ponto de vista ambiental e social”
(MACHADO, 2004.p. 257).
A Lei 4.771/1965, que estabelece o código florestal, protege não exclusivamente as
florestas, mas qualquer forma de vegetação, como por exemplo, morros, mangues, dunas,
encostas, rios e nascentes. Além disso, a simples localização de determinadas áreas é a
garantia de sua proteção ambiental, como acontece com áreas que se incluem próximas as
águas correntes como rios, córregos, dormentes que seriam lagos e reservatórios, também
aquelas em altitude superior a 1.800 metros. Sendo assim, observa-se que a proteção pelo
código florestal é ampla e não se restringe somente às florestas.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado no Município de Irineópolis, situado no planalto norte de
Santa Catarina, tendo divisas com seguintes municípios: a norte divisa com o estado Paraná,
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município Paula Freitas, a leste Porto União–SC, a oeste Canoinhas–SC e ao sul Timbó
Grande-SC. Como e representado no mapa a seguir.
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Figura 01 – Mapa de Localização do Município de Irineópolis-SC
Fonte: (IBGE 2010). http://www.mapas.ibge.org.br// acessado em 20/03/2013.

Para o desenvolvimento do estudo foram obtidas junto ao IBGE as cartas topográficas
relativas ao município de Irineópolis e Lebon Regis - SC, as cartas topográficas estão
referidos ao Datum Córrego Alegre que foi utilizado como sistema de referencia para
trabalhos geodésicos e cartográficos da década de 1950 ate fins da década de 1970,
posteriormente as mesmas foram convertidas para o programa Arc GIS 9.2.
Os rios e nascentes foram vetorizados em cima da base do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). No caso, os elementos Dúvida Nascente e Dúvida Rio
referem-se às nascentes e rios detectados visualmente na imagem de satélite e que não
constam do mapeamento do IBGE. Para o estudo, foram adquiridas imagens Prism, do satélite
Alos de junho de 2008, com resolução espacial de 2,5 metros. Os softwares utilizados foram o
Arc GIS 9.2, LEICA Geo Office 5.0 e ERDAS. Sequencialmente foi realizada uma
transformação dos dados para SIRGAS2000 (Sistema de Referencia Geocêntrico para as
Américas) o qual é o novo referencial geodésico oficial para o SGB (Sistema Geodésico
Brasileiro) conforme a publicação da resolução 01/2005 do IBGE.
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Com as imagens satelitais retificadas, utilizando o programa Arc GIS 9.2 e dados
obtidos junto ao IBGE, iniciou-se a vetorização da imagem onde consiste basicamente em
contornar as áreas de cada atribuição.
O processamento dos dados ocorreu no Laboratório de Geoprocessamento da
Universidade do Contestado Campus de Marcílio Dias cujas coordenadas são 26º05’27.78’’ S
e 50º23’13.49’’

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos no mapa temático confeccionado através das imagens do satélite
Alos são condizentes com os dados do mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística -1966. Totalizando assim:
 51 nascentes;
 323,375 km de comprimento de Rios internos;


36,995 km de comprimento do Rio Iguaçu, o qual faz divisa com o Município de
Paula Freitas no estado do Paraná;



51,558 km de comprimento do Rio Timbó o qual faz divisa com o Município de
Porto União no estado de Santa Catarina.

A figura 02 mostra a vetorização de rios e nascentes condizentes com a base
cartográfica do IBGE.
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Fonte: (SCHIMALSKI, 2011).

A identificação de novas nascentes e novos rios justificam-se ao fato de que o mapeamento
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1966 utiliza-se de uma escala
de 1/100.000. Portanto se ocorreu um erro na identificação das imagens e este erro seja de um
milímetro, o mesmo resultará na perca de informações de aproximadamente ou superior a 100
metros na superfície terrestre. E
as imagens do satélite Alos permite que se trabalhe com uma escala de 1/10.000 o que
permitiu um melhor detalhamento e identificação nas imagens. Identificando assim a presença
destes novos rios e nascentes no município, totalizando assim:
 164 Dúvidas Nascentes;
 69,98 km de comprimento dos Rios Dúvidas identificados.

A figura 03 mostra a vetorização de rios e nascentes através das imagens do satélite
Alos.
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Fonte: (SCHIMALSKI, 2011).

O mapa 04 já atualizado mostra os rios e as nascentes demonstradas pelo mapa do
IBGE de 1966, e as duvidas de nascentes e rios que aparecem nesta atualização realizada em
2011.
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Figura 04 Mapa Hidrográfico, Nascentes e Rios.
Fonte: (SCHIMALSKI, 2011).

Analisando os resultados acima, no qual se observa rios e nascentes identificados
através das imagens do satélite Alos não condizentes com dados do IBGE, fica evidente que
são muitas as generalizações existentes no mapeamento do IBGE, (1966). Mesmo que se
vislumbra a supressão de rios e nascentes nos últimos anos.

CONCLUSÕES
Analisando os resultados acima no qual se observa detalhadamente as nascentes e rios
condizentes com o mapeamento do IBGE e rios e nascentes identificados através das imagens
do satélite Alos não condizentes com o mapeamento do IBGE, fica evidente que a realização
deste estudo no qual buscou-se a verificação da base cartográfica do IBGE considerando a
hidrográfica do município foi de fundamental importância, pois assim o poder publico
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municipal poderá contar com uma base de suporte para o planejamento e tomadas de decisões
futuras.
Ainda com a realização deste estudo pode-se comprovar que a base Cartográfica do
IBGE, não apresentou qualidade suficiente para nortear as políticas públicas relacionadas às
dos corpos hídricos, no município de Irineópolis – SC. O fato esta relacionado à justificativa
de que as cartas topográficas disponibilizadas pelo IBGE apresentam uma escala de
1/100.000, o que representa que a cada milímetro impresso no mapa, representa 100 metros
de área na superfície terrestre, confrontando-as com as do Satélite Alos o qual permite
trabalhar com uma escala de
1/10.000, o que representa que um milímetro impresso no mapa representa 10 metros de área
na superfície terrestre, sendo este 10 vezes superior aos produtos oferecidos pelo IBGE.
Portanto, permite que se tenham mapas temáticos com maiores precisões, auxiliando no
planejamento e controle do município.
Com o maior detalhamento oferecido pelas imagens do satélite Alos, os mapas
temáticos elaborados tornam-se uma fonte de informações confiáveis aos gestores do
município, no que diz respeito a sustentabilidade.
Com às informações hidrográficas de nascentes e rios existentes para o município de
Irineópolis estarem desatualizadas, o estudo da verificação da base cartográfica do IBGE no
município permitiu identificar novos corpos hídricos, não representadas pela base cartográfica
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas realizadas no ano de 1966.
Os Rios e nascentes quantificados pelo mapeamento através do satélite Alos
totalizaram de Rio 69,98 km de perímetro juntamente com 164 Nascentes não existentes no
mapeamento do IBGE, o que demonstra a necessidade de dar continuidade ao estudo mesmo
após ter alcançado o objetivo proposto, que foi realizar a verificação da base cartográfica do
IBGE do Município de Irineópolis – SC considerando a hidrografia. O fato se justifica devido
ao grande numero de elementos (nascentes e rios) não representados no mapeamento e
detectados na interpretação das imagens do satélite Alos. O que demonstra a necessidade de
um estudo detalhado também a campo para verificar a veracidade das nascentes e rios
detectados e atualizados, pois os mesmos na identificação realizada encontram-se em áreas de
conflito com agricultura o que acarretará na necessidade de iniciar nestas áreas um PRAD –
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.
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