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APRESENTAÇÃO 

Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar uma síntese dos levantamentos e 

estudos realizados pela EPE no âmbito dos Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e 

Ambiental (EVTE) da UHE Prainha, com localização prevista no Rio Aripuanã, a 300km de 

sua foz no rio Madeira, entre os municípios de Apuí e Novo Aripuanã no estado do 

Amazonas.   

Em decorrência do arquivamento do processo de licenciamento ambiental da UHE 

Prainha, informado pelo IBAMA em 05/04/2017 (Ofício 02001.002647/2017-48 

DILIC/IBAMA), as contratações dos estudos de engenharia e socioambientais não foram 

possíveis, de forma que os estudos e levantamentos realizados no âmbito do EVTE da UHE 

Prainha ficaram restritos aos Estudos Cartográficos elaborados para subsidiar o 

desenvolvimento de EVTE. 

Este documento apresenta as características básicas da UHE Prainha e histórico das 

atividades realizadas no âmbito dos Estudos de Viabilidade (EVTE) e do licenciamento 

ambiental do aproveitamento, os aspectos gerais dos Estudos Cartográficos contratados e 

realizados para subsidiar a elaboração do EVTE, além de informações específicas dos 

levantamentos e serviços cartográficos e topográficos realizados, sua abrangência, 

localização, sistema geodésico e projeção cartográfica adotados, descrição da metodologia 

dos levantamentos, os resultados obtidos e sua validação, o que comprova a precisão dos 

resultados obtidos.   

Fazem parte deste documento, os desenhos finais de restituição e de articulação das 

folhas das bases cartográficas nas escalas 1:10.000 e 1:2.000 geradas para a elaboração 

do EVTE da UHE Prainha.  

A descrição dos levantamentos e dos trabalhos realizados em escritório e os produtos 

gerados nos Estudos Cartográficos foram originalmente apresentados pela AEROIMAGEM 

S.A., empresa contratada para a realização dos Estudos, no documento PRA-V-50-

210.0007-RE-R0 (março/2015) – Relatório Final dos Estudos Cartográficos. 
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1. INTRODUÇAO 

A UHE Prainha é uma usina hidrelétrica a fio d’água com potência instalada de 796 

MW, localizada no rio Aripuanã, a 300m de sua foz no rio Madeira, estado do Amazonas, e 

constitui um dos melhores aproveitamentos da divisão de queda selecionada nos Estudos 

de Inventário (EIH) da bacia do rio Aripuanã, realizados pela EPE e aprovado, na íntegra, 

pela ANEEL em 2012.  

A conveniência e importância da EPE realizar os Estudos de Viabilidade desse 

aproveitamento foram ratificadas com a inclusão desses estudos como projeto integrante 

do 2º Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

No âmbito dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTE) da UHE 

Prainha foram realizados de forma integral os Estudos Cartográficos envolvendo as bases 

cartográficas das áreas de interesse do projeto nas escalas 1:10.000 (reservatório e APP) 

e 1:2.000 (área do barramento e das regiões do PARNA Campos Amazônicos localizadas no 

trecho final do reservatório, ao longo das margens direita e esquerda dos rios Roosevelt e 

Guariba, respectivamente). 

As características da UHE Prainha, o histórico acerca das atividades realizadas no 

âmbito do EVTE e do Licenciamento Ambiental, uma síntese dos estudos desenvolvidos e a 

apresentação da base cartográfica gerada, constituem o escopo dessa Nota Técnica. 

 

2. CARACTERISTICAS DA UHE PRAINHA E HISTORICO DAS 
ATIVIDADES REALIZADAS  

A UHE Prainha é um aproveitamento a fio d’água, com reservatório de 263 km², na 

elevação 48 metros, potência instalada de 796 MW e é o aproveitamento mais a jusante da 

partição de queda selecionada nos Estudos de Inventário Hidrelétrico (EIH) da Bacia 

Hidrográfica do Rio Aripuanã realizados pela EPE e aprovado, na íntegra, pela ANEEL em 

12 de junho de 2012 por meio do Despacho nº 1971. 

Cabe destacar que de acordo com o EIH, apesar do local do eixo da UHE Prainha não 

apresentar qualquer interferência com Terras Indígenas (TI) ou Unidades de Conservação 

(UC), o trecho final do braço do reservatório ao longo do rio Roosevelt (com cerca de 8,5 

km de extensão), fica encaixado na calha do rio, onde o Parque Nacional (PARNA) Campos 

Amazônicos (criado pelo Decreto s/n de 21 de junho de 2006) ocupa a margem direita. O 

EIH não registrou interferências diretas com TI nem com outras UC. 

Em 2012, conforme Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012, o PARNA dos Campos 

Amazônicos, juntamente com outras seis UCs, sofreu alteração de seus limites, passando a 

incorporar gleba na região compreendida entre o limite original da UC (Decreto s.n./2006) 
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e o rio Guariba, a montante do rio Taboca, refletindo em mudança no polígono da UC e 

aumento de cerca de 10% da área original do PARNA, que passou de 873.570 ha para 

961.320 ha. Em decorrência dessa alteração, promulgada após a elaboração dos Estudos 

de Inventário, o novo limite do PARNA, nessa região, passou a ocupar a margem esquerda 

do rio Guariba, no trecho final do braço do reservatório da UHE Prainha.  A Figura 2.1 

apresenta os limites antes e depois da redelimitação da UC em 2012 e o reservatório da 

UHE Prainha. 

 

 

Figura 2-1 - PARNA dos Campos Amazônicos - Limites antes e depois da redelimitação da UC 
em 2012. 
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A UHE Prainha é um dos melhores aproveitamentos da divisão de queda selecionada 

nos Estudos de Inventário da bacia do rio Aripuanã: apresenta a maior energia firme, 

concentra cerca de 30% do potencial hidrelétrico inventariado, além de ser atraente sob o 

enfoque energético-econômico socioambiental, apresentando um Índice Custo Benefício - 

ICB de R$112,40/MWh, em dez/2008 (quando o Custo Unitário de Referência – CUR era 

R$158,04/MWmed), e a menor relação área do reservatório/potência (0,33km²/MW).   

Considerando a importância do desenvolvimento do projeto desta UHE pela EPE, para 

futuramente oferecê-lo nos leilões para contratação de energia proveniente de novos 

empreendimentos de geração, a EPE solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL o registro para execução dos Estudos de Viabilidade Técnica-Econômica e 

Ambiental da UHE Prainha, o qual foi concedido e formalizado pelo Despacho nº 

2.143 de 27/06/2012 (Processo Aneel 48500.003550/2012-18). 

Para subsidiar o desenvolvimento de EVTE de UHE em áreas de floresta ombrófila 

densa, a EPE tem adotado como prática a contratação de serviços cartográficos utilizando 

tecnologia a laser (LIDAR), que permite a obtenção do modelo digital do terreno em áreas 

densamente florestadas que, associado a serviços de transporte de coordenadas do IBGE, 

permite compor bases cartográficas de precisão adequada ao desenvolvimento dos estudos 

do reservatório e do barramento. 

Nesse sentido, em 13/junho/2013, após todos os trâmites inerentes ao processo 

licitatório na modalidade de pregão eletrônico, a EPE assinou o Contrato nº CT-EPE-

015/2013 com a Aeroimagem S.A., empresa especializada em serviços de perfilamento 

a laser e de serviços de campo envolvendo transporte de coordenadas em área de floresta, 

para a aquisição das bases cartográficas das áreas de interesse dos Estudos de Viabilidade 

da UHE Prainha.  

Os serviços cartográficos contratados foram realizados no período de 

junho/2013 a março/2015, tendo sido geradas as bases cartográficas das áreas de 

interesse do projeto nas escalas 1:10.000 (reservatório e APP) e 1:2.000 (área do 

barramento e das regiões do PARNA Campos Amazônicos localizadas no trecho final do 

reservatório, ao longo das margens direita e esquerda dos rios Roosevelt e Guariba, 

respectivamente). 

Cabe destacar que a elaboração de base cartográfica de detalhe na escala 1:2.000 

(precisão altimétrica de 0,5 m) abrangendo as áreas do PARNA localizadas no trecho final 

do reservatório ao longo dos rios Guariba e Roosevelt, teve caráter excepcional ao praticado 

em outros EVTE, e objetivou subsidiar os Estudos de Viabilidade, na caracterização dos 

mapas de influência do remanso do reservatório da UHE Prainha, na região do PARNA e 

fornecer informações topográficas com precisão adequada de forma a evitar a entrada na 

Unidade de Conservação (UC) para execução de serviços de campo. 
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Em 17/06/2014, a EPE solicitou a abertura do processo de licenciamento 

ambiental junto ao Ibama (processo nº: 02001.004439/2014-31), considerando o 

previsto na Lei Complementar nº 140/2011, quanto à competência para o licenciamento de 

empreendimentos que apresentem interferência com UC (alínea d, inciso XIV, art. 7º). 

Considerando que as interfaces técnicas entre os estudos de engenharia e 

socioambientais, inclusive EIA/RIMA, são necessárias e indispensáveis para o 

desenvolvimento do EVTE com qualidade e sem retrabalhos, a emissão do Termo de 

Referência (TR) é fator determinante para a contratação dos serviços especializados de 

consultoria de engenharia e socioambientais para apoiar a EPE na execução dos estudos.  

Em 03/8/2015, a EPE solicitou à Aneel prorrogação de 48meses no prazo para 

elaboração do EVTE, destacando que o prazo solicitado considera a emissão do Termo de 

Referência (TR) pelo Ibama até 27/02/17. Em 11/08/2015 a Aneel, por meio do Despacho 

Nº 2.591, concedeu a prorrogação solicitada, reprogramando a data de entrega dos 

estudos para 30/06/2019. 

Até o final de 2016, apesar de reiteradas tratativas entre MME, EPE, IBAMA e ICMBio, 

o processo de licenciamento não avançou e o TR não foi emitido, de forma que a 

contratação dos estudos de engenharia e socioambientais não pôde acontecer conforme 

previsto. Em 09/01/2017 o IBAMA solicitou a manifestação do ICMBio acerca da 

possibilidade de impacto direto da UHE sobre o PARNA dos Campos Amazônicos e do 

consequente conteúdo de estudos específicos direcionados à aferição de eventuais 

impactos ambientais à UC.  

Em 05/abril /2017 o Ibama, por meio do Ofício 02001.002647/2017-48 

DILIC/IBAMA, informou a EPE sobre a impossibilidade de autorização do processo de 

licenciamento ambiental, pois, segundo o posicionamento do ICMBio, a UC afetada pela 

UHE pertence ao grupo de proteção integral que não admite uso direto dos recursos 

naturais. Diante desse impedimento legal, o processo de licenciamento ambiental da 

UHE Prainha foi arquivado.  

As tratativas com MME/MMA/Ibama/ICMBio prosseguiram, com a seguinte 

argumentação da EPE: 

• Não haverá necessidade de entrada na UC para realização de levantamentos de 

campo durante a realização do EVTE, uma vez que a interferência com o PARNA se restringe 

ao final do reservatório e os estudos cartográficos contratados pela EPE incluíram a 

elaboração de uma base cartográfica de detalhe nessa região (escala 1:2.000, cuja precisão 

é de 0,50 m);  

• A definição da necessidade ou não de realização de levantamentos de dados 

primários na área de interferência com o PARNA, no âmbito do EIA/Rima, cabe ao ICMBio; 
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Entretanto, a existência de áreas similares fora da UC permite que os levantamentos 

biológicos sejam realizados nessas áreas, agregando informações ao EIA com a mesma 

qualidade de dados gerados dentro da UC, não havendo necessidade de entrada no PARNA 

para realização do EIA/Rima; 

• A decisão sobre a necessidade ou não de desafetação do PARNA para implantação 

do empreendimento estará tecnicamente embasada somente após a elaboração dos 

estudos e levantamentos de engenharia do EVTE e do EIA/RIMA, tendo em vista que os 

resultados finais dos estudos de remanso do reservatório para as condições de afluência 

estabelecidas pelo Ibama, permitirão o melhor conhecimento dos dados das interferências 

e definição do seu contorno na UC. 

Considerando os elementos apresentados e que em 30/06/2019, data de validade do 

registro do EVTE da UHE Prainha na Aneel, o processo de licenciamento ambiental da UHE 

Prainha permanecia arquivado, a EPE decidiu por não renovar o registro do EVTE da UHE 

Prainha. 

Em decorrência desse impedimento, as contratações dos estudos de engenharia e 

socioambientais não foram possíveis, de forma que os estudos e levantamentos realizados 

no âmbito do EVTE da UHE Prainha ficaram restritos aos Estudos Cartográficos elaborados 

para subsidiar o desenvolvimento de EVTE. 

 

3. ASPECTOS GERAIS DOS SERVIÇOS CARTOGRAFICOS  

Os Estudos Cartográficos elaborados para subsidiar os Estudos de Viabilidade da UHE 

Prainha tiveram como objetivo a geração de base cartográfica, por meio de cobertura 

aerofotogramétrica digital e de perfilamento a laser aerotransportado com precisão classe 

A no Padrão de Exatidão Cartográfico (PEC)1 na escala 1:10.000 para a área do reservatório 

e  Área de Proteção Permanente (APP) no seu entorno, e na escala 1:2.000 para as áreas 

do sítio do empreendimento e do trecho final dos braços do reservatório ao longo dos rios 

Guariba e Roosevelt com interferência com o Parque Nacional (PARNA) Campos 

Amazônicos. 

Os serviços contratados foram realizados no período de junho/2013 a março/2015 e 

envolveram a confecção das bases cartográficas com precisão compatível à escala 1:10.000 

                                                      
1 O Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) é um indicador estatístico de dispersão, definido pelo decreto 

lei 89.817 de 1987, que define a exatidão de trabalhos cartográficos. Uma base cartográfica pode obter 
classificação A, B ou C no PEC ou não ter qualidade suficiente para se encaixar em nenhuma classe. 

No caso de uma base cartográfica classe A no PEC há uma probabilidade de 90% de um ponto 
selecionado da base tenha exatidão altimétrica melhor que metade da equidistância da curva de nível e exatidão 
planimétrica melhor que 0,5 mm na escala da carta. 
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do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), de toda a área do reservatório, até a elevação 

50m, acrescida de uma faixa de 100m de largura entorno da curva de nível 50m.  

Fizeram parte ainda dos serviços contratados a elaboração de base cartográfica 

detalhada, compatível à escala 1:2.000 do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC), 

envolvendo a área de interesse das obras (sítio do barramento e casa de força, canteiros, 

áreas de empréstimo, acessos e etc.) e do trecho final de montante do reservatório, ao 

longo dos rios Roosevelt e Guariba, onde suas margens fazem parte do PARNA Campos 

Amazônicos, totalizando 107,78 km² de mapeamento.  

 Serviços Contratados 

Originalmente, os serviços contratados abrangiam a área de interesse do reservatório 

na elevação 48m e a Área de Preservação Permanente, no seu entorno, com 100m de 

largura; a área do sítio do aproveitamento, delimitado por um perímetro abrangendo o local 

das obras, canteiros, áreas de materiais naturais de construção e etc. e o trecho final do 

reservatório nas áreas ao longo dos rios Roosevelt e Guariba, onde suas margens fazem 

parte do PARNA Campos Amazônicos, também delimitada por um polígonos.  

Ao final da execução dos serviços de mapeamento a EPE, considerando a 

possibilidade de gerar uma base cartográfica mais ampla do reservatório, inclusive na região 

do PARNA e também do sítio do barramento, a partir dos dados dos serviços aéreos já 

realizados e a oportunidade de aquisição dessas bases complementares na condição de 

melhor custo/benefício, firmou um aditivo ao contrato objetivando os seguintes 

mapeamentos:  

 Mapeamento complementar na escala 1:10.000 na região do reservatório até a 

curva de nível na elevação 50,00m mais APP, somando 99.20km2adicionais ao 

mapeamento original nessa escala; 

 Mapeamento complementar na escala 1:2.000, somando 13,2km2ao mapeamento 

original nessa escala, envolvendo ampliação da área do mapeamento nos sítios do 

rio Guariba e Roosevelt (Área do PARNA) até a el. 55,00m (10,6km²) e da área do 

sítio do barramento para jusante (2,6km²). 

Entre os benefícios decorrentes dessa ampliação do mapeamento ao desenvolvimento 

dos EVTE da UHE Prainha, podemos citar:  

 Dispor de bases cartográficas 1:10.000 e 1:2.000 mais amplas abrangendo níveis 

mais altos do terreno, permitirão subsidiar com maior segurança os estudos de 

remanso e a geração das manchas de inundação do reservatório para diversas 

condições de vazão, inclusive na região do PARNA, evitando complementações 

cartográficas e reduzindo os serviços de levantamento de seções topográficas e 

necessidade de incursões na área do PARNA; 
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 Evitar futuras restrições/limitações dos estudos energéticos para definição otimizada 

do Nível d’água do reservatório; 

 Dispor de base na escala 1:2.000 a jusante do eixo do inventário possibilita um 

estudo de alternativas de eixo/arranjo mais abrangente e detalhamento das obras 

nos estudos finais, reduzindo o risco de necessidade de complementações 

cartográficas. 

 Subsidiar a definição do limite de desafetação do PARNA Campos Amazônicos, 

hipótese aventada pelo IBAMA à época. 

A base cartográfica foi obtida por levantamento aerofotogramétrico associado à 

perfilamento a laser, permitindo a aquisição de dados altimétricos em área de vegetação 

densa. Com o objetivo de apoiar o aerolevantamento, foram realizados levantamentos de 

campo incluindo obtenção de apoio básico e suplementar, realização seções topográficas e 

nivelamento geométrico.  

O nivelamento geométrico se fez necessário devido à ausência de marcos oficiais na 

parte sul do reservatório e a falta de confiabilidade do software oficial de transformação de 

coordenadas altimétricas MAPGEO 2010 nessa região do país. Esse nivelamento geométrico 

teve uma extensão total de 197 km e seus resultados subsidiou a construção do modelo 

geoidal local da região, que permitiu o levantamento de dados altimétricos por GNSS na 

área do estudo. 

Os produtos gerados compreenderam: 

 Modelos Digitais de Terreno (MDT) e Modelos Digitais de Superfície (MDS) com 

precisão compatível a escala 1:10.000 da área do reservatório com APP e com 

precisão compatível a escala 1:2.000 nas áreas do sítio do empreendimento e de 

possível interferência com o Parque Nacional (PARNA) Campos Amazônicos nos rios 

Guariba e Roosevelt; 

 Mapa Hipsométrico, articulado em 273 folhas na escala 1:10.000 da área do 

reservatório com APP e em 466 folhas na escala 1:2.000 nas áreas do sítio do 

empreendimento e de possível interferência com o Parque Nacional (PARNA) 

Campos Amazônicos nos rios Guariba e Roosevelt; 

 Base cartográfica planialtimétrica, articulada em 273 cartas topográficas na escala 

1:10.000 da área do reservatório com APP e em 466 cartas topográficas na escala 

1:2.000 nas áreas do sítio do empreendimento e de possível interferência com o 

Parque Nacional (PARNA) Campos Amazônicos nos rios Guariba e Roosevelt; 

 Ortofotocartas articuladas em 273 folhas na escala 1:10.000 da área do reservatório 

com APP e em 466 folhas na escala 1:2.000 nas áreas do sítio do empreendimento 



 

 
14  

EPE-DEE-NT-104-2018-r1 

e de possível interferência com o Parque Nacional (PARNA) Campos Amazônicos nos 

rios Guariba e Roosevelt; 

 Mapa Geoidal Local abrangendo toda a área de estudo 

Os produtos descritos, foram recebidos em sua versão final originalmente em 

março de 2015 como parte do último produto do contrato de código PRA-V-50-

210.0007-RE-R0.  
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4. LOCALIZAÇAO DA AREA DO MAPEAMENTO CARTOGRAFICO 

A UHE Prainha localiza-se a cerca de 300 km da foz do rio Aripuanã, no local 

denominado Prainha Nova. As ombreiras da barragem e o seu reservatório estão localizadas 

nos municípios de Novo Aripuanã (ME) e Apuí (MD) e comprimento do reservatório é da 

ordem de 120 km. O local do eixo encontra-se a cerca de 220 km e 72 km, em linha reta, 

das sedes municipais de Novo Aripuanã e Apuí, respectivamente. A Figura 4.1 apresenta a 

localização da UHE Prainha, enquanto a Figura 4.2 os municípios afetados e a localização 

das áreas de mapeamento 1:2.000 e 1:10.000.  

Os limites das áreas mapeadas foram: 

 Mapeamento 1:10.000:  

o Área do reservatório, até a curva de nível de elevação 50 metros, adicionada de 

uma faixa de 100 metros no seu entorno, referente à Área de Proteção 

Permanente (APP); 

 Mapeamento 1:2.000:  

o Área do sítio das obras do barramento, delimitada pelo polígono apresentado na 

figura 4.2 e no mapa de articulação da área do sítio presente no anexo 2. 

o Áreas do trecho final do reservatório, com interferência no PARNA Campos 

Amazônicos, ao longo do rio Roosevelt e do rio Guariba, delimitadas pelos 

polígonos apresentados na figura 4.2 e nos mapas de articulação presentes no 

anexo 2, sendo o mapeamento da margem onde fica localizado o PARNA limitado 

até a elevação 55 metros. 
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Figura 4-1 - Localização da UHE Prainha 
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Figura 4-2 - Áreas mapeadas 1:10.000 e 1:2.000 e municípios 
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5. SISTEMA GEODESICO E PROJEÇAO CARTOGRAFICA 

O sistema geodésico adotado nesse estudo foi o SIRGAS 2000 – Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas – que é o datum horizontal oficial do Brasil desde 

fevereiro de 2000. A projeção cartográfica adotada foi a Universal Transversa de Mercator 

(UTM) no fuso 20S. 

Todos os dados altimétricos apresentados têm como referência o datum de Imbituba. 

As altitudes elipsoidais obtidas foram transformadas por meio de modelo geoidal local 

desenvolvido especificamente para esse estudo. 
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6. AEROLEVANTAMENTO 

Os serviços de aerolevantamento, que incluem o recobrimento aerofotogramétrico 

digital e o perfilamento a laser, com o apoio dos serviços de apoio de campo, tiveram o 

objetivo de obter os dados necessário para a geração da base cartográfica planialtimétrica. 

O aerolevantamento para os mapeamentos 1:10.000 e 1:2.000 foi executado com a 

aeronave Navajo PT-EZK, com a capacidade de utilizar dois sensores simultaneamente, ou 

seja, perfilador a laser ALS-60 e a câmera aerofotogramétrica digital ADS-80. 

As operações de voo inicialmente aconteceram nos dias 3 e 4 de agosto. Após 

processamento em escritório, verificou-se a necessidade de complementação da área do 

reservatório acrescidas de APP, sendo necessário a realização de voos nos dias 20, 22 e 26 

de setembro. 

Para as áreas do sítio e as do Parque Nacional a cobertura aerofotogramétrica foi 

realizada em conjunto com o perfilador a laser e a do reservatório de forma isolada, exceto 

nos voos realizados em setembro para complementação da área do reservatório. 

Todos os voos do aerolevantamento partiram do aeroporto de Apuí, localizado nas 

margens da BR-230, a cerca de 7 km do munícipio de Apuí-AM e 100 km do eixo da UHE 

Prainha. 

6.1. Levantamento aerofotogramétrico 

O recobrimento aerofotogramétrico digital foi realizado com a câmera 

aerofotogramétricas ADS80 fabricada pela empresa Leica GeoSystems. As principais 

atividades de levantamento aerofotogramétrico realizadas nesse estudo foram: 

 Cobertura aerofotogramétrica digital, com imagens padrão RGB, resolução 

geométrica de 40 cm no terreno, sobre a área de mapeamento 1:10.000; 

 Cobertura aerofotogramétrica digital, com imagens padrão RGB, resolução 

geométrica de 15 cm no terreno, sobre a área de mapeamento 1:2.000; 

 Processamento dos dados brutos obtidos nos aerolevantamentos fotogramétricos; 

 Geração dos arquivos de imagem das faixas dos voos fotogramétricos reamostradas 

para a resolução espectral de 8 bit; 

 Geração de fotografias aéreas impressas e meio digital;  

 Confecção dos fotoíndices das coberturas aerofotogramétricas.  
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Os voos fotogramétricos foram realizados tiveram as seguintes características: 

Característica Mapeamento 1:2.000 Mapeamento 1:10.000 

Altura de voo (m) 1.500 3.900 

Resolução do pixel no terreno – 

GSD (cm) 

15 40 

Largura da faixa (m) 1.800 4.800 

Tabela 6-1 – Características dos voos fotogramétricos 

As alturas de voos permitiram que as imagens tivessem a resolução do pixel no 

terreno apontada acima, que garantiram as escalas de fotografia analógica 1:8.000 e 

1:30.000 para os mapeamentos 1:2.000 e 1:10.00, respectivamente. 

6.2. Perfilamento a Laser 

A tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) é um sistema ativo de perfilamento 

a laser capaz de obter dados posicionais, que quando associado ao aerolevantamento pode 

obter dados altimétricos com excelente precisão em região de difícil penetração como em 

áreas de vegetação densa.  

Com o objetivo de gerar informações altimétrica compatíveis com as precisões 

exigidas para o estudo, foram realizadas as seguintes atividades de serviços de perfilamento 

a laser aerotransportado: 

 Perfilamento altimétrico a laser do terreno sobre a extensão da área do reservatório 

abrangendo os 544,70 km², referentes ao mapeamento 1:10.000; 

 Perfilamento altimétrico a laser do terreno sobre a extensão das áreas do sítio e as 

de influência com o Parque Nacional abrangendo os 83,20 km², referentes ao 

mapeamento 1:2.000; 

 Processamento dos dados brutos obtidos no perfilamento a laser e; 

 Geração da nuvem de pontos georreferenciados. 

Os voos foram realizados com o perfilador altimétrico a laser ALS-60 e a câmera 

aerofotogramétrica digital de imageamento contínuo ADS-80, ambos fabricados pela Leica 

Geosystems. De modo a atingir a classe A do PEC para as escalas de mapeamento 1:2.000 

e 1:10.000, foram adotadas as seguintes características dos voos: 
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Característica Mapeamento 1:2.000 Mapeamento 1:10.000 

Altura de voo (m) 1.500  2.000 

Ângulo de abertura da 

varredura 

25° 30° 

Largura da faixa (m) 665 1.072 

Densidade média de 

pontos no terreno (m²) 

3 1,5 

Tabela 6-2 – Características dos voos para perfilamento a laser  

6.3. Aerotriangulação 

O levantamento aerofotogramétrico realizado nesse estudo foi apoiado pela 

metodologia de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), que é um serviço de pós-

processamento do IBGE. No entanto, o processo de aerotriangulação ainda é necessário 

para realizar a homogeneização das orientações entre as diversas faixas de voo que 

compreendem o bloco, proporcionando uma transposição homogênea e suave entre as 

faixas. 

A aerotriangulação digital consiste, inicialmente, da leitura automática de pontos 

fotogramétricos através da correlação de imagens digitais. São determinados pontos dentro 

da faixa e pontos de enlace entre faixas contíguas, proporcionando maior rigidez geométrica 

ao bloco de faixas. 

Foram realizadas as seguintes atividades nesse estudo relativas ao processo de 

aerotriangulação: 

 Planejamento dos blocos de aerotriangulação; 

 Leitura dos pontos fotogramétricos; 

 Leitura dos pontos do apoio suplementar; 

 Processamento; 

 Controle da qualidade; 

 Elaboração de relatórios. 

Os mapeamentos para as escalas 1:10.000 e 1:2.000 foram divididos em quatro e 

três blocos de aerotriangulação, respectivamente. Foram determinados em campo, pontos 

de apoio suplementares planialtimétricos (HV), distribuídos estrategicamente dentro do 

bloco, e introduzidos como injunções no processamento da aerotriangulação, para melhorar 
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a qualidade de acurácia no georreferenciamento das imagens orientadas. Pontos de 

controle destinados à verificação da qualidade do processo de aerotriangulação não foram 

considerados como injunções no ajustamento. 

O processamento da aerotriangulação propriamente dito foi executado pelo programa 

ORIMA, metodologia de processamento por feixe de retas ou bundlle, especialmente 

desenvolvido para imagens obtidas pelo sensor ADS-80 da Leica Geosystems. 

Foram empregados pontos de controle de qualidade que serviram para a avaliação e 

validação da acurácia dos blocos aerotriangulados. 

Os pontos do apoio suplementar e os de controle foram escolhidos em campo, 

facilmente identificáveis nas fotografias e em escritório foram medidos em todas as faixas 

do bloco onde se encontrassem presentes 

As precisões, planimétrica e altimétrica, e os resíduos máximos admitidos do processo 

de aerotriangulação seguiram os critérios de erro médio quadrático (EMQ) para as 

componentes x, y e z definidos no Termo de Referência do estudo conforme a tabela abaixo.  

Produto Final Planimetria Altimetria 

Escala EMQx, EMQy Máximo EMQz Máximo 

1:10.000 ≤1,0 m ≤3 EMQ ≤1,0 m 3 EMQ 

1:2.000 ≤0,20m ≤3 EMQ ≤0,2 m 3EMQ 

Tabela 6-3 – Critérios das precisões planimétrica e altimétrica 
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7. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 

Com o objetivo de apoiar e controlar a qualidade do levantamento aerofotogramétrico 

foram desenvolvidas as seguintes atividades relacionadas a levantamento topográfico: 

 Reconhecimento de vértices e referências de nível do IBGE; 

 Definição dos locais, implantação do apoio básico e rastreio GPS; 

 Apoio Básico; 

 Definição e implantação dos marcos das seções topográficas e rastreio GPS; 

 Nivelamento geométrico; 

 Apoio suplementar; 

 Secções topográficas. 

Também foram desenvolvidos levantamentos topográficos para a elaboração de um 

modelo geoidal local, pois se verificou que o MAPGEO, que tinha versão 2010 como a mais 

atualizada na época do estudo, não era confiável para a região e que havia uma deficiência 

de RRNN implantadas no local, especialmente nas partes norte e sul do reservatório. Os 

levantamentos realizados para esse fim envolveram: 

 Implantação de marcos; 

 Rastreio GNSS; 

 Nivelamento geométrico. 

7.1. Apoio ao Modelo Geoidal Local  

Durante a vigência do contrato, verificou-se uma carência de referências de nível de 

primeira ordem do IBGE, exceto ao longo da estrada transamazônica, que corta o possível 

reservatório no meio, e a impossibilidade da utilização do MAPGEO na região tornou 

necessária a realização de linhas de nivelamento geométrico nos extremos norte e sul da 

área do futuro reservatório a partir das referências de nível RN 1309S, RN 1309R, RN 1308R 

e RN 1308D. Foram realizados dois ramais de nivelamento e implantado oito marcos 

conforme demonstrado na Figura 7.1 
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O comprimento total das linhas de nivelamento, compreendendo nivelamento e 

contranivelamento foi de aproximadamente de 350 km no trecho sul e 45 km no trecho 

norte, ambos na classe IIN da NBR 13.133 da ABNT, que determina um erro admissível de 

20 mm √k com linhas de nivelamento partindo e chegando em RRNN distintas. 

Foi realizado transporte de coordenadas planimétricas para os marcos implantados e 

RRNN utilizadas na criação do modelo geoidal local, a partir de vértices da Rede Brasileira 

de Monitoramento Contínuo (RBMC) de Porto Velho e Ji-Paraná pelo método geodésico 

estático rápido para distâncias de até 20km e estático para casos que esse limite é 

superado.   

A geração do mapa geoidal local foi realizada pelo software TerraScan, da TerraSolid. 

O quadro a seguir apresenta os pontos utilizados nesse processo com suas respectivas 

ondulações geoidais. 

Figura 7-1 - Localização dos ramais de nivelamento 
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MAPA DE ONDULAÇÃO GEOIDAL RELATIVA LOCAL 

PONTO E (m) N (m) Altitude Altitude Ondulação 

   

Geométrica 
(m) 

Ortométrica 
(m) 

Geoidal Local 
(m) 

1309R 774318,74 9174201,72 64,59 66,64 -2,05 

1309S 777283,18 9174624,03 72,04 74,17 -2,13 

1310B 794051,21 9182382,73 146,46 148,83 -2,37 

1310F 803580,16 9187115,57 162,53 165,16 -2,63 

M-06 759531,47 9200187,53 48,58 50,28 -1,69 

M-03 757680,38 9167549,25 75,56 76,86 -1,31 

1308T 731769,63 9151144,29 67,72 67,50 0,22 

M-08 738904,62 9154493,29 55,67 55,28 0,38 

MS-02 765745,99 9145509,75 47,50 48,00 -0,50 

M-05 773532,25 9125204,94 48,60 48,35 0,25 

MS-04 778920,04 9109646,87 50,57 49,78 0,79 

MS-05 781402,42 9097362,56 52,78 51,32 1,46 

SUL 778333,25 9092054,45 56,20 54,41 1,78 

Tabela 7-1 – Pontos utilizados para a geração do mapa geoidal local 

A tabela a seguir descreve as precisões altimétricas dos mesmos pontos, que foram 

obtidas através do ajustamento das observações do nivelamento geométrico, através da 

metodologia de mínimos quadrados, caso linear, tendo as referências de nível do IBGE 

consideradas como injunções. 

Ponto Precisão altimétrica do marco 
(mm) 

Sul 5,2 

MS02 0,5 

MS04 1,7 

MS05 0,3 

M06 3,4 

M05 1,2 

M03 5,8 

M08 9,2 

RN1308T Rede altimétrica do IBGE 

RN1310B Rede altimétrica do IBGE 
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Ponto Precisão altimétrica do marco 
(mm) 

RN1310F Rede altimétrica do IBGE 

RN1309R Rede altimétrica do IBGE 

RN1309S Rede altimétrica do IBGE 

Tabela 7-2 – Precisões altimétricas dos pontos utilizados para a geração do mapa geoidal local 

Para aferir a qualidade do mapa geoidal, quatro pontos distintos, que não 

participaram da criação do modelo geoidal local, foram determinados em campo por rastreio 

GNSS e tiveram as altitudes obtidas por nivelamento geométrico. Determinou-se as 

ondulações geoidais desses pontos por interpolação do modelo geoidal local e pelos dados 

levantados em campo resultando em uma diferença igual ou inferior a 8 cm, conforme o 

quadro a seguir. 

Ponto E(m) N (m) Altitude 
Geométrica 

(m) 

Altitude 
Ortométrica 

do 
nivelamento 

(m) 

Altitude 
Ortométrica 
interpolada 

(m) 

Diferença 
(m) 

AB01 730911.590  9150665.760 63.910 63,89 63,91 -0,02 

AB02 730727.750 9150575.270 67.260 67,19 67,26 -0,07 

AB03 728742.030 9149887.650 95.140 95,09 95,14 -0,05 

AB04 728601.050 9149899.110 95.830 95,75 95,83 -0,08 

Tabela 7-3 – Resultado da aferição da qualidade do mapa geoidal local 

A figura 7.2 ilustra o resultado final do mapa geoidal local com equidistância das 

ondulações de 0,1m para toda a região da UHE Prainha. 
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Figura 7-2 - Mapa de ondulação geoidal local para a área da UHE Prainha 
 

7.2. Apoio ao Levantamento Aerofotogramétrico 

O apoio básico planimétrico constituiu na implantação de dez marcos topográficos, 

espalhados por toda a área de estudo, pelo método geodésico de posicionamento estático. 

O apoio básico altimétrico contou, além dos marcos implantados, com as referências de 

níveis do IBGE encontradas 1308D, 1308T, 1309R, 1309S, 1310B e 1310F. 

O Apoio Suplementar consistiu na determinação planialtimétrica dos pontos HV 

destinados à aerotriangulação das imagens aéreas digitais com resolução geométrica de 15 

cm no terreno para as áreas de mapeamento 1:2.000. Nesta etapa foram determinados em 

campo os pontos para o controle da qualidade da aerotriangulação e produtos das imagens 

aéreas digitais com resolução geométrica de 40 cm no terreno para a área do reservatório. 

Estes pontos têm a denominação de PC. Também foram determinados pontos em campo 
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para atestar a qualidade altimétrica do produto cartográfico, denominados de PV, 

independente das secções transversais. 

 

Figura 7-3 - Localização dos pontos de apoio aerofotogramétricos 
  



 
 

 
29 

EPE-DEE-NT-104-2018-r1 

8. MDE, Curvas de Nıv́el e Mapa Hipsométrico 
8.1. MDT e MDS 

Um Modelo Digital de Elevação (MDE) é uma representação cartográfica que para 

cada par de coordenadas planimétricas apresenta um valor altimétrico. Um Modelo Digital 

de Terreno (MDT) é um MDE no qual representa pontos no terreno, enquanto que um 

Modelo Digital de Superfície (MDS) é um MDE no qual cada ponto representado é o primeiro 

alvo visto de cima como por exemplo topos de árvores e prédios. 

A partir da nuvem de pontos georreferenciados, foram classificados os pontos do 

terreno, de forma iterativa, através da construção de modelos da superfície. Todos os 

pontos do perfilamento a laser tiveram altitudes reduzidas ao geoide com referência em 

Imbituba-SC a partir da aplicação do modelo geoidal local. 

Foram adicionados um conjunto inicial de pontos e em seguida de forma iterativa são 

testados novos pontos verificando se eles são os pontos de terreno. Cada ponto que 

pertence ao terreno torna o modelo próximo da realidade até que se obtenha o MDT 

preliminar. 

Desse modelo são geradas curvas de níveis preliminares para ambas as escalas de 

mapeamento que são confrontadas com modelos tridimensionais da cobertura 

aerofotogramétrica digital, o que permite dar prioridade a hidrografia local e demais linhas 

de quebras do terreno. 

A utilização desses elementos de quebra do terreno resultou na eliminação de alguns 

pontos inicialmente selecionados, obtendo assim o MDT definitivo. 

Para a geração do Modelo Digital de Superfície (MDS) foram utilizados os pontos do 

perfilamento a laser classificados como primeiro retorno e os identificados como único 

retorno. Para este conjunto não houve a necessidade de processos iterativos. 

8.2. Mapa Hipsométrico 

Foi empregado o sistema Global Mapper, que, a partir do MDT definitivo, gerou 

arquivos digitais de imagem, com gradação de cores para a representação das diferenças 

de altitude do terreno. Para a geração da tabela de cores foram consideradas as altitudes 

máxima e mínima de cada uma das áreas de trabalho. 

As Figuras 8.1 e 8.2 ilustram um exemplo de mapa Hipsométrico articulado para a 

escala 1:10.000 e a legenda de cores escolhida para a área do reservatório, 

respectivamente. 
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Figura 8-1 - Mapa hipsométrico escala 1:10.000 

 

Figura 8-2 - Legenda de cores do mapa hipsométrico da área do reservatório 

 

8.3. Curvas de Nível 

Para a geração das curvas de nível definitivas foram utilizados os sistemas TerraScan 

e TerraModeler, tendo com entrada os pontos do MDT. Estes sistemas utilizam a malha 

irregular de pontos classificados do terreno, denominada de malha TIN. A partir da geração 

da triangulação de Delaunay, tendo como base a malha TIN, foram interpoladas as curvas 

de nível do terreno, paras as duas escalas de mapeamento. 

As curvas de níveis do mapeamento 1:10.000 com equidistância de cinco metros 

foram geradas em sua maioria a partir do MDT do perfilamento a laser e são denominadas 

“Curva Mestra Voo Alto Laser” e “Curva Intermediária Voo Alto Laser”. Uma parte das 

curvas, para essa escala, foram geradas a partir de aerofotogrametria digital com GSD de 

40 cm e não têm a mesma precisão das obtidas pelo perfilamento a laser, sendo 
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denominadas “Curva Mestra Voo Alto Foto” e “Curva Intermediária Voo Alto Foto”. Apenas 

em pequenas partes das áreas não previstas inicialmente no mapeamento, ou seja, entre 

a curva de nível de elevação 48 metros mais APP e a curva de nível de elevação 50 metros 

mais APP, houve restituição altimétrica por aerofotogrametria digital. 

Apesar da equidistância de cinco metros, também foi restituída a curva de nível de 

elevação 48 metros, de modo a definir o contorno do reservatório. A simbologia das curvas 

de níveis na escala 1:10.000 é apresentada pela Figura 8.3. 

 

Na região em que o mapeamento 1:2.000 foi inicialmente prevista todas as curvas de 

níveis foram restituídas a partir dos dados do perfilamento a laser no voo baixo. Em 

pequenos trechos nas áreas ampliadas para esse mapeamento, houve complementos com 

as curvas do voo alto, sejam provenientes de perfilamento a laser ou aerofotogrametria 

digital. A simbologia das curvas de níveis na escala 1:2.000 é apresentada a seguir, na 

Figura 8.4. 

 

Os pontos cotados foram selecionados e distribuídos, para as duas escalas de 

mapeamento, de modo a subsidiar perfeita interpretação da topografia do terreno, em 

conjunto com as curvas de nível obtidas através do Modelo Digital do Terreno. Foram 

selecionados e inseridos pontos cotados nos seguintes casos: 

 Nível d’água dos rios, cachoeiras (pé e topo), lagos e reservatórios; 

 Cume das elevações, fundo das depressões, taludes, cortes e pedreiras; 

 Pontos notáveis das rodovias, cabeceira de pontes e viadutos; 

 Pontos singulares, como mudanças acentuadas de inclinação e áreas planas, onde 

as curvas de nível estiverem afastadas em mais que 1,5 cm na planta e; 

 Outros acidentes significativos. 

Figura 8-3 - Simbologia das curvas de níveis na escala 1:10.000 

Figura 8-4 - Simbologia das curvas de níveis na escala 1:2.000 
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9. CONTROLE DE QUALIDADE 

Na etapa de controle de qualidade, foram conduzidos testes de precisão tendo como 

referência o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) classe A, conforme os valores adotados 

no Brasil (Decreto-lei Nº. 89.817/84), relativo a 90% de probabilidade, recomendado para 

comprovação por meio das análises e testes estatísticos de Qui-quadrado para a análise de 

precisão e o t de Student para a análise de tendência. Os testes serviram para validar a 

qualidade altimétrica do Modelo Digital do Terreno (MDT) e a qualidade do modelo geoidal 

local. Para a escala 1:2.000 com curvas de nível equidistantes de um metro o Erro Padrão 

considerado foi de 0,33 m e para a escala 1:10.000, com curvas equidistantes de cinco 

metros, foi de 1,5 m. 

Os testes foram realizados utilizando como referência marcos topográficos e oito 

seções topográficas levantadas para esse fim, sendo uma dessas para a escala 1:2.000 e 

as demais para o mapeamento 1:10.000. As seções topográficas tiveram uma extensão 

total de 13.751 metros sendo medido mais de 4.000 pontos e foram referenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) por meio de transporte de coordenadas planialtimétricas 

realizado por rastreamento GNSS com altitudes geométricas convertidas pelo modelo 

geoidal local adotado com exceção das seções um e oito cujas altitudes foram obtidas 

diretamente pelo nivelamento geométrico, permitindo a validação do MDT e do modelo 

geoidal local. 

O fechamento das seções topográficas atendeu aos critérios de acurácia vertical dos 

mapeamentos nas escalas 1:10.000 e 1:2.000 conforme tabela a seguir. 

Seção Comprimento 

(m) 

Erro Linear 
(m) 

Erro Relativo Erro altimétrico 
(m) 

1 2.255,47 0,234 96.302 0,005 

2 1.967,38 0,015 124.216 -0,076 

3 782,03 0,048 16.073 -0,007 

4 1.357,84 0,072 18.761 -0,009 

5 2.366,55 0,061 38.943 0,002 

6 537,82 0,025 21.851 -0,013 

7 642,61 0,026 24.685 0,011 

8 3.845,80 0,976 3.940 0,025 

Tabela 9-1 – Acurácia vertical das seções topográficas 
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Figura 9-1 - Distribuição das seções topográficas 

A tabela abaixo mostra a aplicação dos testes estatísticos para as seções 1 a 7 para 

o mapeamento 1:10.000 e seção 8 para a escala 1:2.000: 

Seção Δz 
médio 

(m) 

Desvio-
padrão σ (m) 

Graus de 
liberdade 

Qui 
quadrado 
tabelado 

Qui 
quadrado 
calculado 

T-Student 
tabelado 

T-Student 
calculado 

1 0,10 0,20 526 483,925 386,524 1,964 11,960 

2 0,02 0,16 454 415,83 101,420 1,9651 -3,2100 

3 -0,32 0,22 165 142,89 75,503 1,9744 -18,7196 

4 0,02 0,27 460 421,582 315,729 1,9651 1,5962 

5 0,22 0,27 482 442,662 323,938 1,9648 18,0503 

6 0,33 0,20 135 114,416 50,527 1,9777 19,2789 

7 -0,04 0,21 158 135,690 66,735 1,9751 -2,3850 

8 0,00 0,11 1.523 1.040,334 362,968 1,962 0,140 

Tabela 9-2 – Testes estatísticos das seções topográficas 

Ficou constatado que os valores de qui-quadrado amostrais foram menores que os 

teóricos, o que significa que dentro da precisão esperada os pontos do MDT são iguais aos 

pontos das seções topográficas o que atende a premissa da boa penetração do laser na 

vegetação local. As seções um e oito atestam a qualidade em geral do MDT e do modelo 

geoidal local, uma vez que foram obtidas diretamente por nivelamento geométrico. 
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Os valores do teste T-Student para as seções dois a sete devem ser consideradas 

apenas para avaliar a penetração dos pontos laser na vegetação porque não existem dados 

altimétricos obtidos por nivelamento geométrico para a devida comparação. Para a seção 

um o teste T-Student falhou, mas indicou um deslocamento de apenas 0,10 m em relação 

ao valor real, que é irrelevante devido ao erro padrão de 1,5 m, que é referente à escala 

de mapeamento 1:10.000. 

A qualidade altimétrica do MDT e do modelo geoidal local também foram avaliadas 

tendo como referência os marcos topográficos listados no quadro a seguir cujas altitudes 

foram obtidas por meio de nivelamento geométrico. Os marcos localizados na área do 

reservatório serviram para avaliar o mapeamento 1:10.000 enquanto que os marcos 

localizados nas áreas do Sítio e do Guariba serviram para avaliar os mapeamentos 1:10.000 

e 1:2.000. 

Marco Local E(m) N(m) 
H orto 
campo 

(m) 

H orto 
interpolada 

(m) 

Diferença 
(m) 

M-06 Área do Sítio 759.531,47 9.200.187,53 50,28 49,93 -0,35 

MS-04 Área Guariba 778.920,04 9.109.646,87 49,78 49,61 -0,17 

MS-05 Área Guariba 781.402,42 9.097.362,56 51,32 51,55 0,23 

SUL Área Guariba 778.333,25 9.092.054,45 54,41 54,23 -0,18 

AB01 Reservatório 730.911,59 9.150.665,76 63,89 63,71 -0,18 

AB02 Reservatório 730.727,75 9.150.575,27 67,19 66,91 -0,28 

M-08 Reservatório 738.904,62 9.154.493,29 55,28 55,41 0,13 

M-03 Reservatório 757.680,38 9.167.549,25 76,86 76,90 0,04 

M-05 Reservatório 773.532,25 9.125.204,94 48,35 48,01 -0,34 

MS-02 Reservatório 765.745,99 9.145.509,75 48,00 47,84 -0,16 

Tabela 9-3 – Comparação altimétrica do MDT com os marcos topográficos 

A tabela a seguir mostra a aplicação dos testes estatísticos para os dados acima 

descritos: 

Escala 
Δz 

médio 
(m) 

Desvio
-

padrão 
σ (m) 

Graus 
de 

liberda
de 

Qui 
quadrado 
tabelado 

Qui 
quadrado 
calculado 

T-Student 
tabelado 

T-Student 
calculado 

1:2.000 -0,12 0,25 3 6,251 3,332 2,352 -0,955 

1:10.000 -0,16 0,16 9 14,684 0,196 1,833 -3,254 

Tabela 9-4 – Teste estatístico da comparação altimétrica do MDT com os marcos topográficos 

Tendo como referência o PEC classe A, o teste qui-quadrado para comprovação da 

precisão da acurácia posicional foi aceito em ambas as escalas, enquanto o teste de 

hipótese para a verificação de tendência de erros foi aceito para a escala 1:2.000 e rejeitado 
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na escala 1:10.000 devido à comparação de t de Student, que indica um deslocamento de 

-0,16 m, porém o valor apresentado é irrelevante, comparado com a equidistância vertical 

das curvas de nível que é de cinco metros e o erro padrão de 1,5 m. Além disso, os marcos 

topográficos apresentam um afloramento médio de 15 cm em relação ao terreno, que se 

forem reduzidos às suas respectivas altitudes ortométricas, o teste estaria aprovado e a 

não ocorrência de tendência seria atestada. 

10.  RESTITUIÇAO FOTOGRAMETRICA E ORTOFOTOCARTAS 

Com os dados obtidos nos levantamentos de campo e aéreo e no trabalho de 

escritório foi possível gerar as bases cartográficas planialmétricas para as áreas de 

mapeamento 1:10.000 e 1:2.000 a partir da restituição fotogramétrica e as ortofotocartas. 

Ambos os produtos foram gerados usando a mesma articulação de folhas. 

A área objeto do mapeamento planialtimétrico 1:10.000 compreende toda a extensão 

do futuro reservatório da UHE Prainha limitado a curva de nível elevação 50 m acrescidos 

de 100 m de APP. 

A base cartográfica detalhada na escala 1:2.000 recobriu todo o sítio do 

empreendimento, incluindo área de materiais naturais de construção e acesso, e o trecho 

final de montante do reservatório ao longo dos rios Roosevelt e Guariba na região de 

interferência com o PARNA Campos Amazônicos limitado a curva de nível de elevação 55 

m. 

A restituição fotogramétrica e as ortofotocartas foram articuladas em 273 folhas para 

o mapeamento na escala 1:10.000. Para o mapeamento na escala 1:2.000 foram 

elaboradas três articulações distintas, uma para área da barragem, uma para a área do rio 

Roosevelt e uma para a área do rio Guariba com 121 folhas, 71 folhas e 271 folhas 

respectivamente. As figuras 11 a 14 apresentam as articulações criadas, que também estão 

presentes, em melhor resolução, nos anexos. 
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Figura 10-1 - Articulação mapeamento 1:10.000 
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Figura 10-2 - Articulação mapeamento 1:2.000 – Sítio da Barragem 
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Figura 10-3 - Articulação mapeamento 1:2.000 – Roosevelt 
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Figura 10-4 - Articulação mapeamento 1:2.000 – Guariba – parte 1 
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Figura 10-5 - Articulação mapeamento 1:2.000 – Guariba – parte 2 
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10.1. Restituição Fotogramétrica 

Foram realizadas nesse estudo as seguintes atividades de restituição fotogramétrica. 

 Restituição fotogramétrica da área do reservatório; 

 Restituição fotogramétrica das áreas do sítio, do rio Guariba e do rio Roosevelt; 

 Verificação da restituição e, 

 Complementos da restituição 

Foram restituídas, em arquivos gráficos digitais AutoCAD, todas as feições 

cartográficas que se fizeram presentes nas imagens aéreas, como hidrografia, elementos 

do sistema viário, vegetação, edificações e movimentações significativas do terreno. Nesses 

arquivos ainda foram incluídas as informações altimétricas criadas como curvas de níveis e 

pontos cotados. 

10.2. Ortofotocartas 

A ortofoto é uma imagem digital, produzido no momento do aerolevantamento, 

projetada na ortogonal da fotografia, que permite a realização de medições na mesma, pois 

ela é associada a uma projeção cartográfica e retificada tendo como base um MDT. A 

projeção da imagem na digital tem o objetivo de corrigir os efeitos de distorção das lentes 

e inclinação da câmera aérea, das variações de escala da imagem e deslocamentos dos 

objetos devido ao relevo. 

As ortofotocartas, que são a união das ortofotos com as feições da base cartográfica 

planialtimétrica geradas pela restituição fotogramétrica, foram geradas com o conjunto de 

ortofotos nas resoluções geométricas de 15 cm no terreno para o mapeamento escala 

1:2.000 e 40 cm no terreno para a escala 1:10.000, por meio do processo de mosaicagem. 
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A Figura 10.6 apresenta um pequeno trecho de uma ortofotocarta gerada nesse 

projeto. 

  

Figura 10-6 - Trecho de Ortofotocarta produzida nesse Estudo 
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12. ANEXOS – DESENHOS GERADOS PELA RESTITUIÇAO  
12.1. Anexo 1 - Base Cartográfica na Escala 1:10.000 

Este anexo apresenta os desenhos planialtimétricos gerados pela restituição 

fotogramétrica na escala 1:10.000 da área do reservatório da UHE Prainha até a elevação 

50,00m, adicionada de uma faixa de 100 m no seu entorno, totalizando 273 folhas do 

mapeamento planialtimétrico. Constam ainda desse anexo os desenhos de articulação das 

folhas do mapeamento. 

12.2. Anexo 2 - Base Cartográfica na Escala 1:2.000 

Este anexo apresenta os desenhos planialtimétricos gerados pela restituição 

fotogramétrica na escala 1:2.000, da área de interesse das obras (sítio do barramento, casa 

de força, canteiros, áreas de empréstimo e etc.) e da área do trecho final de montante do 

reservatório, ao longo dos rios Roosevelt e Guariba, onde suas margens fazem parte do 

PARNA Campos Amazônicos, totalizando 466 folhas do mapeamento planialtimétrico. 

Constam ainda desse anexo os desenhos de articulação das folhas do mapeamento de cada 

área. 

Esses desenhos foram apresentados originalmente no documento PRA-V-50-

210.0007-RE-R0, março/2015 nos tomos III a V. 


