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RESUMO  

Apresenta-se no presente artigo os processos de concepção e desenvolvimento de um 
Sistema de Informações criado para apoiar o processo de fiscalização de obras civis nas 
proximidades da área reservada ao aeroporto da cidade de Cachoeiro de Itapemirim no Estado 
do Espírito Santo (Brasil). Foram utilizadas técnicas de posicionamento global por satélite 
(GPS), sensoriamento remoto e SIG (Sistema de Informações Geográficas) para levantamento 
e tratamento das bases de dados digitais (mapeamento urbano básico, uso do solo, relevo e 
áreas verdes, por exemplo). O sistema desenvolvido apresenta como resultado uma avaliação 
da intervenção (obra civil) em função das exigências da Portaria No. 1.141/GM5 de 8 de 
dezembro de 1987 que dispõe sobre os Planos Básicos de Zona de Proteção de Aeródromos e 
de Zoneamento de Ruído. As atividades foram desenvolvidas em conjunto pela  Fundação 
Arthur Bernardes (Universidade Federal de Viçosa) e a Prefeitura Municipal (Departamento 
de Fiscalização) no contexto do projeto Geomunicipal (Geoprocessamento aplicado aos 
Planos Municipais de Gestão Integrada).  

ABSTRACT  

This paper shows the design and development processes of an information system 
created to support the fiscalization process of land use in the surroundings of the airport 
reserved area (Cachoeiro of Itapemirim city -  Espírito Santo State - Brazil). Techniques of 
GPS  (Global Positioning Systems), remote sensing and GIS (Geographical Information 
System) were used for capture and treatment of digital databases (urban map, land uses, 
altimetric maps and reserved areas, for example). The developed system presents as result an 
evaluation of the intervention (civil work) resulting from of demands of Law number 
1.141/GM5 (December, 8 of 1987). The activities were developed by technicians of the 
Fundação Arthur Bernardes (Federal University of Viçosa) and Municipal City hall 
(Fiscalization Department) in the context of the Geomunicipal project (Geoprocessing applied 
to the Municipal Plans of Integrated Administration).  
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1. INTRODUÇÃO  

Em 30 de Dezembro de 1988 foi fundado o Aeroporto Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim (Estado do Espírito Santo - Brasil), cuja localização se apresenta na Figura 1.  

 

Figura 1: Localização da área em estudo.   

Após o sancionamento da LEI  N

 

4172,  em 18 de março de 1996, que dispõe sobre o 
desenvolvimento urbano do Município de Cachoeiro de Itapemirim, instituiu-se o PDU (Plano 
Diretor Urbano) que, em seu artigo 66, estabelece: O gabarito, os afastamentos e o tipo de 
uso permitidos para as edificações localizadas próximo à faixa de domínio da pista do 
Aeroporto, ficam sujeitos às normas estabelecidas na Lei Federal nº 7.565/86 e pela Portaria 
nº 1.141/87 do Ministério da Aeronáutica.

 

Em função da exigência legal imposta surgiram as dificuldades operacionais para 
cumprimento da lei. O DEFISC (Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal), 
iniciou os processos de análise para liberação de loteamentos, construções e alvarás de 
funcionamento em regiões próximas ao aeroporto sem, entretanto, contar com informações de 
qualidade e ferramental adequado para a efetivação dessas análises. Estas deficiências 
impediram o órgão de fornecer respostas e soluções imediatas e precisas, acarretando um 
acúmulo de processos e uma crescente insatisfação e desconfiança por parte dos interessados 
em investir nestas áreas críticas. 

Em 1998, através de um projeto conjunto entre o Ministério do Meio-ambiente e a 
Fundação Arthur Bernardes (Universidade Federal de Viçosa), iniciaram-se as atividades de 
implantação do Projeto GeoMunicipal (Geoprocessamento aplicado aos Planos Municipais de 
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Gestão Integrada). Foram executados, para a cidade e o município de Cachoeiro, 
levantamentos de dados primários visando a geração de uma base de dados digitais 
(cartográficos e descritivos). Logo em seguida implementou-se o NUGEO (Núcleo de 
Geoprocessamento Municipal) visando fornecer ferramentas (softwares e hardwares) para 
manutenção da base de dados criada. Por fim foi desenvolvido um programa de capacitação 
técnica em Geoprocessamento, aplicado às equipes técnicas da prefeitura e dos parceiros, 
visando torná-las aptas a manter os dados atualizados e gerar estudos interpretativos ou 
análises espaciais. 

Em sua primeira fase, concluída em Dezembro de 1999, o projeto Geo procurou 
atender às necessidades básicas, em termos de dados digitais e ferramentas computacionais, 
de quatro secretarias municipais diretamente envolvidas no programa de capacitação: Obras 
(através do DEFISC); Fazenda (através do Cadastro); Planejamento e Meio-ambiente.  

No caso da secretaria de obras foi considerada como prioritária a criação de uma 
ferramenta computacional dedicada aos processos de fiscalização de uso do solo na região do 
aeroporto, visando atender as exigências legais de forma eficiente, o que antes mostrava-se 
absolutamente inviável. 

Os processos de concepção, desenvolvimento e implantação do sistema, denominado 
g-Aero, duraram aproximadamente 6 (seis) meses e os resultados efetivos de sua utilização já 
podem ser observados, conforme apresentado neste trabalho.   

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Elaboração da base de dados  

Foram utilizados, para desenvolvimento dos trabalhos, diversos temas digitais do 
acervo Geomunicipal (CALIJURI et al, 1999). As técnicas e equipamentos empregados 
variaram de acordo com a precisão exigida pelas aplicações previstas. Estes procedimentos 
geraram produtos compatíveis com diversas escalas de trabalho, variando desde estudos locais 
(1:2000) até estudos regionais (1:50.000).  

2.1.1 Dados locais  

Os dados planimétricos locais foram obtidos utilizando-se técnicas de Posicionamento 
Global por Satélite (GPS Diferencial) e Topografia Computadorizada ET (Estação Total).  
Foram utilizados nesta fase dois receptores Trimble

 

PRO-XR com precisão nominal 
instantânea de 50 cm, associados a uma CBS (Community Base Station ou Base Estática 
Comunitária) para o processamento diferencial. As áreas cujo sinal dos receptores GPS não se 
mostrou adequado foram mapeadas com uma Estação Topcon  GTS-210.  

Os resultados incluem quadras, lotes e logradouros da área urbana ou seja, o MUB 
(mapeamento urbano básico) na escala de 1:2000. 

As informações altimétricas locais bem como os dados da rede hidrográfica (rios, 
córregos e lagos) foram obtidos por digitalização direta, isto é, conversão digital de mapas 
através de mesas digitalizadoras. O material analógico (em papel) utilizado no processo de 
digitalização foi um conjunto de cartas, obtidas através de restituição de fotos aéreas, em 
escala 1:2000.  

No processo de digitalização foram utilizadas mesas tipo Calcomp

 

Drawbord III (em 
formato A0) e o software CartaLINX  versão 1.2 da Clark University (Massachusetts, USA). 
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Os dados vetoriais gerados (mapas de curvas de nível e hidrografia) foram editados 
(correção de erros do processo de digitalização)  e disponibilizados através dos softwares 
ArcINFO  e ArcView  da ESRI (USA).   

2.1.2 Dados regionais  

Como complemento aos dados locais obtidos, foram preparados temas digitais 
abrangendo todo o município de Cachoeiro de Itapemirim. O mapeamento plani-altimétrico 
regional (IBGE, 1978) incluindo curvas de nível, sistema viário, hidrografia e divisões 
administrativas, para a escala de referência 1:50.000, foi digitalizado e processado no SIG.  

2.1.3 Zoneamento (áreas de proteção)  

Como complementação da base de dados regionais foi criado o mapeamento das zonas 
de restrição para aeródromos a partir das exigências descritas na Lei  N

 

4172 (MA, 1987; 
AMARAL, 1997 e GONZALES, 1999). As áreas a serem identificadas são as mostradas na 
Figura 2.  

Considerando uma pista de 1200 metros de comprimento e 30 metros de largura, o 
aeródromo foi classificado, segundo os padrões da aeronáutica, como categoria II (pista de 
aviação regular de grande porte e média densidade), classe VFR. O Quadro 1, para este tipo 
de pista,  mostra os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.141/87 para determinação das 
áreas de proteção:   

Quadro 1: Critérios para as áreas de proteção.  

Zona Descrição Critérios 
FP Faixa de pista A = 80 metros 

B = 60 metros 
(Figura 3)

 

AT Área de transição  = 6 graus

 

R = 5 
(Figura 4)

 

AA Área de aproximação  = 6 graus

 

R1 = 25 metros 
R2 = * 
C = 60 metros 
D1 = 2500 metros 
D2 = * 
D3 = * 

(Figura 5)

 

AHI Área horizontal interna D = 2500 metros 
(Figura 6)

 

AC Área cônica DR = 2000 metros 
Rampa = 1/20 

(Figura 7)

 

* não se aplica às pistas da categoria II. 
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Área Cônica

Área Horizontal Interna

Áreas de transição

Áreas de aproximação

  

Figura 2: Áreas a serem identificadas de acordo com o Plano Básico de Zona de Proteção de 
Aeródromo.  
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Figura 3: Definição da área FP  faixa de pista.  
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Figura 4: Definição da área AT  área de transição.  
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Figura 5: Definição da área AA  área de aproximação.    
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da elevação do Aeródromo

D
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Figura 6: Definição da área AHI  área horizontal interna.  
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Figura 7: Definição da área AC  área cônica.   

A Figura 8 mostra o resultado da aplicação dos critérios de zoneamento descritos 
acima para a pista em estudo. Observa-se juntamente ao zoneamento elaborado alguns temas 
relativos aos mapeamentos regionais e locais (mapeamento urbano básico, hidrografia, 
modelo de elevação digital). 

Para evitar problemas decorrentes da superposição de escalas (1:50.000-regional e 
1:2000-local), optou-se pela utilização em separado das duas bases de dados disponíveis, 
incluindo a geração de modelos digitais de elevação distintos. As análises efetuadas dentro do 
contexto urbano (delimitadas por um mapa de perímetro urbano) utilizam as fontes de dados 
na escala 1:2000. Os pontos de consulta que estejam localizados fora do perímetro urbano tem 
suas análises baseadas nas bases 1:50.000. O erro posicional relativo à pista de pouso, que é o 
tema comum às duas escalas, foi estimado em +/- 25 metros, considerando-se o erro 
quadrático médio (RMS), obtido do processo de digitalização da base 1:50.000, na ordem de 
0.5 mm.  
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Figura 8: Mapa regional mostrando as zonas de proteção, o modelo de elevação digital e o mapeamento urbano básico.
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2.2 Desenvolvimento do aplicativo  

Considerando-se todos os condicionantes envolvidos (zoneamentos) e o conjunto de 
dados necessários para as análises (mapeamentos), optou-se por modelar e implementar um 
sistema de informações dedicado, isto é, direcionado à solução do seguinte problema:  

Considerando-se um obstáculo qualquer (uma edificação, por exemplo), de altura H, 
para uma dada posição (X,Y,Z) no espaço geográfico local, gerar um relatório de 
conformidade com a ASA (Área de Segurança Aeroportuária) segundo o Plano Básico de 
Proteção de Aeródromos. 

A Figura 9 mostra um perfil de terreno hipotético com a localização de dois obstáculos 
típicos (A e B). O objeto A não ultrapassa os limites impostos pelas zonas de restrição (linha 
tracejada). Já o objeto B, apesar de possuir a mesma altura do anterior, ultrapassa, em função 
do relevo, os limites impostos pelas zonas de proteção.  

 

Figura 9: Perfil de Terreno com obstáculos típicos.  

As funções do sistema são de gerar o relatório de conformidade e oferecer subsídios 
para o usuário final (normalmente um fiscal municipal) localizar e analisar o contexto em que 
o obstáculo está inserido. Para isto foram implementadas funcionalidades de Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG), tais como visualização e consulta direta a mapas (bases de 
dados gráficas), consultas integradas com bancos de dados descritivos (mapas e tabelas 
integradas), localização por endereço, etc. 

A Figura 10 mostra o diagrama funcional principal da ferramenta implementada, 
detalhando as diversas funções implementadas e os resultados gerados para a consulta de 
conformidade.  

Usuário

Consulta
Zoneamento

Área, Curva Ruído, Altura Máx. Obstáculo

Consulta
MDT

Cota do Ponto de Consulta, Cota da Pista

Calcula Dist.
da Pista

Distância da Pista

Consulta de
Conformidade

Cota da Pista, Altura do Obstáculo

ResultadoPerfil do Terreno e
Relatorio de Conformidade  

Figura 10: Diagrama funcional principal  Consulta de conformidade.  
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Definiu-se que o processo de consulta seja iniciado com o preenchimento, pelo 
usuário, dos campos Cota da Pista (CP) e Altura do Obstáculo (AO). Como cota da pista 
utiliza-se normalmente a cota média do perfil longitudinal. 

Após a entrada dos dados de referência (CP e AO) inicia-se o processo de localização 
do ponto a ser analisado, isto é, a obtenção das coordenadas X e Y que localizam o ponto no 
espaço geográfico local. O sistema oferece duas alternativas para esta fase, a consulta por 
endereço ou inscrição cadastral (baseada no mapeamento urbano básico disponível 

 

logradouros, quadras e testadas de lotes) e a consulta direta por coordenada conhecida (pontos 
mapeados por GPS, por exemplo).  

A Figura 11 mostra o processo de localização geográfica e as Figuras 12 e 13 
detalham a consulta por endereços.   

Define  ponto
de consulta

Localização Geográfica

Resultado

Coordenada do P. de Consulta

Esta função produz como resultado a
coordenada do ponto de consulta.

Usuário

Local. Geografica
Endereço

Nome Logr., Insc. Cadastral do Lote Loc
ali

za
çã

o G
eo

gr
áfi

ca
  

Figura 11: Diagrama funcional  Localização geográfica.    

Usuário
Obtém

Registro

MUBNome Logr., Insc. Cadastral do Lote
Efetua Consulta

Calcula
Localização

Registro de Dados

Registro de Dados

Resultado

Localização Geográfica

Efetua uma pesquisa no MUB
e obtém os dados para se efetuar
o cálculo da localização Geográfica.

O usuário deve fornecer o nome do
logradouro e a Inscrição Cadastral
do lote para calcular a localização
Geográfica.

  

Figura 12: Diagrama funcional  Localização geográfica por endereço.  
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Figura 13: Consulta por endereço.  

Localizado geograficamente o ponto de consulta o sistema executa três funções: o 
cálculo da distância até a pista; a consulta ao MDE (Modelo Digital de Elevação) e a consulta 
ao zoneamento (áreas de proteção e curvas de ruído). 

A consulta ao mapa de zoneamento, ilustrada na Figura 14, permite ao sistema 
identificar em que área de proteção e curva de ruído o ponto está localizado. Desta forma, o 
sistema determina as restrições a que o ponto consultado estará sujeito.    

Consulta
Zoneamento

Coord. do Ponto de Consulta
ZoneamentosEfetua Consulta

Área, Curva de ruído

Resultado

Área, Curva Ruído, Altura Máx. Obstáculo  

Figura 14: Diagrama funcional  Consulta Zoneamento.   

A determinação da distância mínima da pista de pouso ao ponto de consulta (Figura 
15), permite ao sistema calcular as alturas relativas às rampas das áreas de aproximação (AA), 
áreas de transição (AT) e área cônica (AC). Esta altura calculada (H) adicionada à cota da 
pista resulta a cota máxima permitida para obstáculos localizados sobre o ponto de consulta.  
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Calcula
Distância. da

Pista

Coord. do Ponto de Consulta
MUBEfetua Consulta

Localização da Pista

Resultado

Distância da Pista  

Figura 15: Diagrama funcional  Calcula distância da pista.   

Caso o ponto esteja localizado nas áreas horizontais (interna ou externa) utiliza-se, 
para cálculo da cota máxima, valores constantes de H. Considerando-se a pista de Categoria II 
a Portaria nº 1.141/87 estabelece valores de H igual a 45 metros para AHI (Área Horizontal 
Interna) e 145 metros para AHE (Área Horizontal Externa). 

O processo de determinação da cota máxima permitida para obstáculos pode ser 
resumido em:  

Se a Zona de proteção for igual a:  

FP (faixa da pista).................... faça Cotamáx = 0 (sem obstáculos) 
AT (área de transição)..............

 

faça Cotamáx = Hrampa(1/5) + Cotapista 

AA (área de aproximação)........

 

faça Cotamáx = Hrampa(1/25) + Cotapista 

AHI (área horizontal interna)... faça Cotamáx = 45 + Cotapista 

AC (área cônica)...................... faça Cotamáx = Hrampa(1/20) + Cotapista + 45 
AHE (área horizontal externa)..

 

faça Cotamáx = 145 + Cotapista  

Determinadas as restrições, o sistema executa as últimas fases de análise que são a 
determinação da cota do terreno no ponto do obstáculo e a comparação com as cotas máximas 
calculadas. 

A cota do terreno é obtida por consulta direta ao MDT (Modelo Digital de Terreno) 
gerado a partir de interpolações de contornos (curvas de nível). As cotas obtidas são 
compatíveis com as bases na escala 1:50.000, para pontos externos ao perímetro urbano, e 
com a escala 1:2000 para pontos internos. Os modelos gerados para as duas situações diferem 
na resolução (tamanho da célula da matriz), 15 metros para o modelo regional e 3 metros para 
o modelo em escala local. O processo de consulta é ilustrado na figura 16.   

Consulta
MDT

MDT

Efetua Consulta

Resultado

Coord. do Ponto de Consulta

Cota do Ponto de Consulta, Cota da Pista

Z  

Figura 16: Diagrama funcional  Consulta MDT (Modelo Digital de Terreno). 
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Somando-se a cota do terreno à altura do obstáculo obtêm-se a cota do topo do 
obstáculo (Cotaobstáculo), isto é:  

Cotaobstáculo = Cotaterreno + Hobstáculo  

Este valor é comparado à Cotamáx calculada anteriormente, permitindo a geração do 
relatório de conformidade: 

Se Cotamáx > Cotaobstáculo 

Então   Gera relatório de conformidade positivo 
Caso contrário Gera relatório de conformidade negativo  

Mostra-se na Figura 17 um exemplo de consulta gerando relatório de conformidade 
negativo, de acordo com as características do ponto consultado.   

  

Figura 17: Relatório de conformidade negativo.    

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES  

Após o desenvolvimento do sistema e definida a sistemática de consultas aos pontos 
de trabalho, as equipes responsáveis passaram a gerar os relatórios de conformidade relativos 
aos processos pendentes no Departamento de Fiscalização da Prefeitura (DEFISC).  

Estima-se em 20 (vinte) os processos, atrasados em pelo menos 2 (dois) anos, que em 
menos de 15 (quinze) dias foram analisados e despachados. Além de permitir a liberação dos 
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processos em atraso, o sistema g-Aero permitirá a partir de sua implantação, agilidade e 
precisão na análise e fiscalização das atividades de uso e ocupação do solo e, certamente, 
incentivará a implantação de novos aplicativos em diferentes áreas da administração pública e 
planejamento municipal.     
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