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RESUMO

A importância do direito minerário para o minerador o obriga a manter informações

atualizadas não somente dos seus próprios processos de concessão, mas também de ou-

tros processos referentes a uma área de influência próxima ao seu empreendimento. O

Departamento Nacional de Produção Mineral, responsável por fiscalizar, conceder alva-

rás e acompanhar as atividades relacionadas à mineração, disponibiliza as informações

dos processos de direitos minerários no seu site na Internet. Este trabalho tem o objetivo

de estudar a estrutura de dados utilizada para especificar e armazenar um memorial des-

critivo de um processo de concessão e avaliar métodos para converter este memorial

descritivo em um polígono georreferenciado para utilização em SIG comerciais. Como

resultado deste estudo, é apresentado um algoritmo para conversão do memorial descri-

tivo em polígono. Este algoritmo tira proveito das facilidades de transformação entre

sistemas de coordenadas disponíveis na maioria dos softwares SIG para produzir o polí-

gono correspondente a uma área de direito minerário com qualquer nível de precisão

desejado.

ABSTRACT

The importance of Mineral rights for the minerator forces him to maintain updated in-

formation not only from his own concession processes, but also from other processes

next to an area of close influence to your enterprise. The National Department of Min-

eral Production, responsible for fiscalizing, to grant rights and to accompany the activi-

ties related to the mining, provides the information of the processes in its website. This

work has the objective of studying the structure of data used to specify and to store a

poligon of a concession process and to evaluate methods to convert this descriptive

memorial in a georreferenced polygon for use in commercial GIS software. As a result

of this study, an algorithm is presented for conversion of the coordinates in the process

to polygon. This algoritm uses the benefits of facilities regarding transformation among

coordinate systems available in most of the GIS softwares to produce the areas with any

precision that is needed.
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1. INTRODUÇÃO

Para desenvolver atividades de exploração mineral, o minerador precisa obter o direito

concedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, seja ele pessoa

física ou jurídica. O direito é concedido para uma área definida pelo memorial descriti-

vo, um sistema de georreferenciamento convencionado pelo DNPM que consiste no

conjunto de coordenadas e vetores cujo propósito é definir unicamente a localização e a

forma da área requerida ou concedida. Considerando que o maior patrimônio de uma

empresa de mineração é o conjunto de todos os seus direitos minerários, o que constitui

sua reserva mineral, é de grande importância para ela ter ao seu alcance ferramentas e

sistemas para administrar essas áreas.

O DNPM mantém um banco de dados com todos os direitos minerários concedidos no

território nacional e disponibiliza estes dados no site http://www.dnpm.gov.br [2] por

meio de um sistema desenvolvido para consulta na Internet. Todas as informações sobre

o processo de concessão estão disponíveis, inclusive o memorial descritivo. Uma grande

dificuldade tem sido a integração desses dados em projetos SIG. As causas das dificul-

dades têm sido, entre outras, o descuido dos profissionais que utilizam SIG para lidar

com parâmetros dos sistemas de coordenadas geográficas, a falta de critério no processo

de traçar a poligonal ativa em ambientes CAD, desrespeitando regras de projeção carto-

gráfica e também metodologias pouco adequadas utilizadas no momento do levanta-

mento em campo que freqüentemente causam discórdias entre os mineradores e o órgão.

1.1. Definições

As definições a seguir não são necessariamente oficiais, é um resumo da legislação sob

o ponto de vista prático, ressaltando os aspectos relevantes para este texto, ou seja, com

um efoque para geometria, estrutura de dados e necessidades do minerador.

Memorial descritivo: Sob o ponto de vista geométrico, é um conjunto ordenado de veto-

res que constituem as arestas da poligonal e, assim, definem uma forma, mais um vetor

de amarração que define a localização da poligonal no espaço geográfico. Sob o ponto

de vista de campo, é um ponto de amarração (PA), uma direção e uma distância iniciais

e uma seqüência de pares distância-rumo.
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Poligonal: É o espaço geográfico delimitado pelo memorial descritivo. O polígono pro-

priamente dito que será representado num mapa ou num ambiente SIG. Toda poligonal,

bem como todo memorial descritivo, está relacionada a um único processo. Este proces-

so possui atributos alfanuméricos diversos, como nome do requerente, bem mineral

pesquisado, data de pedido, etc. Desta forma, todos estes atributos estão relacionados

com a poligonal e é quase sempre desejável visualizar estas informações quando a poli-

gonal é visualizada. Apesar do termo poligonal ter um significado mais restrito na geo-

metria, muitas vezes relacionado a uma linha aberta, o DNPM utiliza o termo poligonal

ativa para se referir ao polígono (linha fechada) definido pelo memorial descritivo.

Overlay: é a impressão de todas as poligonais requeridas de uma determinada região em

um meio analógico. Por meio do overlay, o DNPM consolida os polígonos dos proces-

sos georreferenciados em um mapa, tornando-o disponível para que os mineradores e

interessados possam fazer consultas, verificações e análises espaciais tradicionais em

mesas de luz. O overlay pode ser obtido em meio analógico (papel) nos escritórios do

DNPM, pode ser baixado do site em formatos diversos como CAD ou shapefile ou ain-

da pode ser impresso no programa Títulos Minerários (vide definição a seguir). Nor-

malmente têm a extensão territorial equivalente a uma carta CIM 1:100.000, ou seja,

cerca de 55 x 55 kilômetros. Formatos diferentes têm um custo maior e são menos co-

muns.

Títulos Minerários: Um software desenvolvido pelo DNPM para o sistema operacional

MS-DOS, cujo objetivo era levar até o escritório do minerador toda a base de dados do

DNPM. O minerador adquiria o software uma única vez e atualizava a base de dados

periodicamente. Assim, qualquer consulta poderia ser feita a qualquer momento no mi-

crocomputador do minerador. Num tempo em que a facilidade da Internet ainda não

existia, esta solução foi bem recebida pelos usuários das informações minerárias. O Tí-

tulos Minerários (TM) foi atualizado até o final de 1999.

1.2. Motivação

As análises espaciais envolvendo limites de áreas de concessão do DNPM e visando

gerar os mapas das poligonais sempre foram motivo de muitas horas de trabalho. Nos

últimos anos várias idéias e soluções foram trazidas para tentar minimizar o trabalho

freqüentemente cansativo e pouco eficiente.
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O software Títulos Minerários, distribuído pelo próprio DNPM, foi usado durante muito

tempo para este tipo de consulta. Embora tivesse uma interface pouco amigável (em

decorrência dos recursos de informática existentes na época) e um formato de saída ain-

da difícil de analisar sob o ponto de vista espacial, ele resolveu o problema de obtenção

da informação com um tempo muito menor. Isso porque a base de dados ficava nas ins-

talações do minerador e não era necessário recorrer ao escritório do DNPM toda vez que

se precisava de um overlay.

Poucos softwares foram desenvolvidos para possibilitar a troca de informações dos for-

matos providos pelo Títulos Minerários e os SIG usuais. Algumas empresas desenvol-

veram e aprimoraram ao longo do tempo soluções para SIG Desktop MapInfo e ArcVi-

ew. Estas soluções se baseavam principalmente em implementações de um dado algo-

ritmo de conversão em linguagens diversas como C, VBA, Tcl e Avenue. Comumente

estas implementações consistem em um código fonte que é interpretado no próprio am-

biente SIG, como é o exemplo dos scripts escritos em linguagem Avenue e interpretados

pelo ArcView. Estes scripts convertiam um arquivo de saída do Títulos Minerários para

os respectivos formatos proprietários.

Com o desuso do software Títulos Minerários pelo próprio DNPM (a base de informa-

ções do TM foi atualizada somente até 1999), aqueles mineradores que utilizavam os

overlays produzidos pelos scripts ou outras soluções que utilizavam consultas do Títulos

Minerários para gerar mapas voltaram a ter o trabalho de recorrer aos escritórios do

DNPM para obtenção de overlays atualizados.

Em 2000 o DNPM inaugurou o Cadastro Mineiro no site www.dnpm.gov.br, uma solu-

ção para Internet que disponibiliza as informações diretamente do seu servidor em Bra-

sília. Em comparação com os métodos disponíveis até então, o acesso é rápido e o dado

é atualizado e amplamente acessível. No entanto, o que está disponível além dos atri-

butos alfanuméricos usuais do processo é o memorial descritivo, ou seja, o vetor de

amarração e a lista de arestas da poligonal. Tudo em formato alfanumérico listado num

dos itens da página HTML do processo consultado. Não estão disponíveis os overlays

em formatos adequados para os softwares de CAD e SIG. Com isso, os mineradores têm

duas opções para plotar as áreas de interesse: recorrer ao escritório do DNPM ou dese-

nhar a poligonal com seus próprios recursos, com uso de ferramentas de desenho e bali-

zando-se pelas coordenadas e vetores de bordas das áreas.
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1.3. Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma nova alternativa tecnológica para obtenção das

poligonais a partir dos memoriais descritivos obtidos por consultas através do site do

DNPM na Internet. Esta alternativa pretende eliminar a necessidade de vetorização das

poligonais em CAD pelos próprios mineradores. Para isso, é necessário detalhar os pro-

cedimentos para traçar a poligonal a partir de um ponto de amarração que é sempre

dado em latitude e longitude, e de uma seqüência de vetores cujas direções são dadas

em ângulos azimutais em relação ao Norte verdadeiro.

1.4. Metodologias

A partir da definição de memorial descritivo segundo o próprio DNPM, pretende-se

definir funções de transformação de sistemas de coordenadas e de correção de ângulos

de Norte de quadrícula para Norte verdadeiro. Para isso, serão usados conceitos de geo-

désia.

Para alcançar o objetivo, o trabalho foi executado segundo as seguintes etapas:

1. Pesquisa da legislação, comentário e análise do procedimento oficial para de-

terminar uma poligonal a partir do memorial descritivo.

2. Definição de funções de transformação de coordenadas entre dois sistemas de

coordenadas geográficas

3. Analisar funções de correção de ângulo azimutal de Norte de quadrícula para

Norte verdadeiro.

4. Elaborar algoritmo para desenhar uma poligonal.

5. Analisar as precisões envolvidas e definir as escalas apropriadas.

Não é pretensão deste trabalho implementar código em qualquer que seja a linguagem

de programação. Portanto, nenhum software será desenvolvido apesar do ser importante

o conhecimento de técnicas de programação, algoritmos e estrutura de dados.



9

2. A LEGISLAÇÃO

De acordo com a Legislação Mineral em Pinto [4], qualquer um, a princípio, tem o di-

reito de explorar o subsolo. Ninguém é dono do subsolo no território nacional. Ou me-

lhor, o subsolo de todo o território nacional, pertence à União. Para ter o direito de ex-

plorar os recursos minerais deste subsolo, o cidadão deve requerer a concessão. O di-

reito é concedido, a principio, para qualquer um que comprovar condições para explorar

o recurso mineral observando, entre outras,  as seguintes premissas:

•  Em ordem de chegada: o primeiro que protocolar o pedido terá prioridade sobre

os demais.

•  A área requerida para exploração é demarcada em relação a superfície mas não

tem qualquer relação com as propriedades da superfície. Esta área pode inter-

ceptar uma ou mais propriedades. Cabe ao minerador negociar com o dono da

superfície.

•  Se a área requerida interceptar unidades de conservação, o processo estará su-

jeito a regulamentos especiais

•  Nas áreas situadas na faixa de fronteira, a concessão de lavra fica sujeita aos

critérios e condições estabelecidos em lei.

Para requerer o direito o interessado precisa, entre outras coisas,  apresentar projeto de

pesquisa, indicar um geólogo responsável e especificar a localização e limites da área de

interesse. Para isso ele vai preencher um formulário específico com campos para indicar

as coordenadas do ponto de amarração, rumo e distância do primeiro vértice e listagem

dos demais vértices indicando rumo e distâncias destes.

2.1. Memorial descritivo

Em Pinto [4] podem ser encontradas as definições e exigências para requerer uma poli-

gonal. O Artigo 16 no Capítulo II do Código de Mineração diz que

“a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-

Geral do D.N.P.M., entregue mediante recibo no Protocolo do D.N.P.M., onde

será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas
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vias e conter (...) memorial descritivo da área pretendida, nos termos a serem de-

finidos em portaria do Diretor-Geral do D.N.P.M”. (Uile Pinto, 2000)

A Portaria n° 15, de 13 de janeiro de 1997, publicada no D.O.U. em 15 de janeiro de

1997, que dispõe sobre o memorial descritivo e planta de situação, diz que

“o memorial descritivo de que trata o inciso V, do artigo 16 do Código de Mine-

ração, deverá ser apresentado em modelo de formulário aprovado pelo DNPM e

conter a descrição da área pretendida delimitada por uma única poligonal, for-

mada obrigatoriamente por segmentos de retas com orientação Norte-Sul e Leste-

Oeste verdadeiros com um dos seus vértices amarrado a um ponto definido por

coordenadas geográficas e os seus lados por comprimentos e rumos verdadeiros,

e servirá como fonte exclusiva para a locação da área objeto do requerimento”.

Segundo o Artigo 38 no Capítulo III do Código de Mineração, ao requerer uma área, o

interessado deverá apresentar entre outras coisas, a

“definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura geométrica formada,

obrigatoriamente, por segmentos de retas com orientação Norte-Sul e Leste-Oeste

verdadeiros, com 2 (dois) de seus vértices, ou excepcionalmente 1 (um), amarra-

dos a ponto fixo e inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração defi-

nidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas, ainda, as pro-

priedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos respectivos superfi-

ciários, além de planta de situação.”

2.2. Datum

Em sua Portaria, o DNPM não menciona sobre definição de datum. O modelo de reque-

rimento disponibilizado em papel para preenchimento não possui um campo para tal

informação e nem menciona esta questão, apenas diz que o Ponto de Amarração deve

ser em “coordenadas geográficas”. Existe a exigência de indicar no requerimento o

mapa base utilizado para obter a poligonal. No entanto, esta informação não é publicada

no Cadastro Mineiro. Se levarmos em consideração que no Brasil, nas cartas oficiais

predominam os data Córrego Alegre (mais comuns) e SAD69, ao sobrepormos a poli-

gonal com cartas oficiais, não podemos deixar de considerar uma imprecisão espacial

que poderá ser de até 40 metros dependendo da localização como será discutido adiante.
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2.3. Precisão e escala

Os overlays disponibilizados pelo DNPM são mapas baseados numa carta padrão CIM

do IBGE na escala 1:100.000. Estes overlays geralmente não contêm uma grade de co-

ordenadas UTM, apenas indicam as coordenadas geográficas nos quatro cantos e não

contêm especificação do datum. Portanto, a informação contida nestes overlays, não

pode ser comparada com feições levantadas para escala maior que 1:100.000. Segundo

o IBGE, numa carta de classe A (que é a de maior precisão), 90% das feições devem

estar com no máximo 0,5 mm de erro. Isso corresponde a 50 m de terreno numa carta

em escala 1:100.000. Portanto, imprecisões de até 50 m são compatíveis com esta escala

para representação em meio analógico.

3. REPRESENTAÇÕES PARA O MEMORIAL DESCRITIVO

Apesar de ser quase intuitivo que se trata de uma feição geométrica, o memorial descri-

tivo é armazenado no banco de dados do DNPM na mesma estrutura que é declarada no

requerimento de área, ou seja, para cada poligonal, é armazenado um único ponto de

amarração, um único vetor de amarração (representado por um rumo e uma distância em

metros), e uma lista de arestas (cada uma delas também representada pelo rumo e dis-

tância).

3.1. Estrutura de dados

Uma modelagem de dados para armazenar o memorial descritivo teria dois conjuntos de

entidades: o conjunto de vetores de amarração e o conjunto de arestas (figura 1).

Distância
N ° do processo Rumo

Vetor de
amarração ArestaN1

Distância
N ° do processo

RumoX  do PA

Y do PA

N ° de ordem

Figura 1 – Modelagem de dados para o memorial descritivo

É oportuno lembrar que o memorial descritivo é apenas uma parte das informações de

um processo. Outros atributos do processo como nome do requerente e bem mineral
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pesquisado não são representados na figura 1 porque não são atributos relevantes para

uma análise geométrica. Isto vale para a descrição morfológica do ponto de amarração

que é um atributo descritivo cujo objetivo é facilitar a localização do ponto de amarra-

ção quando não se pode contar com aparelhos como o GPS. Os atributos X do PA e Y

do PA representam o PA que conforme o formulário disponibilizado pelo DNPM, deve

ser dado em coordenadas geodésicas (latitude-longitude). Conforme dito na seção 5.2,

não existem atributos que especifiquem o datum

Uma rápida inspeção nesta modelagem nos mostra que trata-se de uma estrutura para

armazenar apenas características geométricas: forma e localização. A forma definida

pelas arestas e a localização definida pelo Vetor de Amarração. Então surge a tendência

de projetar sistemas para armazenar e manipular o memorial descritivo por meio de uma

única entidade tipo geo-objeto e utilizar as vantagens e recursos já prontos oferecidas

nos SIG comerciais. Porém, pretende-se neste trabalho mostrar que isso não é uma boa

idéia. Apesar de armazenar instâncias de objetos visivelmente geométricos, a estrutura

da figura 1 nos permite separar a lei da discussão tecnológica. Uma vez que não há uma

educação por parte da comunidade GIS para com os data e definições cartográficas

como Norte verdadeiro, Norte de quadrícula, Norte magnético, projeções, etc, ao arma-

zenarmos a informação como ela consta do requerimento, faz valer o que está escrito

antes que a tecnologia resolva problemas. Para chegar à poligonal, passa-se por uma

discussão extensa que inclui levantar os métodos de obtenção das coordenadas, o datum

escolhido, os instrumentos e métodos utilizados para obter os rumos cardeais. Um sis-

tema para gerenciar áreas de concessão não precisa armazenar a geometria georreferen-

ciada em formatos proprietários que armazenam os geo-objetos. Como se trata de con-

venções legais, um modo conveniente de armazenamento dos processos em sistemas

próprios, seria como é feito no DNPM, ou seja com uma estrutura semelhante a da figu-

ra 1.

3.2. A necessidade da poligonal

Para fazer análises e tomar decisões, o minerador precisa ter no seu ambiente SIG o

memorial descritivo num formato que possibilite a interação com outras informações

geográficas. Isto é, a poligonal ou o polígono correspondente ao memorial descritivo

deve ser exibido de alguma forma na tela de um computador ou num mapa em meio
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analógico. Daí surgem questões que às vezes são causas de discórdias entre as partes

interessadas na poligonal. Seja no momento de levantar dados da área pretendida para

preencher o requerimento ou ao converter o memorial já requerido e concedido em po-

ligonal, os interessados esbarram em questões como:

1) Não é exigido que o datum seja especificado. Então o que fazer quando o SIG utili-

zado perguntar sobre isso?

2) A menos que se utilize um SIG adequadamente configurado, distâncias em metros

não podem ser calculadas facilmente num sistema de coordenadas geodésicas como é o

exigido para o ponto de amarração. Elas são facilmente calculadas em mapas com sis-

temas de coordenadas na projeção UTM. Estes mapas são abundantes e comumente

usados pelos mineradores para calcular parâmetros para requerer áreas e também dese-

nhar as poligonais de memoriais existentes.

3) O ponto de amarração é razoavelmente fácil de ser calculado em uma carta na proje-

ção UTM, mas o ângulo verdadeiro não é. E todos os rumos num processo de requeri-

mento e/ou concessão devem ser em ângulos verdadeiros.

4. ERROS DE POSICIONAMENTO

Um método para determinar a poligonal a partir do memorial descritivo deve levar em

conta erros de posicionamento já inerentes ao sistema adotado pelo DNPM.

4.1. A omissão do datum

Um dos problemas típicos na criação da base de dados de inúmeros projetos aqui no

Brasil tem sido a co-existência de cartas topográficas em dois sistemas geodésicos de

referencia: Córrego Alegre e SAD-69. Os usuários de SIG já estão relativamente acos-

tumados a conviver com escolhas de projeção e seleções de datum sempre que precisam

realizar entrada ou importação de dados, mas costumam ignorar que as coordenadas

geodésicas são definidas sobre a superfície de referência do datum selecionado e que,

portanto, variam de datum para datum. O datum Córrego Alegre é baseado no elipsóide

Internacional de 1924 e é mais antigo que o SAD-69. Uma vez que o mapeamento sis-

temático no Brasil começou na Região Sudeste, é na faixa entre os meridianos –43° e –

36° que se concentram as cartas baseadas no sistema de referência Córrego Alegre. Nas
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demais regiões, cujo mapeamento é mais recente, o datum predominante é o SAD-69.

Ao consultarmos os dados do memorial descritivo de um processo de mineração no Ca-

dastro Mineiro, não encontraremos informação sobre o sistema geodésico de referência

(o datum) do Ponto de Amarração. Não podemos sequer supor o datum baseando na

localização ou na época do processo. Isso faria sentido somente para os processos cujo

levantamento foi feito com base em cartas topográficas oficiais e não seria útil para o

caso de levantamentos com GPS ou por transporte de coordenadas de marcos geodési-

cos com teodolitos. Para ilustrar este problema, lembramos que em algumas regiões do

Brasil simplesmente não existem cartas topográficas oficiais na escala 1:100.000. Nes-

tas áreas, o minerador tem que levantar as coordenadas por meio de GPS ou por trans-

porte. E depois de fazer isso, mesmo se quisesse, ele não teria um campo no formulário

de requerimento para informar o datum das coordenadas levantadas. Segundo d’Alge

[1], a diferença entre coordenadas de um mesmo local definidas sobre data diferentes

pode chegar até 100 metros.

dy dx Distância aproximada
00:00:00 W 30:00:00 N 00:00:01.12 W 29:59:57.64 1,12 2,36 81
00:00:00 W 45:00:00 N 00:00:01.12 W 44:59:59.41 1,12 0,59 39
00:00:00 W 60:00:00 N 00:00:01.12 W 60:00:01.23 1,12 -1,23 51

S 15:00:00 W 30:00:00 S 14:59:59.15 W 29:59:57.56 0,85 2,44 80
S 15:00:00 W 45:00:00 S 14:59:59.25 W 44:59:59.39 0,75 0,61 30
S 15:00:00 W 60:00:00 S 14:59:59.23 W 60:00:01.27 0,77 -1,27 46
S 30:00:00 W 30:00:00 S 29:59:59.77 W 29:59:57.27 0,23 2,73 84
S 30:00:00 W 45:00:00 S 29:59:59.96 W 44:59:59.32 0,04 0,68 21
S 30:00:00 W 60:00:00 S 29:59:59.92 W 60:00:01.41 0,08 -1,41 44
S 45:00:00 W 30:00:00 S 45:00:00.91 W 29:59:57.67 -0,91 3,33 106
S 45:00:00 W 45:00:00 S 45:00:01.18 W 44:59:59.17 -1,18 0,83 44
S 45:00:00 W 60:00:00 S 45:00:01.12 W 60:00:01.73 -1,12 -1,73 64

Y1 X1 Y2 X2

Tabela 1 – Diferença entre mesmos pontos definidos sob diferentes data (d’Alge adaptado)

A tabela 1 foi adaptada de d’Alge [1] para mostrar a distância grosseiramente aproxi-

mada entre duas declarações de coordenadas com a intenção de mostrar que mesmo

com coordenadas geodésicas, a omissão do datum pode comprometer a precisão da in-

formação. Os valores apresentados na coluna “distância aproximada” são a simples

multiplicação das distâncias em graus (e frações) multiplicadas por 111 metros. Uma

vez que estes pontos estão bem mais próximos do Equador do que dos pólos, esta apro-

ximação é válida para este propósito de comparação.

A figura 2 mostra um mapa com estes pontos com a a indicação da direção destas dife-

renças.
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Figura 2 – Direção e módulo das diferenças de coordenadas de um mesmo local definidas em diferentes data.

Um sistema desenvolvido para desenhar automaticamente a poligonal a partir das in-

formações do memorial descritivo armazenado localmente ou no DNPM certamente

começará o trabalho alocando, no plano cartesiano, o ponto de amarração. Analisando o

mapa da figura 2 e considerando que a coordenada do ponto de amarração armazenada

no DNPM não tem informação sobre qual o seu datum de referência, a poligonal que

este suposto sistema desenharia teria uma imprecisão que de acordo com sua localiza-

ção, poderia ultrapassar os 50 metros dentro do território nacional como mostra o mapa.

Mesmo que o DNPM passe a exigir o datum nos novos requerimentos ou os minerado-

res passem a informar espontaneamente, esta discussão continua sendo importante pois

trata-se de converter as informações numa grande base de dados com processos de qua-

se um século de vida em poligonais que deverão conviver com feições de altíssima pre-

cisão. Esta tipo de problema é uma conseqüência da grande evolução dos sistemas de

informação geográficas e tecnologias relacionadas.

A omissão do datum poderia ser resolvida indiretamente com uma informação exigida

no formulário de requerimento. Trata-se da carta topográfica utilizada para levanta-
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mento das coordenadas que deve ser indicada no formulário. Supondo que cada proces-

so tem a indicação da carta utilizada, bastaria então, verificar o datum utilizado nesta

carta e esta imprecisão desapareceria. No entanto, como foi dito, o território nacional

não está totalmente coberto no que diz respeito à articulação CIM 1:100.000 e muito

menos nas escalas maiores. Um minerador que no passado necessitou levantar as coor-

denadas para sua área pretendida numa região não coberta por estas cartas, teve que

recorrer as cartas de escalas menores ou levantar as coordenadas por transporte de coor-

denadas de marcos geodésicos ou outros métodos alternativos. Quanto menor a escala

de uma carta, menos importante é a informação do datum. Algumas mapas oficiais em

pequenas escalas como 1:1.000.000 e 1:500.000 chagam a não exibir esta informação.

Portanto, não se pode confiar totalmente na declaração da carta utilizada para se obter o

datum da coordenada declarada.

Outra idéia para tentar recuperar a informação do datum da coordenada seria tentar di-

vidir o território nacional em duas regiões: a região do Córrego Alegre e a do SAD69

mas existem regiões para as quais foram feitas cartas nos dois data. Problema seme-

lhante teríamos se tentássemos deduzir o datum pelo ano de requerimento do processo.

Não existiu um momento que defina bem as épocas de utilização destes dois principais

data.

4.2. Erro por causa do levantamento

É importante considerar os erros potenciais envolvidos no levantamento das informa-

ções declaradas no requerimento. Estas informações são de responsabilidade do reque-

rente e ficarão indefinidamente armazenadas juntamente com o processo seja ele deferi-

do ou não. Apesar de o DNPM fazer uma checagem no ponto de amarração, que geral-

mente é escolhido por ele, isso não acontece com as distâncias e rumos declarados para

as arestas da poligonal. É perfeitamente possível que embora esteja declarado na docu-

mentação do processo que uma aresta a tenha rumo r em relação ao norte verdadeiro,

este rumo pode não ser o que realmente pretendia o interessado na hora de levantar os

dados. Isso pode acontecer se ele passar despercebido pela confusão muito comum entre

ângulo magnético, de quadrícula e verdadeiro. Mas mesmo assim, o que estará valendo

é o que está declarado no processo. Esta é mais uma razão para que os sistemas de ge-

renciamento de áreas não armazenem o geo-objeto e sim o memorial descritivo. Ironi-
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camente, isso quer dizer que, ao contrário da tendência de optar sempre pelas complica-

das e confiáveis funções de transformação disponíveis nos SIG comerciais, neste caso o

que vale é o memorial descritivo. As transformações podem mudar, mas o memorial

não. Armazenar a poligonal já transformada no seu sistema significaria ter que atualizar

as versões desta poligonal sempre que alguém questionasse algum dos pontos polêmi-

cos: datum, regras para levantamento, projeções etc.

4.3. Questões distintas: geometria e campo

Uma vez declarado no processo, o memorial descritivo passa a ser a referência espacial

para a área concedida. Os interessados podem precisar recuperar os limites desta área no

terreno ou em um mapa. Para marcar esta área em um mapa em meio analógico ou em

meio digital basta seguir rigorosamente as regras geométricas e geodésicas e traçar o

polígono. Por outro lado, para marcar esta área no terreno, o minerador deverá contar

com ajuda de um topógrafo que não poderá deixar de considerar os problemas citados

acima. Ele deverá recuperar de algum modo, o datum utilizado pelo técnico responsável

nas declarações das coordenadas no requerimento pois esta informação não está dispo-

nível no site do Cadastro Mieneiro. Isso faz com que esta tarefa de definir os limites do

terreno a partir do memorial descritivo do processo necessite de uma vasta discussão

que envolve o minerador, o DNPM e os especialistas em topografia e geodésia. Neste

momento, deveremos separar as duas questões:

Primeira: como tentar recuperar o datum da coordenada declarada no processo para que

seja feita uma conferência em campo.

Segunda: como traçar as poligonais a partir das informações declaradas no memorial

descritivo e publicadas na Internet que são exatamente como a estrutura da figura 1

onde não existe um campo para especificar o datum.

O Enfoque deste trabalho é na segunda questão. Se o objetivo é representar as poligo-

nais num sistema de coordenadas geodésicas abstraindo do problema da demarcação da

área no terreno, o que temos são milhares de memoriais descritivos com seus respecti-

vos pontos de amarração em latitude e longitude e sem a informação do datum. O fato

de todos eles estarem sem esta informação, nos permite tratá-los do mesmo modo.

Pode-se supor que todos eles estejam em um datum D e assim, fazer a conversão para
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definir os polígonos. Todos os polígonos gerados estarão corretamente posicionados e

localizados em relação a eles próprios. E se as técnicas geométricas e geodésicas utili-

zadas para definir estes polígonos forem de acordo com a legislação, todos eles estarão

de acordo com o declarado no Cadastro Mineiro. Quando for a vez de sobrepor estes

polígonos com outros dados, o usuário do SIG deverá decidir qual a estratégia a ser to-

mada dependendo da precisão desejada. Geralmente quando se sabe o datum dos outros

dados – o que não é sempre na prática – deve-se conviver com as imprecisões discutidas

anteriormente ou transformar os polígonos para outro datum numa estratégia de tentati-

va e erro. Para transformar os polígonos para um sistema baseado em outro datum,

deve-se supor que o datum D considerado anteriormente seja Córrego Alegre (ou

SAD69) e então transformar os polígonos para um novo sistema de referência baseado

no SAD69 (ou Córrego Alegre) com o uso de ferramentas de transformação de sistemas

disponíveis nos SIG.

5. ALGORITMO PARA CONVERSÃO

Neste capítulo pretende-se detalhar um algoritmo para converter o memorial descritivo

em um polígono. Suponhamos que se queira criar uma função que retorna um polígono

no sistema de condenadas geodésicas, sendo passado como parâmetro o vetor de amar-

ração e a lista de arestas. Como dito no capítulo anterior, o polígono será desenhado

num sistema geodésico de referência D, que é o mesmo sistema das coordenadas decla-

radas para o ponto de amarração do vetor de amarração. Num primeiro nível de refina-

mento, um algoritmo para desenhar a poligonal seria:
Função DesenhaPolígono (PA, VA, Lista de Arestas): retorna polígono
Início
| Calcula primeiro ponto baseado no VA e PA
| Adiciona primeiro ponto à lista de pontos
| Para i de 2 até (Quantidade de vértices) faça
| | Calcula ponto i
| | Adiciona ponto i à lista de pontos
| Fim
| Desenha polígono baseando na lista de pontos
| Retorna polígono desenhado
Fim da função

Algoritmo 1 – Algoritmo genérico para traçar poligonal em primeiro nível de refinamento

Nota-se que o algoritmo 1 calcula os pontos da poligonal em duas partes: a primeira

parte calcula o primeiro ponto da poligonal e a segunda parte calcula por meio de um

loop, os (n-1) pontos restantes. Embora o cálculo dos vértices envolva fórmulas bastante

complexas como veremos a seguir – o que necessitaria de grande quantidade de opera-
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ções aritmética – os algoritmos para este tipo de problema, pertencem à classe de com-

plexidade p(n) definida em Ziviani [5]. Isso quer dizer que a complexidade é direta-

mente proporcional ao número de vértices declarado no memorial descritivo por mais

complexos que sejam os métodos e as fórmulas. Os algoritmos apresentados neste tra-

balho estão num nível bastante alto (muita abstração e pouco refinamento) como é utili-

zado nos textos de Ziviani pois não têm o objetivo de discutir detalhes de implementa-

ção de sofware.

5.1. Algoritmo baseado na correção de ângulos

Alguns sistemas desenvolvidos para ArcView e MapInfo usam este algoritmo. A idéia

consiste em desenvolver todos os passos num sistema de coordenadas geográficas pro-

jetado em UTM. O PA seria convertido para UTM. Como todas as arestas são dadas em

metros, fica fácil calcular o deslocamento para o próximo ponto da poligonal baseado

nas distâncias declaradas que também são em metros. Existe o problema do norte de

quadrícula. Uma vez que o ângulo dos vetores de amarração e das arestas é dado em

graus em relação ao norte verdadeiro, é necessário implementar uma função que retorne

a diferença entre os ângulos verdadeiro e de quadrícula no ponto de amarração e nos

vértices das arestas
Função DesenhaPolígonal (
  PA: Ponto de Amarração, cordenadas x e y do ponto
  CVA: Comprimento do Vetor de Amarração,
  DVA: Direção do Vetor de Amarração,
  n: Quantidade de vértices da poligonal
  (D 1, R 1), (D 2, R 2)... (D n, R n): Lista com n pares (Distância, Rumo)
  )

Variáveis
ÂnguloUTM, Correção: ângulo em graus
PAUTM, Deslocamento: Par de números reais (x, y)
VérticesUTM(), Vértices(): Lista de pontos

Início
|  Correção Å  Diferença entre ângulo de quadricula e verdadeiro no PA
|  PAUTM Å  PA projetado no sistema UTM
|  ÂnguloUTM Å  DVA + Correção
|  Deslocamento Å  CVA * seno(ÂnguloUTM) e CVA * co-seno(ÂnguloUTM)
|  VérticesUTM(1) Å  PAUTM + Deslocamento
|  Vértices(1) Å  Desprojeta (VerticesUTM(1))
|  Para i de 1 até (n-1) faça
|  |  ÂnguloUTM Å  R i  + Correção
|  |  Deslocamento Å  D i  * seno(ÂnguloUTM) e D i  * co-seno(ÂnguloUTM)
|  |  VérticesUTM(i+1) Å  VérticesUTM(i) + Deslocamento
|  |  Vértices(i+1) Å  Desprojeta (VérticesUTM(i+1))
|  fim
|  Desenha polígono com base em Vértices()
Fim

Algoritmo 2 – Algoritmo que utiliza o método de cálculo antecipado da variação angular
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Existem na literatura especializada, fórmulas simplificadas e complexas para imple-

mentação de uma função que retorne variação entre os ângulos verdadeiro e de quadrí-

cula. A escolha de uma delas depende do grau de precisão desejado. Longley [3] apre-

senta uma vasta discussão sobre estas fórmulas. Num método bem simplificado, a varia-

ção pode ser calculada com a expressão abaixo onde MC é o meridiano central, X é a

longitude e Y é a latitude, K é uma constante de ajuste. O resultado pode ser em radia-

nos ou em graus a depender da constante K.

K * (módulo (MC – X) * seno (Y))

Este método permite calcular a diferença entre o ângulo de quadricula e o ângulo verda-

deiro num sistema de coordenadas geográficas projetado em UTM. Assim, o cálculo das

distâncias dos vetores é facilitado pela unidade de medida do sistema UTM e os rumos

destes vetores (que é declarado no memorial descritivo) é acrescido da variação calcula-

da para o ponto inicial deste vetor. Para ilustrar o efeito desta fórmula, a tabela 2 pode

ser implementada com a ajuda de uma planilha eletrônica para alocar estes pontos num

sistema aonde apareça o mapa do Brasil.

Tabela 2 – Implementação do algoritmo da variação para exibir no mapa
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A figura 3 mostra estes pontos alocados num sistema de coordenadas geodésicas (latitu-

de-longitude) com representação em forma de uma seta. As setas apontam para a dire-

ção do norte de quadrícula. Este é obtido tomando-se o norte verdadeiro acrescido da

variação calculada. Foi usado um K exagerado para ilustrar melhor o efeito.

Figura 3 – Setas indicam a direção do norte de quadrícula no ponto (com um pequeno exagero)

5.2. Algoritmo proposto

Este trabalho vem propor um algoritmo aqui denominado algoritmo da iteração que uti-

liza a facilidade das transformações entre sistemas de coordenadas diferentes oferecidas

pelos SIG comerciais.

Considerando que o norte verdadeiro é o sentido definido pela caminhada rumo à latitu-

de crescente sobre o plano terrestre mantendo-se a longitude constante, é sugestivo que

exista certa facilidade em manipular os rumos cardeais verdadeiros num sistema de co-

ordenadas onde os eixos ortogonais representam as grandezas latitude e longitude.

Aproveitando então a grande popularidade e disponibilidade dos ditos sistemas de “co-

ordenadas geográficas” muito comuns nos SIGs comerciais, seria uma boa idéia calcular

um vértice após o outro neste sistema de coordenadas e, assim, utilizar esta vantagem

para obter o ângulo correto. Porém os ângulos calculados neste sistema somente corres-

ponderiam ao ângulo verdadeiro quando fosse múltiplo de 90° ou estivesse sobre o
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Equador. Em todos os outros casos, o ângulo calculado com a aplicação da trigonome-

tria neste sistema de coordenadas não corresponderia ao ângulo verdadeiro. Comprova-

mos isto visualmente quando exibimos um mapa do mundo num sistema de coordena-

das geodésicas (latitude-longitude). As feições ficam achatadas nos pólos. Este achata-

mento acontece também com a representação dos ângulos azimutais do terreno. A utili-

zação deste sistema de coordenadas dificulta não somente o calculo dos ângulos azimu-

tais, mas também a manipulação de distâncias. A distância declarada no processo, dada

em metros, não pode ser calculada diretamente neste sistema com cálculos geométricos

simples.

Por outro lado, as distâncias em metros podem ser manipuladas facilmente se for em um

sistema de coordenadas originado da projeção UTM. Entretanto, neste caso, o problema

volta a ser na manipulação dos ângulos verdadeiros. O ângulo azimutal do sistema

UTM, aquele medido a partir do eixo y no sentido horário, corresponde ao norte de

quadrícula e não ao norte verdadeiro. O sistema de coordenadas em que o cálculo trigo-

nométrico do ângulo azimutal corresponde ao ângulo verdadeiro é o sistema de coorde-

nadas baseado na projeção de Mercator. Num mapa de Mercator (diferente de UTM),

em qualquer ponto, o ângulo medido com transferidor, corresponde ao ângulo azimutal

em relação o Norte verdadeiro no terreno apesar de as distâncias (escala) não serem

preservadas. Então porque não utilizar a facilidade de projetar e “desprojetar” pontos de

um sistema de coordenadas para o outro, oferecida pelos SIG comerciais e alternar entre

um sistema e outro aproveitando as distâncias corretas de um sistema e o ângulo azi-

mutal de outro?

Se a partir de um dado ponto p desejamos calcular um novo ponto a uma distância d na

direção do rumo r, podemos calcular este ponto na projeção UTM considerando, a prin-

cípio, um rumo de quadrícula igual a r e assim, obtermos o novo ponto a uma distância

d correta, mas com o ângulo verdadeiro diferente de r, incorreto. E se após isto, corri-

girmos este novo ponto no sistema na projeção de Mercator utilizando a distância cor-

reta obtida no sistema UTM transformada para um valor em unidades de Mercator, ob-

teremos um novo ponto corrigido a uma direção correta r mas com uma distância incor-

reta dada em unidades do sistema de Mercator. Se projetarmos este ponto corrigido de

volta para o sistema UTM, veremos que ele está a um ângulo de quadrícula diferente de

r embora saibamos que esteja correto pois no sistema Mercator ele é igual a r. Porém a
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sua distância do ponto p não é mais igual a d. Ao corrigirmos o ângulo no sistema Mer-

cator, desconsertamos a distância. Ao alternar entre um sistema de coordenadas e outro

aparece um problema que é o desarranjo do que já estava certo no sistema anterior.

Este algoritmo propõe que esta troca de sistema de coordenadas seja feita iterativamente

até que a variação ocorrida desde a última iteração seja menor do que um máximo esti-

pulado. A seguir, é apresentado este algoritmo num nível de refinamento suficiente para

o objetivo deste trabalho. Este algoritmo utiliza duas funções muito comuns nos SIG

comerciais: projetar e desprojetar. No ArcView existe uma classe chamada Trensferse-

Mercator dado um ponto em coordenadas geodésicas retorna um ponto na projeção

UTM. Uma outra classe, a Mercator faz o mesmo para transformações para o sistema

baseado na projeção de Mercator. Estas funções são referidas neste algoritmo pela sin-

taxe: projeta em UTM (x) e desprojeta (x).

Dados
PA: Ponto de Amarração, cordenadas x e y do ponto
DistVA: Comprimento do Vetor de Amarração,
AngVA: Direção (ângulo) do Vetor de Amarração,
n: Quantidade de vértices da poligonal
(D 1, R 1), (D 2, R 2)... (D n, R n): Lista com n pares (Distância, Rumo)
Variáveis
ÂnguloUTM: ângulo em graus
PAUTM, DeslocUTM, PontoTempUTM: Par de números reais (x, y) em UTM
DeslocGEO, PontoTempGEO: Par de números reais (x, y) em coordenadas geodésicas
PAMER: Par de números reais (x, y) em coordenadas projetadas em Mercator
Vértices(): Lista de pontos em coordenadas Geodésica
(01) Início
(02) | PAUTM Å  projeta em UTM (PA)
(03) | ÂnguloUTM Å  ÂngVA
(04) | Enquanto (variação de AnguloUTM > permitido) em relação à última iteração
(05) | | DeslocUTM Å  DistVA * seno(ÂnguloUTM) e DistVA * co-seno(ÂnguloUTM)
(06) | | PontoTempUTM Å  PAUTM + DeslocUTM                DISTÂNCIA CERTA
(07) | | PontoTempMER Å  Projeta em Mercator (Desprojeta (PontoTempUTM))
(08) | | DistMER Å  Distância entre PontoTempMER e PAMER
(09) | | DeslocMER Å  DistMER * seno(ÂngVA) e DistMER * co-seno(ÂngVA)
(10) | | PontoTempMER Å  PAMER + DeslocMER                      ÂNGULO CERTO
(11) | | PontoTempUTM Å  projeta em UTM (desprojeta (PontoTempMER))
(12) | | ÂnguloUTM Å  Calcula ângulo do segmento entre PAUTM e PontoTempUTM
(13) | Fim
(14) | Vértices(1) Å  desprojeta (PontoTempMER)
(15) | Para i de 1 até (n-1) faça
(16) | | PontoAtualUTM Å  projeta em UTM (Vértices(i))
(17) | | ÂnguloUTM Å  R i

(18) | | Enquanto (variação de AnguloUTM > permitido) em relação à última iteração
(19) | | | DeslocUTM Å  D i  * seno(ÂnguloUTM) e D i  * co-seno(ÂnguloUTM)
(20) | | | PontoTempUTM Å  PontoAtualUTM + DeslocUTM              DISTÂNCIA CERTA
(21) | | | PontoTempMER Å  Projeta em Mercator (Desprojeta (PontoTempUTM))
(22) | | | DistMER Å  Distância entre PontoTempMER e (Vértices(i) em Mercator)
(23) | | | DeslocMER Å  DistMER * seno(R i ) e DistMER * co-seno(R i )
(24) | | | PontoTempMER Å  (Vértices(i) em Mercator) + DeslocMER           ÂNGULO CERTO
(25) | | | PontoTempUTM Å  projeta em UTM (Desprojeta (PontoTempMER))
(26) | | | ÂnguloUTM Å  Calcula ângulo do segmento entre PontoAtualUTM e PontoTempUTM
(27) | | Fim
(28) | | Vértices(i+1) Å  Desprojeta (PontoTempMER)
(29) | Fim
(30) | Desenha polígono com base em Vértices()
(31) Fim

Algoritmo 3 – Algoritmo da iteração proposto
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(03) Inicia o processo de iteração com o AnguloUTM igual ao ângulo declarado no pro-

cesso –que é o ângulo em relação ao norte verdadeiro. Lembra-se que ao fim das itera-

ções, o ângulo em UTM deverá ser diferente do ângulo verdadeiro.

(06) Neste momento, o novo vértice (primeiro vértice) está com a distância certa em

metros, mas com o ângulo errado pois  o cálculo trigonométrico foi feito com ângulo de

quadrícula.

(10) Neste momento, o primeiro vértice está com ângulo certo mas a distância ficou

desconsertada. Este estado permanece nas linhas 11 e 12.

(12) Ao fim da iteração, o AnguloUTM terá aproximado do seu valor correto. Para deci-

dir se será executada uma nova iteração, compara-se o valor atual desta variável com o

valor que esta tinha antes desta iteração. Se a variação for pequena o suficiente para o

propósito da aplicação, o loop pode ser encerrado.

(13) Ao fim do loop, temos o primeiro vértice da poligonal calculado com ângulo e dis-

tância corretos. Esta mesma estrutura com loop ocorre novamente nas linhas de 15 a 29

para calcular os restantes (n-1) vértices.

6. RESULTADOS

A seguir será discutido um método para conferir a posição da poligonal. Tomaremos um

processo como exemplo e a poligonal deste processo obtida pela aplicação do algoritmo

da iteração. Porém qualquer poligonal obtida por qualquer outro processo (CAD, im-

pressão de overlays, arquivos de poligonais baixados da Internet) pode ser conferida por

este procedimento.  Neste estudo foi usado o software da ESRI ArcView, mas qualquer

outro software pode ser usado, inclusive CAD.

A discussão a seguir não pretende mostrar qual método para traçar poligonal é melhor

ou pior. Para discutir isto, seria necessário levar em conta outros aspectos como a com-

plexidade de implementação versus a precisão exigida. Esta é uma discussão geográfica

e geométrica. Queremos aqui, relacionar, comparar, a geometria da poligonal com a

definição do memorial descritivo na documentação do processo, seja esta poligonal de-

senhada por qualquer método. Além disso, as questões sobre os métodos de levanta-

mento das coordenadas não fazem mais sentido neste momento. O que vale é o que está

escrito no processo.
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Qualquer que seja o algoritmo usado, o resultado deve corresponder com a definição do

memorial descritivo do processo. O método propriamente dito é quase intuitivo: medir

os comprimentos e os ângulos dos segmentos formados pelo Ponto de Amarração e pe-

los vértices da poligonal. Porém, algumas pessoas não procedem corretamente para fa-

zer estas medidas. Existem ferramentas nos SIG comerciais que facilitam esta tarefa.

Usando estas ferramentas ou fazendo as contas com as coordenadas, devemos antes de

tudo, atentar para o seguinte:

1) No sistema de coordenadas geodésicas (latitude-longitude), a direção norte-sul ver-

dadeira é, por definição, a direção de todas as retas paralelas ao eixo y. De maneira

semelhante, um caminhamento em que a latitude permanece constante, é um mo-

vimento na direção leste-oeste.

2) Não existe uma relação linear entre coordenadas no sistema geodésico e o sistema

UTM. Portanto não é tão simples calcular distâncias em metros entre dois pontos

num sistema de coordenadas geodésicas. Os ângulos azimutais calculados no siste-

ma de coordenadas geodésica somente correspondem ao ângulo verdadeiro se fo-

rem múltiplos de 90 ou seja, nas direções Norte-Sul ou Leste-Oeste.

3) Por outro lado, no sistema na projeção de Mercator é muito simples calcular o ân-

gulo azimutal em relação ao Norte verdadeiro formado pelo segmento orientado

que une dois pontos. É uma questão simples de trigonometria (veja figura 4).

Figura 4 – Simples modo de calcular o ângulo azimutal em relação ao norte verdadeiro num mapa de Mercator.

6.1. Conferência do georreferenciamento

Considere o memorial descritivo do processo 870444 de 2001. Ele pode ser obtido fa-

zendo-se uma consulta ao site do DNPM [2]. No item “poligonal ativa” é encontrada a
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listagem mostrada na figura 5. Esta listagem processada pelo algoritmo da iteração com

apenas duas iterações produziu a poligonal da figura 6.

Figura 5 – Memorial descritivo do processo 870444 de 2001 disponível para consulta no site do DNPM

Figura 6 – Poligonal desenhada para o processo 870444 de 2001

Para conferir a posição de uma poligonal devemos conferir o ângulo e comprimento do

vetor de amarração. Embora não tenha importância para os mapas dos mineradores e
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por isso, geralmente não é desenhado, o vetor de amarração foi representado aqui com

uma linha azul para facilitar a conferência. O vetor liga o ponto de amarração Pa ao pri-

meiro vértice da poligonal V1. As coordenadas de Pa estão declaradas no memorial des-

critivo. Para obter as coordenadas do V1 utilize as ferramentas do software SIG preferi-

do. Para conferir o ângulo do vetor de amarração, basta certificar que está sendo usado o

sistema de coordenadas na projeção de Mercator e utilizar a fórmula da figura 4 ou uti-

lizar uma ferramenta do SIG. Se o sistema de coordenadas for um sistema baseado na

projeção UTM ou for um sistema de coordenadas geodésicas (latitude-longitude), esta

fórmula não pode ser usada. Ela indicaria o ângulo de quadrícula no caso do UTM. Para

medir o comprimento do vetor de amarração temos que utilizar alguma ferramenta de

medição disponível no SIG. Do contrário, teremos que fazer alguns cálculos avançados

pois não se pode obter distância em metros de dois pontos num sistema de coordenadas

geodésicas com uma simples regra de três. Uma vez certos de ter usado as ferramentas

corretas (ou termos feito o cálculo correto) para medir o ângulo azimutal e o compri-

mento, o resultado deve ser bem próximo ao declarado no memorial descritivo da figura

5. Os valores medidos com as ferramentas do ArcVeiw foram 5.510,78 metros e

66,55001 graus. Considerando que os valores oficiais são 5.511 metros e 66° 33’

(66,55°), estes valores estão adequados para serem representados em escalas de até

1:50.000. Lembra-se que esta poligonal foi obtida pela aplicação do algoritmo da itera-

ção com apenas duas iterações. Precisões maiores podem ser obtidas configurando o

algoritmo para fazer mais iterações.

7. UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS

Durante toda sua existência, um processo de mineração passa por várias fases que vai

desde o requerimento até o término de lavra. Geralmente o minerador tem a concessão

de forma vitalícia. Mas para não perder o direito (arquivamento do processo), o minera-

dor precisa entregar relatórios periódicos chamados Relatório Anual de Lavra (RAL).

Além do RAL, outros eventos são passíveis de prazos como o Plano de Aproveitamento

Econômico, taxas, etc. Um minerador que possui muitas concessões necessita de um

sistema automatizado que o auxilie nos cumprimentos dos prazos dos eventos. Portanto,

é interessante manter um banco de dados que armazene os dados principais do processo

e suas datas e eventos. O memorial descritivo também pode ser armazenado. É aconse-
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lhável não armazenar a poligonal em forma de objeto geométrico mas sim na estrutura

proposta na figura 1.

Para fazer análises espaciais utilizando poligonais de processos requeridos por outros

mineradores (terceiros), seria indicado, projetar um sistema que mantivesse contato com

o DNPM. Caso contrário, a solução alternativa seria armazenar localmente tais proces-

sos. Isso traria a desvantagem causada pela rápida desatualizarão deste tipo de dados.

Os processos no DNPM são diariamente criados, excluídos e alterados. Fazendo con-

sultas ao banco de dados do DNPM sob demanda, evita a possibilidade de manipular

dados desatualizados. Assim, quando for necessário analisar os processos de uma região

o sistema desenharia instantaneamente as poligonais ativas e atualizadas dos processos

existentes. Manter uma cópia das informações no local do minerador pode ser útil para

apenas para situações de off-line (sem conexão de rede).

8. CONCLUSÕES

Muita experiência tem sido acumulada ao longo da história dos direitos minerários e das

outras atividades que lidam com memoriais descritivos. Entretanto alguns procedimen-

tos precisam ser revistos para tirar melhor proveito das ferramentas de análise disponí-

veis nos sistemas de informação modernos. Os procedimentos outrora utilizados podem

produzir resultados que serão interpretados com imprecisão nos dias de hoje. Pequenas

diferenças passaram a ser mais visíveis com a popularização dos microcomputadores e

dos softwares para cálculos, para desenhos e principalmente os que lidam com a geo-

metria com é o caso dos SIG cada vez mais poderosos.

Hoje em dia pode-se dar zoom em mapas e inspecionar as suas feições com tanta facili-

dade que os pequenos deslocamentos saltam aos olhos. Fica fácil para o leigo que não

entende do assunto apontar um erro que pode não ser exatamente um erro. Diferenças

de posicionamento de uma feição levantada para uma certa escala não pode ser vislum-

brada numa escala maior com as mesmas regras. Tais diferenças não poderiam ser trata-

das como um erro. Mas por outro lado, levantar coordenadas sem datum, confundir

norte verdadeiro com norte de quadricula é cada vez menos aceitável. Para não expor

estas diferenças aos olhos dos leigos, as pessoas envolvidas com as atividades de carto-

grafia, levantamento devem atentar para as questões de datum, escala e geodésia. O que

antes passava despercebido, hoje não passa mais.
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Não faz sentido — para qualquer escala que seja o projeto — levantar coordenadas com

alta precisão sem especificar o datum  Se for um levantamento para escala maior que

1:250.000, a falta da informação do datum levará a uma precisão baixíssima como indi-

cado na figura 2. Se a escala de trabalho for menor que 1.250.000, a omissão do datum

não trará problemas. Na verdade, nem mesmo com o datum a precisão seria útil, pois

representação gráfica das feições já teria um erro maior do que os erros da figura 2. Para

levantamentos de projetos para escala menor que 1:250.000, um GPS de mão seria bem

aplicado.

É importante lembrar que pequenas diferenças entre poligonais obtidas por diferentes

métodos podem ser desprezadas quando se define uma escala para apreciação. Colocan-

do poligonais traçadas por deferentes métodos analisados durante este estudo num

mesmo sistema de coordenadas de software SIG, não houve diferenças significativas

aos olhos quando a escala na tela era de 1:100.000 Considerando que os overlays do

DNPM são para escala de 1:100.000, pode-se dizer que os métodos analisados produzi-

ram poligonais com precisão aceitável. Num caso de discordância entre as partes inte-

ressadas no processo, o algoritmo do método deve ser considerado para que prevaleça a

lei.
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