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1. INTRODUÇÃO 
 

 Neste trabalho realizamos um estudo do traçado para escolha da melhor rota a ser 

implantado a Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) que se originará do ponto de 

entrega de gás da Petrobrás (City Gate) localizado no município de Jacutinga, visando 

atender o município de Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais. 

 A Petrobrás é a distribuidora nacional do Brasil de gás natural, e em Minas Gerais 

temos a GASMIG Companhia de Gás de Minas Gerais, como fornecedora. 

 O estudo de rota é o conjunto dos estudos e serviços realizados para a definição de 

alternativas de traçado. 

 Este estudo de traçado para a escolha da melhor rota a ser implantado a RDGN é 

realizado através de visita ao campo, com utilização de GPS de navegação, e 

posteriormente são analisados os dados coletados, com o auxílio da imagem de satélite 

destas regiões utilizando de Sistema de Informações Geográfica (SIG). 

Segundo Silva (1999), o uso de Sistema de Informações Geográfica (SIG) em 

problemas de tomada de decisão é uma ferramenta poderosa e eficiente nas diversas áreas 

do conhecimento, porque possibilita que o processo de tomada de decisão seja realizado de 

maneira mais fundamentada. Desta forma, o agente de decisão tem à sua disposição dados 

e informações mais acessíveis, mais facilmente combinados e modificados, além de utilizar 

argumentos mais claros para a decisão. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O gás natural é uma fonte de energia limpa, econômica e segura, cada vez mais 

presente em residências, transportes e indústrias. Sua utilização vem substituindo 

principalmente os combustíveis tradicionais, mais poluentes, permitindo maior 

comodidade para os consumidores e possibilitando uma economia considerável. 

Para determinarmos o trajeto foi realizada a elaboração do estudo de traçado, 

definindo a melhor rota de implantação do gasoduto, visando a de menor custo. Levaremos 

em consideração os fatores ambientais, urbanos, topográficos e geológicos, que são as 

variáveis que mais influenciam na escolha do trajeto.  
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 3. OBJETIVO GERAL 

 

Fazer uma aplicação do geoprocessamento no estudo de traçado que permite 

confirmar o que atualmente é feito com trabalhos convencionais em campo percorrendo 

fisicamente os caminhos estudados. 

Realizar uma análise econômica e ambiental das alternativas de traçado, definindo a 

melhor alternativa a ser implantada. 

 

 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar possíveis traçados 

do gasoduto, interligando desde o município de Jacutinga a Poços de Caldas, de modo a 

obter subsídios importantes para a tomada de decisão sobre a melhor alternativa de 

passagem do gasoduto, possibilitando uma escolha mais racional e menos subjetiva dos 

pontos de vista técnico, ambiental e econômico. 

Levando em conta que aspectos de segurança são importantes, o projeto se divide 

em duas premissas: a linha tronco que trabalha em alta pressão e objetiva a alimentação do 

gasoduto principal, que deve ser estudada preferencialmente em caminhos rurais, evitando 

interferência com áreas urbanas ou de expansão urbana. Quando impossibilitado de 

interferir com área urbana ou de grandes concentrações de pessoas (como por exemplo, 

escolas, igrejas entre outros) deve-se preocupar com a redução da pressão, pois é motivo de 

segurança. Onde não for possível evitar a interferência com áreas urbanas, procurar 

posicionar o eixo do gasoduto em faixas já desimpedidas, tais como canteiro central de 

vias, entre outras. Estes casos devem ser preferencialmente estudados nos ramais de 

distribuição a consumidores localizados em áreas urbanas, evitando sempre que possível 

em linhas tronco. 

A linha tronco destina-se a alimentar do City Gate (Jacutinga) até Poços de Caldas. 

Os gasodutos urbanos têm tratamento diferenciado na definição do traçado. Devem 

ser considerados alguns fatores tais como a ocupação da área, o potencial de crescimento 

da cidade, os riscos de implantação do gasoduto em área urbana, o risco de invasões, etc. 

As distâncias de aproximações devem ser analisadas caso a caso com o apoio da área de 

projetos. Essas observações são para conhecimento, mais não serão aplicadas neste estudo. 
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Devemos estudar o trajeto do eixo a ser implantado a RDGN de forma a seguir os 

seguintes critérios: 

• posicionar o eixo afastado das sedes, casas e benfeitorias em geral; 

• evitar, sempre que possível, o posicionamento do eixo em área de preservação 

permanente, tais como: nascentes, vegetação, rios, etc., e observar as distâncias 

mínimas estabelecidas pela lei N.º 14.309. As áreas de preservação permanentes 

são definidas pela lei N.º 14.309, de 19 de junho de 2002. 

• evitar também o posicionamento do eixo em área de “reserva legal”; 

• situar o eixo sempre que possível próximo às estradas e ferrovias, porém fora da 

faixa de domínio dos órgãos (DER, DNER, RFFSA, FCA, entre outros); 

• evitar o posicionamento do gasoduto em terrenos acidentados e em encostas com 

declividade superior a 50%; 

• evitar terrenos de servidão onerosa, tais como os que contenham loteamentos, 

grandes extensões de terrenos cultivados e árvores isoladas; 

• evitar a passagem por terrenos ilhados ou inundáveis, brejos, erosões existentes ou 

em formação, terrenos rochosos e os de difícil acesso; 

• desviá-lo de picos e regiões muito elevadas e acidentadas; 

• o gasoduto deverá preferencialmente ser locado em áreas rurais (fazendas, sítios, 

pastos, trilhas, etc.), evitando sua locação em faixa de domínio de rodovias, 

ferrovias e linhas de energia elétrica. Quando a rede passar por rodovias, o 

gasoduto deverá ser locado, se possível no acostamento da mesma. A utilização do 

leito da mesma, ou seja, na pista de rolamento, só em caso onde não for possível à 

utilização do acostamento. 
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5. METODOLOGIA 

 

Para determinarmos a nossa área de trabalho, primeiramente identificaremos as 

coordenadas de partida (city gate) no município de Jacutinga e de chegada no município de 

Poços de Caldas. 

O valor das coordenadas do city gate são: coordenadas este: 342.792,2409 e norte: 

7.539.781,8887 e do ponto de chegada em Poços de Caldas, coordenadas este: 

336.093,8909 e norte: 7.583.837,5282. 

A partir destas, escolheremos o retângulo mostrado na Figura 1, ou seja, toda a 

área a ser trabalhada dentre as seguintes coordenadas de canto: 

 
7.539.500         7.539.500 
325.500         351.750 

 
7.533.500         7.533.500 
325.500         351.750 
 
Figura 1: Retângulo que abrange a área estudada. Municípios atingidos pelo eixo do 

gasoduto. 
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O material utilizado para a elaboração dos mapas foi: 

- imagem de satélite Landsat, de maio de 2003 543 + pan; 

- base altimétrica e hidrografia, grupo GeoMINAS; 

- base de rodovias do levantamento da empresa privada Êxitus; 

- proposta de gasoduto elaborados pela empresa; 

Ferramentas utilizadas: Spring e ArcGis. 

Os dados de sensoriamento remoto orbital utilizados para o desenvolvimento do 

trabalho foram uma imagem de satélite Landsat 7/ ETM+ e o caminhamento executado em 

campo recolhido pelo GPS de navegação. 

A imagem Landsat possui órbita/ponto219_075, resolução espacial de 15 metros, 

fusão 543 + Pan, adquirida em 25 de maio de 2003. A projeção escolhida foi UTM, Datum 

SAD-69. Foi utilizado um dos quadrantes dessa imagem correspondente à região que 

engloba os municípios de Jacutinga, Albertina, Andradas, Poços de Caldas e Caldas no 

Estado de Minas Gerais. 

A linha da trilha percorrida obtida através do GPS de navegação da visita em 

campo foi de suma importância para que elaborássemos as primeiras alternativas de rotas. 

Utilizamos programa GPS TrakeMaker PRO para descarregar o GPS e estudar as diversas 

rotas percorridas. 

 O SIG utilizado para trabalhar com a imagem de satélite foi o ArcView, que 

oferece um bom conjunto de ferramentas para a geração de mapas e análises do estudo.  

 Para adequação do material disponível, foi necessário georreferenciar a imagem 

Landsat. O georreferenciamento foi feito por pontos de controle, no sistema de 

coordenadas UTM 23 Sul, referente ao datum SAD-69. 

 Posteriormente, foi realizada a elaboração do mapa de uso do solo a partir de 

imagem de satélite, como mostrado na Figura 2, e pelo método de seleção de pixels, 

utilizando a ferramenta Spring, e também com base em conhecimentos prévios sobre a área 

de estudo adquiridos após o reconhecimento de campo, onde foram observadas as 

principais classes de coberturas de solo existentes. A classificação para a elaboração deste 

mapa foi baseada nas variáveis de solo exposto, cerrado, vegetação densa, plantação, água, 

áreas de mineração e área urbana. 

O mapeamento da declividade a partir do modelo digital de terreno, Figura 3, 

retiramos dados da Base GeoMINAS, considerando que devemos evitar o posicionamento 

do gasoduto em terrenos acidentados e em encostas com declividade superior a 50%.  
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Uma das restrições impostas ao trajeto do gasoduto é causar o mínimo impacto 

ambiental. Sendo assim, baseou-se na Lei N.º 4.771/65 do Código Florestal Brasileiro que 

define a mata ciliar em torno de rios e lagoas como preservação permanente, com uma área 

de preservação de 100 metros ao redor de lagoas e 50 metros de rios.  

Os mapas de hidrografia e lagoas, respectivamente Figura 4 e Figura 5, também 

da Base GeoMINAS, levamos em consideração a Lei N.º 4.771/65 do Código Florestal 

Brasileiro. 

 Para classificar rodovias e vias sem pavimentação, Figura 6 e Figura 7, utilizamos 

os dados das trilhas coletados em campo com o GPS de navegação e seguindo os critérios 

de recomendações pelos responsáveis do gasoduto propriamente dito. 

Em relação à Figura 8 – alternativas para o traçado do eixo do gasoduto, definimos 

os parâmetros para que pudéssemos analisar de forma mais clara e objetiva. Conforme a 

legenda, definimos a cor verde para identificar o melhor trajeto, azul para um trajeto 

aceitável e a cor vermelha para analisarmos. 

Verificamos que onde o traçado tem que ser analisado, ou seja, na cor vermelha, é 

devido a vários fatores, como por exemplo: se a altitude passar de 50%, se passar o eixo do 

gasoduto a menos de 12 metros entre o bordo da rodovia e a faixa de domínio da mesma, 

ou passar próximo a rios, lagoas, erosões, etc., o programa ArcView avaliou dentre os 

parâmetros anteriormente citados, que estes não são locais de boa escolha para se passar o 

gasoduto.  

 

 

A elaboração de mapas, de áreas favoráveis e desfavoráveis se deu através de notas: 

 

Uso do solo: 

  CLASSES    NOTAS 

Solo exposto     1 

Cerrado     3 

Plantação     5 

Água      10 

Mineração     10 

Vegetação densa    10 

Área urbana     10 
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Hidrografia, lagoas e represas: 

  Cursos d’água: 

CLASSES    NOTAS 

Abaixo de 30 metros    5 

Acima de 30 metros    1 

Lagoas e represas: 

Abaixo de 100 metros   10 

Acima de 100 metros    1 

Rodovias e vias sem pavimentação: 

Rodovias: 

CLASSES    NOTAS 

Abaixo de 12 metros    10 

  Entre 12 e 30 metros    1 

Acima de 30 metros    7 

Vias sem pavimentação: 

Abaixo de 15 metros    1 

Entre 15 e 30 metros    8 

Acima de 30 metros    10 

Declividade: 

CLASSES    NOTAS 

0 a 5%     1 

5 a 15%     3 

15 a 30%    5 

30 a 47%    8 

Acima de 47%   10 

 

Para a elaboração de mapa de superfície de custo, conforme Figura  9, cruzamos as 

propostas de rotas com superfície de custo. Para o cruzamento das rotas com a superfície 

de custo foi utilizada uma segunda álgebra (multiplicação). As rotas foram convertidas 

para raster com o valor 1. O resultado foi o mapa com valores variando entre 12 e 44, 

classificados como:  12 a 22 – bom 

22 a 32 – aceitável 

32 a 44 – analisar. 
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Figura 2: Classificação de uso do solo. 
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Figura 3: Classificação da declividade. 
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Figura 4: Classificação da hidrografia. 
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Figura 5: Classificação de lagoas. 
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Figura 6: Classificação das rodovias. 
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Figura 7: Classificação das vias sem pavimentação. 
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Figura 8: Alternativas para o traçado do eixo do gasoduto. 
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Ampliação da Figura 8. 
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ESTUDO DE TRAÇADO DE GASODUTO 

MAPA DE SUPERFÍCIE DE CUSTO 

 
Figura 9: Superfície de custo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Fazendo um paralelo entre os resultados obtidos através do processamento pelo 

ArcGis e o traçado adotado pelos profissionais responsáveis pela escolha que após visita ao 

trecho, verificamos que 87% da rota correspondeu as classes bom e aceitável, e, o restante 

de 13% identificamos que: 

o geoprocessamento através de análise primária em escritório permite uma 

identificação prévia do esboço da rota, direcionando as equipes de campo, minimizando 

tempo e custo. Desta forma, podemos dizer que a aplicação do geoprocessamento torna-se 

uma ferramenta importante e imprescindível para estudos de rotas. 

 Onde foi avaliado pelo programa os locais mais problemáticos, sugerimos que seja 

feita uma nova avaliação em campo pelos profissionais, para que seja verificado se 

realmente condiz em uma melhor alternativa de rota. 

 Desta forma, podemos dizer que a aplicação do geoprocessamento torna-se uma 

ferramenta importante para os estudos de rota.  

Porém, a relação custo/benefício conseguida com imagem do satélite Landsat de 

resolução 15 metros, não nos permite identificar pequenos pontos como, por exemplo, 

casas isoladas, estradas estreitas, entre outros. 

Uma solução interessante para otimização seria a utilização de imagem de satélite 

de melhor resolução, por exemplo, Spot 2,5 metros. Entretanto esbarramos no alto custo de 

aquisição da mesma, que se torna mais caro do que o percurso em campo pelos métodos 

tradicionais. 

Partindo do princípio de que a imagem de satélite objetiva visualizar grandes áreas, 

e que o trabalho requer resoluções melhores, percebemos que a viabilidade do uso do 

geoprocessamento é de extrema valia para os estudos técnicos. 
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