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A implantação de uma base cartográfica é de fundamental importância para a administração territorial de um 

município, tendo em vista as diversas aplicações, como o acompanhamento das ocupações ilegais, o uso do solo e o 

planejamento urbano. Conforme a NBR-14.166, que estabelece os procedimentos para implantação da rede de 

referência cadastral municipal, define-se base cartográfica como o “conjunto de cartas e plantas integrantes do Sistema 

Cartográfico Municipal que, apoiadas na rede de referência cadastral, apresentam no seu conteúdo básico as 

informações territoriais necessárias ao desenvolvimento de planos, de anteprojetos, de projetos, de cadastro técnico e 

imobiliário fiscal, de acompanhamento de obras e de outras atividades projetuais que devam ter o terreno como 

referência”. Considerando-se o uso da base cartográfica para área urbana dos Municípios, pode ser classificada como 

cartas cadastrais, oriundas de levantamento aerofotogramétrico e ortofotocartas, sendo composta pela planta geral, de 

setor e quadra fiscal, de equipamentos urbanos e serviços públicos, de mapeamento ambiental, de uso do solo e genérica 

de valores, entre outros. A obtenção de dados para implantar uma base cartográfica exige mão de obra e serviço 

qualificado assim como para tratar e organizar os dados e determinar os métodos mais econômicos, com prazo e 

precisão pré-estabelecidos. O uso da base cartográfica atualizada pela administração municipal auxilia os gestores 

públicos nos setores da economia, através da arrecadação fiscal, do planejamento, através das informações sobre a 

melhor distribuição dos serviços básicos à população como saúde, segurança, educação e infraestrutura, além de indicar 

as áreas de ocupações ilegais e de expansão urbana do município. Os municípios alagoanos se apresentam com pouca 

ou nenhuma informação cartográfica a nível cadastral e quando as possui não desprende de mão de obra para sua 

manutenção e atualização. Com isto, os municípios alagoanos têm dificuldades em planejar suas ações territoriais 

principalmente no que diz respeito a arrecadação de impostos o que inviabilizaria seu desenvolvimento. Como a maioria 

das Bases cartográficas são adquiridas através de levantamentos aerofotogramétricos, trazendo custos muito altos para 

os municípios alagoanos, que em sua maioria são de pequeno porte, este trabalho tem como intuito, realizar o 

mapeamento de uma determinada região e avaliar o uso de métodos de levantamento clássicos para a obtenção de dados 

cartográficos consistentes e menos onerosos a gestão municipal. A área tomada como estudo de caso foi o município de 

Campo Alegre/AL, realizado na área urbana do distrito de Luziápolis. Foi utilizado um GPS (Global Position System) 

Geodésico de dupla frequência para coleta dos dados “in locu”. Pretende-se através deste estudo avaliar e sugerir outras 
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fontes para obtenção de dados territoriais visando a elaboração e manutenção de uma base cartográfica municipal 

atualizada, além daquelas já utilizadas em serviços realizados pelas secretarias que fazem parte das Prefeituras 

Municipais, contribuindo assim com o crescimento econômico e social dos Municípios. 


