
VIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                    Curitiba, 1 a 4 de dezembro de 2013 

p 000-000 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 C. Barbosa; G. Freitas; A. de Seixas 

 

UMA PROPOSTA PARA O GEORREFERENCIAMENTO E 

ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GERAL DE LOTEAMENTO DA ILHA 

JOANA BEZERRA – RECIFE - PE  
 

CARLA BARBOSA DA SILVA (1) 

GLAUCO LEITE DE FREITAS (2) 

ANDRÉA DE SEIXAS (3) 

 

(1) (2) (3) Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Tecnologia e Geociências – CTG 

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE 

Curso de Engenharia Cartográfica 

{carlabarbosa27@hotmail.com, glauco_freitas@hotmail.com, aseixas@ufpe.br} 

 

 
Ao longo de décadas, o Bairro Ilha Joana Bezerra, localizado no Município do Recife - PE vem sofrendo alterações 

urbanas. Baseada na dificuldade de se obter uma informação geoespacial mais coerente, tanto para pesquisadores e 

usuários, quanto dos próprios moradores deste Bairro, observou-se a necessidade de um estudo de atualização e 

georreferenciamento da única Planta Geral de Loteamento da Ilha Joana Bezerra em meio impresso aprovada pela 

Prefeitura do Recife desde 1980. As informações usuais mais solicitadas são as conferências das cotas dos lotes, 

quadras e vias, a fim de confrontar informações oficiais com as existentes no local.  Até o presente momento, uma das 

poucas alterações feitas neste plano urbanístico foram indicações das quadras e lotes que sofreram desapropriação pelo 

município.   Este trabalho tem como objetivo propor a elaboração de um produto cartográfico, que propicie ao usuário 

clareza e exatidão ao lidar com as informações geoespaciais para uma determinada área do plano de loteamento Ilha 

Joana Bezerra, uma vez que foi observada no plano a ausência de conteúdos específicos, no que se refere à configuração 

atual do entorno analisado quando comparado com uma Ortofotocarta, imagens do Google Earth e o Atlas 

Metropolitano (mapa do sistema viário). A Ortofotcarta e a Carta Planialtimétrica possuem o nº da folha do arquivo 90-

05 e foram planejadas e executadas pela FIDEM (Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife). 

A ortofotocarta foi elaborada utilizando a fotografia que se encontra na faixa 11, de Nº 110038 e escala de 1:10.000. 

Esta fotografia foi obtida no ano de 1986 através do voo executado pela empresa AEROFOTO CRUZEIRO S. A. A 

Planta Geral do Loteamento Ilha Joana Bezerra possui uma escala de 1:2000, com data de 15/05/1980 e seqüencial Nº 

616. Sobrepondo-se informações do Google Earth, da Ortofotocarta, da planta de Unibase e do mapa de sistema viário 

na Planta do Loteamento Ilha Joana Bezerra, cedida pela Prefeitura do Recife, pôde-se averiguar divergências entre as 

configurações dos lotes, quadras e vias contidas no plano urbanístico e os demais produtos geoespaciais utilizados. Para 

que se faça qualquer alteração, reconhecida por esta municipalidade, faz-se necessário à aprovação do projeto de terreno 

(desmembramento ou remembramento) dos lotes e quadras, cabendo à parte interessada realizar o levantamento 

topográfico da área a ser alterada, apresentando uma planta de locação/situação. Após averiguação da planta 

apresentada e a mesma sendo aprovada pode-se executar a alteração de acordo com a planta de terreno aprovada. Sem a 

atualização dessas alterações no plano de loteamento, existem algumas dificuldades em se obter informações coerentes 

a respeito da área de interesse.  Para se efetuar a atualização deste plano urbanístico, a Planta Geral do Loteamento da 

Ilha Joana Bezerra, deve ser digitalizada, georreferenciada e vetorizada. A digitalização, neste trabalho, foi executada 

através do plotter “HP T1200 HD MFP”. O georreferenciamento foi realizado com ARCGIS Versão 10.0 da empresa 

ESRI. Este programa possibilita o georreferenciamento e a vetorização de imagens raster e de plantas cartográficas 

“escaneadas”. A vetorização será efetuada para fins de atualização da Planta de Loteamento, sendo que a planta 

adquirida não existe em meio digital. A partir do georreferenciamento da Planta de Loteamento, foram extraídos pontos 

do Google Earth, da Ortofotocarta e da Unibase, para a sobreposição dos mesmos no plano urbanístico. Na tentativa de 

encontrar pontos em comum através da sobreposição desses produtos cartográficos com o plano urbanístico analisado, 

não se obteve êxito. Constatou-se que não foi possível georreferenciar a planta de loteamento apenas utilizando o 

ARCGIS. As coordenadas dos pontos em comum obtidas nos documentos acima não possibilitaram a convergência de 

pontos, pelo contrário observaram-se divergências e distorções na configuração dos lotes, quadras e vias. A partir de 

uma tentativa de georreferenciamento do plano urbanístico em análise, utilizando o software ARCGIS e os demais 

produtos cartográficos citados não se obteve o resultado esperado. Neste sentido, faz-se necessário a coleta de dados em 

campo, ou seja, propõe-se um levantamento topográfico de específicas áreas do Bairro da Ilha Joana Bezerra com os 

respectivos lotes, quadras e vias, empregando-se receptores GNSS, Estação Total e trena. Estes dados colhidos no local 

serão confrontados com a Planta de Loteamento da Ilha Joana Bezerra, a fim de atualizar e georreferenciar a mesma. As 
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reais configurações e as possíveis modificações observadas proporcionarão ao usuário maior clareza e coerência nas 

informações geoespaciais expostas no plano urbanístico, possibilitando assim, maior flexibilidade e informatização do 

plano urbanístico em discussão. 

 

 


