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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O mapeamento das zonas de proteção dos aeródromos faz-se necessário para o 

planejamento urbano e para a economia das cidades, bem como para a segurança da 

população que a habita. Segundo o coordenador-geral de Planejamento de Navegação Aérea 

Civil da Secretaria de Aviação Civil, Giovano Palma, violações nas zonas de proteção dos 

aeródromos representam problemas de alta complexidade para a economia das cidades, pois 

podem impedir a ampliação dos aeródromos, limitar o porte das aeronaves permitidas a operar 

no aeródromo, limitar a oferta de assentos para passageiros e o espaço nos porões para 

armazenamento de cargas (SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL, 2015). 

O conjunto de superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo Plano Básico 

de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) delimita e estabelece o espaço aéreo que deve 

permanecer livre de obstáculos, impondo restrições ao aproveitamento das propriedades 

dentro da zona de proteção do aeródromo. A interpretação das superfícies imaginárias 

tridimensionais do PBZPA associada ao limite construtivo estabelecido pelo planejamento 

urbano da cidade resulta em uma questão de uso e ocupação do solo, a qual pode ser resolvida 

através do mapeamento das zonas de proteção dos aeródromos. O produto cartográfico 

resultante desse mapeamento permitirá a visualização e detecção das áreas críticas e das 

atingidas pelo PBZPA, servindo como base para decisões quanto ao gerenciamento do uso e 

ocupação do solo no entorno do aeródromo. 

Nesse trabalho, para analisar a questão do uso e ocupação do solo no entorno do 

Aeroporto Internacional Salgado Filho (AISF), na zona norte de Porto Alegre, serão gerados 

os seguintes produtos cartográficos: mapas temáticos das áreas atingidas e das consideradas 

críticas pelo PBZPA, contidas na zona norte de Porto Alegre; representações tridimensionais 

do terreno, das edificações e das áreas atingidas pelo PBZPA, da zona norte de Porto Alegre. 

Para a confecção desses produtos, será necessária, primeiramente, a elaboração de um Sistema 

de Informações Geográficas (SIG), no qual será possível verificar a viabilidade das 

construções no entorno do AISF quanto a sua altura. Para isso, serão considerados o PBZPA, 

os lotes e as edificações pertencentes à área de estudo desse trabalho, bem como a altimetria 

dessas feições. Esse SIG, além de proporcionar a geração dos produtos cartográficos 

mencionados acima, servirá como uma ferramenta de suporte à decisão para o planejamento 

urbano altimétrico da zona norte de Porto Alegre em nível cadastral.   
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1.1. JUSTIFICATIVA 

 

 

Oliveira (2008) propôs um SIG para zoneamento altimétrico dos lotes no norte de 

Porto Alegre em relação ao Plano Específico de Zona de Proteção dos Aeródromos (PEZPA). 

A base cartográfica utilizada por Oliveira (2008) foi proveniente de arquivos digitais no 

formato dwg, os quais foram produzidos a partir de dados do levantamento 

aerofotogramétrico de 1982 do município, das informações cadastrais fornecidas pelo 

Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre (PMPA), das imagens do satélite QuickBird, com resolução espacial de 60 

centímetros, adquiridas pela PMPA em 2002 e 2003, entre outras fontes. Os arquivos 

apresentavam como sistema geodésico de referência o Observatório da Comissão da Carta 

Geral do Brasil e a projeção cartográfica Gauss-Krüger; esse Sistema Cartográfico de 

Referência foi adotado oficialmente pelo município até junho de 2013, baseado no Decreto 

8.353 de 1983. A partir da publicação do Decreto nº 18.315 de junho de 2013, a PMPA 

passou a adotar o Sistema Cartográfico de Referência definido pelo sistema geodésico de 

referência SIRGAS2000 e pela projeção cartográfica Transversa de Mercator para Porto 

Alegre (TM-POA). 

Além disso, desde o dia 15 de outubro de 2015 todos os PEZPAs foram oficialmente 

revogados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), sendo substituídos 

pela Portaria nº 957/GC3 do Comando da Aeronáutica, que estabelece o Plano Básico de 

Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA). Assim, atualmente, o Aeroporto Internacional 

Salgado Filho segue os critérios para estabelecimento das superfícies limitadoras de 

obstáculos constantes na Portaria nº 957/GC3. 

Diante disso, a motivação para a elaboração desse trabalho concentra-se na recente 

mudança da legislação que regulamenta o espaço aéreo, na atualização da legislação 

cartográfica municipal, ocorrida em 2013, na reformulação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) do município de Porto Alegre, ocorrido em 

2010, e na acessibilidade à base cartográfica mais atual do município, proveniente do 

levantamento aerofotogramétrico realizado em 2009. 
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1.2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo geral desse trabalho consiste em mapear, na zona norte de Porto Alegre/RS, 

a zona de proteção do Aeroporto Internacional Salgado Filho (AISF) considerando o limite 

altimétrico construtivo estabelecido no Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo 

(PBZPA) do AISF. 

 

Inserido no objetivo geral encontram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Detectar e quantificar as áreas críticas e as atingidas, segundo o PBZPA, da área de 

estudo; 

b) Criar o modelo digital das superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo 

PBZPA do AISF para a área de estudo; 

c) Elaborar um SIG para suporte a decisões dos usuários e gestores urbanos, quanto ao 

limite altimétrico construtivo estabelecido pelo PBZPA do AISF para a área de estudo; 

d) Gerar os seguintes produtos cartográficos: mapas temáticos das áreas atingidas e das 

consideradas críticas pelo PBZPA, contidas na zona norte de Porto Alegre; 

representações tridimensionais do terreno, das edificações e das áreas atingidas pelo 

PBZPA, da zona norte de Porto Alegre. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos envolvidos no 

desenvolvimento desse trabalho. Os conceitos aqui descritos são referentes aos elementos 

aeroportuários, às Zonas de Proteção de Aeródromo e ao Aeroporto Internacional Salgado 

Filho (AISF), abordando a legislação que regulamenta o espaço aéreo, os aspectos técnicos 

que definem as Superfícies Limitadoras de Obstáculos, bem como o histórico e as 

características do AISF. Além disso, são apresentados os principais conceitos que envolvem o 

planejamento urbano, abordando as questões de zoneamento urbano e uso e ocupação do solo, 

inseridas no PDDUA do município de Porto Alegre. Neste capítulo são também descritos os 

principais conceitos sobre SIG e projeções cartográficas, abordando os elementos definidores, 

os componentes e as aplicações em SIG, bem como as características das projeções 

cartográficas Gauss-Krüger e TM-POA, utilizadas pelo município de Porto Alegre. 

 

 

2.1. ELEMENTOS AEROPORTUÁRIOS 

 

 

Os conceitos sobre os elementos aeroportuários referenciados nesse trabalho são 

definidos, segundo o artigo 2º da Portaria nº 957/GC3 (BRASIL, 2015): 

 

a) Aeródromo: área definida em terra ou na água (que inclui todas as suas 

edificações, instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, 

partida e movimentação de aeronaves na superfície. 

 

b) Aeroporto: aeródromo público dotado de edificações, instalações e 

equipamentos para apoio às operações de aeronaves e de embarque/desembarque de 

pessoas e/ou processamento de cargas. 

 

c) Altitude: distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como 

um ponto, medida a partir do nível médio do mar. 

 

d) Altitude/Altura Livre de Obstáculos (OCA/H): a mais baixa altitude/altura 

acima da elevação do aeródromo ou da cabeceira da pista, conforme o caso, utilizada 

no estabelecimento do critério de separação de obstáculos apropriado. 

 

e) Altura: distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como um 

ponto, medido a partir de uma superfície de referência. 

 

f) Cabeceira (THR): início da parcela da pista utilizável para a operação de 

pouso ou decolagem. 
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g) Elevação do Aeródromo: altitude do ponto mais elevado na área de pouso. 

 

h) Faixa de Pista: área definida no aeródromo que inclui a pista de pouso e as 

zonas de parada, se disponíveis, destinada a proteger a aeronave durante as 

operações de pouso e decolagem e a reduzir o risco de danos à aeronave, em caso de 

saída dos limites da pista. Para efeito do estabelecimento das superfícies limitadoras 

de obstáculos, as zonas de parada não serão consideradas, mesmo que disponíveis. 

 

i) Objeto: objeto, de qualquer natureza, temporária ou permanente, fixa ou 

móvel, sujeito à análise sob os aspectos de uso do espaço aéreo nacional, utilizando-

se os parâmetros estabelecidos nesta Portaria e em norma complementar do 

COMAER. 

 

j) Objeto Existente: um objeto natural ou artificial cuja existência é anterior à 

construção do aeródromo ou a alguma modificação de suas características físicas ou 

operacionais. 

 

k) Obstáculo: todo objeto de natureza permanente ou temporária, fixo ou 

móvel, ou parte dele, que esteja localizado em uma área destinada à movimentação 

de aeronaves no solo, ou que se estenda acima das superfícies destinadas à proteção 

das aeronaves em voo, ou ainda que esteja fora ou abaixo dessas superfícies 

definidas e cause efeito adverso à segurança ou regularidade das operações aéreas. 

 

 

2.1.1. Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo 

 

 

Segundo Brasil (2015) os Planos de Zona de Proteção são um conjunto de planos 

utilizados para disciplinar a ocupação do solo, de modo a garantir a segurança e a 

regularidade das operações aéreas. Fazem parte desse conjunto de planos o Plano Básico de 

Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA), o Plano Específico de Zona de Proteção de 

Aeródromo (PEZPA), o Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH), o Plano de 

Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros e o Plano de Zona de Proteção 

de Auxílios à Navegação Aérea (PZPANA). 

O Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) consiste em um 

conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos (OLS), as quais impõem restrições ao 

aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de um aeródromo (DECEA, 

2016). Essas superfícies limitadoras de obstáculos estabelecem os limites que os objetos 

podem se projetar no espaço aéreo sem afetar adversamente a segurança e a regularidade das 

operações aéreas (BRASIL, 2015). As OLS são subdivididas em (BRASIL, 2015): 
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i. AOLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Aeródromo/Heliponto; 

 

ii. FOLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Auxílios à Navegação 

Aérea; e 

iii. POLS – Superfícies Limitadoras de Obstáculos de Procedimentos de 

Navegação Aérea. 

 

O artigo 6º da Portaria nº 957/GC3 define o PBZPA em função das Superfícies 

Limitadoras de Obstáculos de Aeródromo (AOLS) e das Superfícies Limitadoras de 

Obstáculos de Procedimentos de Navegação Aérea (POLS). De acordo com o artigo 7º dessa 

mesma Portaria, as OLS do PBZPA são estabelecidas em função: do tipo de operação das 

cabeceiras; do código de referência de aeródromo da aeronave crítica para cada cabeceira; das 

categorias de performance das aeronaves em operação ou planejadas para operar no 

aeródromo; e do tipo de uso das cabeceiras (somente para pouso, somente para decolagem ou 

para pouso e decolagem) (BRASIL, 2015). 

A operação das cabeceiras pode ser de três tipos: IFR não precisão, IFR precisão e 

VFR. O IFR precisão é dividido em três categorias, são elas, IFR precisão CAT I, IFR 

precisão CAT II e IFR precisão CAT III. 

O código de referência de aeródromo é composto por dois elementos: número e letra. 

Tais elementos são selecionados com propósito de planejamento de aeródromos, sendo 

determinados de acordo com as características de performance e dimensões da aeronave 

crítica. O número do código varia de 1 a 4, e é determinado pelo comprimento básico de pista 

requerido pela aeronave; a letra do código varia de A a F, sendo influenciada pela 

envergadura e distância entre as rodas externas do trem de pouso principal. 

A categoria de performance de aeronaves pode ser de seis tipos (A, B, C, D, E, H), 

sendo determinada pela velocidade de cruzamento da cabeceira. Maiores detalhes sobre o tipo 

de operação das cabeceiras, o código de referência de aeródromo e as categorias de 

performance de aeronaves podem ser vistos, respectivamente, nas Tabelas 3-1, 3-2 e 3-3 da 

Portaria nº 957/GC3. 

É importante, para o objetivo desse trabalho, destacar o artigo 8º da referida Portaria, 

bem como seu parágrafo 1º, que afirmam (BRASIL, 2015): 

 

Art. 8º No aeródromo onde exista mais de uma pista aplica-se um único PBZPA 

composto das respectivas superfícies de aproximação, decolagem, transição, 

aproximação interna, transição interna e pouso interrompido para cada cabeceira, 

pela superfície de proteção do voo visual para cada pista e por uma única superfície 

horizontal interna, cônica e horizontal externa para todas as pistas. 
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§ 1º Quando houver sobreposição das superfícies de proteção do voo visual para 

cada pista, será aplicada uma única superfície de proteção do visual para todas as 

pistas, obtida por meio da concordância das áreas sobrepostas formando blocos 

contendo as altitudes equivalentes. 

 

Os artigos 10, 11 e 12 da referida Portaria, e seus respectivos incisos, são importantes 

também para esse estudo, pois trazem a finalidade das superfícies limitadoras de obstáculos 

de aeródromo, a qual consiste em (BRASIL, 2015): 

 

Art. 10 As superfícies de aproximação, decolagem, transição, horizontal interna e 

cônica têm por finalidade disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 

 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em situações de contingência, por 

meio da manutenção de uma porção de espaço aéreo livre de obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais de aeródromo dentro de valores aceitáveis. 

 

Art. 11 As superfícies de aproximação interna, transição interna e pouso 

interrompido têm por finalidade: 

 

I - garantir a integridade dos sinais dos equipamentos utilizados para condução de 

operações do tipo IFR precisão, não permitindo que outros equipamentos, aeronaves 

e veículos causem interferências; e 

II - proteger o sobrevoo de aeronaves que tenham iniciado o procedimento de 

aproximação perdida abaixo da OCH (Altura de Separação de Obstáculos). 

 

Art. 12 As superfícies horizontal externa e de proteção do voo visual têm por 

finalidade disciplinar a ocupação do solo de modo a garantir: 

 

I - a segurança das operações aéreas às aeronaves em condições normais de 

operação, por meio da manutenção das áreas de proteção de procedimentos de 

navegação aérea livres de obstáculos; e 

II - a regularidade das operações aéreas, por meio da manutenção dos mínimos 

operacionais de aeródromo como os mais baixos possíveis. 

 

A Zona Livre de Obstáculos (OFZ), segundo Brasil (2015), consiste no espaço aéreo 

acima das superfícies de aproximação interna, transição interna e de pouso interrompido, que 

não deve ser penetrado por qualquer objeto, salvo os de auxílios à navegação aérea. 

 

A superfície de aproximação é definida no artigo 13 da referida Portaria. Tal superfície 

constitui um plano inclinado ou uma combinação de planos anteriores à cabeceira da pista que 

pode ser dividida em até três seções: primeira seção, segunda seção e seção horizontal 

(BRASIL, 2015). As Figuras 1 e 2 estabelecem os parâmetros das superfícies de aproximação. 

 



18 

 

 

Figura 1 - Superfície de Aproximação: IFR não precisão (códigos 1 e 2) e VFR. 

Fonte: BRASIL (2015). 
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Figura 2 - Superfície de Aproximação: IFR não precisão (códigos 3 e 4) e IFR precisão. 

Fonte: BRASIL (2015). 
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Nos artigos 14 e 15 da Portaria nº 957/GC3 são definidas, respectivamente, a 

superfície de decolagem e a de transição. Segundo Brasil (2015), a superfície de decolagem 

constitui um plano inclinado a partir de uma determinada distância da cabeceira oposta a de 

decolagem e a superfície de transição constitui uma superfície complexa ascendente ao longo 

das laterais da faixa de pista e parte das laterais da superfície de aproximação, inclinando-se 

para cima e para fora em direção à superfície horizontal interna. As Figuras 3 e 4 estabelecem, 

respectivamente, os parâmetros das superfícies de decolagem e de transição. 

 

 

 

Figura 3 - Superfície de Decolagem: todos os tipos de operação. 

Fonte: BRASIL (2015). 
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Figura 4 - Superfície de Transição: todos os tipos de operação. 

Fonte: BRASIL (2015). 

 

O artigo 16 da referida Portaria define a superfície horizontal interna. Tal superfície, 

segundo Brasil (2015), constitui um plano horizontal localizado acima da elevação do 

aeródromo. Os parágrafos do artigo 16 afirmam (BRASIL, 2015): 



22 

 

§ 1º Os limites externos da superfície horizontal interna são semicírculos de 

determinado raio, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes. 

 

§ 2º Nos aeródromos onde haja mais de uma pista, a referência para determinação da 

elevação da superfície horizontal interna será a elevação do aeródromo, desde que a 

diferença entre as elevações das pistas não seja superior a 6 metros; caso haja 

diferença superior a 6 metros, deverá ser considerada a elevação de cada pista para 

compor a área complexa correspondente à superfície horizontal interna. 

 

No artigo 17 da Portaria nº 957/GC3 é definida a superfície cônica. Segundo Brasil 

(2015), tal superfície constitui um plano inclinado a partir dos limites externos da superfície 

horizontal interna. 

As Figuras 5 e 6 estabelecem, respectivamente, os parâmetros da superfície horizontal 

interna e da cônica. 

 

 

Figura 5 - Superfície Horizontal Interna: todos os tipos de operação. 

Fonte: BRASIL (2015). 
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Figura 6 - Superfície Cônica: todos os tipos de operação. 

Fonte: BRASIL (2015). 

 

A superfície de aproximação interna é definida no artigo 18 da referida Portaria. Tal 

superfície constitui uma porção retangular da superfície de aproximação imediatamente 

anterior à cabeceira, que compõe a zona livre de obstáculos (BRASIL, 2015). O artigo 19 

define a superfície de transição interna, a qual constitui uma superfície semelhante à 

superfície de transição, porém, mais próxima à pista que compõe a zona livre de obstáculos 

(BRASIL, 2015). E, no artigo 20, fica definida a superfície de pouso interrompido, a qual 

constitui um plano inclinado a partir de uma determinada distância após a cabeceira que 

compõe a zona livre de obstáculos (BRASIL, 2015). 
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A Figura 7 estabelece os parâmetros dessas superfícies (aproximação interna, transição 

interna e pouso interrompido). 

 

 

Figura 7 - Superfície de Aproximação Interna, Transição Interna e Pouso Interrompido: IFR precisão. 

Fonte: BRASIL (2015). 
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Os artigos 21 e 22 da Portaria nº 957/GC3 definem, respectivamente, a superfície 

horizontal externa e a de proteção do voo visual. Segundo Brasil (2015), a superfície 

horizontal externa constitui um plano horizontal localizado acima da elevação do aeródromo. 

O parágrafo único do artigo 21 diz que os limites externos da superfície horizontal externa são 

semicírculos de determinado raio, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes 

(BRASIL, 2015). A superfície de proteção do voo visual, segundo Brasil (2015), constitui um 

plano horizontal, que pode ser composto de até três áreas, localizado acima da elevação do 

aeródromo. O parágrafo único do artigo 22 traz que os limites externos da superfície de 

proteção do voo visual são bordas de um retângulo cujas dimensões são estabelecidas em 

relação às cabeceiras da pista (BRASIL, 2015). 

As Figuras 8 e 9 estabelecem, respectivamente, os parâmetros da superfície horizontal 

externa e da superfície de proteção do voo visual. 

 

 

Figura 8 - Superfície Horizontal Externa: IFR não precisão e IFR precisão. 

Fonte: BRASIL (2015). 

DESNÍVEL DE 150m ACIMA DA ELEVAÇÃO DO AERÓDROMO 
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Figura 9 - Superfície de Proteção do Voo Visual: todos os tipos de operação. 

Fonte: BRASIL (2015). 

 

 

As dimensões das superfícies limitadoras de obstáculos (aproximação, aproximação 

interna, decolagem, transição, transição interna, horizontal interna, horizontal externa, cônica 

e de pouso interrompido) podem ser consultadas na Tabela 3-4 da Portaria nº 957/GC3. E, as 

dimensões da superfície de proteção do voo visual podem ser consultadas na Tabela 3-5A 

dessa mesma Portaria. 
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É importante, para o objetivo desse trabalho, destacar também os incisos e algumas 

das alíneas do artigo 109, bem como o artigo 113, da referida Portaria, pois esses artigos 

tratam dos objetos que devem ser submetidos à autorização do Órgão Regional do DECEA. 

O objeto ou extensão de objeto, de qualquer natureza, dentro dos limites laterais da 

superfície de aproximação, deve ser submetido à autorização do Órgão Regional do DECEA, 

quando se encontrar: dentro da primeira seção; dentro da segunda seção e possuir altura 

superior a 60 metros em relação à borda interna; dentro da seção horizontal e possuir altura 

superior a 140 metros em relação à borda interna (BRASIL, 2015). Os objetos ou extensão de 

objetos, de qualquer natureza, dentro dos limites laterais da superfície de aproximação, devem 

ser submetidos à autorização do Órgão Regional do DECEA, quando estiverem dentro de 

3.000 metros da borda interna; ou além de 3.000 metros da borda interna e possuírem altura 

superior a 60 metros em relação à borda interna (BRASIL, 2015). 

Devem ser submetidos também à autorização do Órgão Regional do DECEA os 

objetos ou extensão destes, de qualquer natureza, que se localizarem (BRASIL, 2015): 

 

[...] dentro dos limites laterais da superfície de transição; dentro dos limites laterais 

da superfície horizontal interna, quando possuir altura superior a 25 metros em 

relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno em mais 

de 8 metros; dentro dos limites laterais da superfície cônica, quando possuir altura 

superior a 45 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima da 

superfície do terreno em mais de 19 metros; dentro dos limites laterais da superfície 

de proteção do voo visual, quando possuir altura superior a 55 metros em relação à 

elevação do aeródromo e se elevar acima da superfície do terreno em mais de 30 

metros; dentro dos limites laterais da superfície horizontal externa, quando possuir 

altura superior a 150 metros em relação à elevação do aeródromo e se elevar acima 

da superfície do terreno em mais de 30 metros; ou [...] fora dos limites laterais de 

um plano de zona de proteção, quando possuir altura igual ou superior a 150 metros 

acima da superfície do terreno. 
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2.1.2. Aeroporto Internacional Salgado Filho 

 

 

O Aeroporto Internacional Salgado Filho (AISF) localiza-se no bairro São João, na 

região norte do município de Porto Alegre. A construção do primeiro Aeroporto de Porto 

Alegre, que pertencia ao Serviço de Aviação da Brigada Militar, terminou em 15 de setembro 

de 1923; a estrutura da época compreendia uma pista de 600 metros de comprimento, 

localizada no campo da várzea do Rio Gravataí, e dois galpões destinados a oficinas e 

hangares (INFRAERO, 2016). Essa estrutura serviu à Unidade Aérea da Brigada Militar até o 

ano de 1924, quando esta encerrou suas atividades e cedeu ou arrendou os aviões avariados e 

o aeródromo com pista e hangares a Orestes Dionísio Barroni, que tinha por objetivo instalar 

uma Escola de Aviação Civil (INFRAERO, 2016). Nesse momento, o local passou a ser 

conhecido por Aeródromo de São João. 

Em 1933, a companhia VARIG passou a utilizar as instalações do Aeródromo de São 

João. Nos anos de 1937 e 1938, começaram as desapropriações dos terrenos adjacentes à área 

ocupada pelo Aeródromo de São João com a finalidade de ampliar o aeródromo e construir o 

Aeroporto de Porto Alegre, que recebeu oficialmente essa designação pelo Decreto Lei nº 

2.271 de 03 de julho de 1940 (INFRAERO, 2016). Nesse período deu-se início à construção 

do primeiro terminal de passageiros e à pavimentação de 37.800 m² (900 m x 42 m) de pista 

(INFRAERO, 2016). 

Com a publicação do Decreto Lei, em 12 de outubro de 1951, o Aeroporto de Porto 

Alegre passou a ser designado Aeroporto Internacional Salgado Filho. Em 19 de abril de 

1953, foram inaugurados o novo trecho de pista e os 12 módulos da estação de passageiros 

(INFRAERO, 2016). Mais tarde, houve outras ampliações de pista, bem como a execução das 

pistas de rolagem e a ampliação do pátio de estacionamento, para atender às aeronaves de 

grande porte (INFRAERO, 2016). Até o ano de 1971, o AISF passou por várias 

transformações por meio de obras de ampliação, recuperação, drenagem, pavimentação e 

modernização do aeroporto, com o objetivo de oferecer ao mesmo maior capacidade e 

funcionalidade (INFRAERO, 2016). 

Em 07 de janeiro de 1974, a Infraero assumiu a administração, operacionalidade e 

exploração comercial e industrial do AISF. Sob a administração da Infraero foram realizadas 

outras obras de infraestrutura e apoio entre os anos de 1983 a 1996 e, em 1996, foi assinada a 

ordem de serviço para construção do novo Complexo Aeroportuário Internacional Salgado 



29 

 

Filho; as obras iniciaram em janeiro de 1997 e foram concluídas em setembro de 2001. Em 

dezembro de 2010 foi reinaugurado o antigo terminal de passageiros (INFRAERO, 2016). 

Segundo Infraero (2016), a capacidade do AISF é de 15,3 milhões de passageiros por 

ano; a estrutura do complexo aeroportuário do AISF compreende: um sítio aeroportuário de 

3.805.810,04 m²; um pátio das aeronaves com 142.750 m²; um terminal com cinco pontes de 

embarque; um estacionamento para aeronaves com dois terminais, sendo a disponibilidade do 

terminal 1 de 16 posições e a do terminal 2 de 9 posições; dois terminais de passageiros, com 

áreas iguais a 37,6 mil m² (terminal 1) e 15,5 mil m² (terminal 2); um estacionamento para 

veículos com dois terminais, sendo a capacidade do terminal 1 para 2.184 veículos e a 

capacidade do terminal 2 para 345 veículos. 

Além disso, segundo a Carta de Aeródromo (ADC) do AISF, disponível no sítio do 

Serviço de Informação Aeronáutica (AIS), o AISF possui uma pista com 2.280 metros de 

comprimento e 45 metros de largura; uma elevação de 10 pés, isto é, 3,0 metros de altitude; e 

as cabeceiras (11 e 29) da pista apresentam altitude de 11 pés (3,4 m) (AIS, 2016). As 

características atuais do AISF, constantes na ADC, podem ser verificadas no Anexo A. 

 

 

2.1.2.1. PBZPA do Aeródromo Salgado Filho 

 

 

Em 2011, a Portaria nº 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987, que dispunha sobre as 

zonas de proteção de aeródromos, foi substituída pela Portaria nº 256/GC5, de 13 de maio de 

2011, e esta, em 2015, foi substituída pela Portaria nº 957/GC3, de 09 de julho de 2015. 

Assim, até julho de 2015, o Aeroporto Internacional Salgado Filho possuía o PEZPA, 

estabelecido pela Portaria nº 68/DGCEA, de 02 de maio de 2005. Em julho de 2015, todos os 

PEZPAs foram oficialmente revogados pelo DECEA, sendo substituídos pelo PBZPA, 

estabelecido pela Portaria nº 957/GC3. 

O PBZPA do Aeródromo Salgado Filho foi aprovado pela Portaria DECEA nº 22/ICA, 

de 14 de julho de 2015, publicada no DOU nº 135, de 17 de julho de 2015. Este PBZPA 

estabelece as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades localizadas dentro dos 

limites laterais das superfícies limitadoras de obstáculos nele definidas, de acordo com a Lei 

nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, o “Código Brasileiro de Aeronáutica”, e a Portaria 

957/GC3, de 09 de julho de 2015 (ICA, 2015). 
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O artigo 5º, da Portaria DECEA nº 22/ICA, afirma que (ICA, 2015): 

 

Art. 5º Todos os procedimentos inerentes aos planos aprovados por esta Portaria 

deverão observar e atender obrigatoriamente aos requisitos da Portaria nº 957/GC3, 

de 09 de julho de 2015, no que se refere às restrições relativas aos objetos que 

possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas. 

 

As características das superfícies limitadoras de obstáculos, constantes na Portaria 

DECEA nº 22/ICA, podem ser verificadas no Anexo B. É importante mencionar que as 

características do Aeródromo Salgado Filho, constantes no Anexo B, referem-se às 

características futuras do AISF, quando este tiver sua pista ampliada para o comprimento de 

3.200 metros. Assim, quando a ampliação da pista do AISF for realizada, o aeroporto passará 

a ter elevação de 9,0 metros de altitude, a cabeceira 11 da pista permanecerá com altitude de 

3,4 m e a cabeceira 29 passará a ter altitude de 9,0 m (igual à elevação do aeródromo). 

 

 

2.2. PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL 

 

 

Segundo o artigo 29 da Constituição Federal de 1988, os municípios deverão ser 

regidos por lei orgânica (BRASIL, 1988). A lei orgânica define os instrumentos de gestão do 

município, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), as leis 

de parcelamento do solo e de uso e ocupação do solo, a política fundiária, o código de 

edificações, entre outros elementos estruturadores. 

A atual Lei Orgânica do município de Porto Alegre foi promulgada em 03 de abril de 

1990, sendo retificada em 17 de maio de 1990. Segundo o artigo 212 da Lei Orgânica do 

município de Porto Alegre o PDDUA é peça fundamental da gestão do município e tem por 

objetivo definir diretrizes para a execução de programas que visem à redução da segregação 

das funções urbanas e ao acesso da população ao solo, à habitação e aos serviços públicos, 

observando, entre outros princípios, o estabelecimento das permissões e impedimentos do uso 

do solo em cada zona funcional, assim como dos índices máximos e mínimos de 

aproveitamento do solo (PORTO ALEGRE, 2016a). 

No ano de 1999 foi sancionado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre, por meio da Lei Complementar nº 434, de 01 de 
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dezembro de 1999, da Prefeitura de Porto Alegre; tal lei dispõe sobre o desenvolvimento 

urbano no município e institui o PDDUA (PORTO ALEGRE, 1999). 

Segundo Porto Alegre (2010a), a contínua transformação e crescimento do município 

requer a revisão periódica das diretrizes que norteiam sua organização. Diante disso, o Plano 

Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento, qualificação e expansão urbana, 

precisa se adequar, acompanhando essa dinâmica, para fazer frente às mudanças e definir 

políticas e ações que assegurem melhores condições de vida à população (PORTO ALEGRE, 

2010a). 

A ampla reformulação do PDDUA, concluída em 2010, vai ao encontro da 

necessidade de adequação desse instrumento aos interesses e aspirações da população 

(PORTO ALEGRE, 2010a); tal reformulação fez adaptações fundamentais e imprescindíveis 

na concepção e no espaço urbano do município, com a finalidade de desenvolvê–lo de modo 

sustentável, respeitando o equilíbrio entre desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social 

(PORTO ALEGRE, 2010a). 

Segundo Porto Alegre (2010a), a revisão feita pela Lei Complementar nº 646, de 22 de 

julho de 2010, reclassificou os Projetos Especiais conforme o impacto, alterou regras relativas 

à redução das alturas dos edifícios em 24 bairros, definiu Áreas de Ambiência Cultural 

(AAC), revisou Áreas de Interesse Cultural (AIC), aumentou o afastamento entre os prédios 

conforme a altura, aperfeiçoou o cálculo das áreas de sacadas, incluiu Áreas Livres 

Permeáveis e Vegetadas, previu a criação do Instituto de Planejamento Urbano e a 

regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

Os termos pertinentes ao assunto, adotados no PDDUA, são apresentados a seguir. O 

glossário completo do PDDUA do município está disponível no sítio da Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2010b). 

 

COEFICIENTE CONSTRUTIVO - índice que define a quantidade de área que pode 

ser construída sobre cada lote, considerando a cidade existente e o seu crescimento. 

 

DECLARAÇÃO MUNICIPAL DAS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO (DM) – documento obrigatório e primeiro passo para 

quem deseja construir ou reformar em Porto Alegre. Contém informações 

urbanísticas e normas legais que devem ser observadas. 

 

DISPOSITIVOS DE CONTROLE - instrumentos que controlam a capacidade de 

construção no lote. Abrangem: Índice de Aproveitamento, Solo Criado e Quota 

Ideal; Regime Volumétrico; Recuo de Ajardinamento e Viário; Garagens e 

Estacionamentos. 
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - instrumento que avalia e 

propõe soluções para os impactos gerados por empreendimentos ou atividades 

classificados como projetos especiais. 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA (EVU) - solicitado para projetos 

que causam impacto na cidade. Indica as exigências que precisam ser atendidas para 

a sua aprovação. 

 

EMPREENDIMENTO DE IMPACTO URBANO - aquele que produz impacto na 

cidade e, portanto, precisa atender condições especiais para ser executado. 

 

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (IA) - fator que multiplicado pela área líquida 

de terreno define a área de construção computável. 

 

IMPACTO - conceito utilizado para medir os efeitos (positivo ou negativo) que a 

instalação de determinada atividade trará a um bairro ou rua. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS - são as que eliminam ou reduzem os impactos 

causados por um determinado empreendimento. 

 

MODELO ESPACIAL - conjunto de diretrizes (ideias) de desenvolvimento 

propostas para a cidade pelo PDDUA, definido espacialmente (mapas). 

MODELO VOLUMÉTRICO - um dos instrumentos de controle da edificação 

definidos pelo PDDUA, que determina o volume da edificação no lote (ocupação, 

altura e recuos). 

 

PARCELAMENTO DO SOLO - significa dividir uma área de terras em glebas, 

quarteirões ou lotes. Há várias formas de parcelamento, dependendo do tamanho da 

área a ser parcelada. O PDDUA estabelece padrões diferentes por área de ocupação 

(Intensiva ou Rarefeita) da cidade. 

 

PLANO REGULADOR - instrumento do PDDUA que estabelece as formas e 

condições que regulam a paisagem da cidade construída ou não. Constitui-se de 

normas para ocupação (construção no terreno), uso (instalação de atividade) e 

parcelamento do solo urbano. 

 

PROJETOS ESPECIAIS - são aqueles que pelo porte ou por proposição de normas 

próprias necessitam de uma avaliação diferenciada. Podem ser referentes a 

parcelamento, edificação ou atividade. Estão classificados como de 1º, 2º e 3º graus. 

 

PADRÕES URBANÍSTICOS - são representações quantitativas da ordenação do 

espaço urbano no que concerne ao regime urbanístico e aos equipamentos urbanos 

estabelecidos, com vistas ao adequado relacionamento das edificações com o local 

onde se encontram. 

 

PAISAGEM URBANA - conjunto dos elementos, edificados ou não, resultantes da 

aplicação das regulamentações e das sucessivas transformações ao longo do tempo, 

que definem o caráter de um local dentro de uma cidade. 

 

REGIME URBANÍSTICO - conjunto de normas sobre densidade, atividades, 

dispositivos de controle das edificações e parcelamento contidos no PDDUA com 

vistas a regular o uso e ocupação do solo urbano. 

 

REGIME VOLUMÉTRICO - um dos dispositivos de controle que regula a 

ocupação do lote, altura da edificação e recuos (afastamentos em relação às divisas). 

 

REGIME DE ATIVIDADE - código que traduz as atividades permitidas pelo 

PDDUA cuja distribuição está vinculada ao seu Modelo Espacial. 
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REFERÊNCIA DE NÍVEL (RN) - ponto do terreno natural a partir do qual se mede 

a altura do prédio. 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO (TO) - um dos elementos que definem a volumetria da 

edificação; é o percentual das áreas que podem ser ocupadas e as que devem ficar 

livres no lote. 

 

UNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA (UEUs) - módulos estruturadores 

do Modelo Espacial limitados pela malha viária básica. Para cada um deles o 

PDDUA define regime urbanístico, podendo constituir-se em subunidades quando 

englobarem regimes urbanísticos distintos. 

 

VOLUME SUPERIOR - parte destinada à casa de máquinas dos elevadores, central 

de ar condicionado ou outros equipamentos de apoio, que normalmente são 

localizados na área superior do prédio. 

 

 

É importante, para o objetivo desse trabalho, ressaltar algumas das considerações do 

PDDUA sobre os dispositivos de controle que regulam a capacidade de construção no lote, 

especialmente sobre o regime volumétrico, que consiste em um dos instrumentos reguladores 

das edificações. O artigo 105 do PDDUA destaca os elementos morfológicos fundamentais 

das edificações, ilustrados na Figura 10, que consistem em (PORTO ALEGRE, 2010a): 

 

 

a) Base: volume de altura contado a partir da Referência de Nível (RN) até o 

corpo da edificação; 

 

b)  Corpo: volume de altura e projeção variáveis, destinado a abrigar 

principalmente as unidades; 

 

c) Volume Superior: volume variável acima do forro do último pavimento do 

corpo, destinado a abrigar áreas de equipamentos; 

 

d) Subsolo: volume de altura e projeções variáveis, situado abaixo da RN do 

terreno, e com nível de piso no mínimo a 2,20 metros da RN. 
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Figura 10 - Elementos morfológicos fundamentais das edificações. 

Fonte: PORTO ALEGRE (2010a). 

 

Os artigos 112 e 113 do PDDUA versam sobre o regime volumétrico das edificações. 

Segundo Porto Alegre (2010a), o regime volumétrico das edificações consiste no conjunto das 

especificações que definem os limites de ocupação, a altura e os recuos que a edificação deve 

respeitar. Os elementos que definem o regime volumétrico são (PORTO ALEGRE, 2010a): 

 

I – Taxa de Ocupação (TO) – relação entre as projeções máximas de construção e as 

áreas de terreno sobre as quais acedem as construções; 

 

II – Referência de Nível (RN) – nível adotado em projeto para determinação da 

volumetria máxima da edificação ou de trecho desta; 

 

III – Altura da Edificação – distância vertical entre a RN da edificação e o nível 

correspondente à parte inferior da laje ou similar do último pavimento; 

 

IV – Altura da Base da Edificação – distância vertical entre a RN da edificação e o 

nível correspondente ao forro do último pavimento que se enquadrar dentro do 

volume permitido para base; 

 

V – Recuo de frente, lateral e de fundos – afastamento obrigatório das divisas de 

frente, laterais e de fundo do lote à edificação; e 

 

VI – Área Livre Permeável (ALP) – parcela de terreno mantida sem acréscimo de 

qualquer pavimentação ou elemento construtivo impermeável, vegetada, não 

podendo estar sob a projeção da edificação ou sobre o subsolo, destinada a assegurar 

a valorização da paisagem urbana, a qualificação do microclima, a recarga do 

aquífero e a redução da contribuição superficial de água da chuva. 

 

O artigo 113 afirma que o projeto da edificação deve observar aos parâmetros 

definidos no Anexo 7 do PDDUA e também às regras de aplicação dispostas nos incisos I, II, 

III, IV e V desse artigo. Para o desenvolvimento desse estudo é importante destacar as regras 
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de aplicação dispostas nos incisos I e II do artigo 113, os quais afirmam (PORTO ALEGRE, 

2010a): 

 

I – Quanto à Taxa de Ocupação: 

a) não serão computadas as áreas construídas localizadas abaixo da 

RN, desde que não ultrapassem em qualquer ponto 4 metros de altura em 

relação ao Perfil Natural do Terreno (PNT); 

b) não serão computados os balanços de até 1,20 metros sobre os 

recuos de frente, os beirais, as marquises e as abas que atenderem às 

condições previstas no Código de Edificações e projeções exigidas pela 

legislação de proteção contra incêndios; e 

c) não serão computadas as áreas construídas que constituírem galerias 

públicas. 

 

II – Quanto à altura: 

a) a RN é definida em qualquer ponto do terreno natural; 

b) a distância vertical entre a RN e o PNT não poderá, em qualquer 

ponto do terreno, ser superior a 4 metros; 

c) a altura máxima da edificação poderá ser acrescida em 2 metros para 

definição do ponto máximo do telhado ou platibanda; 

d) a altura máxima da base poderá ser acrescida em 2 metros para 

definição do ponto máximo do telhado, muros ou platibanda; 

e) na altura de 2 metros prevista na al. ‘c’ deste inciso, será permitida a 

construção de sótão ou mezanino, desde que: 

1. a distância entre o piso do último pavimento contado na altura e a 

cota de altura máxima da edificação não seja inferior a 2,60 metros, 

pé–direito mínimo definido pelo Código de Edificações; e 

2. seja vinculado à economia do último pavimento. 

 

A Figura 11 ilustra a alínea “a” do inciso II do artigo 113 e a Figura 12 ilustra as 

alíneas “c” e “d” desse mesmo inciso. 

 

 

Figura 11 - Referência de Nível (RN). 

Fonte: PORTO ALEGRE (2010a). 
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Figura 12 - Altura máxima da edificação e da base. 

Fonte: PORTO ALEGRE (2010a). 

 

 

O Código de Edificações de Porto Alegre foi instituído pela Lei Complementar nº 284, 

de 27 de outubro de 1992. Este Código tem a finalidade de disciplinar as regras gerais e 

específicas a serem obedecidas no projeto, na construção, no uso e na manutenção de 

edificações, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes; seu 

objetivo básico consiste em garantir níveis mínimos de qualidade nas edificações e aplica-se 

às edificações existentes, inclusive, quando o proprietário pretender reformar, mudar o uso ou 

aumentar a edificação (PORTO ALEGRE, 1992). 

As definições pertinentes a esse estudo, adotados no Código de Edificações de Porto 

Alegre (PORTO ALEGRE, 1992), são: 

 

Cota 

Distância vertical entre um ponto do terreno e um plano horizontal de referência; 

número colocado sobre uma linha fina auxiliar traçada em paralelo com uma 

dimensão ou ângulo de um desenho técnico, que indica o valor real de distância ou 

abertura correspondente no mesmo representado. 

 

Pavimento 

Parte de uma edificação situada entre a parte superior de um piso acabado e a parte 

superior do piso seguinte, ou entre a parte superior de um piso acabado e o teto 

acima dele, se não houver outro piso acima; conjunto de dependências situadas no 

mesmo nível, compreendidas entre dois pisos consecutivos. 

 

Pé-direito 

Distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto de um 

compartimento, ou do forro falso se houver. 

 

Terreno Natural 

Superfície do terreno na situação em que se apresenta ou se apresentava na natureza 

ou na conformação dada por ocasião da execução do loteamento. 
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2.3. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

 

 

Longley et. al. (2013) afirmam que muitas definições de SIG têm sido sugeridas ao 

longo dos anos e nenhuma delas é inteiramente satisfatória, pois seu significado certamente 

depende do contexto no qual é usado. Longley et. al. (2013) apresentam algumas definições 

de SIG, relacionadas com os propósitos, as funções e a forma física dos SIGs. Um SIG 

consiste em: uma ferramenta computadorizada para resolver problemas geográficos; um 

sistema de apoio à decisão espacial; um inventário mecanizado de feições e serviços 

geograficamente distribuídos; um mecanismo de análise para examinar dados e revelar seus 

padrões, relações e anomalias; uma ferramenta para realizar, com maior agilidade, operações 

sobre dados geográficos, que são muito tediosas, onerosas ou imprecisas se feitas 

manualmente (LONGLEY et. al., 2013). 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), as definições de SIG refletem, cada uma a 

sua maneira, a multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia e apontam para uma 

perspectiva interdisciplinar de sua utilização. Diante disso, as principais características dos 

SIG seriam (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001): 

 
 Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais 

provenientes de dados cartográficos, censitários, do cadastro urbano e rural, de 

imagens de satélite e de modelos digitais do terreno; 

 

 Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de 

algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar 

e plotar o conteúdo da base de dados georreferenciada. 

 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), os SIGs são sistemas geográficos que 

realizam, computacionalmente, o tratamento dos dados e recuperam informações não só com 

base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial. 

Assim, oferecem ao administrador (urbanista, planejador, engenheiro) uma visão inédita de 

seu ambiente de trabalho, em que todas as informações disponíveis sobre determinado assunto 

estão inter-relacionadas por meio do que lhes é comum: sua localização geográfica 

(CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Para que isso seja possível, a geometria e os 

atributos dos dados devem estar georreferenciados (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001), 

isto é, localizados sobre a superfície terrestre adotando o mesmo sistema geodésico de 

referência e a mesma projeção cartográfica. 
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Devido à ampla gama de aplicações dos SIG, que inclui, entre outras, as áreas do 

cadastro urbano, da cartografia, da fotogrametria, da geodésia e da topografia; há, pelo menos, 

três formas de utilizar um SIG (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001): como ferramenta 

para produção de mapas; como suporte para análise espacial de fenômenos; e como um banco 

geográfico de dados, com funções de armazenamento e recuperação de informação espacial. 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), essas três visões do SIG são antes convergentes 

que conflitantes e refletem a importância relativa do tratamento da informação geográfica 

dentro de uma instituição. 

Numa visão abrangente, um SIG tem basicamente os seguintes componentes 

(CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001): 

 

 Interface com o usuário; 

 Entrada e integração de dados; 

 Funções de consulta e análise espacial; 

 Visualização e plotagem; 

 Armazenamento e recuperação de dados (organizados sob a forma de um banco de 

dados geográficos). 

 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), o componente “interface com o usuário” 

define como o sistema é operado e controlado; os mecanismos de processamento de dados 

(entrada, edição, análise, visualização e saída) fazem a ligação entre os dados geográficos e as 

funções de processamento do SIG; e o sistema de gerência de bancos geográficos de dados 

oferece a possibilidade de armazenar e recuperar as informações espaciais e seus atributos. 

A Figura 13 mostra o relacionamento dos principais componentes de um SIG. Cada 

sistema, em função de seus objetivos e necessidades, implementa esses componentes de forma 

distinta, mas todos os componentes citados devem estar presentes no SIG (CÂMARA; 

DAVIS; MONTEIRO, 2001). 
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Figura 13 - Componentes principais de um SIG. 

Fonte: Adaptado de Câmara, Davis e Monteiro (2001). 

 

 

2.3.1. Dados Espaciais 

 

 

Todos os objetos perceptíveis aos seres humanos possuem três dimensões; assim, a 

representação desses objetos em um número inferior de dimensões é, o melhor possível, uma 

aproximação (LONGLEY et. al., 2013). As duas formas fundamentais de representação dos 

elementos geográficos são através dos conceitos de objetos discretos e campos contínuos 

(LONGLEY et. al., 2013). 

A representação do mundo através do conceito de objetos discretos consiste em 

visualizar os elementos geográficos existentes como objetos de limites bem definidos sobre 

um espaço vazio (LONGLEY et. al., 2013). Assim, nessa lógica, os objetos são identificados 

principalmente por sua dimensão. Elementos que ocupam áreas, como lagos, quadras, lotes e 

edificações são considerados bidimensionais e podem ser geralmente representados no plano 

como feições polígono. Elementos como rios, rodovias e ferrovias são considerados 

unidimensionais, pois, em muitos casos, suas espessuras comparadas aos seus comprimentos 
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podem ser consideradas desprezíveis, sendo geralmente representados no plano como feições 

linha. Há ainda elementos como as árvores e os poços de visita, por exemplo, que podem ter 

suas dimensões consideradas desprezíveis e serem analisados como objetos adimensionais, 

sendo geralmente representados no plano como feições ponto. 

No entanto, a representação dos elementos existentes no mundo através de objetos 

discretos não é adequada para todos os tipos de fenômenos geográficos; muitas vezes é mais 

fácil e útil pensar no elemento a ser representado como uma superfície contínua. Por exemplo, 

seria muito complexo representar a topografia de uma região através de objetos discretos, pois 

dificilmente conseguiríamos contar e listar em tabelas todas as feições existentes nesse 

terreno. Diante disso, percebe-se que é mais fácil e útil pensar no terreno como uma superfície 

contínua, na qual a altitude pode ser definida em cada ponto dessa superfície (LONGLEY et. 

al., 2013). O conceito de campos contínuos considera o elemento a ser representado como 

uma superfície contínua, descrita por um conjunto de variáveis, cujo valor pode ser medido 

em qualquer ponto na superfície terrestre e pode variar continuamente ao longo da superfície 

(LONGLEY et. al., 2013). 

Assim, quando os elementos podem ser distinguidos por suas dimensões são 

representados por objetos discretos, que são divididos em três categorias possíveis: ponto, 

linha ou polígono. Quando a dimensão do elemento não for suficiente para sua classificação, 

usa-se o conceito de campos contínuos para representá-lo, pois a distinção do objeto nessa 

visão é determinada em termos do que varia e do quão gradualmente isso ocorre (LONGLEY 

et. al., 2013). 

Segundo Longley et. al. (2013), a representação por objetos discretos e campos 

contínuos define duas visões conceituais dos fenômenos geográficos, mas não resolve o 

problema da representação digital. As estruturas de dados matricial (raster) e vetorial são os 

métodos utilizados para reduzir os fenômenos geográficos a formas que possam ser 

codificadas em bases de dados (LONGLEY et. al., 2013). Em princípio, tanto o método 

matricial quanto o vetorial podem ser usados para codificar campos contínuos e objetos 

discretos; na prática existe uma forte associação entre vetores e objetos discretos e matrizes e 

campos contínuos (LONGLEY et. al., 2013). 

O espaço, quando representado por meio de matrizes, é dividido em uma malha 

retangular de células, geralmente quadradas (LONGLEY et. al., 2013). Assim, toda a variação 

geográfica é, então, expressa atribuindo-se propriedades ou atributos a essas células, as quais 

são também chamadas de pixels (LONGLEY et. al., 2013). 
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Na forma matricial, todo detalhe sobre variação da informação no interior das células 

(pixels) se perde e é atribuído, para cada célula, um único valor (LONGLEY et. al., 2013). 

Isso ocorre, pois, devido às distorções associadas à projeção, as células das matrizes jamais 

serão perfeitamente iguais em forma ou área na superfície terrestre (LONGLEY et. al., 2013). 

Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), os tipos possíveis de representação matricial são: 

 

 Grade regular: matriz de valores reais. 

 Imagem em tons de cinza: imagem representada através de uma matriz, cujos valores 

da matriz correspondem aos níveis de cinza da imagem. 

 Imagem temática: representação matricial de um geocampo temático; por exemplo, em 

uma imagem temática, uma célula da matriz de valor 2 pode estar associada a um tema 

específico (floresta ombrófila, por exemplo). 

 Imagem sintética (ou codificada): representação matricial de uma imagem em cores, 

por meio da composição colorida de bandas multiespectrais. 

 

A estrutura de dados vetorial utiliza três primitivas gráficas para a representação dos 

elementos geográficos: pontos, linhas e polígonos. Nessa estrutura, a localização e a aparência 

gráfica de cada objeto são representadas por um ou mais pares de coordenadas (CÂMARA; 

DAVIS; MONTEIRO, 2001). A primitiva gráfica “ponto” consiste em um par (x, y) ou um 

terno (x, y, z) de coordenadas; a primitiva “linha” consiste em um conjunto de pontos 

conectados por segmentos de retas, composto por dois ou mais pares (ou ternos) de 

coordenadas; e a primitiva gráfica “polígono” consiste na região do plano limitada por uma ou 

mais linhas ligadas de tal forma que o último ponto de uma linha seja idêntico ao primeiro 

ponto da próxima (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). 

Para a representação dos fenômenos geográficos por meio das primitivas gráficas 

(pontos, linhas e polígonos) deve-se especificar a localização geográfica dos pontos, através 

de coordenadas espaciais, e armazenar os atributos associados a eles (identificação dos 

pontos). Quando se deseja armazenar explicitamente as relações de adjacência, seja tanto para 

linhas como para polígonos, utilizam-se formas específicas de representação vetorial, 

chamadas de representações topológicas (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Segundo 

Longley et. al. (2013), topologia é “a ciência e a matemática dos relacionamentos utilizada 

para validar a geometria de entidades vetoriais e para [realizar] operações como o traçado de 

rede e testes de adjacência entre polígonos”. 
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O conhecimento das relações topológicas entre as linhas pode ser de fundamental 

importância para estabelecer informações de conectividade necessárias às redes elétricas, de 

drenagem e de transporte, por exemplo. A topologia arco-nó é a representação vetorial 

associada a uma rede linear conectada. Um nó pode ser definido como o ponto de intersecção 

entre duas ou mais linhas, correspondente ao ponto inicial ou final de cada linha (CÂMARA; 

DAVIS; MONTEIRO, 2001). Quando se quer representar elementos gráficos do tipo área, 

utiliza-se a topologia arco-nó-polígono; seu objetivo consiste em descrever as propriedades 

topológicas das áreas (suas formas, vizinhanças e hierarquia) de tal maneira que os atributos 

(não espaciais) associados às primitivas gráficas polígonos possam ser apresentados e 

manipulados como dados de mapas temáticos (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). 

Segundo Longley et. al. (2013), a topologia é importante em SIG por seu papel na validação 

dos dados, na modelagem do comportamento de feições integradas, na edição e na otimização 

de consultas. 

Como já apresentado, os fenômenos geográficos admitem sua representação em meio 

digital através dos métodos de modelagem matricial e vetorial. Nas operações em que se 

requer maior precisão, a representação dos elementos pelo método vetorial é a mais adequada 

(CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Por outro lado, as operações de álgebra de mapas 

são mais facilmente realizadas quando os elementos estão representados no formato matricial. 

É importante considerar que, para um mesmo grau de precisão, o espaço de armazenamento 

requerido pelo formato matricial é consideravelmente maior que o requerido pelo formato 

vetorial (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Assim, ambos os métodos de 

representação (matricial e vetorial) dos elementos apresentam vantagens e desvantagens e a 

escolha entre eles geralmente é complexa. 

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre as estruturas de dados espaciais na 

elaboração de mapas temáticos, considerando os seguintes aspectos: tipo de armazenamento 

dos dados, análises e relacionamentos espaciais. No Quadro 1 está apresentado em destaque 

(na cor cinza) a estrutura mais vantajosa para cada aspecto considerado. 

É importante mencionar que as representações matriciais e vetoriais dos elementos, até 

um tempo atrás, eram métodos excludentes. Porém, devido aos avanços da tecnologia de 

informação, principalmente no que diz respeito ao armazenamento dos dados e à capacidade 

de processamento dos computadores, é possível, atualmente, utilizar ambos os métodos de 

representação em conjunto, em um mesmo SIG, e também realizar manipulações e conversões 

entre ambas as representações. 
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Aspecto Estrutura Vetorial Estrutura Matricial 

Relações espaciais entre objetos 
Possibilidade de relacionar os 

objetos por meio de topologias 

Devem-se inferir os 

relacionamentos espaciais entre os 

objetos 

Ligação com banco de dados 
Facilidade em associar atributos 

aos elementos gráficos 

Os atributos são associados às 

classes do mapa 

Modelagem dos dados 
Representação indireta de 

fenômenos contínuos 

Representa mais fielmente os 

fenômenos com variação contínua 

no espaço 

Análises espaciais Álgebra de mapas limitada 
Adequada para as operações de 

álgebra de mapas 

Armazenamento Por coordenadas Por matrizes 

Quadro 1 – Comparação entre as estruturas matricial e vetorial para mapas temáticos. 

Fonte: Adaptado de Câmara, Davis e Monteiro (2001). 

 

 

2.3.2. Modelos Digitais de Terreno 

 

 

A representação digital de qualquer fenômeno, que varie continuamente no espaço, 

como a variação do relevo, através de superfícies gera modelos digitais. Tais modelos 

recebem várias denominações, como: MDT (Modelo Digital do Terreno), MDE (Modelo 

Digital de Elevação), MDS (Modelo Digital de Superfície), MNT (Modelo Numérico do 

Terreno) e MNE (Modelo Numérico de Elevações). Atualmente, os termos mais encontrados 

nas bibliografias são MDT, MDE e MDS. 

Alguns autores, como Câmara, Davis e Monteiro (2001), consideram que o MDT, 

conhecido também por MNT, é usado para representar a variação do relevo, em nível do solo, 

ou seja, é aquele que contém apenas a informação da altitude dos pontos contidos no terreno. 

Para o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS – United States Geological Survey), o 

MDE é utilizado para representação da altimetria da superfície física da Terra (relevo) e o 

MDS representa, além do relevo, as demais feições planimétricas da superfície terrestre 

(USGS, 2016). Segundo Câmara, Davis e Monteiro (2001), um MDS pode ser definido como 

uma representação matemática computacional de um fenômeno espacial, a partir de 

algoritmos e de um conjunto de pontos com coordenadas (x, y), em um referencial qualquer, 

com atributos (z), que descrevem a variação contínua de tal fenômeno sobre a superfície 

considerada. Para facilitar o entendimento dos modelos utilizados nesse trabalho, o termo 
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MDT foi adotado para as modelagens do relevo terrestre. O termo MDS foi utilizado para as 

modelagens do relevo e demais feições planimétricas, como vegetação, edificações e outras. E 

o termo MD-PBZPA foi adotado para a modelagem das superfícies limitadoras de obstáculos 

do PBZPA. 

Para a representação digital de uma superfície real é indispensável a elaboração e 

criação de um modelo digital, pois isso possibilita uma descrição mais fiel das características 

espaciais da superfície em questão. A partir dos modelos digitais é possível, por exemplo, 

calcular diretamente volumes e áreas, desenhar perfis e seções transversais, gerar mapas de 

declividade e aspecto e gerar perspectivas tridimensionais (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 

2001). Um modelo digital pode ser criado na forma de uma grade de pontos regulares ou 

irregulares. As estruturas de dados mais utilizadas na elaboração de modelos digitais são a 

grade regular e a rede triangular irregular (TIN – Triangular Irregular Network). 

O modelo digital gerado através da grade regular representa a superfície através de um 

poliedro de faces retangulares. Existem vários métodos de interpolação para geração de 

grades regulares a partir de dados amostrais; a utilização de cada método dependerá das 

características do fenômeno a ser modelado e da aplicação desejada (CÂMARA; DAVIS; 

MONTEIRO, 2001). 

A rede triangular irregular (TIN) é uma estrutura vetorial, com topologia do tipo arco-

nó, e representa a superfície através de um conjunto interligado de polígonos, construídos 

através da junção de pontos com valores conhecidos, em uma série de triângulos de faces 

irregulares (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Para cada vértice da face do triângulo 

são armazenadas suas coordenadas espaciais (x, y) e o valor do seu atributo (z). Em geral, os 

algoritmos utilizados para a geração da TIN fundamentam-se na triangulação de Delaunay, 

com restrição de região. O valor de atributo em qualquer ponto dentro da superfície pode ser 

estimado a partir das faces triangulares, por meio da utilização de interpoladores. Quanto mais 

equiláteras forem as faces triangulares, maior será a exatidão com que a superfície será 

descrita (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). 

Cada tipo de grade, regular e irregular, tem características peculiares e a escolha entre 

uma ou outra estrutura trazem vantagens e desvantagens ao usuário. Segundo Câmara, Davis e 

Monteiro (2001), para a representação da variação do terreno, as malhas triangulares são 

normalmente melhores, pois capturam a complexidade do relevo sem a necessidade de uma 

grande quantidade de dados; ao contrário das grades regulares que, devido à grade de 

amostragem fixa, apresentam dificuldade em se adaptar aos relevos que têm grandes variações 

altimétricas e, para a representação de terrenos uniformes, necessitam de grande redundância 
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de dados. As grades regulares são preferíveis na modelagem de variáveis geofísicas e nas 

operações de visualização tridimensional, pois proporcionam maior facilidade de manuseio 

computacional do que as malhas irregulares. 

A Figura 14 ilustra as superfícies geradas a partir da grade regular e da rede triangular 

irregular. E o Quadro 2 apresenta as principais diferenças entre os modelos de grade regular e 

de grade irregular. 

 

 

Figura 14 - Superfícies geradas a partir da grade regular (esquerda) e da TIN (direita). 

Fonte: Adaptado de Câmara, Davis e Monteiro (2001). 

 

Grade Regular (Matricial) Grade Irregular (Vetorial) 

Apresenta regularidade na distribuição espacial dos 

vértices das células do modelo. 

Não apresenta regularidade na distribuição espacial 

dos vértices das células do modelo. 

Os vértices dos retângulos são estimados a partir das 

amostras. 

Os vértices dos triângulos pertencem ao conjunto 

amostral. 

Apresenta problemas para representar superfícies com 

variações locais acentuadas (dificuldade em 

representar relevos complexos). 

Representa melhor superfícies não homogêneas com 

variações locais acentuadas (representa melhor relevos 

complexos). 

Estrutura de dados mais simples (facilita o manuseio e 

a conversão dos dados). 

Estrutura de dados mais complexa (dificuldade de 

manuseio dos dados). 

As relações topológicas entre os retângulos são 

explícitas. 

É necessário identificar e armazenar as relações 

topológicas entre os triângulos. 

Mais utilizado em aplicações qualitativas e para 

análises multiníveis no formato raster. 
Mais utilizado em aplicações quantitativas. 

Adequada para representar variáveis geofísicas e para 

a visualização 3D. 
Inadequada para visualização 3D. 

Quadro 2 – Principais diferenças entre os modelos de grade regular e de grade irregular. 

Fonte: Adaptado de Câmara, Davis e Monteiro (2001).   
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2.4. PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS DE PORTO ALEGRE 

 

 

As projeções cartográficas são sistemas que fazem a correspondência matemática entre 

os pontos de uma superfície tridimensional (modelo geométrico adotado para a Terra) com os 

de uma superfície bidimensional (mapa). Assim, para a elaboração de um mapa é necessário, 

primeiramente, estabelecer o sistema de projeção que fará tal correspondência. 

As projeções usualmente utilizadas (UTM, LTM, RTM, Gauss-Krüger) são derivadas 

da projeção Transversa de Mercator (TM). A concepção da projeção TM teve origem em 

1772, quando Johann Heinrich Lambert colocou o cilindro na posição transversa (SOUZA; 

GARNÉS, 2012). A projeção TM possui a propriedade de ser conforme, isto é, não deforma 

os ângulos, apresenta o elipsóide como superfície de referência, o cilindro na posição 

transversa como superfície de projeção e o contato do cilindro tangente à superfície (SOUZA; 

GARNÉS, 2012). 

As projeções derivadas da projeção TM são obtidas a partir da adoção de certas 

especificações; uma delas é a maneira com que se dá o contato do cilindro na superfície: 

tangente, apresentando uma linha de tangência, sobre a qual não há distorção linear 

(coeficiente de escala igual a um) ou secante, apresentando duas linhas de secância, sobre as 

quais também não há distorção linear. A forma de contato do cilindro (tangente ou secante) 

será determinada pela posição geográfica da área a ser mapeada, de modo a proporcionar a 

menor distorção linear. 

A projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), amplamente conhecida e 

utilizada no mundo todo, é uma das projeções derivadas da projeção TM. O sistema UTM foi 

utilizado em larga escala, pela primeira vez, na 2ª Guerra Mundial pelo Instituto de 

Cartografia do Exército Americano (MUNDOGEO, 2009). Em 1951 seu uso foi recomendado 

pela União Geodésica e Geofísica Internacional (UGGI) para ser aplicada em todo o mundo, 

sendo adotada, em 1955, como norma cartográfica brasileira para o mapeamento sistemático 

nacional (SOUZA; GARNÉS, 2012). A projeção UTM consiste em um sistema de 

coordenadas retangulares e permite a representação de grandes áreas da superfície terrestre 

sobre um plano, com pequenas deformações, pois possui a propriedade de ser conforme 

(MUNDOGEO, 2009). Apresenta como principais características: cilindro na posição 

transversa como superfície de projeção; 60 fusos UTM de 6 graus de amplitude em longitude; 

numeração dos fusos em concordância com a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo; 
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meridianos centrais com longitudes múltiplas de 6 graus; coeficiente de deformação no 

meridiano central do fuso igual a 0,9996 (SOUZA; GARNÉS, 2012). 

O sistema de projeção Gauss-Krüger, também conhecido como projeção Gauss-

Lambert, teve o seu desenvolvimento em 1822, quando Carl Friedrich Gauss fez refinamentos 

matemáticos na projeção TM, demonstrando que se tratava de um caso particular da teoria 

geral de Lambert da representação conforme de uma superfície sobre a outra (THOMAS, 

1952). Em 1912, Krüger completou o desenvolvimento desse sistema de projeção através da 

publicação de um trabalho abrangente sobre o tema intitulado “Konforme Abbildung des 

Erdellipsoids in der Ebene”. Tal projeção foi adotada em 1927 por toda a Alemanha, sendo 

chamada de projeção Gauss-Krüger (THOMAS, 1952). A projeção Gauss-Krüger é adequada 

para aplicações locais e apresenta como principais características: escala verdadeira e 

constante ao longo do meridiano central, ou seja, o cilindro é tangente nesse meridiano e o 

coeficiente de deformação é igual a um no meridiano central; fusos de 3 graus de amplitude 

em longitude; o equador e o meridiano central como linhas retas e os demais paralelos e 

meridianos como curvas complexas com concavidades voltadas, respectivamente, para o pólo 

e para o meridiano central (DEAKIN; HUNTER; KARNEY, 2010; SOUZA; GARNÉS, 

2012). 

Até junho de 2013 a PMPA adotava como legislação cartográfica o Decreto nº 8.353, 

de 18 de novembro de 1983. Este Decreto estabelecia o Sistema Cartográfico de Referência 

baseado na Comissão da Carta Geral do Brasil (SCR-CCG), e definido pelos seguintes 

parâmetros (PORTO ALEGRE, 2013a): 

 

I – Sistema Geodésico de Referência (SGR): Observatório da Comissão da 

Carta Geral; 

 

II – “Datum” altimétrico: Marégrafo de Imbituba/SC; e 

 

III – Projeção Cartográfica: Gauss-Krüger com os seguintes parâmetros: 

 

a) Meridiano Central (MC): 51º O; 

b) Fator de escala sobre o MC: K0 = 1; 

c) Latitude de origem: 0º (Linha do Equador); 

d) Falso Leste: 200.000 m; e 

e) Falso Norte: 5.000.000 m. 
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Em 2005, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou a 

Resolução nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Esta Resolução estabeleceu o Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realização do ano 2000, como o 

novo Sistema Geodésico de Referência (SGR) para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e 

para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN); e estipulou um prazo de dez anos para que os 

usuários de cartografia no Brasil adequassem suas bases de dados e seus métodos e 

procedimentos ao novo sistema (PORTO ALEGRE, 2013b). 

Apesar da projeção cartográfica Gauss-Krüger ser um sistema amplamente utilizado, 

os parâmetros do SGR Observatório da Comissão da Carta Geral não eram conhecidos, o que 

dificultava a conversão desse SGR para outros sistemas geodésicos de referência, gerando 

assim um isolamento dos produtos gerados no município (PORTO ALEGRE, 2013b). Além 

disso, é importante lembrar que o método de posicionamento utilizando receptores GNSS é 

adequado quando usado com Sistemas Geodésicos de Referência de concepção geocêntrica, 

como é o caso do SIRGAS2000; o SGR Observatório da Comissão da Carta Geral é de 

concepção topocêntrica, não sendo, portanto, apropriado para ser utilizado em conjunto com a 

tecnologia GNSS, apenas com os métodos de posicionamento clássicos. 

Assim, em junho de 2013, a PMPA, com o objetivo de se adequar ao novo SGB e de 

atualizar a legislação cartográfica do município, publicou o Decreto nº 18.315 de 11 de junho 

de 2013, que instituía um novo Sistema Cartográfico de Referência para Porto Alegre. Desde 

então, o Sistema Cartográfico de Referência de Porto Alegre (SCR-POA) é definido pelos 

seguintes parâmetros (PORTO ALEGRE, 2013a): 

 

I – Sistema Geodésico de Referência (SGR): SIRGAS2000; 

 

II – “Datum” altimétrico: Marégrafo de Imbituba/SC; e 

 

III – Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator para Porto Alegre (TM-

POA) com os seguintes parâmetros: 

 

a) Meridiano Central (MC): 51º O; 

b) Fator de escala sobre o MC: K0 = 0,999995; 

c) Latitude de origem: 0º (Linha do Equador); 

d) Falso Leste: 300.000 m; e 

e) Falso Norte: 5.000.000 m. 
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O sistema de projeção Gauss-Krüger inspirou a criação do sistema LTM (Local 

Transverso de Mercator) (SOUZA; GARNÉS, 2012). A projeção cartográfica TM-POA é 

uma LTM. Como o próprio nome diz, esse sistema é apropriado para situações locais, isto é, 

representar áreas pequenas. As principais características do sistema LTM são: fusos de um 

grau de amplitude em longitude; meridianos centrais a cada 30’; coeficiente de deformação no 

meridiano central igual a 0,999995 (SOUZA; GARNÉS, 2012). A projeção TM-POA, além 

de apresentar as características do sistema LTM, possui o cilindro secante à superfície de 

referência. 

Segundo Porto Alegre (2013b), diferentemente dos Sistemas Geodésicos de 

Referência, não existe normatização oficial para as projeções cartográficas em escalas 

maiores que 1:25.000. Assim, a projeção TM-POA foi adotada devido a esta melhor se 

adequar à realidade do município de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2013b). Dentro do 

município, a projeção TM-POA apresenta uma distorção linear pequena, isto é, uma distância 

de 1.000 metros medida em campo terá 999,995 metros quando representada nessa projeção. 

De forma análoga, essa mesma distância quando representada na projeção UTM apresentará 

999,600 metros (PORTO ALEGRE, 2013b), pois o município de Porto Alegre encontra-se 

localizado nas proximidades do meridiano 51º O, sendo este o meridiano central do fuso 

UTM 22S. Assim, nota-se que a projeção TM-POA é mais adequada para representar o 

município de Porto Alegre, pois apresenta uma distorção linear menor (0,5 cm sobre o 

meridiano central a cada 1.000 metros) quando comparada à distorção linear da projeção 

UTM (40 cm sobre o meridiano central a cada 1.000 metros). 

É importante mencionar que a projeção Gauss-Krüger adotada anteriormente por Porto 

Alegre também é adequada para representar o município. No entanto, a PMPA sentiu-se 

motivada a adotar uma nova projeção cartográfica para evitar possíveis confusões dos 

usuários da Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM) entre o antigo e o novo Sistema 

Cartográfico de Referência, os quais possuem concepções diferentes. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada nesse trabalho foi dividida em seis etapas, que compreendem 

desde o levantamento das informações bibliográficas e a aquisição dos dados espaciais 

necessários, a criação do SIG, as edições gráficas e textuais, a criação e edição de figuras 

explicativas, tabelas e gráficos, até a elaboração dos produtos cartográficos finais. As etapas 

são inter-relacionadas e algumas delas ocorreram de maneira simultânea para possibilitar a 

elaboração do estudo proposto em tempo hábil. A etapa de construção (pelo orientando) e 

revisão (pela orientadora) do Trabalho de Conclusão de Curso ocorreu concomitantemente 

com as demais etapas. 

A primeira etapa da metodologia consiste na pesquisa bibliográfica, na qual foi 

realizado o levantamento da bibliografia, que serviu de base a esse estudo. Durante essa etapa, 

foram reunidos textos e legislações (normas, decretos, portarias, etc.) pertinentes aos assuntos 

sobre o PBZPA, o AISF, o PDDUA, o SIG e às projeções cartográficas utilizadas pelo 

município de Porto Alegre. A segunda etapa compreende a aquisição dos dados espaciais 

referentes à área de estudo (lotes, edificações, eixos viários, MDT, MDS, ortofotos) e ao 

assunto desse trabalho (PBZPA, PDDUA), junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e a 

definição dos equipamentos e aplicativos utilizados na manipulação dos dados espaciais. A 

terceira e a quarta etapas compreendem, respectivamente, a modelagem dos dados espaciais e 

a elaboração do SIG. Na terceira etapa, são realizadas edições gráficas, conversões e 

processamentos para criação dos níveis de informação bi e tridimensionais utilizados nas 

análises espaciais em ambiente SIG. O detalhamento dos dados espaciais que compõem o 

SIG, bem como suas características é abordado na etapa quatro. A etapa cinco consiste na 

realização das análises espaciais, dentro do SIG, a partir do cruzamento dos níveis de 

informação obtidos na terceira etapa. Nessa etapa são realizados quatro tipos de análises 

espaciais: atribuição das informações altimétricas do MDT aos lotes; atribuição das 

informações altimétricas do MDS às edificações; comparação da altimetria dos lotes com a 

altimetria do PBZPA e comparação da altimetria das edificações com a altimetria do PBZPA, 

para detectar os lotes e as edificações (se houverem) atingidos pelas superfícies limitadoras do 

PBZPA e considerados críticos segundo o PBZPA. A última etapa da metodologia, etapa seis, 

consiste na apresentação dos resultados obtidos, os quais compreendem a quantificação das 

áreas atingidas e das consideradas críticas pelo PBZPA, os produtos cartográficos gerados e a 



51 

 

avaliação desses produtos, com a finalidade de determinar a qualidade (precisão) dos mesmos. 

A Figura 15 e o Quadro 3 ilustram, respectivamente, o fluxograma e o cronograma das etapas 

compreendidas na metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Fluxograma da Metodologia. 
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SIG 
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ETAPAS 
MAI/2016 JUN/2016 JUL/2016 AGO/2016 SET/2016 OUT/2016 NOV/2016 

1S 2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 5S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 5S 

Pesquisa 

Bibliográfica 
                               

Aquisição dos 

Dados Espaciais 
                               

Modelagem dos 

Dados Espaciais 
                               

Elaboração do SIG                                

Análises Espaciais                                

Avaliação dos 

Produtos Gerados 
                               

Elaboração do TCC                                

Finalização do TCC                                

Impressão do TCC 

para Avaliação 
                               

Quadro 3 – Cronograma da Metodologia. 
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3.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A área de estudo desse trabalho compreende a zona norte do município de Porto 

Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e é limitada pelas latitudes 29˚58’S e 30˚02’S 

e longitudes 51˚05’W e 51˚15’W. Essa região faz fronteira a leste com o Arroio Feijó e com o 

município de Alvorada, a oeste com o Lago Guaíba e com as ilhas do município de Porto 

Alegre, ao norte com os limites dos municípios de Canoas e Cachoeirinha, determinados pelo 

Rio Gravataí, e ao sul com alguns bairros do centro, centro-norte e leste do município de 

Porto Alegre. A localização da área de estudo pode ser visualizada na Figura 16. 

Segundo o Decreto 19.047, de 02 de junho de 2015, a Região Norte do município de 

Porto Alegre compreende as áreas do Norte, Eixo Baltazar, Nordeste, Noroeste, Humaitá-

Navegantes e das Ilhas. Essa região abrange uma extensão de 127,57 km², o que representa 

27,04% da área do município, e apresenta, segundo o censo demográfico de 2010, 146.211 

domicílios e uma população de 411.847 habitantes, o que corresponde a 29,22% da população 

do município (OBSERVAPOA, 2016). 
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Figura 16 - Localização da Área de Estudo. 
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3.2. MATERIAIS 

 

 

Os níveis de informação utilizados nesse trabalho consistem nas feições da base 

cartográfica na escala 1:1.000 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), resultantes 

do aerolevantamento do município realizado em 2009, e no nível de informação das 

superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo PBZPA. As feições da base 

cartográfica na escala 1:1.000 da PMPA (eixos viários, ortofotos, MDT, MDS, lotes e 

edificações), foram obtidas junto ao setor de Geoprocessamento, da Divisão de Obras e 

Projetos (DOP) do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre (DEP). E o nível de 

informação das superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo PBZPA foi obtido 

no sítio da Secretaria Municipal de Urbanismo de Porto Alegre (SMURB) (PORTO 

ALEGRE, 2016b). Os níveis de informação adquiridos estão apresentados no plano 

(bidimensional) e nos formatos tiff (ortofotos, MDT, MDS) e shapefile (lotes, edificações, 

PBZPA e eixos viários). 

 

 

3.2.1. Lotes e Edificações 

 

 

As informações dos lotes e das edificações do município foram obtidas junto ao setor 

de Geoprocessamento da DOP/DEP. Esses níveis de informação estão associados ao SGR 

SIRGAS2000 e são representados na projeção cartográfica TM-POA, conforme estabelecido 

pelo Decreto nº 18.315 da PMPA. Tais níveis de informação são provenientes da base 

cartográfica na escala 1:1.000 da PMPA, resultantes da restituição do aerolevantamento do 

município realizado em 2009. 

Os níveis de informação dos lotes e das edificações são arquivos vetoriais, no formato 

shapefile, ambos representados pela primitiva gráfica polígono. Esses níveis de informação 

trazem, como atributos, as seguintes informações: setor a que pertence, testada, perímetro e 

área. Para a criação do SIG, os níveis de informação dos lotes e das edificações passaram por 

alguns procedimentos, através do uso de ferramentas de edição SIG; tais procedimentos serão 

detalhados na seção 3.3.1. 

As Figuras 17 e 18 ilustram, respectivamente, os lotes (em magenta) e os lotes com as 

edificações (em azul) de uma região localizada nas proximidades do AISF. 
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Figura 17 - Lotes de uma região nas proximidades do AISF. 

 

 

 

Figura 18 - Lotes com as edificações de uma região nas proximidades do AISF. 
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3.2.2. MDT e MDS 

 

 

As informações altimétricas da área de estudo foram obtidas junto ao setor de 

Geoprocessamento da DOP/DEP. A altimetria está apresentada na forma de dois tipos de 

modelos digitais: MDT (Modelo Digital de Terreno) e MDS (Modelo Digital de Superfície). 

Ambos os modelos digitais estão associados ao SGR SIRGAS2000 e ao datum vertical 

Marégrafo de Imbituba/SC e são representados na projeção cartográfica TM-POA, conforme 

estabelecido pelo Decreto nº 18.315 da PMPA. O MDT e o MDS são provenientes da base 

cartográfica na escala 1:1.000 da PMPA, resultantes do aerolevantamento do município 

realizado em 2009. 

Estes modelos digitais estão representados computacionalmente na estrutura matricial 

(raster), no formato tiff, por meio de uma malha regular de pixels com resolução espacial de 

um metro. O MDT representa as informações altimétricas do relevo terrestre e o MDS, além 

do relevo, representa as informações altimétricas das demais feições planimétricas, como 

vegetação, edificações e outras O MDT e o MDS estão divididos, segundo a articulação 

1:5.000 da PMPA, em 110 e 115 arquivos raster, respectivamente. Neste trabalho, para o 

recobrimento da área de estudo, foram utilizados 38 arquivos do MDT e 39 arquivos do MDS. 

As Figuras 19 e 20 ilustram, respectivamente, o MDT e o MDS de uma região 

localizada no entorno do AISF. Na Figura 21 pode-se visualizar um detalhe do MDS. 

 

 

Figura 19 - MDT de uma região no entorno do AISF. 
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Figura 20 - MDS de uma região no entorno do AISF. 

 

 

 

Figura 21 - Detalhe do MDS. 
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3.2.3. PBZPA 

 

 

A aquisição das informações que descrevem, delimitam e definem o PBZPA do AISF 

completam o conjunto dos dados indispensáveis ao desenvolvimento desse trabalho. A 

Portaria DECEA nº 22/ICA, de 14 de julho de 2015, que estabelece o PBZPA do AISF, a 

planta do PBZPA do AISF, o arquivo kmz do PBZPA do AISF e o nível de informação, em 

formato shapefile, do PBZPA do AISF fornecem os elementos necessários para a elaboração 

do modelo digital das superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo PBZPA 

(MD-PBZPA) da área de estudo. 

A planta do PBZPA do AISF consiste no Anexo IV da Portaria DECEA nº 22/ICA, de 

14 de julho de 2015. O Anexo IV, em formato pdf, bem como o arquivo kmz do PBZPA do 

AISF e o texto da Portaria (em formato pdf) são disponibilizados no Portal AGA na página 

eletrônica do DECEA (DECEA, 2016). 

A planta do PBZPA do AISF foi elaborada pelo Segundo Centro Integrado de Defesa 

Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II), em junho de 2015, e apresenta o 

PBZPA na escala 1:60.000. As informações constantes nessa planta são apresentadas na 

projeção cartográfica UTM e estão referenciadas ao SGR WGS84 e ao datum vertical 

Marégrafo de Imbituba/SC. A Figura 22 apresenta uma visão geral da planta do PBZPA do 

AISF. 

O nível de informação, em formato shapefile, do PBZPA do AISF, obtido no sítio da 

SMURB, é um arquivo vetorial do tipo polígono, apresentado na projeção cartográfica TM-

POA e referenciado ao SGR SIRGAS2000. Este nível de informação contém, como atributos, 

informações extremamente relevantes para as análises espaciais e para a criação do modelo 

digital do PBZPA (MD-PBZPA) da área de estudo, são elas: tipo da superfície limitadora; 

descrição das superfícies limitadoras do PBZPA (Faixa de Pista, Superfície de 

Aproximação/Transição, Superfície de Aproximação, Superfície Horizontal Interna, 

Superfície Cônica, Superfície Horizontal Externa, Superfície de 

Aproximação\Decolagem\Transição e Área Não Atingida); local (Aeroclube, Aeroporto e 

Heliponto) e a altitude máxima permitida para o imóvel inserido em cada superfície 

limitadora do PBZPA. A Figura 23 ilustra o nível de informação do PBZPA do AISF e a 

Figura 24 traz um detalhe da Superfície Cônica (em verde). 
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Para a elaboração do MD-PBZPA da área de estudo, o nível de informação do PBZPA 

do AISF passou por alguns procedimentos, através do uso de ferramentas de edição SIG. Tais 

procedimentos serão detalhados na seção 3.3.1. 

 

 

Figura 22 - Visão geral da planta do PBZPA do AISF. 

Fonte: DECEA (2016). 

 

 

Figura 23 - Nível de informação do PBZPA do AISF. 
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Figura 24 - Detalhe da Superfície Cônica (em verde). 

 

 

3.2.4. Ortofotos e Eixos Viários 

 

 

Além dos níveis de informação apresentados, foram utilizados outros níveis de 

informação para apoiar as representações temáticas e tridimensionais elaboradas nesse 

trabalho. Estes níveis de informação adicionais são as ortofotos e os eixos viários da área de 

estudo. 

As ortofotos e os eixos viários da área de estudo foram obtidos junto ao setor de 

Geoprocessamento da DOP/DEP. Esses níveis de informação estão associados ao SGR 

SIRGAS2000 e são representados na projeção cartográfica TM-POA, conforme estabelecido 

pelo Decreto nº 18.315 da PMPA. As ortofotos compreendem os produtos resultantes do 

aerolevantamento do município realizado em 2009 e o nível de informação dos eixos viários é 

proveniente da base cartográfica na escala 1:1.000 da PMPA, a qual é resultante da restituição 

desse aerolevantamento. 

As ortofotos são arquivos matriciais, no formato tiff, representados por uma malha 

regular de pixels com resolução espacial de 12,5 cm e resolução radiométrica de 8 bits. Para o 
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recobrimento da área de estudo desse trabalho foram necessárias 39 das 115 ortofotos, que 

cobrem o município de Porto Alegre. 

Os eixos viários consistem em linhas imaginárias localizadas no centro das caixas 

viárias (ou pistas de rolamento). O nível de informação dos eixos viários é um arquivo 

vetorial do tipo linha, no formato shapefile, que traz, como atributos, informações importantes 

para localização, como: nome e categoria (avenida, rua, travessa, beco, etc.) do logradouro, 

extensão da via e numeração inicial e final dos segmentos de eixos viários. 

A Figura 25 ilustra uma fração de uma das ortofotos que compõem a área de estudo, e 

a Figura 26 traz um detalhe desta ortofoto. Já na Figura 27 pode-se visualizar uma 

representação para o nível de informação dos eixos viários. 

 

 

 

Figura 25 - Fração de uma das ortofotos que compõem a área de estudo. 
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Figura 26 - Detalhe da ortofoto. 

 

 

 

Figura 27 - Representação do nível de informação dos eixos viários. 
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3.2.5. Equipamento e Aplicativo Utilizados 

 

 

Para ser possível o desenvolvimento desse trabalho, foi necessária a utilização 

integrada de equipamento de informática (hardware) e aplicativo (software) específico. O 

equipamento usado foi um notebook SAMSUNG, cujo sistema apresenta um processador 

Intel Core i3, memória RAM de 4 GB, sistema operacional de 64 Bits e disco rígido bi 

particionado de 500 GB. Em conjunto com esse equipamento foi utilizado o aplicativo 

ArcGIS 10, da empresa americana ESRI, o qual consiste em um robusto pacote de aplicativos 

e ferramentas SIG para criação, edição e análise de informações espaciais em ambiente SIG. 

Este aplicativo foi escolhido devido apresentar uma gama de possibilidades no tratamento de 

dados espaciais, ser um software muito empregado no mercado de trabalho, além de sua 

operação ser intuitiva e amigável. 

 

 

3.3. MÉTODOS 

 

 

Após a etapa de aquisição dos dados espaciais referentes à área de estudo e ao assunto 

desse trabalho, bem como da definição do equipamento e aplicativo utilizados para a 

manipulação dos dados espaciais, parte-se para os processos adotados no desenvolvimento 

desse trabalho. Os métodos adotados consistem na terceira etapa da metodologia denominada 

“Modelagem dos Dados Espaciais”. Nessa etapa são realizadas edições gráficas, conversões e 

processamentos para criação dos níveis de informação bi e tridimensionais utilizados para as 

análises espaciais em ambiente SIG, realizadas na quinta etapa e abordadas no capítulo 3.5. 

As edições, conversões e processamentos compreendem, entre outros, o recorte de níveis de 

informação, a conversão entre estruturas de dados, a união de arquivos, a associação de 

atributos numéricos, a geração de rampas nas superfícies limitadoras de obstáculos e a 

elaboração do modelo digital do PBZPA, chamado MD-PBZPA. 

A Figura 28 ilustra os procedimentos envolvidos nesse trabalho para a modelagem dos 

dados espaciais. 
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RECORTE DOS NÍVEIS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSÃO ENTRE ESTRUTURAS DE DADOS, UNIÃO DE ARQUIVOS E 

ASSOCIAÇÃO DE ATRIBUTOS NUMÉRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAÇÃO DAS RAMPAS NAS SUPERFÍCIES DO PBZPA 

E ELABORAÇÃO DO MD-PBZPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Procedimentos envolvidos para a modelagem dos dados espaciais. 
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3.3.1. Modelagem dos Dados Espaciais 

 

 

A modelagem dos dados iniciou pelo recorte dos níveis de informação dos lotes, das 

edificações, do PBZPA do AISF e dos eixos viários para a área de estudo desse trabalho. Para 

o recorte desses níveis de informação utilizou-se a ferramenta Clip do ArcGIS. Essa 

ferramenta possibilita extrair feições de um nível de informação (arquivo de entrada) que se 

sobrepõem ao nível de informação que contém o contorno da área de interesse (nível de 

informação de corte). O resultado gerado consiste em um novo nível de informação com as 

feições desejadas. Assim, nesse trabalho, os arquivos de entrada (níveis de informação que 

continham as feições a serem extraídas) foram os lotes, as edificações, o PBZPA do AISF e os 

eixos viários e o nível de informação de corte consistiu no limite da área de estudo. Após esse 

procedimento, obtiveram-se os níveis de informação com somente as feições pertencentes à 

área de estudo desse trabalho dos lotes, das edificações, do PBZPA do AISF e dos eixos 

viários. A Figura 29 ilustra o limite da área de estudo (em vermelho) sobreposto ao nível de 

informação dos lotes (em azul) e a Figura 30 ilustra os resultados obtidos após o 

procedimento de recorte dos níveis de informação. 

 

 

Figura 29 - Limite da área de estudo (em vermelho) e lotes (em azul). 
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Figura 30 - Níveis de informação recortados para a área de estudo. 

 

 

Após o recorte dos níveis de informação, foram gerados, a partir da modelagem dos 

arquivos do MDT e do MDS, os níveis de informação com geometria polígono da altimetria 

da área de estudo. A solução encontrada para atingir esse objetivo consistiu na aplicação 

combinada de várias ferramentas SIG de criação e edição de dados do software ArcGIS. 

Primeiramente, foi realizada a conversão dos 38 arquivos do MDT e dos 39 arquivos 

do MDS do tipo raster para TIN (Figuras 31 e 32), através da ferramenta Raster to TIN. Essa 

ferramenta faz a conversão entre os dados considerando o método de triangulação de 

Delaunay. Em seguida, os arquivos TIN gerados (38 arquivos referentes ao MDT e 39 

arquivos referentes ao MDS) foram transformados em arquivos vetoriais de polígonos 

(Figuras 33 e 34), através da ferramenta TIN Triangle. Tal ferramenta transforma os 

triângulos do arquivo TIN em polígonos (triângulos), gerando um arquivo de saída do tipo 

polígono com a informação do aspecto e da declividade do terreno na unidade grau ou 

porcentagem. Assim, foram obtidos 38 arquivos com geometria de polígono que representam 

a altimetria do relevo da área de estudo e 39 arquivos com geometria de polígono que 

representam a altimetria do relevo e das feições planimétricas existentes (edificações, 

vegetação e outras) da área de estudo. 
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Figura 31 - Conversão do MDT de raster (esquerda) para TIN (direita). 

 

 

Figura 32 - Conversão do MDS de raster (esquerda) para TIN (direita). 
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Figura 33 - Arquivo TIN do MDT (esquerda) convertido em arquivo vetorial de polígonos (direita). 

 

 

 

Figura 34 - Arquivo TIN do MDS (esquerda) convertido em arquivo vetorial de polígonos (direita). 
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Após, foram atribuídas as informações altimétricas dos arquivos TIN aos arquivos de 

polígonos referentes ao MDT e ao MDS, por meio da ferramenta Add Z Information. Essa 

ferramenta examina cada nível de informação tridimensional (arquivo de entrada) e adiciona 

as propriedades, que forem selecionadas, como atributos ao arquivo de entrada; as opções de 

saída variam de acordo com o tipo do arquivo de entrada. As opções oferecidas como 

propriedades a serem atribuídas como atributos aos níveis de informação de entrada foram: 

altitude mínima, altitude máxima, altitude média, comprimento 3D, mínima declividade, 

máxima declividade, declividade média e contagem de vértice. Dessas opções, foram 

selecionadas as propriedades de altitude mínima e altitude máxima para compor os atributos 

dos 38 arquivos de polígonos referentes ao MDT e a propriedade de altitude máxima para 

compor os atributos dos 39 arquivos de polígonos referentes ao MDS. As informações 

altimétricas como atributos de um dos arquivos de polígonos do MDT e de um dos arquivos 

de polígonos do MDS podem ser visualizadas, respectivamente, nas Figuras 35 e 36. 

 

 

Figura 35 - Altitudes mínimas e máximas como atributos de um dos arquivos de polígonos do MDT. 

 



71 

 

 

Figura 36 - Altitudes máximas como atributos de um dos arquivos de polígonos do MDS. 

 

 

Após a atribuição das informações altimétricas aos 38 arquivos de polígonos 

referentes ao MDT e aos 39 arquivos de polígonos referentes ao MDS, foi realizada a junção 

desses arquivos em níveis de informação, de geometria polígono, que abrangiam toda a área 

de estudo. Para isso, foi utilizada a ferramenta Merge. Tal ferramenta possibilita combinar 

vários arquivos de entrada do mesmo tipo (que podem ser feições do tipo ponto, linha ou 

polígono ou tabelas) em um único e novo nível de informação. Nesse momento, os 38 

arquivos de polígonos referentes ao MDT foram unidos em um único nível de informação 

(Figura 37). Já os 39 arquivos de polígonos referentes ao MDS foram unidos em cinco níveis 

de informação, que estão representados na Figura 38 pelas cores verde, vermelho, azul, rosa e 

amarelo, as quais correspondem, respectivamente, os níveis de informação 1, 2, 3, 4 e 5. A 

junção dos arquivos referentes ao MDS em um único nível de informação, como foi feito para 

os arquivos referentes ao MDT, não foi realizada porque um nível de informação único, 

resultante da junção desses 39 arquivos, ficaria muito grande e pesado para ser submetido aos 

processamentos posteriores, tornando inviável sua manipulação. Assim, preferiu-se unir esses 

arquivos em cinco níveis de informação. 
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Figura 37 - Junção dos 38 arquivos de polígonos do MDT em um único nível de informação. 

 

 

 

Figura 38 - Junção dos 39 arquivos de polígonos do MDS em cinco níveis de informação. 
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Analisando a Figura 37 percebe-se que houve mais triangulações nas regiões mais 

planas da área de estudo do que nas acidentadas. Isso ocorre devido às áreas mais planas 

(porção norte e nordeste da área de estudo) serem regiões menos edificadas e com maior 

presença de solo exposto (menor densidade de vegetação). No MDT, como são removidas as 

camadas de edificações e da vegetação, não se tem observação nessas áreas; o dado que cobre 

essas áreas com edificação e vegetação é resultante de interpolação. Assim, nas regiões em 

que há mais informações do terreno (áreas menos edificadas e com menor presença de 

vegetação), tem-se maior número de triangulações. De forma análoga, no MDS, ao se analisar 

a Figura 38, percebe-se que as regiões mais edificadas (porções norte, sul e sudeste) e que 

apresentam maior densidade de vegetação (porção oeste e ilhas) são as áreas que apresentam 

maior número de triangulações. 

 

Por fim, foi realizada a modelagem do nível de informação do PBZPA do AISF da 

área de estudo, desenhando a pista do aeroporto, gerando as rampas da Superfície de 

Aproximação – Seção 2, da Superfície de Aproximação/Transição – Seção 1 e da Faixa de 

Pista, que não constam desenhadas no shapefile do PBZPA do AISF, e o modelo digital desse 

nível de informação (MD-PBZPA). Para a criação das rampas observaram-se as informações 

constantes na Portaria DECEA nº 22/ICA, as quais podem ser verificadas no Anexo B desse 

trabalho. A geração das rampas foi feita no software AutoCAD Map, por esse programa 

apresentar grande potencial de manipulação gráfica e oferecer amplas possibilidades de 

ferramentas de desenho, proporcionando assim maior facilidade na criação das rampas em 

ambiente CAD. Para isso, realizou-se, primeiramente, a conversão do arquivo shapefile do 

PBZPA do AISF para um arquivo CAD (DWG), através da ferramenta Export to CAD do 

ArcGIS. Em ambiente CAD, foram mantidas apenas as superfícies que receberam as rampas, 

as demais foram excluídas do arquivo. As rampas desenhadas consistem em vários polígonos 

desenhados lado a lado. Após a criação das rampas nas superfícies, voltou-se para o ambiente 

SIG para juntar as superfícies com rampas às demais superfícies existentes do shapefile do 

PBZPA do AISF, através da ferramenta Append. Essa ferramenta possibilita unir feições de 

um nível de informação com as feições de outro nível de informação já existente. Assim, as 

feições do nível de informação que contém as rampas das superfícies limitadoras foram 

agregadas ao nível de informação do PBZPA do AISF já existente. Na sequência, foram 

preenchidos os atributos das superfícies geradas, sendo que para o campo “ALTITUDE” 

foram atribuídas as altitudes médias de cada rampa. Nas Figuras 39 e 40 pode-se visualizar, 
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respectivamente, uma representação 2D e outra 3D do nível de informação do PBZPA do 

AISF para a área de estudo, após a modelagem do mesmo. 

 

 

 

Figura 39 - Representação 2D do nível de informação do PBZPA do AISF para a área de estudo. 

 

 

 

Figura 40 - Representação 3D do nível de informação do PBZPA do AISF para a área de estudo. 
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Para a geração do modelo digital das superfícies imaginárias tridimensionais 

estabelecidas pelo PBZPA (MD-PBZPA) da área de estudo foi utilizada a ferramenta Create 

TIN. Essa ferramenta possibilita criar um modelo digital de rede triangular irregular (TIN) a 

partir de um nível de informação que contém feições altimétricas. Deve-se, no entanto, 

informar qual o campo de atributo que contém as informações de altitude e o método de 

triangulação desejado. Neste trabalho, o nível de informação que contém as feições 

altimétricas consistiu no PBZPA do AISF da área de estudo, o campo de atributo que contém 

as informações de altitude consistiu no campo “ALTITUDE” e o método de triangulação 

adotado foi o método hard line. Existem vários métodos de triangulação disponíveis nessa 

ferramenta e o método hard line foi escolhido para garantir que as informações fornecidas 

pelo nível de informação não fossem alteradas pela triangulação. Na Figura 41 pode-se 

visualizar uma representação do MD-PBZPA do AISF gerado para a área de estudo. 

 

 

 

Figura 41 - Representação do MD-PBZPA do AISF para a área de estudo. 

 

 

 

  



76 

 

3.4. ELABORAÇÃO DO SIG 

 

 

Nesse capítulo são detalhados os dados espaciais que compõem o SIG. O SIG 

elaborado nesse trabalho tem o objetivo de representar a zona norte do município de Porto 

Alegre quanto a sua altimetria, observando o limite altimétrico estabelecido pelas superfícies 

limitadoras do PBZPA. Os dados espaciais da área de estudo que compõem esse SIG são 

referentes aos lotes, edificações, eixos viários e altimetria; ao PBZPA do AISF e ao seu 

modelo digital (MD-PBZPA); às ortofotos; e aos modelos digitais do terreno (MDT) e de 

superfície (MDS). Todos os dados espaciais estão associados ao SGR SIRGAS2000 e são 

representados na projeção cartográfica TM-POA. Nos itens 3.4.1 a 3.4.6 são detalhados os 

atributos e as características dos dados espaciais, obtidos na etapa de modelagem, e no item 

3.4.7 são citados os níveis de informação resultantes da etapa das análises espaciais, que 

também fazem parte do SIG. Os atributos e as características dos níveis de informação obtidos 

na etapa das análises espaciais são apresentados nos itens 3.5.1 a 3.5.4. 

 

 

3.4.1. Nível de informação dos Lotes 

 

 

Consiste no shapefile “LOTES_ZN”, de geometria polígono, dos lotes pertencentes à 

zona norte do município de Porto Alegre. Possui como atributos: 

 

 TESTADA: medida em metros da testada do lote. 

 PERIMETRO: medida em metros do perímetro do lote. 

 AREA: medida em metros quadrados da área do lote. 

 SETOR_SMF: número do setor da SMF, ao qual o lote pertence. 

 

As Figuras 42 e 43 ilustram, respectivamente, o nível de informação dos lotes e os 

seus atributos. 
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Figura 42 - Nível de informação dos Lotes. 

 

 

 

Figura 43 - Atributos do nível de informação dos Lotes. 
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3.4.2. Nível de informação das Edificações 

 

 

Consiste no shapefile “EDIFICACAO_ZN”, de geometria polígono, das edificações 

pertencentes à zona norte do município de Porto Alegre. Possui como atributos: 

 

 SETOR_SMF: número do setor da SMF, ao qual a edificação pertence. 

 PERIMETRO: medida em metros do perímetro da edificação. 

 AREA: medida em metros quadrados da área da edificação. 

 

As Figuras 44 e 45 ilustram, respectivamente, o nível de informação das edificações e 

os seus atributos. 

 

 

 

Figura 44 - Nível de informação das Edificações. 
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Figura 45 - Atributos do nível de informação das Edificações. 

 

 

3.4.3. Nível de informação da Altimetria 

 

 

O nível de informação da altimetria referente ao relevo da zona norte do município de 

Porto Alegre consiste no shapefile “MDT_POLIG” e o nível de informação da altimetria 

referente ao relevo e às demais feições planimétricas (edificações e vegetação) da área de 

estudo consiste nos shapefiles “MDS_POLIG_1”, “MDS_POLIG_2”, “MDS_POLIG_3”, 

“MDS_POLIG_4” e “MDS_POLIG_5”. Todos os níveis de informação da altimetria 

apresentam geometria de polígono. O shapefile “MDT_POLIG” possui como atributos: 

 

 Slope_Pct: declividade do terreno em porcentagem. 

 Z_Min: altitude mínima do terreno. 

 Z_Max: altitude máxima do terreno. 

 

 



80 

 

Os shapefiles “MDS_POLIG_1”, “MDS_POLIG_2”, “MDS_POLIG_3”, 

“MDS_POLIG_4” e “MDS_POLIG_5” possuem como atributo apenas o Z_Max, que 

corresponde às altitudes máximas das edificações. Nas Figuras 37 e 38, já apresentadas, pode-

se visualizar, respectivamente, os níveis de informação da altimetria referente ao relevo e aos 

elementos existentes acima deste. E, nas Figuras 46 e 47 podem-se visualizar, 

respectivamente, os atributos do nível de informação “MDT_POLIG” e do nível de 

informação “MDS_POLIG_1”. 

 

 

 

Figura 46 - Atributos do nível de informação MDT_POLIG. 
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Figura 47 - Atributos do nível de informação MDS_POLIG_1. 

 

 

3.4.4. Nível de informação do PBZPA do AISF 

 

 

Consiste no shapefile “PBZPA_AISF_ZN”, de geometria polígono, das superfícies 

limitadoras estabelecidas pelo PBZPA para a zona norte do município de Porto Alegre. Possui 

como atributos: 

 

 TIPO: tipo da superfície limitadora; varia de 1 a 5 (1 = Faixa de Pista e Superfície de 

Aproximação/Transição; 2 = Superfície de Aproximação; 3 = Superfície Horizontal 

Interna; 4 = Superfície Cônica; 5 = Superfície Horizontal Externa). 

 DESCRIÇÃO: nome da superfície limitadora (Faixa de Pista; Superfície de 

Aproximação/Transição; Superfície de Aproximação; Superfície Horizontal Interna; 

Superfície Cônica; Superfície Horizontal Externa). 

 LOCAL: local que as superfícies limitadoras fazem referência (Aeroporto; Heliponto). 

 OBS: informações a serem observadas à respeito do imóvel inserido nas superfícies 

limitadoras. 

 MENSAGEM: informação da altitude máxima permitida para o imóvel inserido em cada 

superfície limitadora e da legislação vigente. 
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 ALTITUDE: altitude média permitida para o imóvel inserido nas superfícies limitadoras 

da Faixa de Pista, da Superfície de Aproximação/Transição - Seção 1 e da Superfície de 

Aproximação – Seção 2 e altitude máxima permitida para o imóvel inserido nas 

superfícies limitadoras Superfície Aproximação – Seção Horizontal, Superfície Cônica, 

Superfície Horizontal Interna e Superfície Horizontal Externa. 

 

Nas Figuras 39 e 40, já apresentadas, pode-se visualizar, respectivamente, o nível de 

informação das superfícies limitadoras estabelecidas pelo PBZPA para a área de estudo em 

2D e 3D. A Figura 48 ilustra os atributos de uma das superfícies limitadoras. 

 

 

 

Figura 48 - Atributos de uma das superfícies limitadoras estabelecidas pelo PBZPA. 

 

 

 



83 

 

3.4.5. Nível de informação dos Eixos Viários 

 

 

Consiste no shapefile “EIXO_RUAS_ZN”, de geometria linha, dos logradouros da 

zona norte do município de Porto Alegre. Possui como atributos: 

 

 NRIMPINI: número ímpar inicial dos segmentos de eixos viários. 

 NRIMPFIN: número ímpar final dos segmentos de eixos viários. 

 NRPARINI: número par inicial dos segmentos de eixos viários. 

 NRPARFIN: número par final dos segmentos de eixos viários. 

 CDIDELOG: código do logradouro. 

 NMIDELOG: nome do logradouro. 

 CDIDECAT: código de categoria do logradouro (Exemplos: AC = Acesso; AV = 

Avenida; BC = Beco; DIR = Diretriz; EST/ESTR = Estrada; PCA = Praça; PRQ = Parque; 

R = Rua; TRAV = Travessa; etc.). 

 NMIDEPRE: preposições dos nomes de logradouros (Exemplo: DOS - AV DOS 

ESTADOS). 

 EXTENSAO: extensão do logradouro ou de segmento deste. 

 

As Figuras 49 e 50 ilustram, respectivamente, o nível de informação dos eixos viários 

e seus atributos. 
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Figura 49 - Nível de informação dos Eixos Viários. 

 

 

 

Figura 50 - Atributos do nível de informação dos Eixos Viários. 
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3.4.6. Ortofotos e Modelos Digitais 

 

 

As ortofotos consistem em 39 arquivos, de formato tiff, que recobrem a área de estudo. 

Os modelos digitais consistem no Modelo Digital de Terreno (MDT_ZN) e no Modelo Digital 

de Superfície (MDS_ZN) da zona norte do município e no Modelo Digital do PBZPA (MD-

PBZPA) do AISF para a área de estudo. O MDT_ZN consiste em 38 arquivos de formato tiff 

e o MDS_ZN em 39 arquivos de formato tiff. O MD-PBZPA consiste em um modelo digital, 

de estrutura vetorial, gerado a partir de uma rede triangular irregular (TIN). Na Figura 41, já 

apresentada, pode-se visualizar o MD-PBZPA do AISF para a área de estudo e nas Figuras 

51, 52 e 53 podem-se visualizar, respectivamente, as ortofotos, o MDT_ZN e o MDS_ZN da 

área de estudo. 

 

 

 

Figura 51 - Ortofotos da área de estudo. 
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Figura 52 - MDT da área de estudo. 

 

 

 

Figura 53 - MDS da área de estudo. 
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3.4.7. Níveis de informação resultantes das Análises Espaciais 

 

 

Os níveis de informação obtidos na etapa das análises espaciais consistem nos 

shapefiles “LOTES_ZN_ALTIMETRIA”, “EDIFICACAO_ZN_ALTIMETRIA”, 

“LOTES_ZN_ALTIM_PBZPA” e “EDIFIC_ZN_ALTIM_PBZPA”, todos de geometria 

polígono. Os primeiros níveis de informação (“LOTES_ZN_ALTIMETRIA” e 

“EDIFICACAO_ZN_ALTIMETRIA”) consistem nos lotes e nas edificações da área de 

estudo com informação altimétrica associada; aos lotes foram atribuídas as informações de 

altimetria do relevo (altitudes máximas e mínimas), obtidas no MDT da área de estudo, e às 

edificações foram atribuídas as informações de altimetria das edificações (altitudes máximas), 

obtidas no MDS da área de estudo. E os níveis de informação 

“LOTES_ZN_ALTIM_PBZPA” e “EDIFIC_ZN_ALTIM_PBZPA” consistem, 

respectivamente, nos lotes e nas edificações da área de estudo segmentados segundo as 

superfícies limitadoras do PBZPA e com os atributos dessas superfícies limitadoras 

associados; aos lotes e às edificações com informação altimétrica, foram atribuídas as 

informações das superfícies limitadoras do PBZPA do AISF para a área de estudo. Nos itens 

3.5.1 a 3.5.4 são apresentados os níveis de informação resultantes das análises espaciais, bem 

como seus respectivos atributos. 
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3.5. ANÁLISES ESPACIAIS 

 

 

Nesse capítulo são descritas as análises espaciais realizadas a partir do cruzamento dos 

níveis de informação da altimetria, dos lotes, das edificações e do PBZPA do AISF obtidos no 

capítulo de modelagem dos dados espaciais. Para analisar comparativamente os lotes e as 

edificações da área de estudo com o PBZPA do AISF foi preciso, primeiramente, definir as 

altitudes de cada lote e edificação, para então ser possível comparar a altimetria desses níveis 

de informação com a altimetria das superfícies do PBZPA do AISF. Para tanto, é importante 

observar a relação espacial existente entre as feições dos lotes e das edificações com a 

altimetria. A relação espacial entre essas feições com a altimetria é garantida pelos elementos 

comuns a esses níveis de informação. Um elemento comum aos níveis de informação é a 

referência espacial, a qual é definida pelo SGR, pelo sistema de projeção, pela tolerância e 

pelo domínio. O SGR e o sistema de projeção localizam as feições no espaço; a tolerância 

estabelece como a resolução deve ser tratada, e esta informa a menor dimensão possível de ser 

identificada; e o domínio, por sua vez, se refere à representação espacial (x, y, z) dos atributos 

das feições. 

Como os níveis de informação dos lotes, das edificações e do PBZPA, bem como as 

informações altimétricas do MDT e do MDS encontram-se em formato digital, compatível 

com o aplicativo SIG adotado, e estão associados ao mesmo SGR (SIRGAS2000) e 

representados na mesma projeção cartográfica (TM-POA), já fica estabelecida uma relação 

espacial entre esses níveis de informação. A resolução foi determinada em função da 

resolução dos modelos digitais, que é de um metro, a representação gráfica das feições no SIG 

foi considerada no domínio bidimensional (x, y) e a altitude (z) como um atributo da feição. 

Além disso, outro elemento garantidor da relação espacial entre os níveis de informação é a 

geometria de polígono, comum a todos os níveis de informação, a qual estabelece a relação 

geométrica entre as feições. 

As análises espaciais iniciaram pelos níveis de informação dos lotes e da altimetria 

referente ao MDT, com a finalidade de atribuir aos lotes da área de estudo as informações 

altimétricas do nível de informação da altimetria. Após, de forma similar ao realizado com o 

nível de informação dos lotes, foi feita a análise espacial entre o nível de informação das 

edificações com o nível de informação da altimetria referente ao MDS, com a finalidade de 

atribuir às edificações da área de estudo as informações altimétricas do nível de informação 

da altimetria. Com os lotes e as edificações associados a suas respectivas informações 
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altimétricas, foram realizadas as análises espaciais entre a altimetria dos lotes e das 

edificações com a altimetria do PBZPA do AISF para identificar os lotes e as edificações (se 

houverem) atingidos pelas superfícies limitadoras do PBZPA. A Figura 54 ilustra os 

procedimentos envolvidos nesse trabalho para a realização das análises espaciais entre os 

níveis de informação dos lotes, das edificações, da altimetria e do PBZPA do AISF. 

 

ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES ALTIMÉTRICAS      COMPARAÇÃO ENTRE ALTIMETRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Procedimentos envolvidos nas análises espaciais entre os níveis de informação. 
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3.5.1. Atribuição das Informações Altimétricas aos Lotes 

 

 

Com a altimetria do terreno da área de estudo e o nível de informação dos lotes 

representados pela mesma geometria de polígono, pode-se associar espacialmente, através da 

ferramenta Identity, as informações altimétricas (altitudes máximas e mínimas) aos lotes. Essa 

associação baseia-se na relação espacial existente entre as feições e tem a finalidade de 

garantir que cada lote existente na área de estudo receba as respectivas informações 

altimétricas. 

A ferramenta Identity permite atribuir a um nível de informação os atributos de outro 

nível de informação, a partir da sobreposição (intersecção geométrica) desses níveis, gerando 

um novo nível de informação. O nível de informação a ser identificado, isto é, aquele que 

receberá os atributos do outro nível de informação, deve ter geometria do tipo polígono ou a 

mesma geometria (ponto ou linha) do arquivo que contém os atributos desejados (nível 

identificador). O novo nível de informação terá os atributos dos níveis de informação que o 

formaram (identificador e identificado), a mesma geometria do nível de informação 

identificado e os mesmos elementos de relação espacial dos níveis formadores. 

Nesse trabalho, ambos os arquivos (identificador e identificado) possuem geometria de 

polígono, o nível de informação da altimetria consistiu no arquivo identificador e o nível de 

informação dos lotes no arquivo a ser identificado. O resultado desse processamento foi um 

nível de informação com toda a área de estudo representada por vários triângulos, em que a 

cada triângulo estava associado as respectivas informações altimétricas (altitudes máximas e 

mínimas). Para que o nível de informação gerado tivesse apenas a altimetria referente aos 

lotes, as informações de interesse foram filtradas (através do campo de atributo 

“SETOR_SMF”) e exportadas para um novo nível de informação. O arquivo obtido, após a 

filtragem e exportação das informações de interesse, pode ser visualizado na Figura 55. 
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Figura 55 - Nível de informação dos lotes com a altimetria associada. 

 

 

Na Figura 55 não é perceptível, mas os lotes, que apresentam diferentes altitudes 

dentro dos seus limites, foram divididos em várias partes e cada uma dessas partes recebeu os 

atributos dos níveis de informação dos lotes e da altimetria. A Figura 56 ilustra os lotes 

classificados segundo a altitude máxima dos mesmos e pode-se visualizar em destaque (na cor 

azul) um lote dividido em quatro partes, em que cada uma destas partes apresenta um valor 

diferente de altitude máxima. Na Figura 57 podem-se ver os atributos das feições 

selecionadas. 
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Figura 56 - Lote dividido em quatro partes, com valores diferentes de altitude máxima. 

 

 

Figura 57 - Atributos das feições selecionadas. 
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Para facilitar as comparações altimétricas entre os níveis de informação dos lotes e do 

PBZPA do AISF, optou-se por representar cada lote com uma única altitude máxima e 

mínima. Assim, através da ferramenta Dissolve, obteve-se o nível de informação dos lotes, em 

que a cada lote foram associados como atributos valores únicos de altitude máxima e mínima. 

A ferramenta Dissolve agrega as feições de acordo com o atributo especificado pelo usuário e 

gera um novo nível de informação. Se o usuário desejar, a ferramenta possibilita também 

calcular, para o novo nível de informação, estatísticas dos campos de atributos existentes no 

arquivo de entrada como: primeiro valor, último valor, soma, média, valor mínimo, valor 

máximo, alcance, desvio-padrão e contagem de valores. Nesse trabalho, utilizou-se o atributo 

FID_LOTES para agregar as feições e foram calculadas as estatísticas, descritas entre 

parênteses, dos campos de atributos: FID_LOTES (contagem de valores), SETOR_SMF 

(primeiro valor), TESTADA (média), Z_MINIMO (valor mínimo), Z_MAXIMO (valor 

máximo) e DECLIV_PC (valor máximo e média). Na Figura 58 pode-se visualizar o mesmo 

lote selecionado da Figura 56 como uma feição única, sem as divisões, e na Figura 59 pode-se 

verificar que este lote apresenta apenas um valor para cada campo de atributo. Os campos de 

atributos Z_MINIMO e Z_MAXIMO foram renomeados na tabela de atributos, 

respectivamente, para ALT_MIN e ALT_MAX; o campo de atributo DECLIV_PC, após o 

cálculo das estatísticas, foi dividido em dois campos de atributos, são eles: DECLIV_MAX, 

que corresponde aos valores máximos de declividade de cada lote, e DECLIV_MED, que 

corresponde aos valores médios de declividade de cada lote. E o campo de atributo referente à 

altitude média (ALT_MEDIA) foi adicionado à tabela de atributos e calculado, por meio da 

ferramenta Field Calculator, utilizando a expressão matemática representada na equação 1. 

 

 

                   

 
     (1) 

 

 

A Figura 60 representa os lotes da área de estudo classificados de acordo com suas 

altitudes médias. Percebe-se que os lotes com as mais altas altitudes, segundo suas altitudes 

médias, concentram-se na porção sul da área de estudo, estendendo-se para a porção leste da 

mesma. E, no entorno do AISF (porções noroeste, norte e nordeste), encontram-se os lotes 

com as mais baixas altitudes da área de estudo. 
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Figura 58 - Lote como uma feição única, sem as divisões. 

 

 

 

Figura 59 - Atributos do lote selecionado. 
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Figura 60 - Lotes classificados segundo altitude média. 
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3.5.2. Atribuição das Informações Altimétricas às Edificações 

 

 

Com a altimetria do relevo e das feições existentes acima deste (edificações e 

vegetação) da área de estudo e o nível de informação das edificações representado pela 

geometria de polígono, pode-se associar espacialmente as informações altimétricas (altitudes 

máximas) às edificações. Essa associação, assim como no caso dos lotes, baseia-se na relação 

espacial existente entre as feições e tem a finalidade de garantir que cada edificação existente 

na área de estudo receba as respectivas informações altimétricas. Como o arquivo que contém 

as informações referentes à altimetria do relevo e das feições existentes acima deste estava 

segmentado em cinco partes, a associação espacial das informações altimétricas com as 

edificações foi realizada em cinco passos. Assim, nesse trabalho, ambos os arquivos 

(identificador e identificado) possuem geometria de polígono, o nível de informação da 

altimetria consistiu no arquivo identificador e o nível de informação das edificações no 

arquivo a ser identificado. Ao final dos cinco processamentos foram obtidos cinco arquivos 

que, juntos, representavam toda a área de estudo por vários triângulos, em que a cada 

triângulo estavam associadas as respectivas informações altimétricas (altitudes máximas). 

Para que os arquivos gerados tivessem apenas a altimetria referente às edificações, as 

informações de interesse, constantes nos cinco arquivos, foram filtradas (através do campo de 

atributo “SETOR_SMF”) e exportadas para cinco novos níveis de informação. A seguir, foi 

realizada a junção desses cinco níveis de informação em um único nível de informação, que 

possuía a altimetria associada às edificações de toda a área de estudo. A junção dos arquivos 

(Figura 61) foi executada nesse momento, pois, com os arquivos contendo apenas as 

informações desejadas, obteve-se um menor número de informações para serem agregadas e, 

assim, foi possível realizar os processamentos posteriores necessários para atingir os objetivos 

propostos nesse trabalho. 
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Figura 61 - Nível de informação com a altimetria referente às edificações. 

 

 

Na Figura 61 não é perceptível, mas como no caso dos lotes, as edificações que 

apresentam diferentes altitudes ao longo de sua estrutura, também foram divididas em várias 

partes e cada uma dessas partes recebeu os atributos dos níveis de informação das edificações 

e da altimetria das feições acima do terreno. Para facilitar as comparações altimétricas entre o 

nível de informação das edificações e do PBZPA do AISF, bem como a representação 

tridimensional das edificações, optou-se por representar cada edificação com uma única 

altitude máxima. Assim, através da ferramenta Dissolve, obteve-se o nível de informação das 

edificações, em que a cada edificação foram associados como atributos os valores únicos de 

altitudes máximas (ALT_MAX). Nesse trabalho, utilizou-se o atributo FID_EDIFIC para 

agregar as feições e foram calculadas as estatísticas, descritas entre parênteses, dos campos de 

atributos: FID_EDIFIC (contagem de valores), SETOR_SMF (primeiro valor) e ALT_MAX 

(valor máximo). Na Figura 62 pode-se visualizar uma edificação como feição única (sem 

divisões) e, na Figura 63, os atributos desta edificação, que apresenta um único valor para 

cada campo de atributo. 

A Figura 64 representa as edificações da área de estudo classificadas de acordo com a 

altitude máxima das mesmas. Assim como a altimetria dos lotes, percebe-se, na Figura 64, 

que as edificações mais altas, segundo as altitudes máximas das mesmas, concentram-se nas 

regiões mais altas da área de estudo (porção sul, estendendo-se para a porção leste da mesma). 
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E, no entorno do AISF (porções noroeste, norte e nordeste), encontram-se as edificações mais 

baixas da área de estudo. 

 

 

 

Figura 62 - Edificação como feição única. 

 

 

 

 

Figura 63 - Atributos da edificação selecionada. 
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Figura 64 - Edificações classificadas segundo a altitude máxima. 
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3.5.3. Comparação entre a altimetria dos Lotes e do PBZPA do AISF 

 

 

Com a atribuição da altimetria aos lotes pode-se comparar a altimetria dos mesmos 

com a altimetria das superfícies limitadoras estabelecidas pelo PBZPA do AISF. Para isso, 

atribuíram-se, primeiramente, os atributos do nível de informação do PBZPA do AISF ao 

nível de informação dos lotes. Assim como nas análises espaciais realizadas anteriormente, 

pode-se associar espacialmente, através da ferramenta Identity, as informações do PBZPA aos 

lotes. Essa associação baseia-se na relação espacial existente entre as feições e tem a 

finalidade de garantir que cada lote da área de estudo, inserido nas superfícies limitadoras do 

PBZPA, receba os respectivos atributos do nível de informação do PBZPA. 

Nesse processamento, ambos os arquivos (identificador e identificado) possuem 

geometria de polígono, o nível de informação do PBZPA do AISF para a área de estudo 

consistiu no arquivo identificador e o nível de informação dos lotes, resultado da primeira 

análise espacial realizada, no arquivo a ser identificado. O resultado desse processamento foi 

um nível de informação com toda a área de estudo representada pelas superfícies limitadoras 

do PBZPA e, para cada lote, estavam associadas as respectivas informações do PBZPA (tipo, 

descrição, local, observação, mensagem e altitude das superfícies limitadoras). Para que o 

nível de informação gerado tivesse apenas as informações do PBZPA do AISF referente aos 

lotes da área de estudo, as informações de interesse foram filtradas (através do campo de 

atributo “SETOR_SMF”) e exportadas para um novo nível de informação. O arquivo obtido, 

após a filtragem e exportação das informações de interesse, pode ser visualizado na Figura 65. 
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Figura 65 - Nível de informação dos lotes com as informações do PBZPA. 

 

 

A seguir, criou-se o campo de atributo “DIF_ALTMED” na tabela de atributos do 

nível de informação obtido, através da ferramenta Add Field, para receber a informação 

resultante da comparação entre a altimetria do lote e a das superfícies limitadoras do PBZPA. 

O campo de atributo “DIF_ALTMED” consiste na subtração da altitude das superfícies 

limitadoras pelas altitudes médias dos lotes e, para o seu cálculo, utilizou-se a ferramenta 

Field Calculator. Nas Figuras 66 e 67 pode-se visualizar uma representação temática da 

comparação entre as altitudes médias dos lotes e as altitudes das superfícies limitadoras do 

PBZPA considerando como precisão da altimetria dos lotes, respectivamente, 1,0 metro 

(resolução espacial do MDT utilizado) e 0,5 metro (metade da equidistância das curvas de 

nível do MDT utilizado). Essa representação temática está dividida em três classes: azul, 

vermelha e amarela. Em azul são representados os lotes que apresentam diferença positiva, 

isto é, aqueles que não são atingidos pelas superfícies limitadoras e permitem, portanto, 

edificação; em vermelho, os lotes que apresentam diferença negativa, ou seja, são atingidos 

completa ou parcialmente pelas superfícies limitadoras, pois a altitude do lote está acima do 

permitido pelo PBZPA; e, em amarelo, são representados os lotes críticos quanto à 

viabilidade construtiva, isto é, apresentam diferença nula entre as altitudes das superfícies do 

PBZPA e a altitude média do lote, e, portanto, não permitem edificação. 
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Figura 66 – Classificação dos lotes segundo o PBZPA, considerando a precisão de 1,0 m para a 

altimetria dos lotes. 

 

 

Figura 67 - Classificação dos lotes segundo o PBZPA, considerando a precisão de 0,5 m para a 

altimetria dos lotes. 

 

 

A partir da interpretação das Figuras 66 e 67, pode-se avaliar cada classe da 

representação temática (azul, vermelha e amarela) com a finalidade de extrair informações 

relevantes e de detectar possíveis problemas. 

As regiões azuis representam os lotes, ou frações destes, em que a diferença entre a 

altitude das superfícies do PBZPA e a altitude média do lote resulta em um valor positivo. A 
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maioria dos lotes da área de estudo encontra-se nessa classe, com diferenças variando de 

poucos metros até mais de 155 metros. 

As regiões vermelhas são áreas atingidas em relação à altimetria, pois se apresentam 

acima dos parâmetros altimétricos estabelecidos pelo PBZPA. Tais áreas não deveriam 

receber edificação, pois o próprio terreno já extrapola o limite altimétrico imposto pelas 

superfícies limitadoras do PBZPA. Analisando as Figuras 66 e 67, percebe-se que as regiões 

vermelhas concentram-se nas partes mais altas da área de estudo, no entorno das Avenidas da 

Carlos Gomes e da Saturnino de Brito. Caso seja confirmada esta avaliação, os lotes, situados 

nessas áreas, que não apresentam edificação, devem passar por processo de nivelamento, 

assim como os projetos de edificação devem ser adaptados para a situação imposta. Nota-se 

que parte das regiões vermelhas apresenta proximidade com regiões amarelas, o que pode 

significar uma influência do tipo de classe entre essas regiões. 

As regiões amarelas representam os lotes críticos quanto à viabilidade construtiva, ou 

seja, apresentam diferença nula entre a altimetria do PBZPA e a altimetria média do lote. São 

regiões em que os lotes não são atingidos, mas que não permitem edificação, pois o terreno já 

se encontra na altitude limite estabelecida pelas superfícies do PBZPA. A partir da 

interpretação das Figuras 66 e 67, identificaram-se dois tipos de regiões amarelas: regiões 

amarelas próximas a regiões azuis e regiões amarelas próximas a regiões vermelhas. Para o 

primeiro tipo de região amarela, pode-se considerar que, por estarem circundadas por regiões 

azuis e as precisões adotadas para a altimetria dos lotes serem de 1,0 e 0,5 metro e a precisão 

da altimetria das rampas do PBZPA ser de 0,5 metro, estas regiões podem também estar 

incluídas na classe azul. Para o segundo tipo de região amarela, considera-se que as regiões 

amarelas próximas às vermelhas devem ser verificadas com maior atenção, pois podem ser 

regiões “influenciadas”, isto é, tanto as regiões vermelhas como as amarelas, quando 

localizadas próximas, podem mudar de classe se realizada uma avaliação mais detalhada, 

como a visita ao local. Um exemplo dos tipos de regiões amarelas encontradas é a região da 

Faixa de Pista do AISF, que aparece classificada em duas classes (amarela e azul), quando 

considerada a precisão de 1,0 metro para a altimetria dos lotes (Figura 66) e em três classes 

(vermelha, amarela e azul), quando considerada a precisão de 0,5 metro para a altimetria dos 

lotes (Figura 67). Na primeira situação, a região amarela da Faixa de Pista do AISF pode ser 

incluída na classe azul, pois as diferenças apresentadas ficam dentro da precisão estabelecida 

para a altimetria dos lotes. Na segunda situação, a região vermelha e a amarela da Faixa de 

Pista do AISF podem ser incluídas também na classe azul, pois as diferenças apresentadas se 

encontram dentro das precisões estabelecidas para a altimetria dos lotes e para a altimetria das 
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rampas da Faixa de Pista. Nas Figuras 68 e 69, pode-se visualizar a superfície da Faixa de 

Pista (destacada em laranja) classificada em duas e três classes, respectivamente. No entanto, 

é importante mencionar que, no caso de toda a região da Faixa de Pista do AISF ser incluída 

na classe azul, devido atender às precisões estabelecidas para a altimetria dos lotes e das 

rampas da Faixa de Pista, os lotes e as frações destes, inseridos nessa superfície, não podem 

receber edificação, pois o PBZPA do AISF impõe tal restrição a esses lotes. 

 

 

Figura 68 – Faixa de Pista classificada em duas classes. 

 

 

Figura 69 – Faixa de Pista classificada em três classes. 



105 

 

3.5.4. Comparação entre a altimetria das Edificações e do PBZPA do AISF 

 

 

Com a atribuição da altimetria às edificações pode-se comparar a altimetria destas com 

a altimetria das superfícies limitadoras estabelecidas pelo PBZPA do AISF. Para isso, 

atribuíram-se, primeiramente, os atributos do nível de informação do PBZPA do AISF ao 

nível de informação das edificações com altimetria. Assim como nas análises espaciais 

realizadas anteriormente, pode-se associar espacialmente, através da ferramenta Identity, as 

informações do PBZPA às edificações. Essa associação baseia-se na relação espacial existente 

entre as feições e tem a finalidade de garantir que cada edificação da área de estudo inserida 

nas superfícies limitadoras do PBZPA receba os respectivos atributos do nível de informação 

do PBZPA. 

Nesse processamento, ambos os arquivos (identificador e identificado) possuem 

geometria de polígono, o nível de informação do PBZPA do AISF para a área de estudo 

consistiu o arquivo identificador e o nível de informação das edificações, resultado da 

segunda análise espacial realizada, o arquivo a ser identificado. O resultado desse 

processamento foi um nível de informação com toda a área de estudo representada pelas 

superfícies limitadoras do PBZPA e para cada edificação da área de estudo estava associado 

as respectivas informações do PBZPA (tipo, descrição, local, observação, mensagem e 

altitude das superfícies limitadoras). Para que o nível de informação gerado tivesse apenas as 

informações do PBZPA do AISF referente às edificações, as informações de interesse foram 

filtradas (através do campo de atributo “SETOR_SMF”) e exportadas para um novo nível de 

informação. O arquivo obtido, após a filtragem e exportação das informações de interesse, 

pode ser visualizado na Figura 70. 
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Figura 70 - Nível de informação das edificações com as informações do PBZPA. 

 

 

A seguir, criou-se o campo de atributo “DIF_ALTMAX” na tabela de atributos do 

nível de informação obtido, através da ferramenta Add Field, para receber a informação 

resultante da comparação entre a altimetria da edificação e a das superfícies limitadoras do 

PBZPA. O campo de atributo “DIF_ALTMAX” consiste na subtração da altitude das 

superfícies limitadoras pelas altitudes máximas das edificações e, para o seu cálculo, utilizou-

se a ferramenta Field Calculator. Nas Figuras 71 e 72 pode-se visualizar uma representação 

temática da comparação entre as altitudes máximas das edificações e as altitudes das 

superfícies limitadoras do PBZPA considerando como precisão altimétrica das edificações, 

respectivamente, 1,0 metro (resolução espacial do MDS utilizado) e 0,5 metro (metade da 

resolução espacial do MDS utilizado). Assim como na análise dos lotes, a representação 

temática está dividida em três classes: azul, vermelha e amarela. Em azul são representadas as 

edificações que apresentam diferença positiva, isto é, aquelas que não são atingidas pelas 

superfícies limitadoras; em vermelho, as edificações que apresentam diferença negativa, ou 

seja, aquelas que são atingidas completa ou parcialmente pelas superfícies limitadoras, pois a 

altitude do topo da edificação está acima do permitido pelo PBZPA; e, em amarelo, são 

representadas as edificações críticas quanto à viabilidade construtiva, isto é, apresentam 

diferença nula entre a altitude das superfícies do PBZPA e a altitude máxima da edificação, e, 

portanto, estão no limite da viabilidade construtiva. 
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Figura 71 - Classificação das edificações segundo o PBZPA considerando a precisão de 1,0 m para a 

altimetria das edificações. 

 

 

 

Figura 72 - Classificação das edificações segundo o PBZPA considerando a precisão de 0,5 m para a 

altimetria das edificações. 
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A partir da interpretação das Figuras 71 e 72, pode-se avaliar cada classe da 

representação temática (azul, vermelha e amarela) com a finalidade de extrair informações 

relevantes e de detectar possíveis problemas. 

As regiões azuis representam as edificações, ou frações destas, em que a diferença 

entre a altitude das superfícies do PBZPA e a altitude máxima da edificação resulta em um 

valor positivo, ou seja, não são consideradas obstáculos pelo PBZPA do AISF. A maioria das 

edificações da área de estudo encontra-se nessa classe, com diferenças variando de poucos 

metros até mais de 155 metros. 

As regiões vermelhas são consideradas áreas atingidas em relação à altimetria, pois se 

apresentam acima dos parâmetros altimétricos estabelecidos pelo PBZPA. Tais áreas 

apresentam edificações ou partes de edificações como obstáculos, pois a altitude do topo da 

edificação está acima da altitude permitida pelo PBZPA do AISF. De forma análoga ao 

identificado na análise da altimetria dos lotes com a altimetria das superfícies limitadoras do 

PBZPA, nota-se que o maior número de edificações identificadas como obstáculos 

concentram-se nas partes mais altas da área de estudo (entorno das Avenidas Carlos Gomes e 

Saturnino de Brito), as quais se encontram inseridas na Superfície Horizontal Interna, na 

Superfície Cônica e na Superfície Horizontal Externa do PBZPA. Existem também 

edificações atingidas que estão inseridas na Superfície de Aproximação/Transição – Seção 1 

do PBZPA. Tais edificações são consideradas obstáculos mais preocupantes à operação do 

aeroporto do que as edificações (em maior quantidade) inseridas na Superfície Horizontal 

Interna, na Superfície Cônica e na Superfície Horizontal Externa, pois obstáculos no eixo de 

pouso e decolagem das aeronaves ou próximos a ele podem, por exemplo, diminuir as 

alternativas das aeronaves de pouso, forçar a aeronave a realizar uma volta maior para pousar 

e até cancelar um procedimento de pouso. Já os obstáculos localizados fora do eixo de pouso 

e decolagem possuem maiores possibilidades de serem contornados pelas aeronaves. Caso 

seja confirmada esta avaliação, as edificações identificadas como obstáculos, situadas no eixo 

de pouso e decolagem e próximas a ele, devem passar por processo de adequação à situação 

imposta. Assim como a análise anterior, nota-se que parte das regiões vermelhas apresenta 

proximidade com regiões amarelas, o que pode significar uma influência do tipo de classe 

entre essas regiões. 

As regiões amarelas representam as edificações críticas quanto à viabilidade 

construtiva, ou seja, apresentam diferença nula entre a altimetria das superfícies do PBZPA e 

a altimetria máxima da edificação. São regiões em que as edificações não são atingidas, mas 

estão no limite da viabilidade construtiva permitida pelo PBZPA. Assim como na análise da 
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altimetria dos lotes com a altimetria do PBZPA do AISF, a partir da interpretação das Figuras 

71 e 72, foram identificadas dois tipos de regiões amarelas: regiões amarelas próximas a azuis 

e regiões amarelas próximas a vermelhas. Para as regiões amarelas próximas a azuis, pode-se 

considerar que, por estarem circundadas por regiões azuis e as precisões adotadas para a 

altimetria das edificações serem de 1,0 e 0,5 metro e a precisão da altimetria das rampas do 

PBZPA ser de 0,5 metro, estas edificações podem também estar incluídas na classe azul. Para 

o segundo tipo de região amarela, considera-se que as regiões amarelas próximas às 

vermelhas devem ser verificadas com maior atenção, pois podem ter sua classe 

“influenciada”, isto é, tanto as regiões vermelhas como as amarelas, quando se localizam 

próximas, podem mudar de classe, se realizada uma avaliação mais detalhada, como a visita 

ao local. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos, os quais compreendem a 

quantificação das áreas atingidas e das consideradas críticas pelo PBZPA, os produtos 

cartográficos gerados, bem como discussões a respeito dos resultados e avaliações quanto à 

qualidade (precisão) dos produtos cartográficos gerados. Ao fim das análises espaciais, foi 

realizada a quantificação dos lotes e das edificações, contidos na área de estudo, identificados 

como atingidos e críticos. E os produtos cartográficos elaborados compreendem mapas 

temáticos das áreas dos lotes e das edificações consideradas atingidas e críticas pelo PBZPA; 

representações tridimensionais do terreno, das edificações e do PBZPA da área de estudo; e 

um SIG com a finalidade de servir como ferramenta de suporte à decisão para o planejamento 

urbano altimétrico, quanto ao PBZPA, da zona norte de Porto Alegre, em nível cadastral. 

Fazem parte do SIG os seguintes níveis de informação: lotes e edificações da área de estudo; 

altimetria da área de estudo (de geometria polígono); eixos viários da área de estudo; PBZPA 

do AISF para a área de estudo; modelos digitais do terreno (MDT) e de superfície (MDS) da 

área de estudo; modelo digital das superfícies imaginárias tridimensionais estabelecidas pelo 

PBZPA (MD-PBZPA) do AISF para a área de estudo; ortofotos da área de estudo; e os níveis 

de informação resultantes das análises espaciais, ou seja, os lotes e as edificações com 

informações altimétricas associadas e os lotes e as edificações segmentados segundo as 

superfícies limitadoras do PBZPA do AISF. 

Primeiramente, são apresentadas as quantificações e discussões quanto aos lotes 

identificados como atingidos (aqueles que apresentam diferença negativa entre a altitude das 

superfícies limitadoras do PBZPA do AISF e a altitude média do lote) e como críticos 

(aqueles que apresentam diferença nula entre a altitude das superfícies limitadoras do PBZPA 

do AISF e a altitude média do lote). Após, são apresentadas as quantificações e discussões 

quanto às edificações identificadas como atingidas (aquelas que apresentam diferença 

negativa entre a altitude das superfícies limitadoras do PBZPA do AISF e a altitude máxima 

da edificação) e como críticas (aquelas que apresentam diferença nula entre a altitude das 

superfícies limitadoras do PBZPA do AISF e a altitude máxima da edificação). E, por último, 

são apresentados os produtos cartográficos gerados, bem como suas avaliações. 

Para a quantificação dos lotes atingidos e dos críticos foram considerados apenas os 

lotes da área de estudo com informação altimétrica associada, pois a quantidade (número) de 
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lotes com altimetria difere do número de lotes existentes na área de estudo, devido 439 lotes 

se encontrarem fora do limite de recobrimento do MDT utilizado para a área de estudo. Esses 

lotes correspondem aos lotes dos limites norte – fronteira com os municípios de Canoas e de 

Cachoeirinha - e leste – fronteira com o município de Alvorada - da área de estudo. Assim, 

foram considerados 106.838 lotes como o total de lotes existentes na área de estudo, o que 

representa uma área loteada de 69,679 km². Além disso, é importante ressaltar que os 131 

lotes (100 totais e 31 parciais), inseridos na superfície da Faixa de Pista do AISF, foram 

considerados igualmente na quantificação dos lotes atingidos e dos críticos, mesmo que esses 

lotes não possuam permissão do PBZPA para receber edificação, independente da diferença 

(positiva, nula ou negativa) apresentada entre a altitude da superfície do PBZPA e a altitude 

média do lote. 

Adotando a precisão da altimetria dos lotes como 1,0 metro (resolução espacial do 

MDT utilizado), identificou-se 4.669 lotes atingidos; destes, 4.468 lotes são atingidos em toda 

sua área e 201 lotes são atingidos parcialmente. A soma dos lotes total e parcialmente 

atingidos representa 4,37% do total de lotes da área de estudo, que contém informação 

altimétrica associada, e a área atingida corresponde à 3,039 km², o que representa 4,36% da 

área total dos lotes. Os lotes críticos correspondem a 1.483 lotes (1,39% dos lotes), dos quais 

1.020 lotes apresentam diferença nula em toda a sua área e 463 lotes apresentam 

parcialmente; os 1.483 lotes críticos somam 1,024 km² de área não edificável, o que 

corresponde a 1,47% da área total loteada. 

Considerando a precisão da altimetria dos lotes como 0,5 metro (metade da 

equidistância das curvas de nível do MDT utilizado), identificou-se 4.826 lotes atingidos; 

destes, 4.615 lotes são atingidos em toda sua área e 211 lotes são atingidos parcialmente. A 

soma dos lotes total e parcialmente atingidos representa 4,52% dos lotes da área de estudo, 

que contém informação altimétrica associada, e a área atingida corresponde à 3,317 km², o 

que representa 4,76% da área total loteada. Os lotes críticos correspondem a 1.054 lotes 

(0,99% dos lotes), dos quais 636 lotes apresentam diferença nula em toda a sua área e 418 

lotes apresentam parcialmente; os 1.054 lotes críticos somam 0,583 km² de área não 

edificável, o que corresponde a 0,84% da área total loteada. 

O Quadro 4 traz informações dos lotes atingidos e críticos (área dos lotes atingida em 

porcentagem e em km², quantidade de lotes atingidos total e parcialmente e quantidade de 

lotes que apresentaram diferença nula entre a altitude das superfícies limitadoras do PBZPA 

do AISF e suas altitudes médias), considerando as precisões de 1,0 e 0,5 metro para a 
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altimetria dos lotes. E o Quadro 5 traz diferenças quantitativas entre os lotes considerados 

atingidos e críticos, adotando as diferentes precisões para a altimetria dos lotes. 

 

 

Quadro 4 - Inforrmações dos lotes identificados. 

Nº Lotes

T + P Total (T) Parcial (P)

1,0 metro 4,36 3,039 4,37 4.669 4.468 201

0,5 metro 4,76 3,317 4,52 4.826 4.615 211

Dif. Nula (1,0 m) 1,47 1,024 1,39 1.483 1.020 463

Dif. Nula  (0,5 m) 0,84 0,583 0,99 1.054 636 418

106.838 Área Lotes (km²) 69,679

Precisão

Área 

Lotes

(%)

Área 

Lotes

(km²)

Nº Lotes

(%)

Nº Lotes (unid.)

 

 

Quadro 5 - Diferenças quantitativas entre os lotes identificados, adotando diferentes precisões. 

T + P Total (T) Parcial (P)

Diferença

precisões

1,0 m - 0,5 m

Dif. Nula

(1,0 m - 0,5 m

Área Lotes

(%)

Área Lotes

(km²)

Nº Lotes

(%)

Nº Lotes (unid.)

-10

0,63 0,441 0,40 429 384 45

-0,40 -0,278 -0,15 -157 -147

 

 

 

Analisando os Quadros 4 e 5 percebe-se que, considerando a precisão de 0,5 metro 

para a altimetria dos lotes, são identificados 157 lotes a mais atingidos (147 totais e 10 

parciais) do que o número de lotes identificados considerando a precisão de 1,0 metro. Isso 

representa 0,15% a mais de lotes atingidos, os quais somam 0,278 km² de área atingida (0,4% 

de área atingida a mais). Nota-se também que os lotes identificados como críticos diminuem 

em 0,4%, isto é, 429 lotes (384 totais e 45 parciais) a menos apresentam diferença nula entre 

suas altitudes médias e as altitudes das superfícies limitadoras do PBZPA do AISF, o que 

corresponde a 0,441km² de área não edificável, isto é, 0,63% a menos de área considerada não 

atingida, mas que não pode receber edificação. 
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Como os lotes inseridos na superfície da Faixa de Pista do AISF não têm permissão do 

PBZPA para ter edificação, independente da altura da edificação, caso seja considerado tais 

lotes, e as frações destes, separadamente, há 130 lotes críticos identificados a mais (100 totais 

e 30 parciais) na área de estudo. Assim, adotando a precisão de 1,0 metro para a altimetria dos 

lotes, são identificados 1.613 lotes críticos (1.120 totais e 493 parciais), que representam 

1,51% dos lotes da área de estudo e somam uma área loteada não edificável de 1,559 km². No 

entanto, adotando a precisão de 0,5 metro para a altimetria dos lotes, são identificados 1.184 

lotes críticos (736 totais e 448 parciais), que representam 1,11% dos lotes da área de estudo e 

somam uma área loteada não edificável de 1,284 km². E a área atingida, considerando a 

precisão de 0,5 metro para a altimetria dos lotes, diminui 0,166 km² em relação ao valor 

anterior de 3,317 km², pois a área atingida inserida na superfície da Faixa de Pista do AISF já 

foi considerada na soma da área crítica, a qual não permite edificação. 

 

A partir dessas considerações e da análise espacial entre a altimetria média dos lotes e 

a altimetria das superfícies imaginárias do PBZPA, pode-se criar uma representação temática 

da viabilidade construtiva dos lotes da zona norte, a qual pode ser visualizada na Figura 73. 

Para isso, considerou-se a precisão de 1,0 metro para a altimetria dos lotes e a viabilidade 

construtiva foi dividida em seis classes, são elas: 

 

 Negativa: lotes que apresentam viabilidade construtiva negativa; 

 Faixa de Pista AISF: lotes inseridos na superfície da Faixa de Pista do AISF, onde não 

são permitidas edificações; 

 0 a 12,0 metros: lotes que apresentam viabilidade construtiva até 4 pavimentos, 

aproximadamente; 

 12,1 a 30,0 metros: lotes que apresentam viabilidade construtiva entre 5 a 10 pavimentos; 

 30,1 a 60,0 metros: lotes que apresentam viabilidade construtiva entre 10 a 20 

pavimentos; 

 Acima de 60,0 metros: lotes que apresentam viabilidade construtiva acima de 20 

pavimentos. 
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Figura 73 - Representação temática da viabilidade construtiva dos lotes da zona norte. 

 

 

De forma análoga aos lotes, para a quantificação das edificações atingidas e das 

críticas foram consideradas apenas as edificações da área de estudo com informação 

altimétrica associada, pois a quantidade (número) de edificações com altimetria difere do 

número de edificações existentes na área de estudo, devido 887 edificações se encontrarem 

fora do limite de recobrimento do MDS utilizado para a área de estudo. Essas edificações 

correspondem às edificações dos limites norte – fronteira com os municípios de Canoas e de 

Cachoeirinha - e leste – fronteira com o município de Alvorada - da área de estudo. Assim, 

foram consideradas 200.573 edificações como o total de edificações existentes na área de 

estudo, o que representa uma área edificada de 27,864 km². Além disso, é importante destacar 

que 292 edificações (260 totais e 32 parciais), inseridas na superfície da Faixa de Pista do 

AISF, foram consideradas igualmente na quantificação das edificações atingidas e das 

críticas, mesmo que essas edificações não sejam permitidas nessa região pelo PBZPA, 

independente da diferença (positiva, nula ou negativa) apresentada entre a altitude da 

superfície do PBZPA e a altitude máxima da edificação. 

Adotando a precisão da altimetria das edificações como 1,0 metro (resolução espacial 

do MDS utilizado), identificou-se 25.487 edificações atingidas; destas, 25.141 edificações são 

atingidas em toda sua área e 346 edificações são atingidas parcialmente. A soma das 

edificações total e parcialmente atingidas representa 12,71% das edificações da área de 

estudo, que contém informação altimétrica associada, e a área atingida corresponde à 4,212 
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km², o que representa 15,12% da área total edificada. As edificações críticas correspondem a 

3.843 edificações (1,92% das edificações da área de estudo), das quais 3.160 edificações 

apresentam diferença nula em toda a sua área e 683 edificações apresentam parcialmente; as 

3.843 edificações críticas somam 0,432 km² de área edificada, o que corresponde a 1,55% da 

área total edificada. 

Considerando a precisão de 0,5 metro para a altimetria das edificações (metade da 

resolução espacial do MDS utilizado), identificou-se 26.418 edificações atingidas; destas, 

26.077 edificações são atingidas em toda sua área e 341 edificações são atingidas 

parcialmente. A soma das edificações total e parcialmente atingidas representa 13,17% das 

edificações da área de estudo, que contém informação altimétrica associada, e a área atingida 

corresponde à 4,331 km², o que representa 15,54% da área total edificada. As edificações 

críticas correspondem a 2.138 edificações (1,07% das edificações), das quais 1.529 

edificações apresentam diferença nula em toda a sua área e 609 edificações apresentam 

parcialmente; as 2.138 edificações críticas somam 0,222 km² de área edificada, o que 

corresponde a 0,80% da área total edificada. 

 

O Quadro 6 traz informações das edificações atingidas e críticas (área das edificações 

atingida em porcentagem e em km², quantidade de edificações atingidas total e parcialmente e 

quantidade de edificações que apresentam diferença nula entre a altitude das superfícies 

limitadoras do PBZPA do AISF e suas altitudes máximas), considerando as precisões de 1,0 e 

0,5 metro para a altimetria das edificações. E o Quadro 7 traz diferenças quantitativas entre as 

edificações consideradas atingidas e críticas, adotando as diferentes precisões para a altimetria 

das edificações. 

 

Quadro 6 - Inforrmações das edificações identificadas. 

Nº Edificações

T + P
Área Total

(T)

Área Parcial 

(P)

1,0 metro 15,12 4,212 12,71 25.487 25.141 346

0,5 metro 15,54 4,331 13,17 26.418 26.077 341

Dif. Nula (1,0 m) 1,55 0,432 1,92 3.843 3.160 683

Dif. Nula (0,5 m) 0,80 0,222 1,07 2.138 1.529 609

27,864 km²Área Edificações200.573

Precisão

Área 

Edificações

(% )

Área 

Edificações

(km²)

Nº 

Edificações

(% )

Nº Edificações (unid.)
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Quadro 7 - Diferenças quantitativas entre as edificações identificadas, adotando diferentes precisões. 

T + P
Área Total

(T)

Área Parcial 

(P)

Dif. Nula

(1,0 m - 0,5 m)

5

0,75 0,210 0,85 1.705 1.631 74

-0,42 -0,119 -0,46 -931 -9361,0 m - 0,5 m

Área 

Edificações

(%)

Área 

Edificações

(km²)

Nº Edificações

(%)

Nº Edificações (unid.)
Diferença

precisões

 

 

Analisando os Quadros 6 e 7 percebe-se que, considerando a precisão de 0,5 metro 

para a altimetria das edificações, são identificadas 931 edificações atingidas a mais (936 

edificações a mais com área atingida totalmente e 5 edificações a menos com área atingida 

parcialmente) do que o número de edificações identificadas considerando a precisão de 1,0 

metro. Isso representa 0,46% a mais de edificações atingidas, as quais somam 0,119 km² de 

área atingida (0,42% de área atingida a mais). Nota-se também que as edificações críticas 

diminuem em 0,85%, isto é, 1.705 edificações (1.631 totais e 74 parciais) a menos apresentam 

diferença nula entre suas altitudes máximas e as altitudes das superfícies limitadoras do 

PBZPA do AISF, o que corresponde a 0,210 km² de área edificada, isto é, 0,75% a menos de 

área edificada considerada no limite da viabilidade construtiva. 

 

Como as edificações contidas na superfície da Faixa de Pista do AISF não têm 

permissão do PBZPA para permanecerem nessa região, independente da altura da edificação, 

caso seja considerado tais edificações, e as frações destas, separadamente, e a precisão de 1,0 

metro para a altimetria das edificações, há 95 edificações a mais identificadas como atingidas 

na área de estudo, isto é, 25.582 edificações (25.205 totais e 377 parciais), as quais 

representam 12,75% das edificações da área de estudo e somam uma área edificada atingida 

de 4,216 km² (15,13% da área total edificada). E, há 57 edificações a menos identificadas 

como críticas, pois como essas edificações estão contidas na superfície da Faixa de Pista do 

AISF, são consideradas edificações atingidas, independente da diferença apresentada entre a 

altitude das superfícies do PBZPA e a altitude máxima da edificação. Assim, 3.786 

edificações (3.105 totais e 681 parciais) são consideradas no limite da viabilidade construtiva, 

as quais representam 1,89% das edificações da área de estudo e somam uma área edificada de 

0,429 km² (1,54% da área total edificada), que não permite aumentar a altura atual da 



117 

 

edificação. No entanto, adotando a precisão de 0,5 metro para a altimetria das edificações, há 

57 edificações a mais identificadas como atingidas na área de estudo, isto é, 26.475 

edificações (26.106 totais e 369 parciais), as quais representam 13,20% das edificações da 

área de estudo e somam uma área edificada atingida de 4,333 km² (15,55% da área total 

edificada). E, há 12 edificações a menos consideradas críticas, pois como se encontram dentro 

da superfície da Faixa de Pista do AISF, são consideradas edificações atingidas, independente 

da diferença apresentada entre a altitude das superfícies do PBZPA e a altitude máxima da 

edificação. Sendo assim, 2.126 edificações (1518 totais e 608 parciais) são consideradas no 

limite da viabilidade construtiva, as quais representam 1,06% das edificações da área de 

estudo e somam uma área edificada total de 0,221 km² (0,79% da área total edificada), que 

não permite aumentar a altura atual da edificação. 

 

Após essas discussões e considerações, são apresentados os produtos cartográficos 

gerados. Os mapas temáticos dos lotes atingidos e das edificações atingidas pelo PBZPA 

podem ser visualizados, respectivamente, nos Apêndices A e B. Nesses mapas estão 

representados os lotes atingidos e as edificações atingidas, considerando as precisões de 1,0 e 

0,5 metro para a altimetria dos lotes e das edificações. No mapa das edificações atingidas, as 

edificações contidas na superfície da Faixa de Pista do AISF são representadas 

separadamente, isto é, são consideradas atingidas, independente da diferença apresentada 

entre a altitude da superfície do PBZPA e a altitude máxima da edificação. Nos Apêndices C e 

D podem ser visualizados os mapas temáticos dos lotes críticos e das edificações críticas, 

quanto à viabilidade construtiva segundo o PBZPA, respectivamente. Nesses mapas estão 

representados os lotes críticos e as edificações críticas, considerando as precisões de 1,0 e 0,5 

metro para a altimetria dos lotes e das edificações. No mapa dos lotes críticos, os lotes 

inseridos na superfície da Faixa de Pista do AISF são representados separadamente, isto é, são 

considerados críticos, independente da diferença apresentada entre a altitude da superfície do 

PBZPA e a altitude média do lote. Uma representação tridimensional da altimetria das 

edificações da área de estudo pode ser visualizada nas Figuras 74 a 80. Nessa representação 

3D, as edificações estão classificadas em cinco classes, conforme sua altimetria, em que as 

cores mais claras correspondem às edificações com menores altitudes e as cores mais escuras 

às edificações com maiores altitudes. As Figuras 75 a 80 mostram detalhes da Figura 74. E, 

uma representação tridimensional das edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA 

pode ser visualizada nas Figuras 81 a 88. Nessa representação 3D, as edificações estão 

classificadas em duas classes: edificações atingidas pelo PBZPA e edificações não atingidas; 
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nessa representação, além das edificações, pode-se visualizar tridimensionalmente também o 

PBZPA do AISF e o terreno da área de estudo. As Figuras 82 a 88 mostram detalhes da 

Figura 80. 

 

 

 

Figura 74 - Representação 3D da altimetria das edificações da área de estudo. 

 

 

Figura 75 – Detalhe 1: Altimetria das edificações de parte da região Centro. 
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Figura 76 – Detalhe 2: Altimetria das edificações no entorno da Av. Carlos Gomes. 

 

 

 

Figura 77 – Detalhe 3: Altimetria das edificações no entorno do AISF. 
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Figura 78 - Detalhe 4: Altimetria das edificações no entorno do AISF. 

 

 

 

Figura 79 - Detalhe 5: Altimetria das edificações no entorno do AISF. 
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Figura 80 - Detalhe 6: Altimetria das edificações de parte das regiões Humaitá/Navegantes e Ilhas. 

 

 

 

Figura 81 - Representação 3D das edificações (atingidas ou não pelo PBZPA), do PBZPA e do 

terreno da área de estudo. 
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Figura 82 – Detalhe 1: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno do AISF. 

 

 

 

Figura 83 - Detalhe 2: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno do AISF. 
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Figura 84 - Detalhe 3: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno da Av. 

Assis Brasil e da Av. Baltazar de Oliveira Garcia. 

 

 

 

Figura 85 - Detalhe 4: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno da Av. 

Carlos Gomes e do Heliponto Moinhos de Vento. 
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Figura 86 - Detalhe 5: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno da Av. 

Carlos Gomes. 

 

 

 

Figura 87 - Detalhe 6: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno da Av. 

Saturnino de Brito. 
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Figura 88 - Detalhe 7: Edificações atingidas total ou parcialmente pelo PBZPA no entorno da Av. 

Saturnino de Brito. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Ao fim da elaboração desse trabalho de conclusão de curso, verificou-se que o 

objetivo geral, bem como os objetivos específicos, propostos nesse trabalho, foram 

alcançados. A partir do desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

que estabelece o uso e ocupação do solo quanto à altimetria do terreno e das edificações, em 

relação ao limite altimétrico estabelecido no PBZPA, e serve de apoio ao planejamento 

urbano altimétrico da zona norte do município de Porto Alegre, foi possível mapear bi e 

tridimensionalmente a zona de proteção do Aeroporto Internacional Salgado Filho (AISF), de 

acordo com as superfícies limitadoras estabelecidas em seu PBZPA. Com isso, pode-se 

identificar e quantificar as regiões críticas e as atingidas da área de estudo, gerar o modelo 

digital de superfície do PBZPA do AISF (MD-PBZPA) para a área de estudo, e obter os 

seguintes produtos cartográficos: mapas temáticos das áreas críticas e das áreas atingidas pelo 

PBZPA, contidas na área de estudo; e representações tridimensionais do terreno, das 

edificações e das áreas atingidas pelo PBZPA, da zona norte de Porto Alegre. 

Os resultados obtidos ao fim das análises realizadas nesse estudo foram satisfatórios e 

demonstram que o estudo é válido para detectar e quantificar áreas críticas, quanto à 

viabilidade construtiva dos lotes e das edificações, áreas atingidas, quanto à altitude dos lotes 

e das edificações, e também identificar obstáculos ao AISF, segundo as restrições 

estabelecidas pelas superfícies limitadoras do PBZPA do AISF. A qualidade dos dados 

utilizados na elaboração do SIG, bem como nas análises espaciais, influencia os produtos 

gerados; quanto mais precisa for a base cartográfica utilizada, mais condizentes com a 

realidade serão os resultados obtidos. Nesse trabalho, a base cartográfica utilizada resulta do 

aerolevantamento do município, realizado em 2009, com precisão planialtimétrica de 0,5 

metro, sendo a base cartográfica mais atualizada do município. Além disso, o nível de 

informação do PBZPA do AISF, utilizado para a elaboração do SIG e para as análises 

espaciais realizadas, foi obtido no sítio da SMURB, sendo modelado, através de seu recorte 

para área de estudo e da geração das rampas das superfícies de Aproximação – Seção 2, de 

Aproximação/Transição – Seção 1 e da Faixa de Pista, com precisão altimétrica de 0,5 metro. 

Diante disso, entende-se que os resultados obtidos se aproximam muito da realidade atual 

apresentada na zona norte do município de Porto Alegre. 
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O SIG desenvolvido nesse trabalho permite mapear a viabilidade construtiva dos lotes 

e das edificações da zona norte de Porto Alegre, quanto aos limites altimétricos impostos 

pelas superfícies do PBZPA, com precisão de 0,5 metro, e tem como finalidade servir de base 

para decisões quanto ao gerenciamento altimétrico do uso e ocupação do solo no entorno do 

AISF. A possibilidade de verificar a situação altimétrica dos lotes e das edificações da zona 

norte do município, em relação ao limite altimétrico imposto pelas superfícies limitadoras do 

PBZPA, permite estudar tais lotes e edificações de forma individual ou em conjunto, ou seja, 

possibilita ao usuário estudos pontuais como, por exemplo, avaliação da situação de um lote 

ou de uma edificação em específico, bem como estudos abrangentes como, por exemplo, 

avaliação da situação altimétrica no entorno dos lotes ou das edificações de interesse, ou 

também, avaliações da viabilidade construtiva dos lotes e das edificações ao longo de um ou 

mais logradouros de interesse. Esses estudos e o conhecimento de informações relacionadas à 

altimetria dos lotes, das edificações e das superfícies limitadoras do PBZPA, permitem ao 

gestor urbano responder a maioria das questões sobre viabilidade construtiva relacionada à 

zona de proteção do AISF. Assim, a partir das características topográficas e urbanísticas 

particulares a cada projeto, o gestor urbano é capaz, por exemplo, de determinar os locais em 

que é necessária a ida ao campo. Diante disso, percebe-se que o SIG pode tornar mais 

eficiente a atividade de aprovação de projetos, na zona norte do município, quanto à altura 

máxima permitida para cada construção, em relação às restrições estabelecidas pelas 

superfícies do PBZPA, auxiliando à tomada de decisão dos usuários e gestores urbanos, 

através da possibilidade de minimizar tempo, custos e a ocorrência de erros na aprovação 

desses projetos. 

Além de o SIG servir como ferramenta aos usuários e gestores urbanos para o 

planejamento urbano altimétrico da zona norte de Porto Alegre, nota-se também sua 

relevância e aplicabilidade às autoridades responsáveis pela legislação do Espaço Aéreo que, 

para a Região Sul do Brasil, é o 5º Comando da Aeronáutica (V COMAR), pois possibilita 

controlar e fiscalizar as construções existentes e as futuras construções dentro da zona de 

proteção do AISF, bem como detectar e identificar obstáculos ao aeroporto de forma rápida, 

precisa e acessível. 

Aeroportos menos suscetíveis à interferência de obstáculos tornam-se mais seguros, 

pois o risco de alteração ou de cancelamento de procedimentos de pousos, de redução do 

comprimento de pista, impactando no tamanho das aeronaves permitidas a operar, ou até, de 

inviabilizar as operações do aeródromo, é minimizado. Além disso, quanto menor for às 

restrições impostas aos aeroportos devido à existência de obstáculos, maior será a capacidade 
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de operações do aeroporto e a possibilidade de ampliações dos aeródromos, o que contribui 

para o desenvolvimento e a economia das regiões atendidas pelos mesmos, bem como para a 

segurança da população. 
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APÊNDICE A - Mapa temático dos lotes atingidos pelo PBZPA 
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APÊNDICE B - Mapa temático das edificações atingidas pelo PBZPA 
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APÊNDICE C – Mapa temático dos lotes críticos segundo o PBZPA 
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APÊNDICE D - Mapa temático das edificações críticas segundo o PBZPA 
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ANEXO A - Carta de Aeródromo (ADC) do AISF 
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ANEXO B – Características do AISF e das Superfícies Limitadoras de Obstáculos 

 

 

 

  



Anexo I à Portaria DECEA N° 22/ICA, de 14 de julho de 2015

A  Dados Gerais do Aeródromo:
A1 Denominação do Aeródromo:

A2 Código OACI:

A3 ARP (Latitude):

A4 ARP (Longitude):

A5 Elevação (m):

B Dados Gerais da(s) Pista(s):

B2 Comprimento (m):

B3 Largura (m):

B4 Comprimento da Faixa de Pista (m):

B5 Largura da Faixa de Pista (m):

B6 Período de Operação:

C Dados da Cabeceira Menor:
C1 Número:

C2 Rumo verdadeiro:

C3 Coordenadas geográficas (latitude):

C4 Coordenadas geográficas (longitude):

C5 Elevação (m):

C6 Código de Referência POUSO:

C7 Código de Referência DECOLAGEM:

C8 Letra de Código de Referência:

C9 Tipo de utilização:

C10 Tipo de operação para pouso:

C11 Tipo de operação para decolagem:

C12 Zona de parada:

C13 Comprimento (m):

C14 Largura (m):

C15 Zona desimpedida:

C16 Comprimento (m):

C17 Largura (m):

D  Dados da Cabeceira Maior:
D1 Número:

D2 Rumo verdadeiro:

D3 Coordenadas geográficas (latitude):

D4 Coordenadas geográficas (longitude):

D5 Elevação (m):

D6 Código de Referência POUSO:

D7 Código de Referência DECOLAGEM:

D8 Letra de Código de Referência:

D9 Tipo de utilização:

D10 Tipo de operação para pouso:

D11 Tipo de operação para decolagem:

D12 Zona de parada:

D13 Comprimento (m):

D14 Largura (m):

D15 Zona desimpedida:

D16 Comprimento (m):

D17 Largura (m):

COMANDO DA AERONÁUTICA
FICHA INFORMATIVA DE AERÓDROMOS

Anexo A à ICA 63-19

Características do Aeródromo

Salgado Filho

SBPA

29°59'38,00''S

051°10'16,00''W

9,0m

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3

B1 Designação:
11

29

Diurno e Noturno

300m

3200m

45m

3320m

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3

29°59'40,00''S

051°10'59,00''W

11

91°12'38''

E

Pouso e Decolagem

3,4m

4

NA

IFR PA CAT I

IFR NPA

NA

271°12'38''

29°59'42,20''S

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3
29

051°08'59,50''W

9,0m

Pouso e Decolagem

IFR NPA

4

4

E

NA

IFR NPA

NA

4

Data: 19.06.2015 (a) Responsável Técnico: RICARDO BRINGHENTI MAROTTA

Major Especialista em Controle de Tráfego Aéreo

CREA Nº (Não Aplicável)

ART Nº (Não Aplicável)



(FL 2/3 do Anexo I à Portaria DECEA N° 22/ICA,  de 14 de julho de 2015.)

E Superfície de Aproximação: CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
E1 Divergência lado direito (%): 1,2% 1,2%

E2 Divergência lado esquerdo (%): 0,6%

E3 Comprimento total (m): 15000m 15000m

Primeira Seção
E4 Largura da borda interna (m): 300m 300m

E5 Elevação da borda interna (m): 3,4m 9,0m

E6 Distância da cabeceira (m): 60m 60m

E7 Abertura total lado direito (%): 16,2% 16,2%

E8 Abertura total lado esquerdo (%): 15,6% 15,0%

E9 Comprimento (m): 3000m 3000m

E10 Gradiente (%): 2,00% 2,00%

E11 Elevação da borda externa (m): 63m 69m

Segunda Seção
E12 Largura da borda interna (m): 1252m 1235m

E13 Elevação da borda interna (m): 63m 69m

E14 Abertura total lado direito (%): 16,2% 16,2%

E15 Abertura total lado esquerdo (%): 15,6% 15,0%

E16 Comprimento (m): 3600m 3600m

E17 Gradiente (%): 2,50% 2,50%

E18 Elevação da borda externa (m): 153m 159m

Seção Horizontal
E19 Largura da borda interna (m): 2395m 2356m

E20 Abertura total lado direito (%): 16,2% 16,2%

E21 Abertura total lado esquerdo (%): 15,6% 15,0%

E22 Comprimento (m): 8400m 8400m

E23 Elevação (m): 153m 159m

F Superfície de Decolagem: CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
F1 Largura da borda interna (m): 180m 180m

F2 Elevação da borda interna (m): 9,0m 3,4m

F3 Distância da cabeceira oposta (m): 60m 60m

F4 Abertura para cada lado (%): 12,5% 12,5%

F5 Largura final (m): 1200m 1200m

F6 Comprimento (m): 15000m 15000m

F7 Gradiente (%): 2,00% 2,00%

F8 Elevação da borda externa (m): 309m 303m

G Superfície de Aprox. Interna: CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
G1 Largura da borda interna (m): 120m NA

G2 Elevação da borda interna (m): 3m NA

G3 Distância da cabeceira (m): 60m NA

G4 Abertura para cada lado (%): PARALELA NA

G5 Comprimento (m): 900m NA

G6 Gradiente (%): 2,00% NA

G7 Elevação da borda externa (m): 21m NA

H Superfície de Transição Interna: CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
H1 Gradiente (%): 33,30% NA

H2 Elevação da borda superior (m): 54m NA

I Superfície de Pouso Interrompido: CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
I1 Largura da borda interna (m): 120m NA

I2 Elevação da borda interna (m): 3m NA

I3 Distância da cabeceira (m): 1800m NA

I4 Abertura para cada lado (%): 10,0% NA

I5 Gradiente (%): 3,33% NA

I6 Elevação da borda externa (m): 54m NA

J Superfície de Transição:
J1 Gradiente (%):

K Superfície Horizontal Interna:
K1 Altitude (m):

K2 Raio (m)

L Superfície Cônica:
L1 Altitude (m):

L2 Gradiente (%):

M Superfície Horizontal Externa:
M1 Raio (m):

Características das Superfícies Limitadoras de Obstáculos

Pista 1 Pista 2 Pista 3

54m

4000m

14,3%

Pista 1 Pista 2 Pista 3

5,0%

Pista 1 Pista 2 Pista 3

Pista 1 Pista 2 Pista 3
154m

20000m

Data: 19.06.2015 (a) Responsável Técnico: RICARDO BRINGHENTI MAROTTA

Major Especialista em Controle de Tráfego Aéreo

CREA Nº (Não Aplicável)

ART Nº (Não Aplicável)



(FL 3/3 do Anexo I à Portaria DECEA N° 22/ICA,  de 14 de julho de 2015.)

M2 Altitude (m):

N Superfície de Prot Voo Visual:
N1 Área 1:
N2 Largura (m):

N3 Buffer (m):

N4 Comprimento (m):

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
N5 Altitude seção de través (m): 85m 85m

N6 Altitude seção de aprox/dep (m): 62m 62m

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
N7 Curvas: Direita Esquerda

N8 Altura mínima do circuito de tráfego: 152m 152m

N9 Área 2:
N10 Categoria de performance crítica:

N11 Largura (m):

N12 Buffer (m):

N13 Comprimento (m):

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
N14 Altitude seção través (m): 162m 162m

N15 Altitude seção aprox/dep (m): 116m 116m

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
N16 Curvas: Direita Esquerda

N17 Altura mínima do circ. de tráfego: 305m 305m

N18 Área 3:
N19 Largura (m):

N20 Buffer (m):

N21 Comprimento (m):

N22 Altitude seção través (m):

N23 Altitude seção aprox/dep (m):

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 CAB 6
N24 Curvas: Direita Esquerda

Pista 1 Pista 2 Pista 3
Aplicável

159m

Pista 1 Pista 2 Pista 3

2350m

470m

Aplicável

C

4700m / 5128m

Pista 1 Pista 2 Pista 3

4170m

930m

314m

268m

930m

9560 m / 10188 m

Aplicável

7410m

6520 m / 6948 m

Data: 19.06.2015 (a) Responsável Técnico: RICARDO BRINGHENTI MAROTTA

Major Especialista em Controle de Tráfego Aéreo

CREA Nº (Não Aplicável)

ART Nº (Não Aplicável)


