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Rede com mais de 69.000 estações: 180.000 km de 
nivelamento por todo o Território Brasileiro - Novo 
ajustamento em 2011
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Datum de Santana 
(1957-1958)

Datum de Imbituba 
(1949-1957)

Rede com mais de 69.000 estações: 180.000 km de 
nivelamento por todo o Território Brasileiro - Novo 
ajustamento em 2011

Fortaleza

Salvador

Macaé

A Rede Maregráfica Permanente para 
Geodésia foi concebida em 1996 com a 
finalidade de determinar e acompanhar 
a evolução temporal e espacial dos data 
altimétricos do SGB. Cinco estações já 
se encontram em operação.



Rede Geodésica - Gravimetria

A gravimetria adquiriu um caráter sistemático a 
partir de 1990, quando o IBGE estabeleceu 
estações gravimétricas, desde então, mais de 
26.000 estações foram adicionadas as 2.000 
estabelecidas no entorno do vértice Chuá
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A gravimetria adquiriu um caráter sistemático a 
partir de 1990, quando o IBGE estabeleceu 
estações gravimétricas, desde então, mais de 
26.000 estações foram adicionadas as 2.000 
estabelecidas no entorno do vértice Chuá

O IBGE, em convênio com a USP, mantém um projeto 
cujo objetivo é a determinação e constante 
refinamento do mapa de ondulações geoidais 
brasileiro. Disponibilizando versões cada vez mais 
precisas e atualizadas do mapa geoidal.



Banco de Dados Geodésico
Conjunto de dados e informações de estações geodésicas do SGB que constituem as redes 
altimétrica, planimétrica e gravimétrica. Estão disponíveis coordenadas, altitudes, descritivos de 
localização e acesso, dentre outras informações, de referências de nível, estações de poligonal, 
vértices de triangulação, estações GPS e DOPPLER e estações gravimétricas.  As informações de 
coordenadas estão disponíveis, nos sistemas de referência SAD69 (até 2014) e SIRGAS2000.
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Grande Desafio



BC250
• Base cartográfica contínua de todo o território 

brasileiro na escala 1:250.000
• Característica do Mapeamento Anterior

• 554 Folhas topográficas (15% apenas planimetria)
• Compiladas do mapeamento 1:100.000 e 1:50.000 décadas de 

60 e 70
• Sistemas de referência: SAD69 ou Córrego Alegre

• Característica do Novo Mapeamento
• Atividades iniciadas em 2007
• Conclusão no final de 2012
• Extração e/ou atualização de feições através de imagens 

ortorretificadas.
• Sistema de Referência: SIRGAS2000
• Complementação de toda a parte altimétrica
• Integração da malha municipal
• Estruturado conforme a ET_EDGV



Base Vetorial Contínua
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Base Vetorial Contínua
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Quebra de Paradigma

• Historicamente e tecnicamente grande parte do 
mapeamento 1:250.000 foi e é executado através da 
compilação cartográfica das escalas de 1:100.000 e 
1:50.000.

• Disponibilização de sensores orbitais que proporcionam 
imagens, cuja relação custo benefício é aceitável para 
a extração direta dos elementos geográficos 
representáveis no mapeamento 1:250.000.



Base Cartográfica Contínua 1:100.000



Atualização do Mapeamento 1:100.000
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Insumo para atualização 1:100.000
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ALOS/ANVIR



Banco de Pontos de Apoio
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+/- 8.480 pontos

Fotogramétrico
Imagens de Satélites
GPS Navegação
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Base Cartográfica 1:25.000

• Mapeamento do estado do Rio de Janeiro realizado 
em parceria com a Secretaria de Estado do 
Ambiente do Rio de Janeiro (SEA).
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Base Cartográfica 1:25.000

• Convênio de cooperação técnica com o estado de 
São Paulo, através da EMPLASA.

• Medição de aproximadamente 500 pontos para 
verificação da qualidade geométrica das ortofotos 
da cidade de São Paulo.



Grande Desafio

Integrar dos dados vetoriais com o Banco de 
Nomes Geográficos do Brasil, 
possibilitando o acesso via Nome 
Geográfico.

Possibilitar o acesso aos dados no portal do 
IBGE de forma padronizada e acessível 
através de consultas textuais e espaciais.

Disponibilizar todos os seus dados e 
metadados na Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais.

Integração dos dados estatísticos com os 
dados geográficos através da INDE.



Grande Desafio



Grande Desafio



Grande Desafio



42

Diretoria de Geociências
Av. Brasil, 15.671 - 21241-051 - Parada de Lucas - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (0xx21) 2142-4990

joao.azevedo@ibge.gov.br

ϕ = -22°49’05”
λ= -48°18’25”
SIRGAS2000
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