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Introdução

A cidade do Rio Grande-RS passa no atual momento histórico por mudanças de ordem técnica
no seu espaço. O município vem recebendo investimentos de empresas públicas e privadas
abrindo possibilidades de crescimento local e regional. Esses investimentos se refletem no
Porto do Rio Grande que necessita ampliar suas atividades em direção as áreas passíveis de
expansão portuária que até o momento não haviam sido utilizadas para este fim. Muitas destas
são áreas foram ocupadas por parcelas da população de baixa renda em diferentes momentos
do crescimento da cidade do Rio Grande ocasionando conflitos de uso nessas áreas. Neste
contexto, surgiu à iniciativa por parte da Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG),
em convênio com o Núcleo de Análises Urbanas (NAU) da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG), de realizar a mensuração e delimitação das áreas em questão e os
levantamentos socioeconômicos.

Objetivos

O objetivo desse trabalho é apresentar as técnicas topográficas e métodos de posicionamento
com sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global) utilizados na primeira fase do convênio
que foi o georreferenciamento, delimitação e mensuração das cinco áreas atingidas pela
expansão portuária.

Metodologia

Devido às peculiaridades e necessidades de cada área foram aplicadas técnicas de
levantamentos topográficos específicos apoiados na imagem georreferenciada. O processo de
georreferenciamento das imagens foi realizado através do software Erdas Imagine, onde o
produto final é uma imagem no formato Geotiff compatível com o ambiente CAD e outros
ambientes específicos para imagem e serviços de engenharia, cartografia ou topografia com
coordenadas no Datum SIRGAS 2000. A coleta das coordenadas dos pontos de controle
necessários ao georreferenciamento das imagens foram através de técnicas e métodos de
posicionamento GPS utilizando receptores topográficos (L1) e Geodésicos (L1/L2) com
precisão compatível a resolução das  imagens. A utilização de aerofotos digitais e imagem do
sensor Quick Bird foi possível devido a um convênio firmado entre a Universidade Federal do
Rio Grande (FURG) e a Prefeitura Municipal do Rio Grande (PMRG) para a Implantação de
uma Base Cartográfica Digital para o município

Resultados e Discussão

O processo de expansão portuária, previsto pela SUPRG irá atingir diretamente mais
de 2000 famílias que residem nas áreas de intervenção. Estas vivem de uma economia simples
e artesanal, ligada à pesca e/ou atividades portuárias. As áreas em questão são uma faixa de
15m paralela ao muro do parque automotivo da SUPRG no bairro Getulio Vargas, uma faixa na
vila Santa Tereza delimitada pela Rua Carlos Vignoli e a Laguna dos Patos, a totalidade da Vila
Mangueira, a totalidade da Barra Nova e Barra Velha. A tabela 1 demonstra a correlação entre
três dados fundamentais como número de pessoas, domicílios e área urbana atingida.

Tabela 1. Correlação entre área, número de domicílios e pessoas.
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Localidade Área em Hec Domicílios Nº de pessoas

Bairro Getulio Vargas 5,66 379 1.250

Vila Santa Tereza 5,10 246 712

Vila Mangueira 15,57 325 968

Barra Nova 11,22 180 493

Barra Velha 69,33 1048 3008

Total 107,08 2.178 6.431

Fonte: Dados dos Levantamentos Socioeconômico e Delimitações das áreas.

Considerações Finais

As imagens das áreas auxiliaram no levantamento socioeconômico orientando a equipe na
aplicação dos questionários, identificando e quantificando as residências e seus lotes. A
SUPRG com base nas imagens poderá, obter coordenadas de qualquer ponto das áreas,
realizar medidas de distâncias, cálculos de área e planejar obras e serviços de engenharia,
projetando cenários dos investimentos previstos para a área, bem como confeccionar mapas
das áreas em escalas compatíveis com a resolução da imagem. O trabalho de
georreferenciamento, delimitação e mensuração das áreas foi primordial para o levantamento
socioeconômico e ambos são os principais dados para as negociações por parte da SUPRG
com os moradores das áreas atingidas. Esses dados cartográficos e sociais serviram para
minimizar os possíveis conflitos entre a população da área delimitada e as autoridades
interessadas na expansão portuária coordenada pela SUPRG. Importante destacar que o As
transformações sociais e políticas impostas hoje não se dão num espaço vazio e sim num
espaço já caracterizado e ocupado por moradias de uma parcela da sociedade excluída do
mercado imobiliário, ocorrendo um conflito entre a necessidade de modernização e
crescimento econômico da região com a necessidade de morar dessas pessoas.


