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ABSTRACT

The Graduate Program in Cartographic Engineering is part of the broad area 
of knowledge called Exact Sciences and Earth, in the area of Geosciences, subarea 
Geodesy, according to the criteria adopted by the institutions that work in science 
and technology, including those CAPES, CNPq and the Secretary of Higher Educa-
tion from the Ministry of Education -Sesu/MEC. The course aims to train high level 
professionals, civil or military, in knowledge of Cartography, Geodesy, Photogram-
metry and Remote Sensing, seeking mastery of knowledge and technologies, as 
well as the development research. Currently, the program works with an area of 
concentration - Geographic Information Technology - and two lines of research - 
Digital Imaging and Modeling and Representation Earth. In the course of 27 years 
have been defended 116 dissertations.
  

RESuMO

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Cartográfica se insere na gran-
de área de conhecimento denominada Ciências Exatas e da Terra, na área de Geo-
ciências, subárea Geodésia, conforme os critérios adotados pelas institui- ções que 
atuam em Ciência e Tecnologia, incluindo nestas a CAPES, o CNPq e a Secretaria da 
Educação Superior do Ministério da Educação -Sesu/MEC. O curso tem por objetivos 
capacitar profissionais de nível superior, civis ou militares, nas áreas do conhecimento 
da Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, visando o domí-
nio do conhecimento e de tecnologias, bem como o de- senvolvimento de pesquisas. 
Atualmente, o programa funciona com uma área de concentração - Tecnologia da In-
formação Geográfica - e duas linhas de pesquisa - Imageamento Digital e Modelagem 
e Representação Terrestres. Em 27 anos de curso foram defendidas 116 dissertações.

Keywords: Graduate Program in Cartographic Engineering, IME, Brazil.

INTRODuçãO

 O Programa de Pós-graduação em Engenharia Cartográfica tem por objeti-
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vos capacitar profissionais de nível superior, civis ou militares, nas áreas do conheci-
mento da Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, visando o 
domínio do conhecimento e de tecnologias, bem como o desenvolvimento de pesqui-
sas, tanto básica quanto aplicada, nestas áreas. Os profissionais capacitados podem 
exercer suas atividades profissionais em instituições públicas e privadas. Sejam de 
ensino, de pesquisa ou de produção, de natureza civil e/ou militar.

O público alvo de interesse do Programa é tão multidisciplinar quanto as áreas 
de conhecimento diretamente envolvidas. O dado geográfico e as ciências, tec-
nologias e os produtos a ele correlacionados direta ou indiretamente, permeiam 
as mais inúmeras necessidades da sociedade e atividades profissionais. Portanto, 
espera-se o interesse e a procura de profissionais das mais variadas áreas, sejam 
das exatas, humanas e sociais.

O Programa já teve a presença de formados das áreas de Biologia, Servi-
ço Social, Geografia, diversas especialidades de Engenharia, como Cartógrafos, 
Agrimensores, Eletrônicos, de Computação, Analista de Sistemas, dentre outros. 
Um ponto a destacar é que existe um interesse de profissionais dos mais diversos 
estados do país. Em uma primeira impressão, administrar esta possível hetero- 
geneidade poderia ser considerado um obstáculo. Entretanto, tal dificuldade não 
ocorre, visto que a situação é tratada como um desafio: procurar desenvolver as 
potencialidades dos alunos, principalmente suas competências e habilidades.

HISTÓRICO DO CuRSO

 A matrícula de um aluno, em 1983, no Curso de Mestrado em Informática, 
área de concentração em Pesquisa Operacional, pode ser considerada como o 
início de estudos de Pós-graduação em Ciências Cartográficas, no IME. Nesta oca-
sião foi desenvolvida a primeira dissertação de mestrado, no Instituto, sobre assun-
to correspondente à área de Cartografia, com o título “Otimização de Observações 
em Redes Geodésicas Horizontais”. O esforço teve continuidade no ano seguinte 
com a matrícula de dois novos alunos no mesmo curso. No ano de 1985 houve um 
delineamento mais explícito com a criação da Linha de Pesquisa em Cartografia 
Automatizada, vinculada ao Curso de Pós-graduação em Informática. Dois anos 
depois, em janeiro de 1987, com a criação da Seção de Ensino de Engenharia de 
Sistemas e do Curso de Pós-graduação em Sistemas e Computação, a Cartografia 
passou a ser, juntamente com Informática, Pesquisa Operacional e Transportes, 
uma das quatro áreas de concentração daquele curso.

Além da inclusão de disciplinas específicas, coordenadas e ministradas por 
profissionais da área de Engenharia Cartográfica, o Programa de Mestrado em 
Cartografia sofreu mudanças significativas apenas em 1994 quando, apesar de se 
manter vinculado ao Curso de Sistemas e Computação, todas as funções acadê-
micas e administrativas passaram à responsabilidade da Seção de Ensino de En-
genharia Cartográfica. Para bem desempenhar este papel, ainda em 1994, foram 
destacados três professores de tempo integral, dedicação exclusiva, para iniciarem 
seus cursos de Doutoramento. Um desses professores concluiu seu programa de 
Doutoramento na The Ohio State University, nos EUA, em 1997; os outros dois 



63 1o ao 3o  Quadrimestre de 2010 – 

professores concluíram seus cursos na Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, em 1998 e 1999. Em 2002, mais um professor doutor foi vinculado ao pro-
grama, por meio de concurso público. Visando aumentar o número de professores 
doutores, no decorrer da última década houve esforços para oficiais realizarem 
cursos de doutoramento. Atualmente, dois professores da seção de Ensino em En-
genharia Cartográfica encontram-se nessa situação.

Em maio de 1996 são dados os primeiros passos rumo à emancipação do 
Programa, que passou a ser denominado de Mestrado em Engenharia Cartográ-
fica, e cujo objetivo principal foi atender as necessidades da Diretoria de Serviço 
Geográfico. O então Comandante do IME autorizou o funcionamento em sepa-
rado do curso, cabendo todos os encargos à Seção de Ensino de Engenharia 
Cartográfica. Finalmente, atendendo solicitação da então Secretaria de Ciência 
e Tecnologia, atual Departamento de Ciência e Tecnologia, o Chefe do Estado 
Maior do Exército oficializou o funcionamento do Programa pela Portaria nº 055, 
de 1º de junho de 1998.

O Programa, embora considerado meritório pela CAPES, não está, ainda, 
credenciado por este órgão como conseqüência do insuficiente número de profes-
sores doutores. Como já ressaltado anteriormente, para minimizar esta limitação 
dois professores estão cursando doutoramento. Atente-se para o fato de que os 
professores realizam seu doutoramento simultaneamente com as atividades aca-
dêmicas e de ensino, de maneira a não comprometer a qualidade da formação no 
curso de Graduação e nem no próprio programa de Pós-graduação.

Outro fato importante de evidenciar é que, embora não credenciado, o di- ploma 
oferecido pelo programa tem validade nacional, sendo reconhecido por to- das as ins-
tituições públicas e privadas. O processo de reconhecimento é realizado no próprio 
IME, através da Subdivisão de Pós-graduação (SD/1) do Instituto, em procedimento 
análogo ao de outras instituições de ensino e com o devido amparo legal.

Nos 27 anos de funcionamento do Programa de Pós-graduação foram pro-
duzidas 116 dissertações e os profissionais titulados Mestres, hoje se encontram 
em diversas instituições de renomada relevância no contexto nacional, tais como 
a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (Mendonça Junior, 2002), o Centro 
de Imagens e Informações Geográficas do Exército, a Petrobrás, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, o Centro de Hidrografia da Marinha, a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Lima, 2001), empresas privadas (Co-
elho, 2002), dentre outras instituições.

EVOLuçãO DO CuRSO

Atualmente, o programa funciona com uma área de concentração - Tecnolo-
gia da Informação Geográfica - e duas linhas de pesquisa - Imageamento Digital 
e Modelagem e Representação Terrestres. A Linha de Pesquisa em Imageamento 
Digital, além dos objetivos do Programa, tem por objetivos específicos a análise, a 
aplicação e o desenvolvimento de tecnologias para aquisição e processamento de 
dados provenientes de sensores orbitais, aéreos ou terrestres, sendo que os enfo-
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ques são a fotogrametria orbital, aérea e terrestre; a interpretação e a classificação 
de imagens (Coelho Filho, 2007); a geração e o emprego de modelos digitais do 
terreno; a correção de distorções radiométricas e geométricas em imagens digitais; 
e a geração de ortoimagens digitais e produtos similares.

Já a Linha de Pesquisa em Modelagem e Representação Terrestres, além 
dos objetivos do Programa, tem por objetivos específicos a análise, a aplicação e o 
desenvolvimento de tecnologias para a aquisição, a modelagem, o processamento 
e a representação de dados geodésicos e cartográficos, sendo que os enfoques 
são os referenciais e as redes geodésicas; os sistemas de navegação; o posicio-
namento geodésico por satélite; a atualização e generalização cartográficas; e a 
representação e visualização de informações georreferenciadas (Melo, 2007).

O Programa de Mestrado em Engenharia Cartográfica não está restrito a for-
mar o aluno para ter uma visão compartimentada e específica do conhecimento. 
Consequentemente, procura agregar competências e habilidades às já existentes 
dos alunos. Neste sentido, em função da especificidade do Programa e da própria 
instituição IME, de modo geral, as competências e habilidades incorporadas ou 
mais consolidadas estão voltadas às áreas do conhecimento envolvidas na Pós-
-graduação do aluno – definidas principalmente pela Linha de Pesquisa onde o 
mesmo atua e pelo desenvolvimento da sua Dissertação.

Assim, são ressaltados os aspectos de natureza científica, tecnológica e ins-
trumental, esperando-se competência, de parte do aluno, no que diz respeito à 
liderança; à gestão; à capacidade de análise; ao domínio das normas, protocolos, 
padrões, processos e requisitos inerentes às atividades científicas; interação com a 
sociedade e identificação dos conhecimentos básicos necessários à formulação e 
solução de desafios científicos e tecnológicos.

Para tanto, um conjunto maior de habilidades tem de ser desenvolvido, a sa-
ber: visão  espacial; iniciativa e curiosidade científica; capacidade de trabalho em 
grupo; organização do pensamento; integração de conhecimentos afins para a so-
lução de desafios; motivação na procura de alternativas tecnológicas e aplicação 
de conhecimentos; capacidade de selecionar o que é de interesse ao objetivo de- 
terminado; capacidade de planejar, de projetar e de conduzir experimentos teóricos 
e práticos; interpretação de fatos e fenômenos; raciocínio abstrato e lógico.

A contribuição do Programa à sociedade reside em capacitar profissionais nas 
áreas da Cartografia, da Geodésia, da Fotogrametria e do Sensoriamento Remo-
to, bem como em tecnologias inerentes a Sistemas de Informações Geográficas, 
Modelagem Digital de Terrenos, Sistemas de Posicionamento, dentre outras, bus-
cando tanto a absorção quanto o desenvolvimento de conhecimentos de interesse 
e aplicação pelo País.

Os laboratórios da Seção de Ensino de Engenharia Cartográfica são utilizados 
tanto pelos professores do programa quanto pelos alunos dos cursos de Gradua-
ção e de Pós-graduação, como forma de facilitar a integração destes dois níveis de 
ensino, bem como o desenvolvimento de pesquisas. No total, dispõe-se de quatro 
laboratórios, gerenciados por professores do Quadro Permanente do programa. Os 
laboratórios são descritos a seguir:
• Laboratório de Cartografia: destina-se ao desenvolvimento de trabalhos aca-

dêmicos e pesquisas sobre representações terrestres com ênfase em aplicações 
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de navegação, atualização, generalização e percepção cartográfica, mapeamen-
to temático em geral, além das tarefas de conversão analógico-digital de dados 
cartográficos e saída gráfica dos mesmos e, ainda, ao desenvolvimento de apli-
cações cartográficas que demandem tarefas de animação e computação gráfica 
em geral (Barbosa, 2009);

• Laboratório de Fotogrametria e Processamento de Imagens: destina-se às 
pesquisas relacionadas à aquisição, tratamento e extração de informações métri-
cas (fotogrametria) e não-métricas ou qualitativas (interpretação e classificação) 
de imagens digitais e analógicas, obtidas a partir de plataformas aéreas, orbitais 
ou terrestres (Silveira, 2008);

• Laboratório de Posicionamento: destina-se às pesquisas conduzidas sobre o 
desenvolvimento e a implantação de Sistemas e Redes Geodésicas e GPS, en-
volvendo os levantamentos de campo, processamento e ajustamento das obser-
vações (Azevedo, 2006);

• Laboratório de Sistemas de Informações Geográficas: destina-se às pesquisas 
conduzidas sobre desenvolvimento, implementação e aplicação de Sistemas de Infor-
mações Geográficas (SIG) e Bancos de Dados Geográficos (BDG) (Vergara, 2002).

Outros recursos acadêmicos, além dos mencionados, destinam-se às ativida-
des não específicas de ensino ou pesquisa como edição de textos, planilhas, pre-
paro de seminários e trabalhos acadêmicos. Os corpos docente e discente dispõem 
de acesso livre às salas de aula, ao auditório da Seção de Ensino, à Internet, à rede 
interna do IME (que disponibiliza diversos aplicativos para as tarefas acadêmicas) 
e à Biblioteca do Instituto. Outras instalações, a exemplo dos auditórios existentes 
no IME, também podem ser utilizadas, desde que as correspondentes atividades 
sejam programadas com adequada antecedência.

PROjETOS DE PESquISA, DISSERTAçÕES E PuBLICAçÕES RELEVANTES

Nesta seção são relacionados os projetos desenvolvidos nas duas linhas de 
pesquisa do programa durante a última década.

Projetos
Os projetos comentados a seguir foram selecionados tanto por terem se uti-

lizado de inovações tecnológicas nas respectivas épocas, quanto pelas possibili-
dades de aplicação por parte do Exército Brasileiro em particular e da sociedade 
como um todo. No geral, representam potenciais contribuições na solução de pro-
blemas que afetam o País.

Linha de pesquisa em imageamento digital    
• Atualização de Cartas Topográficas Utilizando Imagens Orbitais, Fotografias Aé-

reas e Sistemas de Informação Geográfica de 2ª Geração. Coordenador: Prof. 
Oscar Ricardo Vergara. 2001-2002. O projeto consistiu no desenvolvimento e tes-
te de uma metodologia de atualização e geração de cartas topográficas, utilizan-
do um Sistema de Informação Geográfica para integrar informação obtida através 
de imagens de sensoriamento orbital e de técnicas fotogramétricas tradicionais. 
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Através deste projeto foi estabelecida uma nova metodologia alternativa para a 
atualização de cartas topográficas do País (Vergara, 2001). Apoio financeiro: FA-
PERJ. Há também um trabalho de mestrado envolvido.

• E-FOTO: uma Estação Fotogramétrica Digital Educacional. Coordenador: Prof. 
Jorge Luís Nunes e Silva Brito. 2002 - em andamento. O projeto visa ao desenvol-
vimento, em linguagem de programação de alto nível, de rotinas de fotogrametria 
digital, a fim de se desenvolver uma estação fotogramétrica digital com finalidade 
educacional. O conceito de estação fotogramétrica digital educacional envolve 
dois pilares básicos: a gratuidade dos programas componentes e o princípio de 
auto-aprendizagem, permitindo a utilização da mesma sem nenhum ônus para 
qualquer pessoa. Os benefícios imediatos do projeto consistem na possibilidade 
de utilização de uma estação fotogramétrica digital pelos estudantes universitá 
rios, que raramente têm acesso a equipamentos fotogramétricos de última ge-
ração. A criação de um conjunto brasileiro de rotinas fotogramétricas, livre, uni-
versitário e autoexplicativo pode ser considerado de grande importância para o 
avanço do conhecimento no campo da fotogrametria digital (Brito, 2008). Apoio 
financeiro: CNPq e UERJ;

• Atualização de Cartas Topográficas da Região Amazônica Utilizando Imagens 
Orbitais. Coordenador: Prof. Oscar Ricardo Vergara; pesquisador especialista em 
sensoriamento remoto: Prof. Clóvis Gaboardi. 2002-2004. Objetivo: Avaliação da 
exatidão geométrica e do conteúdo de informação temática de imagens orbitais 
oriundas de sensores de média e alta resolução espacial, com vistas à geração e 
atualização de bases cartográficas da Região Amazônica, em diferentes escalas. 
No decorrer deste projeto foram testadas imagens oriundas de sensores orbitais 
passivos que, por suas características espaciais e espectrais, poderiam contribuir 
a atender as necessidades cartográficas da Região Amazônica (Costa, 2009). 
Apoio financeiro: CNPq. Há também um trabalho de mestrado envolvido.

• Alternativas para Mapeamento do Território Amazônico com o Emprego de Ima-
gens de Radar. Coordenador: Prof. Clóvis Gaboardi; pesquisador especialista em 
sensoriamento remoto: Prof. Oscar Ricardo Vergara. 2002-2004. Objetivo: testar 
o potencial cartográfico das imagens de Radar de Abertura Sintética (SAR), parti-
cularmente quanto à geração de Modelos Digitais de Elevação (MDE) e criar me-
todologias para o mapeamento da Amazônia utilizando essas imagens, especial-
mente adequadas no imageamento de regiões com alta frequencia de cobertura 
de nuvens (Espíndola, 2004). Apoio financeiro: CNPq.

• Avaliação de imagens de novos sensores orbitais para aplicações nas áreas de 
cartografia, meio ambientes e saúde. Coordenador: Prof. Oscar Ricardo Vergara. 
2005-em andamento. Objetivo: avaliar o potencial de imagens de novos sensores 
orbitais para fins cartográficos, de monitoramento ambiental e de apoio à saúde 
pública. É enfatizado o estudo de imagens de sensores de altíssima resolução es-
pacial, como as do sensor Ikonos II, do ponto de vista do conteúdo de informação 
temática e da qualidade geométrica, para dar apoio à atualização de cadastros 
urbanos. Essas imagens também são utilizadas no desenvolvimento de metodo-
logias para identificar áreas propícias à transmissão de doenças como Leptos-
pirose e Leishmaniose tegumentar. Também é priorizado o estudo de produtos 
oriundos de tecnologia nacional, como as imagens dos sensores WFI e CCD dos 
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satélites sino-brasileiros da série CBERS. Cenas da câmera CCD-CBERS 1 e 2 
são utilizadas para avaliar a sua potencial utilidade tanto na atualização quanto na 
geração de cartas topográficas; paralelamente, está sendo testada a capacidade 
de imagens do sensor WFI-CBERS 2 para classificar biomas brasileiros. Pares 
estereoscópicos CCD-CBERS 2, Ikonos II, CartoSat e Formosat têm sido utili-
zados para testar um novo algoritmo, desenvolvido no contexto do projeto, para 
detecção semiautomática de feições pontuais em estereopares orbitais. Outro al-
goritmo, destinado a segmentação de imagens de sensoriamento remoto orbital, 
foi desenvolvido neste projeto e testado em imagens CCD-CBERS 2, Ikonos II e 
Radarsat 1. Uma cena HRG-SPOT 5 também está sendo utilizada para monitorar 
as pressões sobre uma área de preservação ambiental (Costa, 2007). Também 
estão envolvidos oito trabalhos de mestrado.

• Monitoramento Multiescalar, Multitemporal e Multidimensional de Assentamentos 
Urbanos e Florestas Brasileiras Através de Dados de Sensores Remotos. Co-
ordenador: Prof. Raul Queiroz Feitosa (PUC-Rio); pesquisador especialista em 
fotogrametria digital: Prof. Jorge Luís Nunes e Silva Brito (SE/6-IME). 2007 - em 
andamento. O projeto envolve a PUC-Rio, a Universidade de Hannover e a UERJ 
e visa ao desenvolvimento de métodos para o monitoramento automático de al-
terações da paisagem baseados em  imagens multitemporais e multiescala de 
sensores remotos (Brito, 2008). Apoio financeiro: CNPq e  Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumnfahrt – DLR.

• Sistema de Georreferenciamento Direto 3D a partir de Câmara Digital de Pe-
queno Formato Embarcada em Plataforma Aérea Não-Tripulada. Coordenador: 
Prof. Luiz Paulo Mendonça Brandão; pesquisador especialista em fotogrametria 
digital: Prof. Jorge Luís Nunes e Silva Brito (SE/6-IME). 2007 - em andamento. 
Objetivo: desenvolver um sistema de coleta, processamento, análise e extração 
de informações geográficas e cartográficas, a partir de aerolevantamento por pla- 
taforma aérea não-tripulada, visando ao Mapeamento 3D de regiões geográficas 
de interesse específico do Poder Público, tais como corredores e eixos de rodo-
vias e ferrovias. Esta tecnologia é também denominada de “georreferenciamento 
direto”, tendo sua importância caracterizada por atender aos seguintes requisitos:
1) baixo custo por Km, se comparada aos aerolevantamentos convencionais; 2) 
rapidez de processamento 3D dos dados; 3) rapidez de obtenção dos produtos 
fotogramétricos (Modelos Numéricos do Terreno, Ortoimagens, Ortomosaicos e 
outros) e; 3) capacidade de medição rápida e confiável de perímetros, áreas e 
volumes sem o emprego de equipes de campo.

Linha de pesquisa em modelagem e representação terrestres
• Emprego do GPS no Auxílio à Coleta de Atributos para SIG. Coordenador: Prof. 

Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva. 1998 – 2000. Objetivos: definir uma me- 
todologia para execução de trabalhos de reambulação, com auxílio do sistema de 
posicionamento GPS, que proporcione uma produtividade ótima; comparar recep-
tores GPS, disponíveis no mercado, equipados com coletores de dados, quanto à 
efetiva viabilidade para aquisição de dados alfa-numéricos associados a feições 
naturais e artificiais; estabelecer uma metodologia para definir os requisitos de 
precisão em aplicações de cartas eletrônicas de navegação terrestre; desenvol-
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ver uma aplicação SIG típica, destinada ao apoio da Defesa Civil (Evânia, 2006). 
Auxílio financeiro: Financiadora de Estudos e Projetos. Há também um trabalho 
de mestrado envolvido.

• PMRG - Projeto Mudança do Referencial Geodésico. Coordenador do projeto: 
IBGE; Coordenador do Grupo de Trabalho 3 (Conversão de Referenciais): Prof. 
Leonardo Castro de Oliveira. 2000 - em andamento. Objetivo: o Projeto Mudança 
de Referencial Geodésico objetiva promover a adoção no País de um novo sistema 
geodésico de referência, unificado, moderno e de concepção geocêntrica, de modo 
a compatibilizá-lo às mais modernas tecnologias de posicionamento (Morett Neto, 
2008). Maiores informações podem ser obtidas em http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/geodesia/pmrg/default_pmrg.shtm?c=1. Apoio financeiro: IBGE.

• Visualização Tridimensional de Teatros de Guerra. Coordenador: Prof. Luiz Felipe 
Coutinho Ferreira da Silva. 2003 – 2007. Descrição: desenvolvimento de Sistema 
de Visualização Tridimensional (2,5 D) de cenários terrestres com incorporação 
de capacidade cartométrica e navegação. Três trabalhos também estão mestrado 
envolvidos (Ferreira Melo, 2008).

• Cartografia Tátil. Coordenador: Prof. Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva. 2003 
– em andamento. Descrição: desenvolvimento de metodologia para construção 
de um Atlas Tátil, em face de lei municipal de inclusão social. Projeto em parceria 
com o Instituto Benjamim Constant. Há também um trabalho de mestrado envol-
vido (Adelinoi, 2006).

• PIGN - Projeto da Infraestrutura Geoespacial Nacional (National Geospatial Fra-
mework Project). Coordenador do projeto: University of New Brunswick – UNB 
(Canadá) e IBGE; Coordenador do Grupo de Trabalho 3 (Conversão de Refe-
renciais): Prof. Leonardo Castro de Oliveira. 2004 – em andamento. Descrição: 
este projeto se sobrepõe ao Projeto Mudança do Referencial Geodésico no Brasil 
(PMRG) fornecendo a este uma nova dinâmica. O PIGN tem como objetivo cola-
borar e ajudar nos esforços brasileiros na adoção de um sistema de coordenadas 
geocêntricas (SIRGAS2000) compatível com tecnologias modernas de satélites. 
As atividades do projeto incluem questões técnicas, uma compreensão dos im-
pactos causados pela adoção deste novo sistema de coordenadas e o estabeleci-
mento de uma melhor comunicação com a comunidade de usuários. Os produtos 
estarão disponíveis aos usuários no fim do projeto. As atividades técnicas envol-
vem a integração da rede clássica com o SIRGAS2000, a modelagem das distor-
ções das redes clássicas com respeito ao SIRGAS2000 e a criação de modelos 
de transformação do referencial que levam em consideração estas distorções. Os 
impactos causados pela adoção de um novo sistema geoespacial nacional são 
muito variados, uma vez que incluem questões técnicas que afetam agências de 
governo e companhias privadas, impactos sociais que lidam com direitos indivi-
duais tais como os de ocupação e uso da terra, melhoria da gerência ambiental 
e desenvolvimento dos recursos naturais, equidade de gênero e direitos das po-
pulações indígenas, igual acesso à informação para todos os cidadãos, melhores 
serviços, e melhor governabilidade. As estratégias são desenvolvidas e aplicadas 
para avaliar e monitorar alguns destes impactos (Oliveira, 2009). Maiores infor-
mações podem ser obtidas em http://www.pign.org/. Órgãos financiadores: Ca-
nadian International Development Agency-CIDA, Fundação Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística-IBGE. Cinco dissertações de mestrado estão envolvidas.
• Percepção Cartográfica para Visualização em Ambientes Digitais. Coordenador: 

Prof. Luiz Felipe Coutinho Ferreira da Silva. 2007 – em andamento. Objetivos: 
aplicar conceitos de percepção de formas e de psicologia Gestalt na otimização 
de símbolos para ambientes de Visualização Cartográfica; propor metodologia 
para construção/adaptação de símbolos cartográficos em cenários digitais de vi-
sualização tridimensional; desenvolver metodologias alternativas para represen-
tação e percepção de fenômenos geográficos com base em modelagem fuzzy; 
desenvolver protótipo para experimentação de visualização cartográfica em pla-
taforma de software livre (Mello, 2006). Auxílio financeiro: CNPq. Dois trabalhos 
de mestrado estão envolvidos.

• Visualização Cartográfica em Ambientes Hostis. Coordenador: Prof. Luiz Felipe 
Coutinho Ferreira da Silva. 2008 – em andamento. Objetivo: levantar dados e in-
formações para propor otimização e alternativas de representações cartográficas 
que envolvam dispositivos de exibição gráfica reduzidos, interfaces multimídia 
interativas e situações de estresse; construir representações cartográfi- cas efi-
cientes e eficazes para exibição em monitores de dimensões reduzidas (máximo 
7”) que operem com informações e atualização em tempo real (Silva, 2007). Au-
xílio financeiro: departamento de Ciência e Tecnologia do Exército -DCT. Há um 
trabalho de mestrado envolvido.

• Tecnologias de Posicionamento Independente. Coordenador: Prof. Ermírio de Si-
queira Coutinho. 2008 – em andamento. Objetivo: permitir o posicionamento e 
a navegação no terreno e em regiões confinadas pelo emprego de tecnologias 
independentes de sistemas de navegação por satélite. Apoio financeiro: Grupo 
Finalístico de Pesquisa Básica do Plano Básico de Ciência e Tecnologia do De- 
partamento de Ciência e Tecnologia do Exército - GPB/ PBCT/DCT;

• Projeto SIG (Protótipo SIG Desktop). Coordenador na Guarnição do Rio de Ja-
neiro (IME e Tecgraf/PUC-Rio): Prof. Ermírio de Siqueira Coutinho. 2004 – em 
andamento. Objetivo: implementar um Sistema de Informações Geográficas, para 
ambientes desktop (SIG Desktop) que utilize tecnologia nacional baseada em 
software livre. O projeto consiste na concepção, projeto e implementação em C++ 
de uma plataforma para SIG em software livre, baseada em Banco de Dados 
Geográficos, aderindo ao Padrão OpenGIS, visando: 1) produção cartográfica; 2) 
estudo do terreno aplicado a operações militares; 3) oferecer suporte à manipula-
ção de dados geográficos para Sistemas de Comando e Controle (Programa C2 
em Combate); 4) plataforma para o desenvolvimento de pesquisas em SIG. Apoio 
financeiro: Ministério da Defesa - MD e Grupo Finalístico de Comando e Controle 
do Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Departamento de Ciência e Tecnolo-
gia do Exército--GC2/ PBCT/DCT;

• Cartografia Colaborativa Aplicada a Operações Militares. Coordenador: Prof. Er-
mírio de Siqueira Coutinho. 2008 – em andamento. Objetivo: avaliar a viabilida- 
de de se prover o Exército com um repositório de dados geográficos empregando 
o conceito de Cartografia Colaborativa, também conhecida como Neogeografia. 
Pretende-se atingir esse objetivo criando-se um protótipo de portal de cartografia 
colaborativa, de natureza dual (militar e civil) e pesquisando-se indicadores e téc-
nicas cartográficas para a garantia da qualidade dos dados obtidos e armazenados.
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PERSPECTIVAS PARA O FuTuRO

O curso tem realizado gestão junto aos escalões superiores no sentido de 
obter o provimento de novas vagas de professores, através de concursos públicos, 
com a finalidade de aumentar a quantidade de professores doutores vinculados ao 
programa de mestrado.

Nos últimos anos, tem se trabalhado na modernização da apresentação do cur-
so perante os alunos do Ciclo Básico do IME, com a finalidade de estimular o interes-
se dos mesmos em ingressar nos cursos de graduação e de Pós-graduação em Car-
tografia. Concomitantemente, através de publicações, palestras e contatos pessoais 
tem se intensificado a divulgação do curso perante alunos de outras instituições.
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