
Histórico de Delimitação dos RVS Mata do Engenho Tapacurá e Mata do
Tapacurá

Os Limites dos RVSs, objeto deste Plano de Manejo, foram inicialmente criados para
atender uma demanda de proteção dos remanescentes florestais existentes na
Região Metropolitana do Recife. Esses territórios, criado na Lei Estadual 9989/87
(Reservas Ecológicas), teve um caráter de proteção do ecossistema/bioma Mata
Atlântica. 
No que se refere a metodologia utilizada na criação/delimitação das Reservas
Ecológicas foi o de fotointerpretação, na qual o(s) analista(s) responsável cria os
limites com base na análise visual da paisagem. Com isto, a delimitação dos limites
destas Reservas Ecológicas foram vetorizadas/desenhadas manualmente sobre as
áreas de mata presentes em ortofotocartas. Essas ortofotocartas, datadas entre os
anos de 1974 a 1988, foram de um produto derivado de um vôo aerofotogramétrico,
na qual as fotografias tiradas são georreferenciadas e as deformações do relevo
corrigidas ortogonalmente. Vale salientar que as 05 Unidades de Conservação objeto
deste trabalho foram categorizados pela Lei 14.324/2011, que Categorizou as
Reservas Ecológicas da Região Metropolitana do Recife em Refúgios da Vida
Silvestre, permanecendo os limites dos refúgios inalterados.
Delimitação das áreas
Como explicitado no texto acima (1) a metodologia utilizada na delimitação do
perímetro foi baseado numa vetorização manual (caneta nanquim) em cima de uma
base cartográfica em papel, na escala de 1:10.000 (figura 01), em que o erro
admissível derivado são de 2 metro. A Norma Técnica de Georreferenciamento de
Imóveis Rurais, do Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária (INCRA),
estabelece que para levantamento de limites naturais a precisão posicional seja de até
3 metros, sendo assim, o valor de 2 metros do Erro Admissível presente no
mapeamento das antigas Reservas Ecológicas estão dentro do estabelecido para a
norma de hoje.
A ortofoto é a foto corrigida de todas as deformações presentes na fotografia aérea,
decorrentes da projeção cônica (momento da captação da câmera aerofotogramétrica
no avião) da fotografia e das variações do relevo, que resultam em variação na escala
dos objetos fotografados. Para obter a ortofoto é preciso ortorretifiacar a imagem
original (fotografia aérea), de projeção cônica, em uma projeção ortogonal, corrigindo
as deformações do relevo.
A ortofoto equivale geometricamente ao mapa de traço, todos os pontos se
apresentam na mesma escala, podendo seus elementos ser medidos e vetorizados
com precisão. É possível medir distâncias, posições, ângulos e áreas, como num
mapa qualquer. Feita as correções, a imagem pode ser vetorizada, ou seja, suas
formas, quando necessário, são restituídas em figuras, traços, linhas, permitindo a
medição de distâncias, áreas e ângulos.
Segue abaixo uma das figuras recortada no site da Condepe/Fidem das ortofotocartas
da RMR que serviram como base para delimitação das Reservas Ecológicas. O
endereço da figura recortada é
http://www.portais.pe.gov.br/web/condepe-fidem/cartografia.



As ortofotocartas da Fidem são sistematizadas e articuladas uma ao lado da outra
para formarem um mosaico. Para ajudar nesta articulação, a Fidem organizou cada
cena relacionada a números que são oriundos das coordenadas do canto inferior
esquerdo da carta/mapa correspondente. Abaixo estão presentes as numerações e as
figuras das ortofotocartas utilizadas no processo de vetorização das Reserva
Ecológicas das Matas do Eng. Tapacurá e do Tapacurá.
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b) Mata do Tapacurá 
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As ortofotocartas são as ortofotos, adicionados de elementos de mapa, tais
como: legenda, curvas-de-nível, grades de coordenadas, escala, data e etc.
Nestas ortofotocartas são expostas as datas que as fotografias foram tiradas.
Na figura abaixo é apresentado um zoom destas informações:




