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Introdução 

Na data de 16 de março de 1843, foi estabelecida a criação da cidade de 

Petrópolis a partir do Decreto n°155, esta situada na Região Serrana do estado do 

Rio de Janeiro (Brasil). A criação da cidade foi designada ao Major alemão Julio 

Frederico Koeler em função da elaboração do plano "Povoação-Palácio de 

Petrópolis" do Imperador Dom Pedro II, originando assim o documento histórico-

cartográfico "Planta Petrópolis - 1846" (TEIXEIRA FILHO, 1939). Sua criação está 

associada não só ao referido plano citado acima, mas também a abertura de um 

caminho para escoar as pedras preciosas que haviam sido descobertas nas Minas 

Gerais. Antes da criação deste caminho, denominado 'Variante do Caminho Novo', 

no início do século XVIII, existiam outros três caminhos, sendo eles: 'Caminho Velho, 

a 'Variante do Caminho Velho' e o 'Caminho Novo, todos criados no século XVII 

(RABAÇO, 1985).  

A 'Planta Petrópolis - 1846' (figura 1), se encontra sob os cuidados da 

Companhia Imobiliária de Petrópolis, sendo aquarelada e com dimensões de 128,9 

cm de altura e 129,2 cm de largura, de autoria do Major Julio Frederico Koeler. Esta 

é também considerada a primeira planta urbanística do país, contendo 11 

quarteirões e duas vilas (SÁ EARP, 1996). A segunda planta estudada foi elaborada 

por Otto Reimarus, denominada 'Planta da Imperial Colônia de Petrópolis - 1854 

(figura 2), aquarelada e com dimensões de 29,4 cm x 41,2 cm, esta se encontra 

arquivada na Biblioteca Nacional. A planta de Otto Reimarus conta já com as 

mesmas duas vilas, porém com 21 quarteirões. Ou seja, a quantidade de quarteirões 

quase que dobrou em um intervalo de 8 anos de elaboração de uma para outra, 

implicando em um crescimento urbano significativo para a cidade.  
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Figura 1: 'Planta Petrópolis 1846' georreferenciada 

 

Figura 2: 'Planta da Imperial Colônia de Petrópolis 1854' georreferenciada 
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O objetivo do presente estudo é analisar o crescimento da cidade de 

Petrópolis a partir dos documentos históricos cartográficos citados acima. Nesse 

sentido, inicialmente foi realizado o processo de georreferenciamento da planta, 

posteriormente foi feita uma análise da escala que a planta atendia dentro das 

normas da PEC e por fim foi realizado a vetorização de ambas as plantas com o 

intuito de observar não somente um aumento quantitativo do número de quarteirões 

da área inicial, como também uma expansão da área dos quarteirões inicialmente 

criados.  

Área de Estudo 

A área referente a 'Planta Petrópolis - 1846' e a 'Planta da Imperial 

Colônia de Petrópolis - 1854 se encontra localizada no primeiro distrito de Petrópolis, 

o qual pertence ao município de Petrópolis (figura 3), que por sua vez está 

estabelecido na região serrana do estado do Rio de Janeiro/Brasil, entre as 

coordenadas 43°22' - 43°00 a oeste e 22°34' - 22°12' ao sul. O município conta com 

uma área de 795.799km2 e com uma população de 298.142 habitantes (IBGE, 

2015).  

 

Figura 3. Localização do distrito e município de Petrópolis. 
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Metodologia 

Para a realização do georreferenciamento da planta histórica, foi utilizada 

a base cartográfica municipal de Petrópolis na escala de 1:10.000. O qual foi feito no 

software ArcGIS 10.1, utilizando 4, 8 e 12 pontos de controle. Posteriormente foi 

feita a validação do georreferenciamento, utilizando 18 pontos independentes.  

O processo de georreferenciamento da planta histórica foi feito a partir da 

identificação de pontos conhecidos na base cartográfica, mais especificamente na 

hidrografia, onde foram então marcados os pontos de controle e os pontos 

independentes. Os pontos de controle foram plotados de forma mais homogênea 

possível, e sempre levando em consideração a sua identificação tanto na base 

cartográfica (hidrografia), quanto na planta estudada. Após a plotagem de todos os 

pontos, foi feita a extração dos pares de coordenadas (X e Y) dos 18 pontos 

independentes no georreferenciamento com 4, 8 e 12 pontos de controle. 

Seguidamente, foi analisado o deslocamento das coordenadas (X e Y) desses 18 

pontos independentes, ou seja, a diferença das coordenadas X e Y assinaladas 

inicialmente na base cartográfica e as coordenadas (X e Y) desses 18 pontos 

independentes na planta histórica após o georreferenciamento. Para tanto, foi 

utilizado a transformação polinomial de primeira ordem (Affine).  

Resultados e Discussões 

Após o georreferenciamento, constatou-se que a planta histórica 

elaborada pelo Major Koeler que a medida de 50 braças equivale a 11.000 

centímetros, ou seja, a planta se encontra na medida de braças portuguesas, onde 1 

braça corresponde a 220 centímetros. Nesse sentido, foi possível também conhecer 

a escala da planta histórica, que é de 1:5.000, sendo esta classificada por sua 

natureza de representação como uma escala cadastral. A escala descoberta na 

planta histórica estudada, está de acordo com as informações possíveis de serem 

observadas nesta escala de mapeamento como, por exemplo, os rios e seus 

afluentes, ruas, estradas, caminhos, quarteirões e os prazos (figura 1). 

No presente estudo foi possível observar que a planta histórica 

georreferenciada com 4 pontos de controle (figura 4B), se encaixou na classe B na 

escala de 1:100.000, pois apresentou um valor de erro médio quadrático (desvio-
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padrão) de 37,18m, onde este apresenta ser inferior ao valor de 50m de EMQ 

segundo a PEC, e noventa por cento dos pontos apresentaram valores inferiores a 

80 metros de tolerância.  

 

 

Figura 4: Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) da planta histórica 'Planta Petrópolis - 1846' 

 

A planta georreferenciada com 8 pontos de controle (figura 4C), 

apresentou o valor de 23,83m de erro médio quadrático, permitindo assim atender 

as classes A, B e C na escala de 1:100.000 e as classes B e C na escala de 

1:50.000. Todavia, seus pontos não se enquadravam na tolerância estabelecida na 

escala de 1:50.000 nas classes B e C, como também para as classes A e B na 

escala de 1:100.000. Sendo assim, atendeu somente a classe C na escala de 

1:100.000.  

Já a planta georreferenciada com 12 pontos de controle (figura 4D), 

atendeu as classes A, B e C na escala de 1:100.000 e as classes B e C na escala de 
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1:50.000 em relação ao erro médio quadrático, com valor de 19m. Entretanto, 

considerando a tolerância de noventa por cento de seus pontos, estes se 

encaixaram nas classes A e B na escala de 1:100.000. Assim, o 

georreferenciamento com 12 pontos de controle atendeu a escala 1:100.000 classe 

B.  

Na passagem de 8 anos de elaboração de uma planta para outra, pode-

se observar tanto um aumento no número de quarteirões, passando de 11 (figura 5) 

para 21 (figura 6), ou seja, o número quase que dobrou, ressaltando que em ambas 

as cartas se mantiveram as 2 vilas iniciais, como também um aumento do valor de 

área dos primeiros 11 quarteirões. Destaca-se somente a exceção o quarteirão 

Rhenania Central, que teve sua área diminuída devido a criação do quarteirão 

Rhenania Superior. A tabela 1 permite a observação dos valores absolutos de área.  

 

 

Figura 5: Planta Petrópolis - 1846 vetorizada 
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Figura 6: Planta Imperial Colônia de Petrópolis - 1846 vetorizada 

 

Tabela 1: Quarteirões das plantas históricas de 1846 e 1854 

QUARTEIRÕES 

Planta Petrópolis - 1846 - (Julio Frederico 

Koeler) 

Planta da Imperial Colônia de Petrópolis - 

1854 (Otto Reimarus) 

Nome Área (15km2) Nome Área (45km2) 

I - Villa 0,94 I - Villa 1,82 

II - Villa Theresa 0,99 II - Rhenania inferior 1,83 

1 - Rhenania inferior 

 

1,14 III - Rhenania central 0,85 

2 - Rhenania central 1,34 IV - Rhenania superior 2,12 

3 - Simmeria 1,27 V - Worms 2,61 

4 - Castellania 1,32 VI - Inglez 1,42 
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5 - Palatinato superior 1,00 VII - Simmeria 1,86 

6 - Palatinato inferior 0,66 VIII - Castellania 2,19 

7 - Westphalia 1,26 IX - Villa Thereza 1,25 

8 - Nassau 0,74 X - Palatinato superior 3,11 

9 - Mosella 1,43 XI - Palatinato inferior 1,06 

10 - Bingen 1,74 XII - Suisso 2,13 

11 - Ingelheim 1,17 XIII - Francez 0,62 

XIV - Westphalia 2,23 

XV - Brasileiro 2,10 

XVI - Nassao 1,34 

XVII - Mosella 2,90 

XVIII - Woerstadt 4,17 

XIX - Darmstadt 3,04 

XX - Bingen 1,98 

XXI - Ingelheim 1,71 

XXII - Prezidencia 1,95 

XXIII - Quarteirão

Princeza Imp 
1,16 

Vale assinalar que na 'Planta Petrópolis - 1846', o Major Koeler aponta 

prazos futuros pré-demarcados a serem distribuídos, deixando assim um indicativo 

para a expansão de quarteirões já existentes e também criação de novos 

quarteirões. Nesses mesmos prazos já constava o nome do futuro colono, assim 

como o número de registro de controle dos prazos. A tabela 1 ainda aponta que a 
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área total da cidade na época, triplicou passando de 15 km2 para 45 km2. O que 

também pode ser visualizado na figura 7. 

 

 

Figura 7: Sobreposição da vetorização das duas plantas 

Conclusão 

A partir do exposto acima pode-se observar que o mapeamento da planta 

do major Koeler, atende a escala de 1:100.000 na classe C com o 

georreferenciamento de 4, 8 e 12 pontos de controle. E também 1:100.000, classe B 

com o georreferenciamento com 4 e 12 pontos de controle. Vale ressaltar que esta 

escala de mapeamento a qual a planta histórica atende aos dias atuais é de grande 

importância, visto que a data de elaboração do documento é do século XIX, onde 

outros tipos de métodos e principalmente materiais eram utilizados, e ainda soma-se 

a isso a descoberta que a escala de mapeamento do documento propriamente é de 

1:5.000. Da mesma forma, faz-se necessário a descoberta a escala de mapeamento 

para a Planta da Imperial Colônia de Petrópolis - 1854.  
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A 'Planta Imperial Colônia de Petrópolis - 1854' vem de forma a corroborar 

a expansão da malha urbana de Petrópolis. Atualmente, o município ultrapassa de 

forma significativa os limites das plantas históricas, com grande adensamento 

urbano. E vale destacar deste modo que não seguiu os limites estabelecidos pelos 

quarteirões.  

A pesquisa segue na intenção de aprimorar o processo de 

georreferenciamento com o uso do cadastro particular elaborado por Arthur Sá Earp 

através do Instituto Histórico de Petrópolis a partir dos vértices dos quarteirões da 

Planta Koeler, levantados junto ao Registro Geral de Imóveis e a Companhia 

Imobiliária de Petrópolis.  
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