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Introdução 

A aquisição e o processamento de 
informações terrestres (recursos naturais e sociais) 
são efetuados por meio de sensores, que por sua 
vez são equipamentos capazes de coletar a energia 
proveniente de cada objeto, convertê-la em um sinal 
passível de ser registrado e apresentá-lo em forma 
adequada à extração de informações, ou seja, na 
forma de imagem. 

A esse método de aquisição de imagem 
denomina-se de Sensoriamento Remoto que, 
conforme Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), pode ser definido como a medida ou 
aquisição de informações de algumas propriedades 
de objeto ou fenômeno, por um aparelho de registro 
remoto que não está em contato físico com o objeto 
sob investigação. 

Os levantamentos que se utilizam dos 
princípios do sensoriamento remoto para a 
aquisição de informações de elementos da 
superfície terrestre são, essencialmente, 
aerofotogrametria, orbitais (imagens de satélites) e 
laser scanner. 

Neste trabalho, serão apresentados alguns 
conceitos sobre sensoriamento remoto, sua 
aplicação nos levantamentos cadastrais e os 
produtos que podem ser gerados para o 
reconhecimento do território municipal. 

Métodos de Aquisição de Informações 
Terrestre através do Sensoriamento Remoto   

Fotogrametria 
Fotogrametria, conforme o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), pode ser 
entendida como “a arte, ciência e tecnologia de se 
obter informações confiáveis sobre os objetos 
físicos e meio ambiente através do processo de 
registro, medição e interpretação de imagens 
fotográficas e padrões de energia eletromagnética 
radiante e outros fenômenos”. 

Araki (2004) acrescenta que, de uma maneira 
geral, a fotogrametria envolve três procedimentos: o 

imageamento do objeto; a identificação e extração 
de informações através das imagens dos objetos; e 
a redução das informações a uma forma usual de 
utilização.  

A fotogrametria pode ser classificada, ainda 
segundo o autor, conforme a localização da câmara 
fotográfica (aérea ou aerofotogrametria, terrestre, a 
curta distância, espacial); e a orientação do eixo 
ótico da câmera (vertical e inclinada). 

As fotografias aéreas destinadas ao 
mapeamento são obtidas com câmaras fotográficas 
aéreas acopladas em uma aeronave, as quais 
registram no negativo (23cm X 23cm), na tomada da 
foto, informações como marcas fiduciais, distância 
focal, altura do vôo, inclinação da câmara, número 
da foto e hora da tomada. 

A escala de saída para os produtos gerados a 
partir das fotografias aéreas varia de grandes a 
médias, em virtude do número de informações 
possíveis de serem identificadas e mapeadas. Desta 
forma, é possível realizar a restituição de uma 
variedade de elementos da superfície terrestre, 
como sistema viário (vias pavimentadas e não 
pavimentadas), hidrografia, cobertura vegetal 
(distinguindo vegetação nativa e exótica), e 
edificações com um maior nível de detalhes.  

Imagens de Satélite 
Para a obtenção de imagens de satélite, 

utiliza-se a energia eletromagnética proveniente do 
sol. Essa energia quando incide sobre o objeto 
terrestre, sofre refletância e absorvância.  

Segundo Ciampagna (2007), o sensor capta a 
energia que é refletida e modificada pela atmosfera, 
a quantifica e grava as diferentes intensidades 
recebidas em forma de dados numéricos, 
transmitidos a um receptor onde se processam e 
armazenam. A partir deste processamento, cada 
objeto terá uma representação na imagem, as quais 
podem ser analisadas para obter informação da 
área de estudo.  

Deve-se conhecer algumas características 
das imagens na hora da aquisição para que as 
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mesmas atendam a escala final do trabalho. Neste 
sentido, segundo Ciampagna (2007), destacam-se: 
• Resposta Espectral: é o trecho em que diferentes 
objetos da superfície se caracterizam por uma 
refletância específica. Esta refletância depende da 
composição química e estrutura física dos objetos. 
Assim, cada objeto terá uma resposta de refletância 
dentro do espectro eletromagnético, ou resposta 
espectral; 
• Resolução Espacial: é definida como a menor 
separação linear ou angular entre dois objetos no 
terreno, que um sensor pode registrar; 
• Resolução Temporal: é a periodicidade com que o 
sensor retorna ao mesmo ponto da superfície da 
Terra; 

Para Ciampagna (2007), trabalhar com 
imagens de satélites exige alguns procedimentos, 
cuja finalidade é destacar determinadas 
informações. Assim, para cada tratamento, 
normalmente, é gerada uma nova imagem a qual 
apresenta as características específicas que irão 
condicionar os resultados do trabalho. Os principais 
procedimentos são: correções radiométricas, 
realces ou ajuste de contrastes, correções 
geométricas, georreferenciamento, ortorretificação e 
geração de modelo digital do terreno, etc. 

Após o devido processamento das imagens a 
utilização das mesmas nos mapeamentos temáticos 
apresenta-se uma alternativa economicamente 
viável, sobretudo para os levantamentos que 
abrangem toda a área municipal. 

Com o apoio das imagens de satélite pode-se 
classificar o uso do solo, diferenciar culturas, áreas 
urbanas e o próprio crescimento urbano, sistema 
hídrico, florestas, áreas de queimadas, sistema 
viário, áreas de mineração entre outros, bem como 
armazenar informações históricas em arquivos de 
formato digital.  

A necessidade de armazenamento das 
informações em um banco de dados global para a 
utilização da comunidade científica de todo o mundo 
fomenta a utilização desse sistema (Liu,2006). 

Laser Scanner 
A tecnologia LIDAR (Light Detection and 

Ranging) permite determinar distâncias a objetos 
refletores (naturais e artificiais) localizados sobre a 
superfície por meio da emissão e recepção de 
ondas luminosas. 

Durante o levantamento, o sistema emite 
pulsos LASER em determinada freqüência, que são 
dirigidos para o solo por meio de um conjunto ótico 
móvel. O sistema faz uma varredura da superfície 
do terreno abaixo da aeronave e registra a distância 
até o solo para cada um dos pulsos emitidos, sendo 
registrada também a posição inercial do conjunto, 
de modo a conhecer a inclinação de cada feixe em 
relação à vertical do lugar. Estes sistemas 
dependem basicamente da detecção de luz refletida 
em uma superfície natural ou artificial. 

Atualmente, são três os tipos de sistemas 
LIDAR existentes: 

  a) os utilizados na determinação das coordenadas 
tridimensionais absolutas de pontos e/ou objetos 
situados sobre a superfície do terreno, denominados 
LIDAR topográficos; 
  b) os utilizados na determinação da profundidade 
de corpos d'água (como rios, mares e oceanos), 
denominados LIDAR batimétricos ou hidrográficos; 
  c) os utilizados em estudos atmosféricos, como na 
determinação da velocidade dos ventos ou de 
alguns componentes da atmosfera terrestre (gases, 
vapor d'água, partículas em suspensão) e de seus 
respectivos níveis de concentração. 

A aplicação deste método pode ser 
verificada em levantamentos topográficos em 
grandes extensões e que exijam precisão vertical 
superior a, aproximadamente, 15 cm; a corredores 
ou feições lineares como estradas (rodovias e 
ferrovias), linhas de transmissão de energia e dutos 
(gás e óleo); a áreas florestadas para determinar 
altura vegetação; à geração de modelos digitais de 
superfície de áreas urbanas – ortofotocartas, etc. 

Conclusão 

Neste trabalho foi possível constatar que: 
- para o planejamento e manejo dos recursos 
naturais e dos aglomerados humanos é 
indispensável o conhecimento e a disponibilidade de 
informações atualizadas e precisas; 
- essas informações podem ser obtidas através do 
mapeamento utilizando fotografias aéreas, imagens 
de satélite ou produtos do laser scaner; 
- a fotogrametria é utilizada em mapeamentos em 
escalas grande ou média, em que se exige maior 
rigor, precisão e levantamento de detalhes; 
- as imagens de satélite são recomendadas para 
mapeamentos temáticos ou conhecimento geral da 
área do município;  
- os produtos gerados por sensoriamento remoto 
possibilitam a composição de um banco de dados 
georreferenciado, através de programas de 
geoprocessamento (SIGs) ou CADs;  
- O sensoriamento remoto não substitui os 
levantamentos topográficos, que por sua vez são 
mais precisos e detalhados, mas auxilia direcionar o 
trabalho de campo, ou seja, o sensoriamento remoto 
orienta a equipe de trabalho do município, 
principalmente para a atualização cadastral. 

Assim, devem-se selecionar as técnicas de 
acordo com as características/objetivos do trabalho, 
as possibilidades diversas de utilização e os custos 
de aquisição; 
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