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Resumo: O presente trabalho aborda a relação existente entre os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), e a Geografia, enfatizando a aplicação e potencialidade dos sensores de 

alta resolução espacial voltados à exploração e reconhecimento da superfície física. Sob 

esta temática apresenta-se as imagens de satélite proveninetes específicamente do satélite 

Quickbird, cuja resolução espacial é de 60cm. Ressalta também o emprego dos princípios 

científicos da geotecnologia na contribuição ao desenvolvimento do ambiente social e 

natural, procurando dar suporte aos planejadores e tomadores de decisão na forma de 

caracterização gráfica ou cartográfica do espaço físico associada a banco de dados. Por 

fim, ressalta-se a necessidade do profissional geógrafo em dominar esta ferramenta 

tecnológica para melhor gerenciar o meio biótico e abiótico. 

 

Palavras-Chave: Sensoriamento Remoto, Satélite Quickbird,  Sistema de Informação 

Georgráfica, Geografia 

  

 

 



1. INTRODUÇÃO  

Reconhecido nacionalmente o dicionário Aurélio define Geografia como: 

“Ciência que tem por objetivo a descrição da superfície da Terra, o estudo dos seus 

acidentes físicos, climas, solos e vegetações, e das relações entre o meio natural e os 

grupos”, especialmente a Geografia Física é definida como: Ramo da Geografia que 

estuda a superfície da Terra e seu aspecto atual, fisiografia”.  

Neste contexto, os estudos voltados à evolução da tecnologia da geoinformação 

tendem cada vez mais a se interpor com as necessidades da geografia, pois esta ciência 

utiliza-se dos recursos geotecnológicos para caracterizar e gerenciar da melhor maneira 

possível o meio. 

No contexto internacional, de uma forma geral, todos os países caminham na 

mesma direção – ou seja, avançam na utilização das ferramentas geotecnológicas e 

caracterizam dia a dia a necessidade eminente do seu uso, visando melhorar o 

conhecimento e gerenciamento do espaço físico. 

Considerando a definição de geografia e os recursos que as geotecnologias 

disponibilizam para esta e outras ciências, é fato que especialmente as imagens de alta 

resolução espacial vinculadas aos sistemas de informação geográfica tornam possível a 

caracterização física do meio de froma robusta e mais próxima a sua realidade. 

Dessa forma, a geografia sente-se muito atraída pelos recursos disponíveis através 

do avanço tecnológico associado ao sensoriamento remoto. Indiscutivelmente o avanço 

tecnológico na disponibilização de imagens de satélite de alta resolução são atrativos aos 

“n” usuários, nos mais variados projetos de engenharia ou gestão ambiental. Além disso, 

a imagem de alta resolução espacial associada às possibilidades das resoluções espectral, 

radiométrica e temporal caracterizam a possibilidade de discriminar detalhadamente o 

meio e as feições existentes neste, com riqueza de detalhes técnicos vinculados aos mais 

diferentes temas. Neste contexto diverso, no qual existe o retrato do ambiente passível de 

ser interpretado e diagnosticado entra em ação o profissional que mais proximidade tem 

ao gerenciamento do espaço, ou seja, o geógrafo – nas funções definidas deste 



profissional há atribuições de reconhecimento e gestão do meio, portanto as imagens de 

alta resolução atuam no cenário dos projetos como recurso de apoio ao reconhecimento e 

planejamento, favorecendo por fim a tomada de decisão baseada em fundamentos 

técnicos. 

Assim, procura-se neste trabalho ressaltar os benefícios visuais fornecidos pelos 

produtos de alta resolução espacial, especialmente os advindos do satélite Quickbird. 

Visualmente são apresentados os ganhos na discriminação de feições existentes no meio, 

com caráter exploratório para os fins a que se destina a geografia. Além disso, ressalta-se 

a complementariedade entre os recursos de sensoriamento remoto disponíveis com os 

softwares de SIG – Sistema de Informações Geográficas – os quais tornam-se cada dia 

mais especialista e que garantem análises pormenorizadas do meio a partir da composição 

do banco de dados alfanumérico.  

2. SIG E IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO 

Estudos e análises do espaço geográfico considerando planejamento e estratégias 

militares sempre tiveram seu valor no contexto histórico da humanidade. Não diferente à 

esta situação os mapas da batalha de Yorktown, da Revolução Americana, desenhados 

pelo cartógrafo francês Louis-Alexandre Berthier, mostravam movimentos planejados na 

época para as tropas através do uso de recursos cartográficos. Em meados do século XIX, 

o "Atlas to Accompany the Second Report of the Irish Railway Commissioners" 

(BRETERNITZ,2001), apresentava claramente dados acerca de população, fluxo de tráfego, 

geologia e topografia sobrepostos no mesmo mapa básico - era já uma utilização 

empresarial e não militar do instrumento. Outro ponto de vista que deve ser considerado 

no contexto cartográfico, fazendo uso da representação gráfica e das informações 

descritíveis de determinada ocorrência na superfície terrestre, apresenta-se relatada nos 

livros através do trabalho do Dr. John Snow, o qual usou um mapa que mostrava as 

localizações dos casos de morte por cólera no centro da cidade de Londres em setembro 

de 1854, a partir deste contexto graficamente representado o doutor conseguiu localizar o 

poço contaminado e então tomar providências que pudessem conter o surto da doença na 

cidade. 



 O conceito de gerar mapas através da reprodução de camadas ou níveis de dados 

superpostos (georreferenciados), representando a verdade do mundo real, é muito mais 

antigo do que os apresentados pelos softwares SIG atualmente. A idéia da ferramenta SIG 

traz a tona à discussão, que permeia uma interface tênue entre a evolução tecnológica 

computacional e a própria evolução do pensamento geográfico. Sob este ponto de vista 

houve a necessidade de um sistema característico de inter-relação entre dados físicos que 

fossem representados graficamente e elementos que descrevessem o processo evolutivo, 

guardando suas características peculiares descritivas, assim surgiu como ferramenta de 

reconhecimento do espaço físico e apoio a tomada de decisão, os sistemas SIG´s 

aplicados à geografia.  

 Com a evolução dos sistemas SIG´s foram agregados e implementados as 

possibilidades de correlação e associação a dados matriciais, ou seja, imagens, 

especificamente imagens de satélite. Entretanto, é de praxe utilizar sistemas especialistas 

para se executar o tratamento, georreferenciamento e manipulação das imagens, para 

tanto se prestam os softwares de PDI – Processamento Digital de Imagens. O resultado 

final desta manipulação define uma imagem de interesse a toda sorte de projetos, no qual 

são dissecados temas pertinentes a vegetação, uso e ocupação do solo, hidrografia, 

sistema de transporte, entre outros. Exemplo claro da integração das imagens de satélite, 

banco de dados, dados gráficos (mapas de linha), e sistemas computacionais avançados, 

ou seja, softwares específicos são apresentados na Figura 01. 

  



 

 

Figura 01 – Arquitetura de um SIG 

Os Sistemas de Informações Geográficas têm desenvolvido uma importante 

função como integrador de tecnologias. Os SIG’s não se caracterizam por uma novidade 

tecnológica, mas sim por uma absorção de pequenas áreas científicas que somadas o 

tornam uma ferramenta muito completa a vários ramos profissionais. O desenvolvimento 

e a própria evolução desse sistema integra inovações de distintas disciplinas: Geografia, 

Cartografia, Fotogrametria, Sensoriamento Remoto, Topografia, Geodésia, Engenharia 

Civil, Estatística, Ciência da Computação, Pesquisas Operacionais, Inteligência Artificial, 

Demografia, e muitos outros ramos das Ciências Sociais, Ciências Naturais e 

Engenharias. Permite a integração de dados e métodos de maneira que suportam as 

formas tradicionais de análise geográfica, assim como análises por sobreposição e 



modelagem que vão além da capacidade de métodos manuais. Os SIG´s possibilitam  

confecções de mapas temáticos, análises de dados alfanuméricos, compreensão espacial, 

planejamento urbano, monitoramento de cidades ou áreas menores, cadastramento a 

partir de banco de dados, simulação de enchentes, decisão em rotas de transporte, linhas 

de transmissão, além de muitos outros recursos. 

2.1. O Satélite Quickbird 
 
Dentre os novos sensores presentes atualmente no mercado mundial destaca-se o 

satélite de alta precisão Quickbird, que foi desenvolvido pela empresa DigitalGlobe, o 

qual disponibiliza imagens comerciais de alta resolução da Terra. As imagens 

pancromáticas e multiespectrais foram basicamente planejadas para dar suporte nas 

aplicações em gerenciamento de avaliação de riscos e publicações de mapas temáticos, 

com ênfase às áreas urbanas. O sistema Quickbird obtém imagens de duas maneiras: 

ortogonalmente ou a partir de uma visada lateral que, quando tiradas de dois pontos 

diferentes visando o mesmo alvo, permitem a visão estereoscópica, através da 

superposição das imagens.  

 

As imagens Quickbird podem ser adquiridas sobre qualquer área global, em um 

frame de tempo predeterminado pela empresa responsável pela comercialização das 

imagens. Atualmente esse tipo de imagem de alta resolução supera qualquer tipo de 

tecnologia precedente e permite o uso de dados como uma ferramenta rápida e fácil para 

a gerência territorial, estatística e controles dos subsídios, pré-cadastramento urbano, 

simulações de inundações, mapeamentos rurais e temáticos urbanos que não exijam alta 

precisão dos dados; aplicações gerais em Sistemas de Informação Geográfica, uso da 

Terra (com ênfase em áreas urbanas); estudo de áreas verdes urbanas; estimativas de 

colheitas e aproximação na demarcação de propriedades rurais, incluindo a análise da 

agricultura além de laudos periciais em questões ambientais. Entretanto, apresentando 

ainda limitações e sendo necessário o apoio de informações cartográficas adquiridas 

tradicionalmente, mostrando um alto grau de rigor geométrico associado à escala, para 

que seja possível executar plenamente e com consistência alguns trabalhos específicos de 



mensuração, como o cadastro urbano. Por outro lado, passa a ser um instrumento 

importantíssimo na avaliação da dinâmica espacial, suas mudanças e tendências.  

 

A Tabela 01 apresenta as características associadas ao sensor, sua potencialidade 

de aplicação, especialmente visando o reconhecimento e monitoramento da superfície 

física. Entretanto, deve-se ressaltar que a maior atração pelos usuários do produto 

cartográfico disponível esta atrelado a sua resolução espacial, ou seja 60cm. 

 
Tabela 01 – Características do Satélite QuickBird 

Sensor Bandas Espectrais 
Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Faixa Imageada 

PANCROMÁTICA 450 - 900 nm 61 a 72 cm 

450 - 520 nm 

520 - 600 nm 
QUICKBIRD MULTIESPECTRAL  

(Visível) 
630 - 690 nm 

2,4 a 2,8 m 

1 a 3,5 dias,  
dependendo da 

latitude 
16,5 x 16,5 km 

 
 
FONTE: DigitalGlobe (2003) e Ball Aerospace & Technologies (2002). 

 

Existe uma complementação entre o processamento digital de imagens e as 

imagens do sensoriamento remoto que são gerenciadas pelos Sistemas de Informação 

Geográfica. “O processamento digital de imagens trata especificamente das técnicas 

utilizadas para identificar, extrair, condensar e realçar a informação de interesse para 

determinados fins, a partir de uma enorme quantidade de dados que usualmente compõe 

essas imagens.” (CROSTA, 1992, 12) A imagem Quickbird é um exemplo do progresso 

dessas tecnologias.  

 

3. POTENCIAL DAS IMAGENS QUICKBIRD NO RECONHECIMENTO 

ESPACIAL  

a) Defesa - Inteligência Militar:  

• IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO de armamentos, obuses, bases aéreas, 

aeronaves estacionadas, reunião de tropas, etc., conforme apresentado na Figura 02 e 02a; 



• O imageamento pancromático de 0.61m de resolução permite a OBSERVAÇÃO DE 

ATIVIDADES portuárias, aeroviárias, deslocamentos de tropa na fronteira, por exemplo. 

 

• SELEÇÃO DE ALVOS AVALIAÇÃO DE AVARIAS, a alta resolução das imagens 

obtidas pelo QUICKBIRD II permite a seleção de alvos estratégicos e posterior avaliação 

das avarias de um bombardeio, como exemplo um aeroporto, apresentado na Figura 03 e 

03a. 

 

 
 

 

 
 

Figura 02 – Pentagono, Washington, EUA 

 

Figura 02 a) – Pentagono, Washington, EUA 
 

Esta imagem de cor natural com resolução de 60 centimetros, foi adquirida pelo sensor QuickBird em 
agosto de 2002. Verifica-se com clareza na Fig. 02 a) os carros estacionados próximos ao pentágono, 
ainda poderia ser explorado o potencial da imagem num processo de tratamento digital e classificação 
sub-pixel. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml 
acessado - 08/2004 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 03 - Boneyard, Davis-Monthan AFB 
Imagem adquirida 11 de Agosto, 2002. 

 

Figura 03 a) - Boneyard, Davis-Monthan AFB 
Com a ampliação da imagem é possível analisar 
a frota de aviões, assim como quantificar e 
especificar o modelo dos mesmos.  

O Boneyard serve como uma área prentendida para o estacionemento de aviões fora de circulação até 
que sejam devidamente regularizados. O clima seco, desobstruído de Tucson fornece um ambiente ideal 
para o armazenamento dos aviões, pois podem permanecer por longo tempo sem oxidar. Os duros solo 
do deserto também serve para o fácil reboque dos aeroplanoplanos sem a necessidade da construção de 
estradas. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml 

acessado - 08/2004 

b) Agricultura: 

 • A resolução multiespectral presente nas imagens Quickbird permitem avaliação de 

diversas informações acerca de uma área de plantio: tipos e tamanhos de culturas, análise 

de irrigações, fertilizantes, desgaste do solo, avaliação de avarias causadas por geadas, 

tempestades, pragas, etc. Estas análises possibilitam a execução de uma agricultura 

"inteligente", otimizando o uso e o monitoramento do solo; Exemplo claro dessa 

aplicação apresenta-se caracterizado na Figura 04 e 04a.   

 



 

 
 

 

 

Figura 04- Rabat, Marrocos 
Imagem adquirida 8 de Fevereiro, 2002. 

 

Figura 04-a) Rabat, Marrocos 
Ampliação mostrando os campos de agricultura. 

 

A imagem acima é uma imagem 2.44-metros multispectral de Rabat, Marrocos, adquirida pelo 
QuickBird em fevereiro de 2002. É caracterizada nesta imagem uma serie dos campos que apresentam a 
área rural do entorno da capital marroquina. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml 

acessado - 08/2004 

c) Mapeamento: 

• A maior parte do globo não possui mapas de grandes e médias escalas, ou se existem, 

estão desatualizados, ou sem precisão. A capacidade de fornecer mapas na escala de 

1:25000, cria uma oportunidade sem precedentes na produção de mapas de países inteiros 

a baixo custo, incluindo áreas inacessíveis através do terreno. Para tanto, há necessidade 

de dispor do Modelo Digital do Terreno e pontos de controle confiável. Sua constante 

captação de imagens possibilita ainda a permanente e rápida atualização dos mesmos. 

• Imprecisões bem como alterações em infra-estruturas urbanas podem ser facilmente 

detectadas. As alterações urbanas podem ser facilmente identificadas, conforme 

apresenta-se a Figura 05 e 05a. 

• Além disto, o imageamento de alta resolução pode ser utilizado para a criação de uma 

nova base de mapas e novos produtos. 



 

 
 

 

 

Figura 05 -  Paris, França 
Imagem Adquirida 27 de Março, 2002 

 

Figura 05 a) Paris, França 
Ampliação mostrando o Arco do Triunfo. 

Avenida do  Champs-Elysées, Paris, França 
A imagem acima apresenta uma resolução de 61-centímetros pancromática da Avenida do Champs-
Elysées em Paris, França No centro da imagem está o famoso Arco do Triunfo. Visível na imagem a 
característica das ruas radiais a partir do Arco e também o fluxo de automóveis. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml 

acessado - 08/2004 

d) Planejamento Urbano: 

• A alta resolução deste satélite permite que sejam feitas mensurações de ruas, contorno 

de elevações, controle de arrecadação tributária, monitoramento de tráfego de veículos, 

entre outras. 

• Prefeituras, governos estaduais e federais, bem como empresas em geral, podem usar as 

imagens de alta resolução para identificar, cadastrar, monitorar e planejar para uma 

grande variedade de projetos de infra-estrutura urbana e residencial. Ruas, avenidas, 

pontes, rodovias, canais, prédios de todos os tamanhos e outras infra-estruturas podem ser 

precisamente identificados e localizados poucos metros de suas posições horizontais, 

conforme Figura 06 e 06a. 



 

 
 

 

 

Figura 06 - São Francisco, California 
Imagem adquirida 17 de dezembro, 2001 

 

Figura 06 a) - San Francisco, California 
Área ampliada evidenciando as edificações 

Imagem pan-sharpened de São Francisco, Califórnia, adquirida pelo Satélite QuickBird em dezembro 
2001. Esta imagem tem inclinação off-nadir de 42 graus para fornecer uma vista ortogonal de São 
Francisco. Com essas características fica possível evidenciar a dimensão e proporção das edificações, 
bem como estimar as suas alturas. 

Fonte: Adaptado da Digital Globe – disponível em: http://www.digitalglobe.com/sample_imagery.shtml 

acessado - 08/2004 

e) Meio Ambiente: 

• Pode-se monitorar os diversos tipos de poluição do ar de uma determinada região bem 

como mensurar sua extensão e dissipação nas correntes aéreas, possibilitando a 

identificação de áreas potenciais atingidas por este tipo de poluição, exemplo claro dessa 

situação pode ser visto na Figura 07 e 07a, na qual um vulcão apresenta-se em processo 

de erupção. 

 

• Controle de inundações e regime de rios podem ser facilmente visualizados com 

imagens de 2.44m de resolução, multiespectral, em fusão à banda pancromática de 0.61m 

de resolução. 

 

• Desmatamentos, construção de estradas e pistas de pouso ilegais, ocupação ilegal, 

cumprimento de leis ambientais, são outras possibilidades neste tipo de aplicação, pois se 

pode distinguir até árvores isoladas e trilhas com a resolução de 0.61m. Dessa forma, a 

Ilustração 2 representa uma visualização ampliada em níveis específicos de interesse, 



neste caso caracteriza-se a discriminação arbórea bem como arbustiva e rasteira da 

vegetação presente na área urbana da cidade de Florianópolis- bairro Itacorubi. Este 

recurso permite com exatidão classificar e identificar com alto grau de precisão a 

cobertura vegetal presente, bem como quantificar a superfície impermeabilizada – foco 

dos estudos geográficos nas áreas urbanas. 

• Pode-se ainda, realizar um levantamento de áreas a serem desmatadas ou inundadas, a 

fim de mensurar o impacto ambiental de diversos projetos. É possível até mensurar o tipo 

de quantidade de árvore da área em estudo. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 07 – Monte Etna, Sicília, Itália 

 

Figura 07  a) – Monte Etna, Sicília, Itália 
Frame ampliado da área de erupção. 

Esta imagem multispectral de Mt. Etna foi coletada por QuickBird outubro em 27, 2002. Esta imagem 
mostra a reação do vulcão após o quarto dia de erupção. Visível no canto inferior direito da imagem a 
cidade próxima de Zafferana Etnea. 

                                                     
4. DISCUSSÃO 

As imagens Quickbird apresentam a mais alta resolução em termos de sensores 

óticos disponíveis comercialmente - 0.61m em modo pancromático no NADIR e 2.44m 

multiespectral no NADIR, o que possibilita a fusão destes modos e a formação de uma 

imagem colorida com resolução espacial final de 0.61m. 



Ainda deve ser considerado que uma imagem Quickbird após ser tratada 

digitalmente (contraste, brilho, filtros entre outros) e georreferenciada, pode ainda ser 

ortorretificada, isso significa melhorar sua qualidade geométrica consideravelmente a 

ponto de ser considerada como um mapa de referencia para uso em pequenas escalas, 

objetivando um planejamento regional e global.  

 

Sob estas condições, a gama de aplicação deste produto cartográfico, ou seja, 

imagem do sensor Quickbird ortorretificada, aliada aos recursos de banco de dados e 

sistemas especialistas de análise espacial e de rede de um SIG permite aos mais variados 

ramos da geografia física aprimorar e implementar as pesquisas aplicadas ao meio biótico 

e abiótico. Assim, tais imagens apresentam potencialidade de altas resoluções espaciais e 

espectrais, aplicadas às mudanças do meio e a caracterização da intervanção do homem. 

A comprovação visual da utilização deste recurso cartográfico fica clara, e de interesse ao 

profissional geógrafo, através das imagens apresentados nas Figuras 02, 02a, 03, 03a, 04, 

04a, 05, 05a, 06, 06a, 07 e 07a. 

 

Ainda deve estar claro aos usuários das imagens de alta resolução espacial que 

suas aplicações têm caráter exploratório gerando especialmente cartografia temática, mas 

não cartografia básica, portanto relacionada à pequena escala. Esse equivoco é comum, 

pois muitos usuários sentem-se atraídos pela imagem, e esquecem de que a qualidade 

geométrica do produto não atinge qualidade geométrica suficiente para os objetivos 

voltados aos mapeamentos de grande escala. 

 

Isso significa que a tecnologia tende a se aprimorar, assim a cada ano encontrar-

se-á disponíveis no mercado de imagens de satélites, produtos com maior resolução 

espacial, espectral e radiométrica. Entretanto, na atual situação tecnológica – os produtos 

do sensoriamento remoto provenientes de plataforma orbital encontram-se aquém 

geometricamente dos produtos disponíveis pela fotogrametria ou topografia e geodésia. 

 

Torna-se importante comentar que a cada dia surgem sistemas especialistas 

dedicados a um filão do mercado, visando atender a concessionárias, prefeituras, entre 



outras, portanto não diferente a esta situação a própria geografia, ou ramos dela que 

utilizam terminologia técnica especializada devem ser implementadas por meio de  

módulos específicos nos SIG´s e nos softwares de PDI.  

 

Ainda, deve ser comentado que a tecnologia SIG se aprimora na mesma 

velocidade em que as técnicas de mensuração evoluem, por exemplo, GPS e ainda 

apresenta-se altamente atrelada ao processo evolutivo da informática. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço tecnológico nos últimos anos foi fundamental para o desenvolvimento 

dos sistemas SIG´s e dos sensores a bordo das plataformas orbitais, acarretando no 

aprimoramento das imagens que apresentam alta resolução espacial, espectral e 

radiométrica. 

Assim, os avanços geotecnológicos somados as suas aplicações distintas, ou seja, 

projetos ambientais desenvolvidos nos Sistemas de Informações Geográficas, permitem 

questionar sobre a formação acadêmica do futuro profissional da geografia, com relação à 

cartografia e às novas tecnologias que vem contribuindo na pesquisa geográfica. Além 

disso, a viabilidade da utilização destas no ensino, com meio de contribuir para a maior 

compreensão, por parte do aluno, do espaço geográfico.  

O mercado comercial também demanda cada vez mais por informações completas 

e integradas espacialmente, visando uma logística de distribuição e planejamento mais 

precisos. Notavelmente o SIG e as imagens de alta resolução espacial, espectral e 

radiométrica se apresentam como ferramentas indispensáveis aos profissionais geógrafos. 

O objeto de estudo do geógrafo, ou seja, o meio biótico e abiótico é composto de 

muitas variáveis, cada qual contribuindo na sua formação em maior ou menor relevância. 

Neste contexto complexo em que a dinâmica impera a melhor forma de “radiografar” o 

meio é através da utilização das imagens de alta resolução espacial que associadas aos 



sistemas de análises espacial, de rede, geoestatística ente outros, permitem gerar um 

modelo artificial da área de estudo passível de “n” simulações. 

Assim, os gestores e tomadores de decisão se sentem apoiados por meio de uma 

ferramenta tecnológica que permite embasar as decisões em princípios técnicos e não 

mais políticos ou tendenciosos. Sob este ponto de vista a associação das imagens de alta 

resolução com os sistemas SIG´s encontram-se a disposição no mercado para toda sorte 

de usuário, especialmente profissionais que necessitam conhecer a realidade espacial da 

área de interesse. 
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