
Dados para mapeamento



Existem dois aspectos com relação aos dados:

1. Aquisição dos dados para gerar os mapas

2. Uso do mapa como fonte de dados

Os métodos de aquisição de dados para o 

mapeamento divergem, visto que cada método 

tem a finalidade de produzir mapas específicos.

Para que se indique a “qualidade do mapa” é 

preciso conhecimento quanto aos métodos de 

aquisição de dados.



Levantamentos Terrestres

Topografia

Ciência aplicada que utiliza medidas de distâncias 

horizontais e verticais, ângulos e orientação, para a 

partir de uma projeção ortogonal sobre o plano, 

representar os pontos que definem a forma, as 

dimensões e as posições relativas de uma parte da 

superfície terrestre, sem considerar sua curvatura.



Levantamentos Terrestres

Topografia

A planta topográfica é sempre confeccionada em 
escalas grandes, variando de 1:200 a 1:10.000 –
representando os detalhes do terreno com precisão 
geométrica.

O sistema de coordenadas topográficas é um 
sistema plano-retangular, definido pelo eixo das 
ordenadas Y, paralelo à direção Norte-Sul e um eixo X
(abcissa) formando 90º com a ordenada na direção 
Leste. Existe a coordenada Z dada pela cota ou altitude.





Levantamentos Terrestres

GPS – Global Positioning System

É um sistema de posicionamento 

geodésico baseado num conjunto de 

satélites especiais, capazes de fornecer 

posições na superfície terrestre com a 

acurácia de poucos centímetros.



Levantamentos Terrestres
GPS – Global Positioning System

Composto de três segmentos:

1. Segmento de controle – consiste em um conjunto de 
estações monitoras terrestres, fixas e espalhadas pelo 
globo.

2. Segmento espacial – constelação de vinte e quatro 
satélites artificiais em órbita da Terra

3. Segmento dos usuários – formado pela comunidade 
de usuários, incluindo receptores, algoritmos, software, 
dentre outros, utilizados para a determinação do 
posicionamento.



Levantamentos Terrestres
GPS – Global Positioning System

Algumas aplicações:

- Levantamentos geodésicos para estabelecimento de pontos 
precisos da rede básica de pontos sobre a superfície terrestre.

- Na topografia, ou seja, levantamentos locais, tanto rurais 
quanto urbanos, para obter coordenada de pontos utilizados nesses 
levantamentos, ou nos levantamentos lineares.

- No georreferenciamento de imagens de satélite, destinado ao 
mapeamento temático, ou o uso dos produtos de sensoriamento 
remoto como a carta-imagem

- Atualização de informações cartográficas

- Atualização do Sistema de Informações Geográficas - SIG



Software GPS TrackMaker

http://www.carajas.com/wiki/index.php?title=Arquivo:Constelacao_gps.jpg
http://www.carajas.com/wiki/index.php?title=Arquivo:Etrex_venture.jpg


Levantamentos Aéreos

Levantamentos Aerofotogramétricos 

Feito através de fotografias aéreas 

métricas, resultam em produtos 

cartográficos por fotogrametria (cartas 

planimétricas, cadastrais, ortofotos, MDT 

etc), ou fotointerpretação (cartas e mapas 

temáticos).



Levantamentos Aéreos

Levantamentos Aerofotogramétricos

Fotogrametria é a ciência e a tecnologia de obter as 

informações confiáveis através de processos de 

registro, interpretação e mensuração de imagens.

Fotointerpretação é o ato de examinar imagens 

fotográficas com o propósito de identificar objetos e 

julgar seu significado. O resultado da fotointerpretação 

será uma classificação dos objetos semelhantes 

identificados.



Levantamentos Aéreos

Levantamentos Aerofotogramétricos 

Na fotogrametria o posicionamento de pontos é 

realizado com o apoio de levantamento de campo 

(Geodésia) e por métodos de triangulação fotogramétrica.

A partir das fotografias aéreas são produzidos mapas 

básicos em diversas escalas. As mais comuns são aquelas 

dos mapas urbanos, nas escalas 1:2.000 ou 1:1.000 e 

aqueles para fins rurais nas escalas 1:5.000 e 1:10.000



Região central de Porto Alegre 

Escala 1:12.000 - Ano de 1955

Fotointerpretação

Escala original 1:20.000



Scanners de alta resolução

Sensores Multiespectrais

São utilizados para a obtenção de imagens da 

superfície terrestre, operando tanto na porção visível do 

espectro eletromagnético quanto no infravermelho.

Foram desenvolvidos com o objetivo de efetuar o 

levantamento de dados que atendessem principalmente 

às questões ambientais e que exigiam uma resolução 

melhor do que as disponíveis nas fotografias aéreas ou 

imagens de satélite, na época, por volta de 1990.



Scanners de alta resolução

Sensores Multiespectrais

Um exemplo de sensor 

multiespectral é o CASI –

Compact Airborne Spectrographic 

Imager, que possibilitou a geração 

de imagens digitais programáveis 

no intervalo do espectro 

magnético de 430mm (visível) a 

870mm (infravermelho), com alta 

resolução espacial (3,5m) e 

espectral.



Scanners de alta resolução

Sensores a laser

É um sensor ativo destinado para medir 

distâncias por varredura, e assim gerar dados 

de altitude e dos elementos da superfície. Trata-

se do mapeamento LIDAR – Light Detection and 

Ranging, que mede a distância entre o sensor e 

o lugar iluminado na superfície terrestre.



Scanners de alta resolução
Sensores a laser

Durante o voo, a distância do sensor até a superfície 
abaixo de sua plataforma é determinada pela medida do 
tempo entre o sinal emitido e o retorno de cada pulso 
laser. No pós-processamento, os dados laser são 
combinados com dados 

de posição e orientação

da plataforma para a criação

de uma nuvem de pontos 

georreferenciados.



Scanners de alta resolução
Sensores a laser 

Produtos

Modelo Digital de Elevação – exclui a vegetação, 

feições artificiais e obtém valores de elevação a partir 

de uma grade regularmente espaçada de pontos.

Modelo Digital 

de Superfície –

incorpora valores de elevação 

de todas as feições naturais 

(vegetação) e artificiais acima 

da superfície nua do terreno.

Modelo Digital do 

Terreno – semelhante ao 

MDE, mas os valores de 

elevação obtidos são 

irregularmente 

espaçados.



Scanners de alta resolução

Sistemas RADAR

É um sensor ativo e não exige condições 

atmosféricas especiais para o imageamento, o 

que permite a obtenção de imagens em 

qualquer situação de nebulosidade e de tempo 

atmosférico.



Scanners de alta resolução
Sistemas RADAR

Na geometria básica de um sistema 

SAR – Synthetic Aperture Radar, são 

consideradas a velocidade do sensor e a 

altura deste em relação ao alvo na superfície 

terrestre, onde uma antena radia pulsos 

eletromagnéticos com certa duração de 

tempo, sobre uma determinada superfície 

determinada pela largura do feixe de 

iluminação da antena. A medida que o 

sensor se move emitindo pulsos, uma 

sequência de sinais (ecos) é recebida de 

volta. O sinal eco é consequencia do 

retroespalhamento provocado pela 

propagação radial do pulso transmitido ao 

longo da faixa imageada.



Scanners de alta resolução

Sistemas RADAR

Nos anos 1970 o Brasil 

fez um imageamento 

radragramétrico de todo o 

território nacional, o que 

forneceu o único 

mapeamento sistemático de 

todo o território, em escala 

1:250.000 com folhas 

temáticas de 1:1.000.000



Imagens Orbitais

Sensores Passivos

Os primeiros satélites que necessitavam obter 

informações da superfície terrestre foram equipados 

com sensores suscetíveis à radiação emitida ou refletida 

pelos alvos da superfície terrestre quando iluminados 

pela energia solar. Foram concebidos para imagear 

uniformemente a face terrestre pelo método de 

varredura, na direção perpendicular à linha de 

recobrimento, durante o dia, pois dependiam da luz 

solar.



Imagens Orbitais

Sensores Passivos

Exemplo: Satélite Quickbird

http://www.satimagingcorp.com/galleryimages/high-resolution-quickbird-satellite-image-port-piraeus.jpg


Imagens Orbitais

Sensores Passivos
Exemplo: Satélite Landsat 7



Imagens Orbitais

Sensores Ativos

Tem uma fonte de energia e emitem-na para 

a superfície terrestre, registrando o sinal 

refletido pelos alvos.

Operam com ondas de radar, por isso 

imageiam a Terra independentemente da 

duração do dia ou das condições 

meteorológicas.



Imagens Orbitais
Sensores Ativos
Segmentos:

- orbital: satélite em órbita terrestre, portando o sistema sensor;

- estações de controle terrestre: para manter e controlar altitude e 
outros parâmetros do satélite;

- estações de recebimento: recebem dados, fazem algumas 
correções e transformações, tornando a imagem compatível com o 
uso em computadores;

- comercial: representado por empresas governamentais ou 
particulares para a venda das imagens em meio digital ou em papel;

- usuário: formado pelos diferentes usuários que dispões de 
software para análise automática de dados de Sensoriamento 
Remoto, tendo em vista obter informações temáticas e produzir 
mapas temáticos.



Imagens Orbitais
Sensores Ativos

Exemplo:

O LRR é um sensor ativo, que foi 

desenhado para possibilitar o cálculo e 

determinação da órbita precisa do satélite 

ENVISAT. Ele é composto por refletores 

de laseres de alta potência que enviam, 

das bases em terra e do satélite, sinais 

que permitem o cálculo dessas distâncias. 

Esses parâmetros são muito importantes 

para verificar a estabilidade e o posicionamento do sistema. 
Também adquire dados que podem ser utilizados para 
mapeamentos topográficos, tanto em terra, oceano e gelo. 



Arquivos vetoriais
São obtidos por 

restituição fotogramétrica 
ou vetorização de mapas 
analógicos, ou por 
vetorização de imagens 
no formato raster.

A estocagem dos dados 
é feita em diversas 
camadas (layers).



Arquivos Raster

As 
ortofotocartas 
originadas pelas 
fotografias aéreas 
e os dados de 
satélite são 
disponibilizados 
para uso em 
formato raster. 


