
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL
Área de Topografia e Geoprocessamento

APONTAMENTOS DAS AULAS DE
SENSORIAMENTO REMOTO I - LER 831

Prof. Dr. Rubens Angulo Filho

Piracicaba, SP
2005



LER 831 - Sensoriamento Remoto I

Prof. Rubens Angulo Filho

SENSORIAMENTO REMOTO

1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

 Segundo COLWELL (1983): "Sensoriamento Remoto é a aquisição de informações sobre um

objeto sem que haja um contato físico".

 CAMPBELL (1987) define Sensoriamento Remoto como a ciência que obtém informações da

superfície terrestre a partir de imagens obtidas a distância. A obtenção dessas informações

geralmente depende da energia eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos de interesse.

 Conceito: é o conjunto das atividades relacionadas com a aquisição e a análise de dados de

sensores remotos.

 Sensor remoto: sistema capaz de detectar e registrar o fluxo de energia radiante refletido ou

emitido pelos diferentes "alvos", sem contato físico com eles.

 Análise: as imagens de sensoriamento remoto têm características especiais que dependem das

propriedades radiométricas dos "alvos" que compõem a cena, da atmosfera e da configuração

do sistema sensor utilizado na aquisição. O analista de sensoriamento remoto deve

complementar os seus conhecimento específicos com as informações relativas aos elementos

que interferem na formação das imagens.

2. HISTÓRICO

 HARRIS (1987) identifica 5 fases distintas no processo de evolução do sensoriamento remoto:

Fase 1 - Anterior a 1925

Fase 2 - 1925 a 1945

 Fase 3 - 1945 a 1960

 Fase 4 - 1960 a1972

Fase 5 - 1972 a 1990

Fase 6 - 1990 até a presente data



3. ENERGIA RADIANTE

 A radiação solar se propaga no vácuo a uma velocidade de 300.000 km/s e sob a forma de

onda eletromagnética.

C = λ × f onde

C = 300.000 km/s
λ = comprimento da onda (A°; nm; µm)
f = frequência (ciclos/s = Hz)

 Apesar de suas características ondulatórias de propagação, a energia radiante apresenta

propriedades de natureza quântica.

Q = h × f onde

Q = quantidade de energia (J)
h = constante de Planck
f = frequência (ciclos/s = Hz)



3.1. O espectro eletromagnético de energia

Figura 02 - Espectro eletromagnético

4. INTERAÇÃO RADIAÇÃO / OBJETO

 Quando um fluxo de REM irradia um objeto, 3 fenômenos podem ocorrer: parte do fluxo é

refletido; parte penetra no objeto sendo progressivamente absorvido; e parte consegue

atravessá-lo, emergindo novamente para o espaço. Considerando-se a lei de conservação da

energia, pode-se escrever:

φi = φr + φa + φt

onde i, r, a e t indicam as naturezas dos fluxos envolvidos, isto é incidente, absorvido,

refletido e transmitido.

 Dividindo-se os dois membros da equação anterior por φi, tem-se:

1  =  φ  i
φ  r

 +  φ  i
φ  a

 +  φ  i
φ  t

 Nesta equação, as frações do segundo membro são denominadas reflectância, absortância,

transmitância que são características do objeto:

1 = ρ + α + τ

4.1. Assinatura espectral



Figura 03 - Assinatura espectral

Figura 04 - Reflectância de diferentes alvos

5. FONTES DE RADIAÇÃO

 Qualquer objeto com temperatura maior que 0°K emite um espectro contínuo de radiação

eletromagnética que depende da temperatura do objeto. Na realidade, o objeto reemite a

mesma energia que é capaz de absorver do ambiente e a eficiência deste processo depende de



suas propriedades. Um corpo capaz de absorver toda energia incidente sobre ele e reemiti-la

na forma de um espectro contínuo é denominado corpo negro. (Lei de Planck)

Mλ =            C1 (w/m2 µm)
λ5 (e C2 / λT - 1)

 A relação entre o comprimento de onda (λm) de máxima excitância espectral e a temperatura

absoluta do corpo é dada pela Lei de Wien.

λm = c / T

 A excitância radiante de um corpo negro em todo o espectro é proporcional à 4a potência de

sua temperatura absoluta (Lei de Stefan - Boltzman), ou seja:

M = δ × T4

 Na natureza, os diferentes materiais não seguem perfeitamente as leis de radiação definidas

para um corpo negro.

6. EFEITOS ATMOSFÉRICOS NA PROPAGAÇÃO DA REM

 Os processos de atenuação atmosférica mais importantes que afetam a propagação da radiação

eletromagnética são:

 Absorção: a REM ao se propagar pela atmosfera é absorvida seletivamente por seus

constituintes.

 Principais janelas atmosféricas:

Ultravioleta e Visível: 0,30 - 0,75 µm e 0,77 - 0,91µm

IV próximo: 1,0 - 1,12 µm; 1,2 - 1,34 µm; 1,55 - 1,75 µm; 2,05 - 2,4 µm

IV médio: 3,50 - 4,16 µm; 4,50 - 5,00µm

IV termal: 8,0 - 9,2 µm; 10,2 - 10,4 µm; 17,0 - 22,0 µm

Microondas: 2,06 - 2,22 mm; 3,0 - 3,7 mm; 7,5 - 11,5 mm; 20,0 mm e >

 Espalhamento
 Molecular ou Rayleigh (λ > φ): é produzido pelas moléculas dos gases constituintes da

atmosfera. Sua intensidade é inversamente proporcional à 4ª potência do comprimento

de onda. (atmosfera limpa);



Mie (λ ≅ φ): partículas em suspensão como pó e água (névoa), conforme a concentração

resultam em zonas de coloração diferentes, perceptíveis durante o nascer e por do sol;

Não seletivo (λ < φ): a radiação dos diferentes comprimentos de onda será espalhada

com igual intensidade, aparência esbranquiçada ao céu e nuvens.

7. SISTEMAS SENSORES

 Um sistema sensor pode ser definido como qualquer equipamento capaz de transformar

alguma forma de energia em sinal passível de ser convertido em informação sobre o

ambiente. No caso específico do sensoriamento remoto a energia utilizada é a radiação

eletromagnética (NOVO, 1989).

 Segundo STEFFEN et alii (1981), sensor remoto é um dispositivo capaz de responder à

radiação eletromagnética de determinada faixa do espectro eletromagnético, registrá-la e

gerar um produto numa forma adequada à interpretação pelo usuário.

 Classificação dos sensores remotos:

 Imageadores: quando fornecem uma imagem fotográfica da cena de interesse;

 Não imageadores: quando o produto final é apresentado na forma de valores numéricos

ou gráficos;

 Passivos: são aqueles que necessitam uma fonte externa de radiação eletromagnética

para poderem operar;

 Ativos: possuem sua própria fonte de radiação eletromagnética.

Figura 05 - Níveis de aquisição de dados



8. RESOLUÇÃO E PODER DE RESOLUÇÃO

 O termo poder de resolução aplica-se a um sistema sensor, enquanto que resolução aplica-se

ao produto obtido por meio do sensor.

 O poder de resolução, segundo NOVO (1989), é uma medida da  habilidade do que um

sistema sensor possui de distinguir entre respostas que são semelhantes espectralmente ou

próximas espacialmente.

 Resolução espacial: identifica a menor separação angular ou linear de dois objetos na

imagem.

 Resolução espectral: é uma medida da amplitude das faixas espectrais  às quais o sensor

é sensível.

 Resolução radiométrica: refere-se à sensibilidade do sistema sensor em detectar

diferentes níveis de intensidade do sinal de retorno, traduzidos, por exemplo, por

diferentes níveis de cinza que irão compor a imagem.

Figura 06 - Resolução X Pixel

9. SENSORES E PRODUTOS

8.1. Sistemas Não-Imageadores

 Segundo STEFFEN et al (1981), os sensores não- imageadores mais comuns são os

radiômetros, que são capazes de medir a intensidade da energia radiante, proveniente de

todos os pontos de uma superfície, dentro de seu campo de visada e em faixas de

comprimento de ondas especificadas.



 De acordo com o poder de resolução espectral, os radiômetros podem ser classificados em: a)

radiômetros de banda; b) espectrorradiômetros.

 Um aspecto importante nas medições com radiômetros é a calibração dos dados.

8.2. Sistemas Imageadores

 Os sistemas sensores imageadores podem ser classificados, de acordo com o processo de

formação da imagem em: a) sistemas fotográficos; b) sistemas de imageamento eletro-óptico;

c) sistemas de radar.

Figura 07 - Sistema de imageamento eletro-óptico

R A D I O M E T R I A

1. GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS

 A radiometria é o conjunto das técnicas utilizadas para a medida das quantidades de energia

radiante e os sistemas utilizados para a medida dessas quantidades são chamados

radiômetros. As quantidades relacionadas com a energia radiante que pode ser medida são

denominadas grandezas radiométricas.

 Das grandezas radiométricas, a mais fundamental é a Energia Radiante (Q), cuja unidade é o

Joule (J) e a partir da qual são derivadas as demais grandezas, como:

 Fluxo Radiante (Φ): é medido em J/s ou W

Φ = ∆Q / ∆t



 Irradiância (E): é medida em W / m2

E = ∆Φ / ∆A

 Excitância (M): é medida em W / m2

M = ∆Φ / ∆A

 Intensidade Radiante (I): é medida em W / sr

I = ∆Φ / ∆ω
 Radiância (L): é medida em W / m2.sr

I = ∆Φ / ∆A cosθ / ∆ω

2. MEDIDA DA REFLECTÂNCIA

 A reflectância, como definida anteriormente, não leva em consideração a distribuição espacial

dos fluxos de radiação refletido e incidente, e é por isso denominada reflectância difusa. Em

geral, os fluxos considerados na determinação da reflectância estão contidos em dois ângulos

sólidos como mostra a figura 01, e a razão desses fluxos determina a reflectância bicônica do

elemento de superfície (∆a).

 Na determinação da reflectância pode-se considerar o fluxo radiante contido em uma banda

espectral ∆λ e nesse caso, a denominação recebe também o sufixo multiespectral. Se a banda

for muito pequena (<10nm), o valor médio da reflectância pode ser associado ao

comprimento de onda central da mesma e a reflectância é então denominada espectral. Se a

banda compreende todo o espectro, a reflectância é denominada total.

Figura 01 - Reflectância bicônica



3. O FATOR DE REFLECTÂNCIA

 A medida da reflectância com o objetivo de caracterizar o comportamento espectral de alvos

ou pesquisar as possíveis correlações entre aquela grandeza e as propriedades do mesmo,

deve preferencialmente ser realizada em condições de campo, nas mesmas condições que

estes seriam imageados pelos sensores remotos. Entretanto, as dificuldades técnicas para a

medida da reflectância espectral fazem com que em seu lugar seja medida uma grandeza

equivalente denominada fator de reflectância. O fator de reflectância de uma amostra é a

razão entre sua radiância (La) e a radiância de uma superfície lambertiana ideal (Lr), nas

mesmas condições de iluminação e observação. A superfície lambertiana ideal tem

reflectância unitária e é portanto, uma abstração. Na prática, é utilizada uma superfície de

referência feita com uma placa plana recoberta com Sulfato de Bário (BaSO4) ou Óxido de

Magnésio (MgO) e calibrada com um padrão de laboratório cujo espectro de reflectância é

conhecido.

 Da mesma forma que a reflectância, o fator de reflectância espectral depende das propriedades

da amostra, da geometria de iluminação e de observação e da faixa espectral da medição.

4. O RADIÔMETRO ÓPTICO

 As grandezas radiométricas na faixa do espectro óptico são medidas através de equipamentos

denominados radiômetros ou espectrorradi-ômetros ópticos. De forma simplificada o

radiômetro é composto por:

 coletor: componente óptico que concentra o fluxo de radiação proveniente da amostra

sobre o detector;

 filtro: tem a finalidade de selecionar a banda espectral que atinge o detector (podem ser

utilizadas, também, redes de difração;

 detector: é um dispositivo de pequenas dimensões e feitos de materiais cujas

propriedades elétricas(Si: UV, Visível e IV; PbS: IV) variam ao absorver um fluxo de

energia radiante;

 processador: sistema eletrônico que amplifica o sinal elétrico gerado pelo detector,

filtra ruídos e converte os sinais elétricos de natureza analógica em valores binários

(digitalização);



 unidades de saída: são os dispositivos utilizados para registrar ou indicar a amplitude

dos sinais provenientes do processador.

 Como mostra a figura o fluxo de radiação que atinge o detector é proveniente de uma área

amostral denominada campo de visada, cujo tamanho depende da resolução espacial ou

angular, a qualidade de um radiômetro é indicada também por sua resolução espectral e

resolução radiométrica.

Figura 02 - Espectrorradiometro

5. SISTEMAS RADIOMÉTRICOS

 A definição de um sistema para medição radiométrica de campo, deve considerar

prioritariamente as características dos espectros que se pretende obter, principalmente a

resolução, a banda espectral, dimensões da área amostral e a acessibilidade das áreas de

amostragem. Para trabalho de campo os equipamentos devem possuir as seguintes

características:

1. peso e volume reduzido;
2. suprimento de energia próprio;
3. sistema digital para armazenamento de dados;
4. tempo de aquisição curto e repetitivo;
5. transferência de dados para o computador.

 Alguns equipamentos comerciais que satisfazem estes requisitos:

 SPECTRON SE-590 ⇒ campo de visada: 1º, 6º, 15º, e 180º

resolução espectral: 10nm
faixa espectral 350 até 1100nm

 GER IRIS MK-V ⇒ campo de visada: 14º x 4º

resolução espectral: 2 ou 4nm
faixa espectral 300 até 3000nm



 GER 2100           ⇒ campo de visada: 3º x 5º

resolução espectral: 10 e 24nm
faixa espectral 400 até 2500nm

 PERSONAL SPECTROMETER ⇒ campo de visada: 1º, 5º, 10º, e 15º

resolução espectral: 3nm
faixa espectral 350 até 1050nm

6. COMPORTAMENTO ESPECTRAL DE ALVOS

1. Vegetação: pela análise da curva espectral média da vegetação, podemos decompô-la em

três regiões: a) até 0,7µm, a reflectância é baixa (< 0,2), dominando a absorção da radiação

pelos pigmentos da planta (carotenóides e clorofila). É a reflectância responsável pela

percepção da cor verde da vegetação; b) de 0,7µm a 1,3µm, alta reflectância da vegetação

(0,3 < ρ < 0,4), devido a interferência da estrutura celular; c) entre 1,3µm e 2,5µm, a

reflectância da vegetação é dominada pelo conteúdo de água das folhas.

2. Solos: As curvas espectrais de solos podem ser classificadas em 5 tipos, conforme

sugestões de Condit (1970) e Stoner e Baumgardner (1980).

Tipo de
Curva

Região do Espectro
(µm)

Feição Espectral Característica do Solo

1 0,32 - 1,00 Baixa reflectância
Forma côncava

2

0,32 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,75
0,32 - 0,75

Gradiente decrescente
Gradiente acentuado

Gradiente decrescente
Forma convexa

Solos bem drenados com
pouca matéria orgânica

3

0,32 - 0,60
0,60 - 0,74
0,76 - 0,78
0,88 - 1,00

Gradiente acentuado
Gradiente pequeno

Gradiente decrescente
Gradiente aumenta

Solos com conteúdo de ferro
razoavelmente elevado

4 0,32 - 2,30
0,88 - 1,30

Baixa reflectância
Redução da reflectância

Alto conteúdo de ferro e
matéria orgânica

5 0,75 - 1,30

Gradiente decrescente não há
banda de absorção de água em

1,45µm

Alto conteúdo de ferro e baixo
conteúdo de matéria orgânica

Regiões do espectro mais adequadas ao estudo de propriedades físico-químicas de solos
Regiões Espectrais Propriedades

0,57µm
Monitoramento de matéria orgânica em solos sem cobertura vegetal

0,7µm e 0,9µm
Monitoramento do conteúdo de compostos de ferro férrico

1,0µm
Monitoramento do conteúdo de compostos de ferro ferroso

2,2µm Monitoramento de umidade do solo



3. Rochas e minerais: as rochas apresentam comportamento espectral semelhante aos solos,

pois estes são produtos de intemperização daquelas. A maior diferença entre eles está na

presença de matéria orgânica nos solos.

Regiões do espectro mais adequadas ao estudo de propriedades físico-químicas de rochas
Regiões Espectrais Propriedades

2,74µm
Detecção de minerais com presença de hidroxilas na estrutura

1,6µm
Identificação de zonas de alteração hidrotermal ricas em argilas

2,17µm e 2,20µm Identificação de minerais de argila

0,8µm e 1.0µm Identificação de ferro

4. Água: os diferentes estados físicos com que a água se apresenta na natureza influenciam no

seu comportamento espectral: a) em estado líquido apresenta baixa reflectância entre 0,38 e

0,7µm, absorvendo toda energia acima de 0,7µm; b) na forma de nuvem possui altíssima

reflectância entre 0,38 e 2,5µm, com pequenas bandas de absorção; c) na forma de neve

apresenta elevada reflectância (> que nuvens) entre 0,7 e 1,2µm, a partir deste ponto ela

decresce atingindo valores inferiores a 0,1 em 1,5µm. Ente 1,5 e 2,5µm a reflectância oscila

entre 0 e 0,2.

5. Superfícies construídas: a figura abaixo mostra as principais características do

comportamento espectral do concreto e asfalto.

 Quando analisamos a assinatura espectral dos diferentes alvos individualmente, parece uma

tarefa fácil, mas não podemos esquecer que estes alvos estão inseridos num contexto



ambiental, sofrendo, interferências múltiplas oriundas dos objetos adjacentes ou do próprio

dinamismo interno de suas características.

SISTEMAS FOTOGRÁFICOS

1. CÂMERAS FOTOGRÁFICAS

1.1. Câmeras Métricas: são geralmente utilizadas para fins carto-gráficos pelo alto grau de

correção para as distorções geométricas. Com a melhor correção geométrica, o sistema

perde em resolução, ou seja, em poder discriminar entre dois objetos definidos.

 Pequena angular < 50o : uso militar, vôos altos e áreas urbanas;

 Angular normal - 50o a 75o : cartografia, grande precisão planimétrica;

 Grande angular - 75o a 100o : cartografia, mapas com escalas grandes;

 Super grande angular > 100o : dobro da área da angular normal.

1.2. Câmeras de Reconhecimento: diferenciam-se quanto ao processo de formação de

imagens.

1.3. Câmeras Multiespectrais: esta câmera permite o registro da radiação de uma mesma

cena em um filme preto e branco, de tal forma que esta radiação seja decomposta em

diferentes faixas espectrais por meio de filtros que se interpõem entre o filme e a objetiva.

1.4. Câmeras Digitais: diferentemente das câmeras fotográficas analógicas que usam filme

para registrar uma imagem, as câmeras digitais usam um dispositivo de estado sólido

chamado sensor de imagem. Estes "chips" de silicone do tamanho de uma unha, contêm

centenas de milhares ou milhões de diodos fotossensíveis chamados "photosites". Cada

um destes sensores registra a intensidade de luz (brilho) que incide sobre ele acumulando

uma carga de energia, que é armazenado como um jogo de números que irão determinar a

cor e o brilho dos alvos (pixel).



Figura 08 - Câmara anlógiga X Câmara digital

Figura 09 - Câmara digital colorida

Figura 10 - Câmara digital IV



1.5. Câmera Analógica X Câmera Digital: Dentre os fatores importantes na escolha da

tecnologia digital pode-se destacar:

• a eliminação dos processos químicos de revelação dos negativos.

• a disponibilidade instantânea das imagens;

• flexibilidade em termos espectrais; e

• a possibilidade de obter produtos em quase tempo-real.

 Por outro lado fatores limitantes e que estão sendo pesquisados são:

• a resolução, ainda inferior à resolução das câmaras métricas convencionais;

• a razão número de quadros/unidade de tempo, que deve ser alta o suficiente para

aplicações em tempo real e que somente algumas câmaras de alto custo é que possuem

esta relação aceitável;

• a relação custo/área imageada que atualmente é menor para as imagens adquiridas com

câmaras métricas convencionais.

2. FILTROS

 São importantes componentes dos sistemas fotográficos. Constituem-se de uma película de

vidro ou gelatina com capacidade de absorver e transmitir a radiação eletromagnética de

forma seletiva.

 No caso das fotografias aéreas os filtros são, geralmente, utilizados para remover radiação

indesejada. Os mais comuns são aqueles para remoção de bruma (névoa), são os "haze-

cutting filters". Nos filmes coloridos os filtros para remoção de névoa agem absorvendo o

ultra-violeta, pois a camada azul destes filmes é sensível a este tipo de radiação.

Exemplos de filtros
COR DO FILTRO COR DA LUZ ABSORVIDA

amarelo médio violeta e maior parte do azul
amarelo escuro violeta e todo azul

azul vermelho e pouco amarelo e verde
verde vermelho e pouco azul

vermelho violeta, azul e maior parte do vermelho



3. FILMES

3.1. Pancromático preto e branco: são sensíveis ao espectro visível. O filme preto e branco

consiste de uma base (acetato ou poliéster) sobre a qual se assenta uma emulsão de haleto

de prata. Os cristais de haleto de prata têm tamanho variável entre 0,1 a 1,0 µm, estão

imersos em material gelatinoso. Quando este material é exposto à luz ele libera prata

metálica, de tal forma que quanto maior a quantidade de luz maior é a liberação de prata,

assim as regiões com alta incidência de prata metálica aparecerão escuras e as com baixa

incidência de prata aparecerão claras no negativo. Quanto maior o cristal mais sensível a

luz será o filme fotográfico.

3.2. Pancromático colorido: sensível ao espectro visível

3.3. Infravermelho (0,36 a 0,90 µm): preto e branco e falsa cor

3.4. Formação das cores: processos aditivo e subtrativo

Figura 11 - Processo aditivo de formação das cores

4. FATORES FÍSICOS QUE AFETAM A AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS

 Iluminação da cena

 Reflectância dos alvos

 Espalhamento

 Ângulo de elevação do Sol



PRINCÍPIOS DE FOTOGRAMETRIA

1. PLANO DE VÔO AEROFOTOGRAMÉTRICO

 O vôo aerofotogramétrico é realizado de forma a cobrir o terreno, ao longo de faixas

longitudinais, na direção N-S (preferencial) ou E-W.

 Especificações:

 Recobrimento longitudinal: 60 % + 5 %

 Recobrimento lateral: 10 % a 30 %

 Área a ser fotografada

 Escala desejada para as fotografias

 Distância focal da câmera fotogramétrica

 Velocidade do avião

2. GEOMETRIA DA FOTOGRAFIA AÉREA VERTICAL

 É necessário que se conheça muito bem as relações entre a escala e a geometria básica das

fotografias aéreas, para que se possa fazer medições sobre elas. Um aspecto importante é que

a distância focal das câmeras métricas é fixa, porém em uma mesma área fotografada

existem zonas de relevo diferente, desta forma a escala da fotografia aérea varia com a

altitude de cada ponto no terreno.

 Outro ponto importante que deve ser considerado é que a projeção da fotografia aérea vertical

é cônica, ou seja, possui um deslocamento radial da projeção em relação ao eixo vertical.

Este deslocamento aumentará com a altura do objeto e com a distância entre o objeto e o

ponto principal da fotografia.

3. DESLOCAMENTO DEVIDO AO RELEVO

3.1. Medida 3.2. Cálculo

4. ESTEREOSCOPIA

 A estereoscopia é um fenômeno natural que ocorre quando uma pessoa olha simultaneamente

duas imagens que foram tiradas da mesma cena mas de pontos diferentes, fazendo com que



cada imagem seja vista com um olho. O resultado é a percepção da profundidade, ou terceira

dimensão.

 Portanto a visão estereoscópica é ocasionada pelo fato dos olhos humanos estarem separados

um do outro em aproximadamente 65mm. Desta forma o olho direito recebe um imagem um

pouco diferente da que recebe o olho esquerdo, quando observam o mesmo objeto. Da fusão

das duas imagens no cérebro, resulta não só a imagem, mas também a sensação de

profundidade.

 A sensação de profundidade pode ser obtida por dois tipos de visão:

 Visão monocular ou monoscópica;

 Visão binocular ou estereocópica: a menor distância par se perceber profundidade é

em média 25,4cm e a máxima distância é aproximadamente 600,0m.

 Processos para obter visão estereoscópica:

 Estereoscopia  Visão anaglífica

 Visão polaróide  Holografia

5. ESTEREOSCÓPIOS

 Estereoscópio de lente ou de bolso : consta de uma armação simples de metal suportando um

par de lentes, de maneira a manter os olhos trabalhando independentemente e suas linhas de

visão aproximadamente paralelas. Possuem as lentes com um poder de ampliação que varia

de 1,25 a 4 X.

 Estereoscópio de espelhos : consiste fundamentalmente de dois espelhos, inclinados de 45º em

relação ao plano horizontal das fotografias, em dois prismas de 45º ou dois espelhos menores

e duas lentes que permitem acomodar a vista ao infinito. Os espelhos são as partes mais

importantes do conjunto.

6. PARALAXE E SUAS MEDIDAS

 Paralaxe é o deslocamento aparente da posição de um objeto causada pela mudança do ponto

de observação. Portanto quando uma câmera aérea tira fotografias seguidas, em um intervalo

regular de tempo, a mudança na posição de uma imagem, de uma fotografia para a seguinte,



causada pelo movimento do avião é chamada de: paralaxe estereoscópica, paralaxe "X" ou

simplesmente paralaxe.

 Existem dois aspectos importantes:

 a paralaxe de qualquer ponto esta diretamente relacionada com a elevação do ponto;

 a paralaxe é maior para pontos mais altos do que para pontos mais baixos.

 Princípio do ponto flutuante: a paralaxe de pontos pode ser medida com estereoscopia com

maior rapidez e precisão. Utilizando-se de duas marcas idênticas, feitas sobre vidro

transparente, coloca-se as marcas sobre os pontos onde será medida a paralaxe. Como a

marca do ponto na foto esquerda é vista pelo olho esquerdo e a do lado direito pelo olho

direito tem-se a impressão que o ponto flutua, a medida que afastamos ou juntamos os pontos

no eixo X.
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7. RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA

 Os processos aerofotogramétricos comportam duas fases principais, bem distintas, que são: a)

cobertura aerofotogramétrica; e b) restituição.



 A cobertura aerofotogramétrica, consiste nas operações para a obtenção das fotografias em

número e condições convenientes.

 A restituição, por sua vez, consiste nas operações de transferência de informações, dos

fotogramas, para a confecção de uma carta ou planta topográfica de uma região ou trecho

dela.

7.1. Pontos de apoio

 O primeiro passo para se efetuar a restituição será o levantamento planialtimétrico (processos

topográficos ou GPS) de uma rede, suficientemente densa, de pontos de controle (os

chamados pontos de apoio), que sejam facilmente identificáveis nas fotografias aéreas. Estes

pontos deverão estar, preferencialmente, ao nível do solo ou não muito acima dele.

7.2. Restituição

 As operações necessárias para se confeccionar uma mapa são:

 eliminação dos deslocamentos da imagem devido ao relevo;

 compensação da escala geral de cada fotografia em relação à escala do mapa. A escala

não deverá ser muito diferente da escala aproximada das fotografias aéreas;

 correções dos deslocamentos das imagens devidos à inclinação lateral e longitudinal;

 determinação da orientação real das fotografias: rotação azimutal;

 ligação da área do mapa que será confeccionado a um sistema de coordenadas.

7.3. Restituição analógica

 Tem como função criar um modelo óptico, semelhante ao campo fotografado, por observação

estereoscópica, e transformar esse modelo em desenho representativo (planta, carta ou

mapa).

 O princípio utilizado é o de recriar condições semelhantes à tomada dos fotogramas, de forma

a localizar por analogia, as posições reais (em planta e elevação) dos detalhes existentes no

terreno.

 Restituidores ópticos; óptico-mecânicos; e mecânicos.



FOTOINTERPRETAÇÃO

1. DEFINIÇÃO / FILOSOFIA

 "Fotointerpretação é o exame de imagens fotográficas, com a finalidade de identificar objetos

e avaliar seus significados." (Manual of Photographic Interpretation - ASP / 1960)

 A fotointerpretação não possui um campo de atuação exclusivo e deve ser considerada uma

técnica e não uma ciência.

2. FASES DA FOTOINTERPRETAÇÃO

 Alguns autores como Luerder (1959) e Vinck (1964), citam a existência de uma escala de

complexidade nas técnicas fotointerpretativas:

 fotoidentificação - uso do estereoscópio pode ser dispensado. A quantidade e qualidade das

informações depende: a. complexidade da região imageada; b. escala e qualidade da

imagem; c. natureza do objeto de estudo; d. experiência e conhecimento do foto-

intérprete;

 fotoanálise - técnica mais complexa que a anterior, o uso do estereoscópio é indispensável.

Nesta fase são feitas comparações, medições e classificação dos alvos;

 fotointerpretação - inclui as fases anteriores, é aplicável tanto para alvos que aparecem nas

imagens fotográficas, como para aqueles que não são visíveis, mas que podem ser

estudados por meio de indícios indiretos. Nesta fase utiliza-se o principio da

"convergência de evidências."

 Deve ficar claro que apesar do trabalho de campo ficar grandemente reduzido com a

fotointerpretação, ele não é totalmente eliminado e serve principalmente para eliminação de

dúvidas.

3. ASPECTOS BÁSICOS DA FOTOINTERPRETAÇÃO

 Tonalidade: níveis de cinza e cor;

 Forma: a forma que aparece em uma imagem fotográfica aérea ou orbital é uma vista aérea, é

o elemento de reconhecimento de mais fácil percepção;



 Padrão: também chamado de modelo, se caracteriza pela união e extensão das formas;

 Densidade: repetição de formas ou padrões por unidade de área. A densidade deve ser

quantificada em relação à área real na superfície terrestre;

 Declividade: é o único elemento de reconhecimento totalmente dependente da visão

estereoscópica;

 Textura: a textura fotográfica é devida ao arranjo de muitos elementos iguais ou similares que

estão em uma mesma área ou que, em conjunto, compõem um alvo. Depende da escala da

imagem fotográfica;

 Tamanho: conhecendo a escala da imagem podemos medir o tamanho de qualquer objeto,

essas medições auxiliam a fotointerpretação;

 Sombra: as sombras estão relacionadas com o horário de imageamen-to, latitude do local e a

época do ano. Podem auxiliar ou prejudicar o trabalho de fotointerpretação;

 Posição: a localização geográfica está relacionada ao entendimento ou familiarização com a

região estudada (clima, vegetação, uso da terra, etc);

 Adjacências: "convergência de evidências."

4. PROCESSAMENTO DIGITAL

 Com o desenvolvimento dos "hardwares e softwares", os materiais analógicos podem ser

digitalizados para serem interpretados, tanto visualmente na tela do computador, como pode

ser feita uma análise ou classificação digital.

 De uma forma sucinta pode-se caracterizar o processamento digital em três fases:

 pré-processamento: nesta fase ocorre a transformação de dados digitais brutos, que serão

corrigidos radiométrica e geometricamente;

 realce de imagem: as técnicas de realce têm a finalidade de melhorar a qualidade visual da

imagem;

 classificação digital: as técnicas de classificação digital implicam na implementação de um

processo de decisão para que o computador possa atribuir certo conjunto de "pixels" a

uma determinada classe. Estas técnicas tem como objetivo tornar o mapeamento de



características da superfície terrestre menos subjetiva. Quanto a atuação do intérprete

pode-se dividir a classificação digital em: a) supervisionada; e b) não supervisionada.

5. FOTOINTERPRETAÇÃO APLICADA AO LEVANTAMENTO DE SOLOS

5.1. Introdução:

 auxilia na coleta de dados;

 substitui outras bases cartográficas;

 área abrangida;

 precisão no traçado dos limites dos solos;

 correlações: relevo; vegetação, uso da terra e drenagem.

5.2. Levantamento de solos

 Objetivos:

 caracterização morfológica, física, química e mineralógica;

 classificação dos solos em unidades e dentro de um sistema taxonômico uniforme;

 distribuição espacial dessas unidades    mapeamento;

 planejamento para o uso do solo.

 Unidade taxonômica e unidade de mapeamento:

 classe - grupamento de solos semelhantes quanto às pro-priedades consideradas,

refere-se portanto a uma classe de mapeamento simples, ou unidade taxonômica

simples;

 unidade de mapeamento - grupamento de áreas de solos, criado para permitir a

distribuição espacial dos solos (representação cartográfica) pode ser simples ou

combinada;

 unidade taxonômica: solo de uma só classe.

 Tipos de levantamentos de solos:

Pedológico: baseia-se em critérios genético-morfológicos, a foto-grafia aérea vertical é

a base cartográfica;



Morfopedológicos: fotografias aéreas verticais são utilizadas diretamente no

mapeamento das unidades, deixando a identificação para o trabalho de campo;

Utilitário: levantamento de dados para classes de capacidade de uso e planejamento das

práticas conservacionistas.

 Categorias de levantamentos de solos:

 Esquemático: associações extensas de vários solos, escala ≤ 1:1000.000;

 Exploratório: associações de até 5 solos, escala entre 1:750.000 e 1:2.500.000;

 Reconhecimento (baixa, média, ou alta intensidade): asso-ciações de 4 a 3 solos e
unidades simples, escala entre 1:750.000 e 1:50.000;

 Semidetalhado: unidades simples, associações de até 3 solos e complexos, escala ≥
1:100.000

 Detalhado: unidades simples, complexos e associações, escala ≥ 1:20.000;

 Ultradetalhado: unidades simples, escala ≥ 1:5000.

 Topossequência:

 fatores e processos de formação dos solos;

 relevo e relação infiltração / deflúvio superficial.

5.3. Fotografias aéreas em levantamento de solos

 GOOSEN (1968) admite que embora o trabalho de campo não seja substituído completamente

pela fotografia aérea vertical, o rendi-mento e a exatidão dos trabalhos são altamente

favorecidos.

 A fotografia aérea vertical, para AMARAL e AUDI (1972), apresenta-se como material de

trabalho indispensável no levanta-mento de solos, oferecendo ganho de tempo, precisão de

limites e visão global da paisagem.

 Segundo LUEDER (1959) a economia de tempo para os levantamentos de solos varia de 10%

a 90% com o uso da fotointerpretação.

5.4. Métodos de fotointerpretação em pedologia (Goosen, 1968)



 Análise dos padrões: estudo dos padrões indicativos das condições superficiais (drenagem,

aspectos de erosão, vegetação, tonalidade fotográfica e uso da terra);

 Análise fisiográfica: requer amplo conhecimento dos processos geomorfogenéticos

(intemperização, sedimentação, etc) e sua influência na paisagem, é considerado o método

mais eficiente para caracterização de solos;

 Análise de elementos: pode ser utilizada por pedólogos com pouca experiência, utiliza o

princípio de "Convergência de Evidências.

5.5. Critérios fotointerpretativos

 Análise descritiva:

 Rede de drenagem superficial: Infiltração / Deflúvio

a) Padrão Drenagem: aspecto do conjunto de canais.

b) Grau de Integração: refere-se ao caminhamento dos canais entre dois pontos. Quanto mais
curto, maior é a integração. Quanto a essa característica a drenagem pode ser dita: não
integrada (os canais não se ligam); pouco integrada (poucos canais se ligam); integrada
(todos se ligam); bem integrada (todos se ligam, pelas distâncias mais curtas).

c) Densidade: refere-se ao número de canais por unidade de área e pode ser dita: alta, média e
baixa.

d) Grau de Uniformidade: homogeneidade do padrão de drenagem. Repetição das formas num
curto espaço, podendo ser: não uniforme, pouco uniforme e uniforme.

e) Orientação: diz respeito à direção predominante dos canais e pode ser dita: não orientada,
pouco orientada e não orientada.

f) Grau de Contrôle: refere-se a presença de fatores que alteram o sentido normal da
drenagem, podendo ser: não controlada, controlada e altamente controlada.

g) Angularidade: quando ocorre mudança abrupta de direção do canais de drenagem,e pode ser
dita: baixa, média e alta angularidade.

h) Ângulo de Junção: refere-se ao ângulo formado na foz de um tributário com seu



FOTOINTERPRETAÇÃO

Número médio de observações / km2

Escala do Mapa Tipo de
Levantamento

S/ fotointerpretação C/ fotointerpretação Escala da FAV

1: 2.500 Muito Detalhado 500 - 4.000 500 - 4.000 1:10.000

1:10.000 Detalhado 100 - 500 100 - 500 1:10.000

1:25.000 Detalhado a Semid. + - 100 10 - 50 1:20.000

1:50.000 Semidetalhado 12 - 25 1 - 3 1:20.000

1:100.000 Reconhecimento 2 - 45 + - 1 1:20.000

1:200.000 Generalizado + - 1 + - 1 1:50.000



 Relevo:

a) Tipo: está relacionado com a posição na vertente e com a razão entre formação e perdas
de solo por erosão (normal, sub-normal, excessivo, plano ou côncavo).

b) Classes:

Classe Declividade (%) Tipo de Relevo
A 0 - 3 plano
B 3 - 8 suave ondulado
C 8 - 20 ondulado
D 20 - 45 fortemente ondulado

c) Forma da vertente: reta, convexa, côncava e mista.

d) Comprimento da vertente: muito longa, longa, média ou curta.

e) Uniformidade: uniforme, pouco uniforme e irregular.

f) Gradiente: suave, moderado, forte, muito forte e íngreme.

 Outros aspectos importantes:

a) Aspectos de erosão: erosão geológica    cabeceiras de drenagem.

b) Tonalidade: é útil mas deverá ser considerado com reservas.

c) Vegetação natural e uso da terra: clima, fertilidade, profundidade, manejo, etc.

 Análise quantitativa:

 Rede de drenagem superficial:

 Nos mapas da drenagem superficial das áreas de estudo, pode-se obter vários índices de

drenagem, que segundo Horton, 1945 possibilitarão inferências sobre diversas

condições do terreno, eliminando a subjetividade da caracterização qualitativa.

 Dentre os valores que poderão ser obtidos em um mapa de drenagem, os mais utilizados

são: a) área e perímetro da bacia hidrográfica; b) comprimento total de rios (Lt), dentro

da área amostrada; c) número total de rios (N) ou número de rios em cada ordem.

 Índices de drenagem:



a) Densidade de drenagem: D = Lt / A

b) Freqüência de rios: F = N / A

c) Razão de textura: T = N / P

d) Comprimento médio de rios: Lm = Lt / N

 Relevo:

 Índices de relevo:

a) Declividade média: dw = EN / 636,6

b) Amplitude altimétrica máxima

c) Comprimento médio das vertentes

6. FOTOINTERPRETAÇÃO APLICADA AO ESTUDO DA VEGETAÇÃO E USO
DA TERRA

6.1. Generalidades

 A fotointerpretação aplicada ao estudo da vegetação e uso da terra é fundamental para o

planejamento regional, baseia-se principalmente no estudo da tonalidade, textura, sombra,

forma e dimensão, além do conhecimento das relações da vegetação com o meio ambiente.

Baseados nestes aspectos pode ser feita uma correlação entre fotografia e campo para a

elaboração de chaves de classificação.

6.2. Principais tipos de vegetação

 Formações florestais
- Floresta Latifoliada Equatorial

- Floresta Latifoliada Tropical

- Floresta Latifoliada Tropical Umida de Encosta

- Mata Araucária

 Formações Campestres
- Campos Limpos

- Campos Serranos

- Campos Sujos

 Formações Complexas  Formações Litorâneas
- Cerrados

- Caatinga



- Complexo Pantanal

6.3. Uso da terra

 Culturas Temporárias  Culturas Perenes

 Pastagem  Reflorestamento

 Vegetação Natural  Outros Usos

6.4. Critérios fotointerpretativos

 Escalas: a escala é um fator importante e limitante para a fotointerpretação aplicada a

vegetação.

 Análise descritiva:

 Tonalidade  Forma

 Padrão  Textura

 Tamanho  Sombras

 Posição  Adjacências

 Outros aspectos:

 Densidade  Tamanho

6.5. Metodologia para interpretação

 Tipo de filme utilizado: preto e branco; colorido; infravermelho

 Identificação e mapeamento dos tipos de uso:

 levantamento dos dados cartográficos, ambientais e agronô-micos da região de
estudo

 Identificação - elaboração das chaves de classificação

 Mapeamento - mapas não controlados e mapas controlados

6.6. Habilidade do fotointérprete

 Fotintérprete com conhecimento de campo

 Fotointérprete sem conhecimento de campo

 Fotointérprete sem conhecimento de campo, porém possuindo dados auxiliares de
campo



6.7. Critérios de classificação

 Um sistema de classificação de uso da terra e revestimento do solo, que possa utilizar

com eficiência dados de sensores remotos orbitais e de grande altitude, deve atender aos

seguintes critérios (Anderson, 1971):

1. o nível mínimo de precisão para interpretar e identificar as categorias de uso da terra

e revestimento do solo, a partir de dados de sensoriamento remoto deverá ser de,

pelo menos 85 por cento;

2. a precisão de interpretação para as diferentes categorias de verá ser

aproximadamente a mesma:

3. resultados repetitíveis ou repetitivos devem ser capazes de se obter de um intérprete

para outro e de um sensoriamento para outro;

4. o sistema de classificação deve ser aplicável em áreas extensas;

5. a categorização deve permitir que a vegetação e outros tipos de revestimento do

solo sejam utilizados como substitutos da atividade;

6. o sistema de classificação deve ser passível de utilização com dados de

sensoriamento remoto obtidos em diferentes épocas do ano;

7. deve ser possível o uso eficaz de subcategoria a serem obtidas de levantamentos no

campo ou a partir da utilização de maior escala ou de dados ampliados de sensores

remotos:

8. deve ser possível a agregação de categorias;

9. deve ser possível a comparação com dados de uso da terra a serem obtidos

posteriormente;

10. os usos múltiplos da terra devem ser identificados, quando possível.

6.8. Exemplo de interpretação visual

 Definição dos objetivos

 Escolha da área de estudo

 Solicitação de imagens



 Revisão bibliográfica

 Levantamento de dados auxiliares

 Reconhecimento de campo

 Interpretação preliminar

 Trabalho de campo

 Interpretação final

 Relatórios e mapas

Nível de

Classificação
Características Típicas dos Dados

I Tipo de dados LANDSAT (anteriormente ERTS)

II Dados de grande altitude, a 12.400m ou mais (escala
menor que 1:80.000)

III Dados de altitude média tomados entre 3.100 e 12.400m
(escala 1:20.000 a 1:80.000)

IV Dados de baixa altitude tomados a menos de 3.100m
(escala mais que 1:20.000)

SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL &
SISTEMAS DE COORDENADAS

1. O Sistema de Posicionamento Global (Gps)

Segundo Leick (1990), Vettorazzi et al. (1994), Blitzkow (1995), van Sickle

(1996), Segantine (1998) e Sá (2000), o sistema GPS (Global Positioning System) foi

desenvolvido pelo U.S. Department of Defense (DoD) como um sistema de rastreio dos

satélites NAVSTAR (Navigation System with Time and Ranging), que formam uma

constelação, colocada em órbita da Terra para medição de distâncias entre esses satélites e

estações localizadas na superfície terrestre e no espaço. O princípio básico de

funcionamento usado no sistema GPS, consiste na transmissão de sinais eletrônicos pelos

satélites, por meio de ondas eletromagnéticas, e na captação desses sinais por receptores, de

tal forma que o intervalo de tempo decorrido no percurso possa ser determinado. Como a

velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é conhecida (velocidade da luz), as

distâncias entre os satélites e o receptor que os rastreia podem ser calculadas, o que permite



determinar as coordenadas da posição onde foi estacionado o receptor. Assim, o GPS é um

sistema espacial, desenvolvido originalmente para fins militares, que fornece ao usuário a

posição espacial, a velocidade e o tempo decorrido num sistema de referência comum, a

qualquer instante, em qualquer ponto da superfície terrestre, e independente das condições

meteorológicas.

Apesar do sistema GPS ter sido desenvolvido e ser mantido pelo DoD com

objetivos militares, o seu grande potencial para aplicações civis fez com que o Congresso

Americano ordenasse ao DoD que promovesse o seu uso civil, que se iniciou em 1982 e

desenvolveu-se rapidamente com aplicações do sistema em levantamentos geodésicos e

sistemas de navegação.

O sistema GPS é descrito por Leick (1990), Vettorazzi et al. (1994),

Blitzkow (1995), van Sickle (1996), Segantine (1998) e Sá (2000), como sendo formado

por uma constelação de 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais distintos, com

inclinação de 55o em relação ao equador e um período de 12 horas. Com esta configuração,

em qualquer ponto da superfície terrestre ou próximo a ela haverá um mínimo de 4 satélites

acima do horizonte 24 horas por dia (Figura 1).

Figura 1 - Estrutura das órbitas dos satélites NAVSTAR/GPS. (Fonte: Blitzkow, 1995)

Os sinais emitidos pelos satélites são caracterizados por um certo número de

componentes, todas baseadas numa frequência fundamental (f0) de 10,23 MHz, controlada



por osciladores atômicos de césio. Assim, as ondas portadoras L1 e L2 são expressas a

partir da frequência fundamental pelas relações:

L1 = 154 x f0 = 1575,42 MHz (λ = 19,05 cm)

L2 = 120 x f0 = 1227,60 MHz (λ = 24,45 cm)

Essas duas portadoras são moduladas em fase, por uma função degrau, com distinção entre

as fases cossenoidal e senoidal.

A fase cossenoidal de ambas as portadoras (L1 e L2) é modulada por uma

sequência de pulsos conhecida como código P (preciso ou protegido). O código P é gerado

por um algorítmo que se repete a cada 267 dias. Esses 267 dias são divididos em 38

segmentos de 7 dias. Cada satélite transmite um segmento específico de 7 dias do código P,

isto caracteriza cada satélite permitindo que se selecione um em particular para ser

rastreado entre os que estão acima do horizonte.

Outro código semelhante ao P, conhecido como código Y, poderia ser

utilizado, mas como sua equação é secreta e a do código P é de acesso público, os usuários

não autorizados pelo DoD ficam restritos à utilização do código P.

A fase senoidal da portadora L1 é modulada por uma sequência de pulsos

chamada código C/A (clear / access ou coarse / acquisition). O código C/A é gerado pelo

algoritmo de Gold em cada satélite, se repete a cada milisegundo e tem uma frequência de

1,023 MHz.

As duas portadoras (L1 e L2) contêm também, a mensagem transmitida pelo

satélite, que consiste num fluxo de dados transmitidos em baixa frequência (50 Hz),

informando o usuário sobre as condições operacionais e a posição de todos os satélites que

compõem a constelação.

Com relação a disponibilidade seletiva (S/A), Bueno (2000) explica que se

trata de uma técnica usada para degradar a exatidão de posicionamento geodésico, sendo o

método de posicionamento absoluto, aquele em que se emprega somente um equipamento

para a observação do código C/A, o mais afetado. Nesses casos essa degradação faz com

que a latitude e a longitude sejam determinadas com erro de 100m ou mais.



Ainda segundo Bueno (2000), no dia 1o de maio de 2000, por determinação

do presidente Bill Clinton, a S/A foi desativada, contribuíram para essa decisão o programa

de modernização do sistema GPS e o desejo de incentivar o uso do GPS para aplicações

civis pacíficas.

Finalmente, pode-se concluir baseado nas observações de Kovach e van

Dyke (1998) que a decisão presidencial de desativar a disponibilidade seletiva e a

modernização e aperfeiçoamento no sistema GPS, bem como as melhorias esperadas nos

receptores, permitirão uma significativa melhoria na exatidão de posicionamento e um

futuro promissor para a utilização civil do sistema.

1.1. Os receptores GPS

Segundo Segantine (1998), os receptores GPS evoluíram muito desde os

primeiros modelos lançados no mercado na década de 80. Além disso, os métodos de

posicionamento e a eletrônica dos componentes evoluíram bastante, resultando em

equipamentos de diferentes exatidões para diferentes tipos de aplicações práticas.

Os receptores atuais podem operar tanto com o código como e/ou fase da

portadora a um custo reduzido. Estes instrumentos podem ser utilizados em DGPS

(correção diferencial) para navegação e também em alguns tipos de trabalhos topográficos.

Segantine (1998) também apresenta a seguinte classificação dos receptores

GPS:

a) quanto ao número de frequências:

- simples frequência: equipamentos que recebem somente a frequência L1;

- dupla frequência: são aqueles que recebem as frequências L1 e L2, e que

portanto permitem acesso aos códigos C/A e ou P.

b) quanto ao número de canais:

- monocanais: receptores que possuem apenas uma canal que se move

rapidamente de um satélite para outro. Apesar de baratos têm a desvantagem de

serem imprecisos e lentos no processamento das coordenadas;



- multicanais: estes equipamentos possuem vários canais independentes para

rastrear, simultaneamente, cada satélite visível no horizonte. Isto proporciona

um processamento mais rápido e preciso das coordenadas.

c) quanto ao tipo de canais:

- sequenciais: nestes receptores cada canal rastreia um único satélite de cada vez,

passando a captar dados de outro satélite tão logo tenha armazenado dados

suficientes para o cálculo das coordenadas dos pontos;

- multiplexados: são instrumentos que têm o funcionamento semelhante aos

anteriores, com a vantagem de serem mais rápidos na mudança para a captação

de outros satélites.

d) quanto ao tipo de sinal observado:

- receptores que utilizam as pseudo distâncias por meio do código C/A: são os

equipamentos normalmente utilizados na navegação marítima, aérea ou

terrestre;

- receptores das portadoras L1 e L2 e do código C/A: são aqueles normalmente

utilizados nos trabalhos geodésicos de precisão;

- receptores que utilizam as pseudo distâncias por meio do código P: são os

receptores construídos para fins militares e, portanto, sob o controle do DoD;

- receptores que utilizam as pseudo distâncias por meio dos códigos C/A e P e

utilizam as portadoras L1 e L2: a aplicação deste tipo de equipamento é

justificada nos trabalhos geodésicos de alta precisão.

Sá (2000) também classifica os receptores GPS em 4 grupos em função do

tipo de medida e da disponibilidade dos códigos:

a) receptores do código C/A de pseudo distâncias: são equipamentos usados somente para

medição de distâncias pelo código C/A. Geralmente são receptores portáteis que

operam em movimento, alimentados por pilhas comuns, que possuem até 6 canais

independentes e fornecem a posição em termos de coordenadas geodésicas e,

eventualmente, em termos de coordenadas planas da projeção UTM;

b) receptores do código C/A de fase da portadora: com este tipo de receptor, somente

pseudo distâncias e fase da portadora L1 podem ser obtidas porque o código não é

modulado na L2. Portanto não fornece dados em duas frequências. A maioria dos



equipamentos possuem no mínimo 4 e no máximo 12 canais independentes. Esses

instrumentos desempenham todas as funções dos modelos previamente descritos, além

de armazenar o tempo decorrido e a fase da portadora em algum tipo de memória;

c) receptores do código P: esse tipo de equipamento proporciona o rastreio das portadoras

L1 e L2. Os códigos P dessas portadoras são obtidos pela correlação dos sinais

transmitidos pelos satélites, com as réplicas dos códigos P gerados no receptor. Para

isso, a estrutura do sinal deve ser conhecida. Os receptores do código P têm a vantagem

de medir distâncias com a exatidão de alguns centímetros, com apenas 10 minutos de

rastreio;

d) receptores do código Y: receptores desse tipo permitiam acesso ao código P com a SA

ativada. Logo, os códigos de distância e fases podem ser determinados a partir das

portadoras L1 e L2 pela técnica de correlação do código P. O acesso ao código P é

possível com a instalação de um Auxiliary Output Chip (AOC) em cada canal do

receptor. Esse "chip" proporciona a decodificação do código Y em P e a degradação

decorrente da SA. Entretanto, somente usuários autorizados pelo DoD tem acesso ao

AOC.

Ainda com relação à classificação de receptores GPS, Vettorazzi et al.

(1994) mencionam o alto potencial de uso do GPS nas atividades agrárias, em especial no

Brasil. Descrevem uma classificação da exatidão obtida com a tecnologia GPS, conforme

exposto na Tabela 1, citando que para grande parte das atividades com potencialidade de

emprego do GPS nas áreas agrícola e florestal, equipamentos pertencentes à categoria B

poderão ser empregados satisfatoriamente.

Tabela 1. Classificação dos receptores GPS de acordo com sua exatidão.

Categoria Número de
receptores

Tempo de
leitura

Sinais utilizados Exatidão

A 1 Instantânea C/A 100m **
B 2 1-2 min. C/A 1m – 5m
C 2 1 hora C/A-L1 1cm ± 2ppm
D 2 1 hora C/A-P-L1-L2 0,5cm ± 1ppm

** Nesta época a SA ainda estava operacional.
Fonte: Vettorazzi et al. (1994)



Confirmando a importância do tipo de receptor utilizado em levantamentos

GPS, Segantine (1998) explica que o tipo de dado coletado pelo receptor tem um impacto

direto na exatidão alcançada, e, geralmente, influencia no custo final da operação. Assim os

receptores mais baratos disponíveis no mercado são aqueles que fornecem o

posicionamento em tempo real, baseado somente no código C/A com exatidão da ordem de

100m na horizontal e 150m na vertical quando a SA estava em funcionamento. Receptores

com código P, são similares em operação mas ofereciam uma exatidão de 25m na

horizontal e 30m na vertical (S/A em funcionamento), mas está restrito ao uso militar. Por

outro lado equipamentos que operam com a observação da fase da portadora, em vez da

pseudo distância, são mais exatos.

Hoje, com a S/A desativada espera-se que a exatidão de posicionamento, no

método absoluto, melhore em até 10 vezes segundo Benevento (2000). O autor informa

também que, nas determinações em que se aplica a correção diferencial (DGPS) a exatidão

não deve ser afetada, pois o erro devido a S/A já é praticamente totalmente retirado no

processo de correção.

1.2. Métodos de posicionamento com GPS

Para Bueno (1995), existem diversos métodos de utilização do sistema GPS,

a todos têm por princípio a medida da distância entre o satélite e o receptor. Ainda segundo

o autor as classificações dos métodos de posicionamento podem seguir diversos critérios:

1. tendo em conta a existência ou não de um ponto com coordenadas conhecidas para ser

utilizado como referência:

- sem ponto de referência = absoluto;

- com ponto de referência = relativo.

2. tendo em conta o tipo de observação:

- distância obtida pelo código;

- distância obtida pela portadora;

- distância obtida pela combinação de ambas.

3. considerando o tempo empregado na observação:

- longo tempo de observação;



- curto tempo de observação;

- em tempo real.

Ainda segundo Bueno (1995), os métodos de posicionamento diferencial

estático são os mais precisos dentre os que utilizam a tecnologia GPS, e podem ser

subdivididos em 5 variantes: base simples; solução em rede; solução com relaxação orbital;

pseudo cinemático; e rápido-estático.

Sá (2000) aborda os principais tipos de posicionamento de maneira

semelhante a Bueno (1995) e afirma que os problemas de posicionamento que geralmente

aparecem na prática podem ser classificados, quanto ao referencial e número de pontos

envolvidos em:

1. absoluto: determinação das coordenadas de pontos diretamente associadas a um

referencial e usando um receptor;

2. relativo: determinação das diferenças de coordenadas entre 2 pontos e utilizando 2

receptores;

3. forma de rede: determinação das coordenadas de um conjunto de pontos, usando mais

de 2 receptores.

Ainda segundo Sá (2000), o posicionamento GPS baseia-se principalmente

na medição do código ou da fase da portadora e apresenta essas informações nas Tabelas 2

e 3.

Tabela 2. Técnicas de posicionamento por meio do código C/A e SA em funcionamento

Método Conceitos
básicos

Nº. min.
recep.

Tempo de
observ.

Exatidão Comentário

Absoluto

Estático ou
cinemático

Requer 4 satélites

Posicionamento
instantâneo

1 1 - 10s

100m
(horizontal)

200m
(vertical)

É o mais
simples e

barato

Relativo

Estático ou
cinemático

Requer 4 satélites
Usa correções

determinadas na
base

2 1 - 50s

2-3m
(horizontal e

vertical)

É simples e
barato

Fonte: Sá (2000)



Tabela 3. Técnicas de posicionamento por meio da portadora e SA em funcionamento

Método Conceitos
básicos

Nº. min.
Receptores

Tempo
de

observ.
Exatidão Comentário

Estático
Rastreio

simultâneo
(base e móvel)

2 1 hora
1cm + (1-
10) ppm

Complexidade
variável

Cinemático

(Fase da
portadora)

O receptor móvel
é posicionado em

relação à base
durante

movimento

2 - 0,1 - 1m

Requer
rastreio
contínuo

durante todo o
movimento

Semi
cinemático

(Stop & Go)

O receptor móvel
é posicionado em

relação à base
com uma

pequena parada
nos pontos

2
Cerca de
1 minuto
por ponto

Alguns
centímetros

Limitado a
bases com
cerca de

20km, rastreio
e contínuo

Pseudo
cinemático

O receptor móvel
ocupa duas vezes
(com intervalos
de uma hora)

para explorar a
variação da

geometria dos
satélites

2 De 1-3
minutos

Algumas
ppm

Ocupação
dupla,

problemas
logísticos

Estático
rápido

Usa técnicas
sofisticadas e
informações
extras para
resolver a

ambigüidade

2 De 3-5
minutos

Alguns
centímetros

Para bases de
20km,

geralmente
requer

medidas
extras

Fonte: Sá (2000)

A precisão e a exatidão dos métodos de posicionamento são outros aspectos

que devem ser considerados. Assim August et al. (1994) avaliaram a precisão e a exatidão

do GPS com e sem correção diferencial, confirmando a eficiência desta sobre a distorção

provocada pela Disponibilidade Seletiva (SA). Determinaram como a exatidão se comporta,

estando o aparelho estacionado em um ponto, a medida que cresce o número de dados

coletados em um período de tempo, até um máximo de 300 leituras.



Observaram que menos de 20 repetições por ponto melhoram muito pouco a exatidão,

enquanto 50 repetições ou mais melhoram marcadamente tanto a exatidão quanto a

precisão. Ressalta-se que os resultados foram obtidos em condições extremamente

favoráveis de levantamento, sendo que dados obtidos sob condições mais adversas, como

por exemplo geometria pobre dos satélites e obstruções entre o receptor e o satélite, são

provavelmente menos precisos.

Em sua descrição do sistema GPS, o IBGE (1994) relata a necessidade de

intervisibilidade entre a estação e o satélite. Uma vez que os sinais transmitidos podem ser

absorvidos, refletidos ou refratados por objetos próximos à antena ou entre a antena e o

satélite, recomenda que o horizonte em torno da antena esteja desobstruído acima de 15

graus. Deve-se evitar locais próximos a estações de transmissão de microondas, radares,

antenas rádio-repetidoras e linhas de transmissão de alta voltagem, por representarem

fontes de interferência para os sinais GPS. O efeito de retardo do sinal causado pela sua

reflexão é chamado de multicaminhamento (multipath) e a fim de minimizar esse problema,

a área situada a 50 metros da estação deve estar livre de estruturas artificiais,

particularmente paredes e cercas metálicas. Esse efeito é função da geometria da

configuração dos satélites observados, que por sua vez se modifica com o tempo.

Referindo-se a posicionamentos estáticos, ressalta que, desta forma, quanto maior o período

de observação, maior a probabilidade de redução dos efeitos do multicaminhamento.

Quanto à escolha da taxa de observação (intervalo de tempo entre a gravação de

observações consecutivas), esta depende da técnica de posicionamento utilizada no

levantamento. A regra geral é que quanto maior a taxa de observação, mais fácil é a

detecção e a correção da perda de ciclos. Por outro lado, uma taxa alta gera arquivos de

observação muito grandes, dificultando sua manipulação. De uma maneira geral, para

posicionamentos estáticos, a taxa de uma observação a cada 15 segundos tem se mostrado

adequada. Para posicionamentos cinemáticos, uma taxa mais alta pode se necessária.

Ainda com relação as exatidões possíveis de serem alcançadas pelos

métodos cinemático e estático de levantamentos GPS, Segantine (1998) apresenta as tabelas

4 e 5.



Tabela 4. Exatidões do método cinemático

Freqüência Base (km) Satélites Tempo de
observação (min)

Exatidão
(ppm)

Simples 3
3

5
5

0,1
3

10
3

Dupla
(código P)

100 5 0,1 3

Fonte: Segantine (1998)

Tabela 5. Exatidões do método estático

Freqüência Base  (km) Satélites Tempo de
observação (min)

Exatidão
(ppm)

1 4
5

30
15

5 - 10

Simples 5 4
5

60
30

5

10 4
5

90
60

4

30 4
5

120
90

3

Dupla
(sem código)

100 5 120 0,1

Dupla
(código P)

50
100
500

4
5
5

10
60
120

1
0,1

0,1 - 0,01
Fonte: Segantine (1998)

1.3. Aplicações nas áreas agrícola e florestal.

Vários autores têm relatado a aplicação do sistema GPS em atividades

relacionadas com às áreas agrícola e florestal.

Bergstrom (1990) relata sua experiência com GPS no levantamento de uma

área florestal e na localização de árvores mortas para aproveitamento, tendo obtido

resultados satisfatórios em ambos. Especificamente no levantamento, a mesma área

também foi medida por meio do uso de trena, clinômetro e bússola, gastando

aproximadamente dez vezes mais homens-hora nesse trabalho. Os levantamentos foram

executados com GPS autônomo em época em que a disponibilidade seletiva (SA) ainda não

estava sendo aplicada.



Long et al. (1992) testaram o uso de GPS em levantamento de solo,

comparando as coordenadas reais dos pontos de amostragem com as obtidas com um

receptor GPS e concluíram que esta metodologia foi suficientemente exata para o

posicionamento e navegação no campo, bem como a determinação dos limites entre os

diferentes tipos de solo. Observaram também uma grande eficiência nos trabalhos de

campo quando comparados com as metodologias convencionais.

Greer (1993), comentando a importância da localização precisa dos recursos

naturais, mostra a conveniência da integração entre GPS, SIG e sensoriamento remoto.

Descreve a importância do GPS no fornecimento ininterrupto de informações, a um custo

menor do que com os levantamentos convencionais. Descreve  o SIG como um mapa

eletrônico que armazena tanto dados de localização como informações descritivas de uma

área, permitindo a comparação de diversos planos de informação, apresentando-os na forma

gráfica.

De acordo com Kruczinsky & Jasumback (1993), características do GPS

como alcance global, acesso ao sistema pelo público, imunidade à saturação e

insensibilidade ao tempo são elementos decisivos na confiabilidade do sistema. A

imunidade à saturação refere-se ao fato de que, sendo o sistema passivo – os usuários

somente recebem os sinais – não possa ser saturado pelo excesso de usuários. Relatam que

o Serviço Florestal americano identificou mais de 130 aplicações possíveis em sua

investigação sobre GPS. Dificuldades de bloqueio de sinal, tamanho, peso e custo do

equipamento limitam seu uso, mas essas restrições devem rapidamente desaparecer com o

avanço da tecnologia. No levantamento de uma área em que foi comparado o desempenho

do GPS com o uso da topografia convencional, mencionam que enquanto para esta última

obteve-se uma área de 328,36 acres, com o GPS sem correção diferencial obteve-se 330,00

acres, correspondendo a uma diferença de 0,5%. Medindo-se a mesma área com correção

diferencial chegou-se a 328,16 acres (uma diferença de 0,2 acre correspondente a 0,06%).

Comentam, também, que é esperada grande expansão na utilização de receptores GPS em

aplicações aéreas, tomando como exemplo dois programas que o Serviço Florestal

americano desenvolve no combate a incêndios. No primeiro programa, são detectados por

via aérea os focos de incêndio, cuja posição demarcada pelo GPS é transmitida para o

pessoal da terra. Neste caso é necessário o GPS diferencial em tempo real. No segundo



programa, uma aeronave provida de receptor, geralmente um helicóptero, contorna o

perímetro da área incendiada que, após o pouso, é então plotada. Neste caso é aceitável o

uso do GPS diferencial pós processado. Mencionam as vantagens da utilização destes

equipamentos para inventários e demarcações florestais, estando entre os benefícios dessas

informações o uso mais eficiente dos recursos florestais e os ganhos decorrentes de

melhores inventários.

Segundo August et al. (1994), especialistas na área ambiental, têm-se

utilizado do sistema GPS para o posicionamento das feições levantadas no campo. A

exatidão obtida com um equipamento de baixo custo, testado pelos autores, depende da

metodologia empregada no levantamento. Sob condições ideais de operação, 95% dos

pontos foram localizados dentro de uma raio de 73m quando não se procedeu a correção

diferencial, e em um raio de 6m quando a correção diferencial foi realizada.

Em dois trabalhos realizados na região do Pantanal Brasileiro, por Silva et

al. (1998) e Silva & Abdon (1998), o primeiro no levantamento de desmatamento do

Pantanal em 1990/1991 e o segundo feito para a delimitação do Pantanal e suas sub-

regiões, um receptor GPS foi utilizado para a checagem de campo e integração destes dados

com um sistema de informações geográficas.

Nesta mesma linha de trabalho, McCormick (1999) conduziu um estudo

detalhado da vegetação em “East Everglades”, nos EUA, para mapear a distribuição de

Malaleuca quenervia, uma espécie vegetal exótica e agressiva, marcada para erradicação.

Neste mapeamento foi feita a integração entre fotografias aéreas infravermelho, sistema de

informação geográfica e GPS para produção de mapas na escala 1:5000. O autor conseguiu

obter uma exatidão de 94% no mapeamento, o que permitiu um manejo adequado desta

espécie vegetal.

A mais recente aplicação, na área agrícola, do sistema GPS encontra-se na

agricultura de precisão. Segundo Stafford (1999), o advento desta nova tecnologia está

abrindo um grande mercado potencial para utilização do sistema GPS.

Dentro desta linha de trabalho, o sistema GPS foi testado por Webster &

Cardina (1997) para o mapeamento de ervas daninhas. O experimento foi conduzido para

testar a exatidão do GPS em delimitar manchas de ervas daninhas no campo. Para isso



foram marcadas áreas de 5,0m2, 50,0m2 e 500,0m2 que foram medidas com o equipamento,

os valores obtidos, quando comparados com a medida real, mostraram uma variação de 7%

a 45%, 6% a 15% e 3% a 6% respectivamente, ou seja, com o aumento das áreas das

manchas os erros diminuíram.

Em outro trabalho, Al-Gaadi & Ayers (1999), avaliaram a integração entre

GPS e SIG na determinação da variabilidade espacial de um sistema de aplicação de

herbicida e concluíram que a utilização da correção diferencial (DGPS) permitiu uma

exatidão no posicionamento da aplicação de pelo menos 1,0m.

Ainda com relação à agricultura de precisão, Balastreire et al. (1997)

executaram, com boa exatidão, o mapeamento da produtividade do milho em uma área de

7,0ha, utilizando na colhedora um receptor GPS da marca Trimble modelo PRO-XL, com

posicionamento pelo método de correção diferencial (DGPS) pós-processada e registro das

informações. Nesta mesma linha de trabalho, Drummond et al. (1999) relatam que

utilizaram o método de posicionamento GPS cinemático em tempo real, para o

levantamento da área colhida por unidade de tempo (cultura da soja) e que, com estes

dados, geraram um mapa de produtividade da área plantada.

Além das aplicações acima citadas deve-se também registrar o trabalho de

Turner et al. (2000), que realizaram o monitoramento do comportamento de gado de corte

na pastagem, onde os animais utilizavam um colar com receptor GPS. Com as informações

obtidas os autores puderam implementar pesquisa sobre o melhor manejo para estes

animais.

2.Sistemas de Coordenadas

Existem diferentes sistemas de coordenadas: coordenadas topográficas,

coordenadas geográficas e coordenadas dos sistemas de projeção. Nos dois primeiros

casos a correspondência entre as coordenadas e os pontos do terreno é direta, enquanto que

no terceiro é obtida, através de uma representação gráfica chamada "Projeção

Cartográfica".



2.1. Sistemas de coordenadas topográficas

A topografia utiliza sistemas de coordenadas retangulares. Estes sistemas são

determinados: a. pela VERTICAL no ponto de estação do teodolito, materializada pelo fio

de prumo ou pelo prumo óptico do instrumento e que define o eixo Z do sistema ortogonal;

b. por um PLANO HORIZONTAL, onde se encontram os eixos X e Y, esse plano

horizontal é perpendicular à vertical, e estabelecido a uma distância arbitrada; c. por uma

direção Y, que se coincidir com a do MERIDIANO GEOGRÁFICO então diz-se que o

sistema está referenciado ao NORTE VERDADEIRO ou GEOGRÁFICO; se o eixo Y

coincidir com a direção da bússola no instante da obtenção da observação, então o sistema

estará referenciado ao NORTE MAGNÉTICO e se o eixo Y concidir com uma direção

arbitrária, o sistema estará referenciado a um NORTE ARBITRÁRIO.

2.2. Sistema de coordenadas geográficas

Uma outra forma de posicionar os pontos da superfície da Terra, é

utilizando-se o sistema de coordenadas geográficas. Neste sistema a superfície de referência

não é um plano horizontal (x, y), como nas coordenadas topográficas e sim uma superfície

curva que acompanha a curvatura da Terra. Esta superfície pode ser uma ESFERA, ou para

cálculos mais aprimorados um ELIPSÓIDE. Em cima destas superfícies de referência

deve-se imaginar a existência de um arcabouço que serve para obtenção de medidas e que é

constituído dos seguintes elementos: a. o eixo de rotação do corpo, limitado por dois Pólos;

b. uma circunferência que é obtida ao se seccionar a esfera ou o elipsóide com um plano

perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro do corpo chamado Equador; c. um

conjunto de círculos paralelos ao Equador chamados PARALELOS GEOGRÁFICOS e um

conjunto de circunferências que passa pelos pólos da esfera ou do elipsóide chamados

MERIDIANOS GEOGRÁFICOS. As coordenadas referenciadas a estas superfícies são

conhecidas como COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

Latitude (ϕ), Longitude (λ) e Altitude (H).

 Coordenadas geográficas:

- Latitude (ϕ): distância angular medida em cima dos meridianos da Esfera ou do

Elipsóide e contada a partir do Equador até a projeção ortogonal (p’) do ponto



considerado da Terra (p), sobre a superfície de referência. Por convenção adota-

se a latitude positiva no Hemisfério Norte e negativa no Sul.

- Longitude (λ): distância angular medida em cima do Equador a partir de um

meridiano de origem até o meridiano de (p’). A longitude para Leste do

meridiano de referência geralmente é considerada positiva e negativa para

Oeste.

- Altitude (H): distância existente entre o ponto na superfície da Terra (P) e sua

projeção ortogonal (p’). Quando a superfície de referência é o Elipsóide esta

altitude é conhecida como Altitude Geodésica ou Geométrica, e não deve ser

confundida com a altitude medida com os métodos tradicionais da Topografia,

que é referenciada ao Geóide e é chamada de Altitude Ortométrica.

2.3.Sistema geodésico de referência

Um SISTEMA GEODÉSICO consta de: a. um elipsóide (superfície de

referência) e de um conjunto de parâmetros matemáticos que definem a amarração do

elipsóide à superfície da Terra. O conjunto formado pelo elipsóide e os parâmetros é

conhecido como DATUM; e b. de um conjunto de pontos da superfície física cujas

coordenadas geodésicas são conhecidas e estão amarradas ao DATUM, e que são utilizados

como controle nos trabalhos de mapeamento, estes pontos são conhecidos como

VÉRTICES GEODÉSICOS.

O SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO (SGB) é formado pelo elipsóide

adotado pela AGGI (ASSOCIAÇÃO GEODÉSICA E GEOFÍSICA INTERNACIONAL),

conhecido como ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL 1967.

Posteriormente este mesmo elipsóide foi utilizado para o SISTEMA GEODÉSICO SUL-

AMERICANO, ficando então conhecido como SAD-69. Chama-se PONTO DATUM ao

ponto do terreno utilizado para "amarrar" com a Terra o elipsóide de referência adotado. O

PONTO DATUM atual do SGB encontra-se no vértice geodésico CHUÁ (Minas Gerais).

Anteriormente no Brasil, o elipsóide de referência era o de HAYFORD de 1910 e o ponto-

datum era o vértice CÓRREGO ALEGRE (Minas Gerais).



2.4. Sistemas de projeção cartográfica

Para projetos de engenharia, necessitamos de uma representação plana de

pontos e figuras existentes sobre a superfície da Terra. Trata-se pois de estabelecer uma lei

de correspondência entre elementos do elipsóide e suas representações planas, e que

minimize as distorções, inevitáveis pela própria natureza do problema.

Sistema de projeção é então, neste contexto, o modo como se correlacionam

os pontos da superfície da Terra com suas representações planas.

Para dar nomes as projeções deve-se sguir as seguintes regras: 1) enunciar

em primeiro lugar a natureza da superfície de projeção (plana, cônica, cilíndrica); 2) a

seguir a posição do eixo (ponto) com relação à linha dos pólos (polar, normal, transversa); e

3) finalmente, acrescentar a propriedade que conservam, se for analítica (conforme,

eqüidistante, equiárea) ou a posição do ponto de vista, se for geométrica (gnômica,

esteográfica, ortográfica).

Para projetos e ante-projetos de engenharia, em que se necessita conhecer a

escala, e a precisão é algo importante, adotam-se sistemas conformes, principalmente o

UTM (Universal Transverso de Mercator) e o LTM (Local Transverso de Mercator) que é

variante do primeiro.

2.5. Características do sistema UTM

1) Projeção cilíndrica, conforme, de acordo com os princípios de Mercator - Gauss, com

uma rotação de 900 do eixo do cilindro, de maneira a ficar contido no plano do equador

(transversal);

2) Adota um elipsóide de referência (SAD-69, WGS-84, etc), em vez de considerar a Terra

esférica;

3) Utiliza um fator de redução de escala K0 = 0,9996 que corresponde tomar um cilindro

reduzido desse valor, de forma a tornar-se secante ao esferóide terrestre;

4) Adota 60 cilindros de eixo transverso, de maneira que cada um cubra a longitude de 60

(30 para cada lado do meridiano central), mantendo as deformações dentro de limites

aceitáveis. Os fusos são numerados de 1 a 60, a partir do antimeridiano de Greenwich;

5) Em latitude os fusos são limitados ao paralelo 800N e 800S, pois acima desse valor as

deformações acentuam-se muito;



6) Na representação plana a origem das coordenadas (cruzamento do equador com o

meridiano central) cada fuso será acrescido das contantes + 10.000.000 metros (só para o

hemisfério Sul) no eixo das ordenadas (NS) e de + 500.000 metros no eixo das abcissas

(EW). Isto se faz para evitar coordenadas negativas que surgiriam na vertical no hemisfério

sul e na horizontal à esquerda de qulquer meridiano central.

2.6. Definições e conceitos

 Altitude Ortométrica: distância de um ponto da superfície da Terra até o Geóide contada

ao longo da vertical. As altitudes resultantes dos procedimentos topográficos habituais

geralmente são chamadas de altitudes ortométricas, embora para que o sejam a rigor,

devem possuir algumas correções que por razões práticas geralmente não são efetuadas.

 Elipsóide de Referência ou Elipsóide: figura matemática bem próxima do geóide na

forma e tamanho, a qual é muito utilizada como superfície de referência para os

levantamentos geodésicos.

 Elipsóide de Revolução: corpo geométrico obtido da rotação de uma elipse ao redor de

um de seus eixos. Fica caracterizado pelo comprimento de seu semi-eixo maior (a), pelo

achatamento (a), e pela excentricidade (e) de suas elipses meridianas (as que contém o eixo

de rotação do elipsóide).

 Elipsóide de Referência Internacional 1967: elipsóide definido pela Assembléia Geral

da Associação Geodésica Internacional que teve lugar em Lucerna, no ano de 1967 e

adotado como superfície de referência da rede geodésica do Brasil.

 Geóide: superfície equipotencial do campo gravimétrico da Terra, coincidindo com o

nível médio do mar e que se estende por todos os continentes.

 Hayford de 1910: elipsóide recomendado na conferência de Madri de 1924. Foi

utilizado no Brasil junto com o ponto Datum de Córrego Alegre até a utilização do Datum

atual: Chuá-SAD 69. Boa parte da cartografia do Brasil ainda existente está referenciada ao

Datum Córrego Alegre.

 Meridiano Geográfico: Forma genérica de indicar tanto um meridiano astronômico,

quanto um geodésico (isto é: conjunto de pontos de uma superfície que têm a mesma

longitude geográfica, seja na superfície da Terra ou do Elipsóide de referência).

 Meridiano de Origem: meridiano adotado como origem da medida das Longitudes, e

que passa pelo observatório de Greenwich, Inglaterra. Para estudos da Geodésia Científica



a definição do Meridiano de Origem exige considerações muito mais aprofundadas e

rigorosas.

 Plano Horizontal: plano perpendicular à direção da gravidade.

 SAD-69: datum sul-americano de 1969. Datum adotado para uniformizar a rede

geodésica de controle básico continental. A sua origem é a localidade denominada Chuá, no

Brasil. O elipsóide adorado é o Elipsóide Internacional 1967.

 Vertical do lugar: direção definida pela tangente da linha de força do campo de

gravidade num ponto considerado, materializada por um fio de prumo.

 Vértices Geodésicos: ponto no terreno cuja coordenadas foram determinadas por

processos geodésicos e que foi materializado por um marco.
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