
 

 

5 

 

 

 

 

GUILHERME BRAGHIROLLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAPEAMENTO 3D DE ÁREAS DE RISCO A INUNDAÇÃO A PARTIR DE DADOS 

LASER ESCÂNER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-

graduação em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental do 

Centro de Ciências Humanas e da 

Educação - FAED, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre 

em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental – 

Mestrado Profissional.  

 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Henrique 

de Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS, SC 

2017 



 

 

6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UDESC 

 

 
 

B813 

 
 
Braghirolli, Guilherme 
     Mapeamento 3D de áreas de risco a inundação a partir de dados Laser 
Escâner / Guilherme Braghirolli. - 2017. 

101 p. il. ; 29 cm 
 

Orientador: Francisco Henrique de Oliveira 
Bibliografia: p. 95-98 
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, 2017. 

 
1. Inundações. 2. Laser Escâner. 3. Mapeamento tridimensional. I.  

Oliveira, Francisco Henrique de. II. Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Pós Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental . III. Título. 

 
CDD: 904.5 - 20.ed.    

 
  
 



 

 

1 

 

 

 

GUILHERME BRAGHIROLLI 
 

 

MAPEAMENTO 3D DE ÁREAS DE RISCO A INUNDAÇÃO A PARTIR DE DADOS 

LASER ESCÂNER 

 
 
 
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação do Centro de Ciências Humanas e da Educação, da Universidade 

do Estado de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental - Profissional. 

 

 
 

Banca Examinadora: 

 

 

 
 
 
Orientador: _______________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira  
UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) 

 
 
 
Membro: ________________________________________________________  

Prof. Dr. Adolfo Lino de Araújo  
IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) 

 
 
 
Membro: ________________________________________________________  

Prof. Dr. Everton da Silva 

UFSC (Universidade do Estado de Santa Catarina) 

 
 

 

Membro: ________________________________________________________  
Prof. Dr. David Proverbs 

BCU (Birmingham City University) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 30 de Novembro de 2017 



 

 

2 

 

  



 

 

3 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram durante todas as etapas 

da minha vida. 

 

Ao Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira, pela amizade, companheirismo e oportunidades. 

Agradeço também pelas discussões enriquecedoras que serviram para lapidar este trabalho e também 

pelos ensinamentos que levo para a vida. 

 

À todos os integrantes do Geolab, em especial aos amigos Everton Valdomiro Pedroso Brum, Felipe 

Echenique Alves, Alessandra Araújo, Maria Carolina Soares, Daniel Aguiar e também aos professores 

Rodrigo Pinheiro Ribas e Mariane Dal Santo.  

 

Aos grandes amigos Guilherme Semione, Gustavo Perondi, Fernando Dreyer e Matheus Semione que 

mesmo geograficamente longe fazem questão de se fazerem presentes em grande parte da minha vida. 

 

Ao professor Dr. Norbert Pfeifer, da Universidade Técnica de Viena – Áustria (TUWien) pelo auxílio, 

tempo despendido na análise dos dados e pelos conhecimentos passados. Danke! 

 

Aos professores Adolfo Lino de Araújo, Everton da Silva e David Proverbs pelo tempo dedicado à 

avaliação e discussões acerca do tema proposto. 

 

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU), por ceder os dados que foram subsídio para as análises 

executadas. 

 

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Passo de Torres, por ceder os dados referentes ao 

cadastro municipal que possibilitaram o aperfeiçoamento dos resultados expostos. 

 

A FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina) pelo suporte 

recebido que possibilitou uma maior dedicação na realização da pesquisa. 

 

A todos que de alguma forma contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal durante esta etapa. 

  



 

 

4 

 

  



 

 

5 

 

 

 

RESUMO 
 

 

As inundações são fenômenos que afetam milhares de pessoas todos os anos, sendo capazes 

de devastar comunidades inteiras em um curto período de tempo. Nas últimas décadas, 

aproximadamente um terço dos prejuízos e danos causados por desastres foram resultados de 

inundações, que, tendo recentemente aumentado de intensidade e frequência, fazem com que 

as medidas mitigadoras sejam cada vez mais importantes e necessárias para que haja uma 

diminuição dos impactos causados por esses eventos. Devido ao crescente avanço 

geotecnológico surgem novas soluções para os diversos problemas enfrentados pela 

humanidade, como, por exemplo, a tecnologia de escaneamento a laser aerotransportado, a 

qual abre novas possibilidades de reconhecimento e avaliação de áreas e objetos de difícil 

acesso, como são as áreas urbanas adensadas, as áreas florestais, as linhas de transmissão de 

energia, entre outras. Essa tecnologia parte do levantamento de dados, denominados “nuvem 

3D”, que permite a representação tridimensional e a análise espacial no contexto da dinâmica 

da ocupação do espaço. Baseado no princípio dos dados laser scanner, essa pesquisa explora a 

aplicação e desempenho de métodos, software, e algoritmos que visam a modelagem e a 

representação do espaço tridimensional aplicadas ao mapeamento de áreas de risco a 

inundação. O método proposto tem caráter inovador, uma vez que fornece subsídios ao 

mapeamento 3D do risco a inundação, e corrobora com a determinação da Lei 12.608/2012 - 

que determina que os municípios brasileiros devem dispor do mapeamento de suas áreas de 

risco. A área de estudo abrange uma porção central do município de Passo de Torres/SC, o 

qual historicamente protagoniza eventos de inundação, acarretando danos às comunidades e 

prejuízos econômicos. Como resultado do trabalho validou-se o método para geração do 

mapeamento 3D do risco a inundação – dando subsídio aos municípios no atendimento à lei 

supracitada, e gerou-se um modelo tridimensional de simulação a partir da cota de inundação 

que, graficamente, identifica as áreas propícias à ocupação/edificação em apoio ao 

desenvolvimento do Plano Diretor do município. 

 

Palavras-chave: Inundações, Laser Escâner, Mapeamento tridimensional, Modelos de simulação, 

Mapeamento de áreas de risco. 
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ABSTRACT 
 

Floods are phenomena that affect thousands of people every year, and are able to devastate 

entire communities in a short period of time. In the last decades, approximately one third of 

the damages caused by disasters are results of floodings, what makes mitigating measures 

increase its importance and necessity when concerning the reduction of the caused damages 

by these events. Due to the advancement of geotechnology, new solutions to the various 

problems faced by humanity are emerging, such as airborne laser scanning technology, which 

opens up new possibilities for the recognition and evaluation of difficult access areas and 

objects, such as dense urban areas, forested areas, and power transmission lines. This 

technology starts from the surveying of the data, called "3D point cloud", which allows three-

dimensional representation and spatial analysis in the context of the spatial occupation 

dynamics. Based on the principle of laser scanner data, this research explores the application 

and performance of methods, software, and algorithms for modeling and representing three-

dimensional space applied to the mapping of flood risk areas. The proposed method has an 

innovative character, since it works as a subsidy to the 3D flood risk mapping, and 

corroborates the determination of the Federal Law 12.608/2012, which demands that the 

Brazilian municipalities must have mapped their risk areas. The study area covers a central 

portion of the municipality of Passo de Torres / SC, which has historical occurance of flood 

events, causing damage to communities and economic losses. As a result, it was validated the 

method for generating 3D flood risk mapping - giving subsidies to municipalities in 

compliance with the aforementioned law. Additionally, from the flood level, it was generated 

a three-dimensional simulation model, which identifies suitable areas for occupation/building 

through a graphical visualization, giving support to the Municipal Master Plan development. 

 

Keywords: Floods, Laser Scanner, Three-dimensional mapping, Simulation models, Risk 

Areas Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Um dos maiores problemas relacionados com as atividades antrópicas são os desastres 

naturais que estão se tornando cada vez mais intensos, tanto no meio urbano quanto no meio 

rural. Em nível nacional, os municípios ficam cada vez mais vulneráveis aos desastres como 

enchentes, enxurradas e inundações, em função da ocupação irregular do solo em áreas não 

edificáveis (Secretaria Nacional de Defesa Civil, 2012). 

De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil (2007), um desastre pode ser 

definido como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre 

um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude 

do evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e torna-se quantificada em função do 

dimensionamento dos danos e prejuízos que causa. 

Em 2010, Castro definiu inundação como sendo o transbordamento de água da calha 

normal de rios, mares, lagos e açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente, em 

áreas não habitualmente submersas. Castro cita ainda na mesma publicação, que risco é a 

medida de dano potencial ou prejuízo econômico, expressa em termos de probabilidade 

estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis.  

Entre as principais causas das inundações urbanas estão a quase total 

impermeabilização dos solos, os sistemas de drenagem de águas pluviais ineficientes, o 

acúmulo de detritos em bocas de lobo e corpos d`água impedindo seu escoamento normal, 

sistemas de alerta lentos, pouco abrangentes e ineficientes, aliados a uma gerência inadequada 

ou a não existência de planejamento de drenagem (CANHOLI, 2005). Segundo Pinto e 

Pinheiro (2006), em áreas urbanas é comum a inundação localizada devido ao 

estrangulamento do curso d’água por pilares de pontes, adutoras, aterros e rodovias que 

reduzem a seção de escoamento dos rios. 

Um dos fatores que aumenta o risco de inundação é o desmatamento, que promove o 

aumento no escoamento superficial, devido à diminuição da retenção de água no solo, 

incremento da remoção e transporte de sedimentos, soma-se a isso o processo de urbanização 

intensa que favorece ainda mais a impermeabilização da superfície do solo (MEDEIROS E 

CÂMARA, 1998). 

As inundações podem ter outras causas como: erupções vulcânicas em áreas de 

nevados; invasão de terrenos deprimidos por maremotos, ondas intensificadas e macaréus; 

precipitações intensas com marés elevadas; rompimento de barragens; drenagem deficiente de 
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áreas a montante de aterros; estrangulamento de rios provocado por desmoronamento 

(CASTRO, 2010). 

Para minimizar os desastres, deve-se desenvolver uma planificação voltada as 

emergências, ou seja, deve haver um planejamento urbano, a partir de Plano Diretor, com o 

intuito de controlar o desenvolvimento urbano, melhorando a qualidade de vida da população 

e garantindo a mitigação dos riscos aliado ao melhor desempenho durante as operações de 

respostas em caso de desastres (CARDOSO e FELTRIN, 2011). 

MENG et al (2010) destacam que os estudos sobre métodos de mapeamento de risco 

de inundação usando dados LiDAR são muito importantes e têm ainda maior impacto 

socioambiental quando o objeto de estudo são áreas com histórico, ou tendência para 

desastres naturais que ameaçam a integridade física e moral da população local. 

Nesse contexto, a Lei Federal de Proteção da Defesa Civil n.12.608, do dia 10 de abril 

de 2012, foi criada com o objetivo de minimizar os efeitos causados pelos desastres naturais. 

Nela, está estabelecido que os municípios deverão elaborar, a partir do Plano Diretor, o 

mapeamento temático contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de desastres naturais e 

elaborar o plano de contingência para a redução do risco (FELTRIN e JUNIOR, 2012). 

A partir da efetiva aplicação dessa lei será possível auxiliar a gestão da logística 

mediante desastres, tornando possível, por meio do plano de contingência, identificar, definir 

e avaliar as áreas de risco, bem como identificar os pontos estratégicos que servirão de base 

para o atendimento das equipes e para armazenamento de suprimentos. Adicionalmente, a 

partir da localização desses pontos, será possível elaborar a cadeia de assistência durante a 

ação humanitária, definir rotas de acesso que possam transportar as equipes de atendimento, 

bem como distribuir os suprimentos dos abrigos até o local atingido. (FELTRIN e JUNIOR, 

2012). 

No sentido de atendimento a legislação supracitada, existem diversas metodologias 

para a aquisição, processamento, e produção cartográfica, que atendem a necessidade do 

mapeamento exigido, entre elas está o sistema de varredura a laser aerotransportado (airborne 

laser scanning). É um método utilizado para a determinação de coordenadas tridimensionais 

de pontos na superfície da terra. O princípio básico de funcionamento consiste na emissão de 

um ou mais pulsos de laser disparados em direção a superfície. Ao atingir a superfície, parte 

do sinal emitido é refletida na direção do sensor. Desta forma o sensor mede tanto a 

intensidade do sinal de retorno, como também o tempo decorrido entre a emissão e a captação 

do retorno, que é usado para calcular a distância sensor-objeto, considerando que o pulso laser 

se propaga à velocidade da luz (Baltsavias, 1999 apud Centeno, 2007). 
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Para o cálculo posicional de cada ponto, o instrumento registra, além do tempo, a 

orientação do sensor no instante da emissão do pulso e a posição exata da aeronave que 

carrega o sensor. Por este motivo, o laser scanner aerotransportado necessita de unidades 

auxiliares para obter estes dados complementares. O sistema de varredura laser pode ser 

dividido em três componentes principais: a unidade de medição a laser, encarregada de emitir 

e receber o sinal laser, um sistema de varredura, e uma unidade de registro de medições de 

apoio (IMU – Inertial Measurement Unit). O conjunto de medições dos dados IMU e do 

GNSS são medidos e armazenados simultânea e paralelamente à medição da distância pelo 

sistema laser. Numa etapa posterior, as séries de dados coletados são sincronizadas e a 

posição exata de cada ponto calculada. A determinação da distância pode ser efetuada com 

precisão menor a 10 centímetros, mas a precisão da determinação da posição do ponto 

depende do desempenho dos sistemas de apoio. Tipicamente a precisão planimétrica ocorre na 

ordem de 50 centímetros, enquanto a precisão altimétrica encontra-se na ordem de 10 a 15 

centímetros (Centeno, 2007). 

A partir da associação das geotecnologias, nesse caso em especial, o laser scanner, a 

possibilidade do mapeamento 3D avançou vertiginosamente. Nesse cenário, soma-se a 

aplicação da lei 12.608 que corrobora com a obrigatoriedade do mapeamento de áreas de 

risco. Assim, no ambiente urbano a dinâmica de ocupação e a própria condição do meio se 

configura em um espaço sistêmico com a presença da condicionante tridimensional. A 

visualização das edificações em áreas cujo planejamento ou mesmo gestão municipal não 

considera o risco de desastres ambientais é essencial para o desenvolvimento do espaço 

urbano – nesse caso, os municípios brasileiros são omissos na execução de mapeamentos em 

escalas grandes e em especial que representem o território em 3D com a componente 

edificada e somada a condição da simulação do risco a inundação. 

Nesse cenário se configura a pesquisa, visando explorar o potencial dos dados laser 

scanner e gerar modelos 3D de relevo e edificações associados às avaliações geométricas que 

serão confrontadas por métodos científicos distintos. Como produto final ter-se-á a geração da 

cartografia do risco à inundação, corroborando com a demanda dos municípios brasileiros no 

planejamento e gestão territorial em atendimento a lei 12.608. 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O constante aumento das ocorrências de risco envolvendo fenômenos naturais faz com 

que a necessidade de entendimento das causas e consequências de um desastre natural seja 

cada vez mais latente na sociedade. Atualmente, o estado de Santa Catarina, por meio da 
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Secretaria de Defesa Civil, tem feito um investimento expressivo no sentido de prevenção, 

mitigação e execução de planos de ação para que se possa minimizar os impactos e gerenciar 

uma situação de crise da melhor forma possível.  

Nesse sentido, o mapeamento se mostra como uma ferramenta insubstituível no 

processo de análise e direcionamento dos recursos financeiros. Fato que corrobora com a 

criação da Lei Federal 12.608 de 10 de abril de 2012, que institui a obrigatoriedade da 

realização do mapeamento de risco para os municípios brasileiros. Entretanto, o conhecimento 

técnico específico existente dentro das prefeituras muitas vezes não atende às necessidades 

exigidas pela complexidade do trabalho a ser desenvolvido. A demanda existente de recursos 

capazes de extrair informações dos dados brutos torna possível reconhecer o impacto nas 

propriedades e avaliar graficamente a potencial perda econômica causada pela situação de 

risco (inundações, alagamentos, deslizamentos etc..) e a partir dessa realizadade devem ser 

desenvolvidas as políticas públicas. 

A utilização de dados provenientes do sistema de laser escâner traz a complexidade de 

manipulação supracitada, porém, em contrapartida, é capaz de fornecer uma abundância de 

informações referentes à cidade. Desta forma, é importante que este tipo de dado seja 

aproveitado da melhor forma possível, para que não se configure a sua subutilização e 

consequente perda da relevância temporal da informação. 

Nesse ínterim, o desenvolvimento de pesquisas científicas que trabalham a criação de 

metodologias e processos de controle e utilização destes dados é sumariamente importante 

para que a esfera pública tenha uma referência na comunidade científica que ampare e 

direcione as suas ações.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar e propor uma metodologia de mapeamento tridimensional voltado às áreas de 

risco a inundação a partir de dados obtidos de um escaneamento a laser (Laser Scanning). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Compreender as variáveis envolvidas no levantamento e processamento de dados 

proveniente do sistema LiDAR e gerar os modelos digitais de terreno (MDT), da 

superfície (MDS) e das edificações (MDEd); 
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2. Validar em campo as feições obtidas pelo laser escâner e analisar a qualidade do 

aerolevantamento realizado frente ao relatório de execução do voo; 

3. Gerar o modelo de simulação tridimensional da cota de inundação do Rio Mampituba 

na área de estudo, tomando como referência a informação gráfica associada à parcela. 

4. Avaliar o potencial da aplicação dos dados laser escâner na geração da cartografia 3D 

do risco à inundação em atendimento ao planejamento territorial. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 LASER ESCÂNER AEROTRANSPORTADO 

A necessidade do compartilhamento de dados geográficos, junto aos estudos da 

legislação territorial e de identificação dos objetos territoriais, indicam que o Brasil está 

vivenciando certamente um momento apropriado para a reflexão e definição de estratégias 

que permitam estruturar um mapeamento 3D. Com o desenvolvimento e popularização dos 

dados laser escâner a aplicação destes para o mapeamento tridimensional vem se tornando 

cada vez mais um tópico cotidiano no setor das geotecnologias. 

A sigla LASER significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiance 

(Ampliação da Luz através da Emissão Estimulada de Radiação) e tem como outras 

denominações: LiDAR - Light Detection And Ranging (Detecção e Medição de Distância 

através de Luz) e LaDAR - Laser Detection And Ranging (Detecção e medição de distância 

usando laser) (CENTENO et al, 2007). 

Para levantamentos tridimensionais, não há apenas a tecnologia de varredura a laser, 

mas uma variedade enorme de técnicas de levantamento, que podem se caracterizar pela 

escala em que podem ser usadas (o que é relacionado ao tamanho do objeto que poderia ser 

usado para medir), e sobre o número de medidas que poderão ser necessárias para a aquisição 

(o que está relacionado à complexidade do objeto), conforme o 3D Laser Scanning for 

Heritage: Advice and guidance to users on laser scanning in archaeology and architecture, 

2007. 

O mesmo guia explica que enquanto levantamentos manuais podem fornecer 

dimensões e posicionamento num raio de poucos metros, é impraticável para áreas maiores; e, 

na coleta de muitas medidas (por exemplo, 1.000 ou mais) seria muito trabalhoso e, 

consequentemente, um processo pouco atraente. Fotogrametria e varredura a laser (Laser 

scanning) poderiam ser utilizadas para fornecer um número maior de medições para áreas de 

tamanhos similares e, também, são apropriados para objetos mais complexos. Ambas as 

técnicas podem também ser implantados do espaço aéreo, de modo a fornecer dados de 

pesquisa abrangendo áreas muito maiores. Enquanto o GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems – Sistema Global de Navegação por Satélite) pode ser utilizado para levantamentos 

em áreas de mesmo tamanho, o número de pontos coletados é limitado em comparação às 

técnicas aéreas, ou mesmo espaciais. Laser Scanning, seja aéreo ou terrestre, é uma das 

técnicas que permite a coleta de uma grande quantidade de informações tridimensionais em 

um curto período de tempo (Figura 1).  
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Figura 1 - Técnicas de Levantamento segundo a escala de complexidade 

 

Fonte: 3D Laser Scanning for Heritage, 2007. 

 

O termo laser escâner aplica-se a uma gama de instrumentos que operam com 

diferentes princípios, em diferentes meios e com diferentes níveis de precisão. Um termo 

genérico do laser escâner, de Böhler e Marbs (3D Scanning Instruments, 2002, apud 3D Laser 

Scanning for Heritage, 2007) é: “qualquer dispositivo que colete coordenadas 3D de uma 

determinada área da superfície de um objeto automaticamente e num padrão sistemático e a 

uma taxa elevada (centenas ou milhares de pontos por segundo) alcance os resultados (por 

exemplo, coordenadas tridimensionais) em (quase) tempo real. 

Segundo Wutke (2006) a tecnologia de varredura a laser é um aperfeiçoamento dos 

princípios de sensoriamento remoto, cujos medidores passaram a realizar a medição de 

distâncias sem a necessidade de refletores, permitindo a determinação remota de coordenadas, 

sem tocar o objeto. Além do quesito distância do objeto medido, cada vez mais os sensores 

procuram realizar as medições num espaço de tempo menor. 

O sistema laser escâner, conforme DALMOLIN (2004) gera coordenadas 

tridimensionais de pontos sobre uma superfície num curto período de tempo. Os pulsos de 

laser são gerados e emitidos pelo sistema com o auxílio de um espelho de varredura atingindo 

os objetos que estejam a certa distância. Estes objetos refletem o pulso emitido e parte de sua 

energia volta para o sistema. Com isto, a medida da distância entre o sensor e o objeto 

iluminado é determinada através do intervalo de tempo entre a emissão e a reflexão (retorno) 

do pulso. 
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Os sistemas de varredura laser, ainda segundo DALMOLIN (2004), são divididos em 

dois tipos: estático e dinâmico. O primeiro tipo é geralmente utilizado em levantamentos 

terrestres, em plataformas fixas, e o segundo caracteriza-se por medições em movimento, 

mais comumente transportados em aeronaves ou helicópteros, ou em veículos terrestres em 

menor escala de aplicação, embora também possa ser utilizado em plataformas espaciais 

(LIMA, 2008). 

2.2 MODELOS DIGITAIS 

Existem diversas terminologias para designar modelos digitais que representam a 

superfície terrestre, sua topografia ou ainda, outras variáveis cuja representação no espaço 

necessite de uma forma de expressão contínua (como é o caso da temperatura, poluição, 

dentre outras). Neste caso, é importante se fazer a diferenciação entre os termos a serem 

adotados no presente trabalho. De forma simplificada, será assumido que o MDS (Modelo 

Digital de Superfície) representa a superfície do terreno acrescida de quaisquer objetos 

existentes sobre ela e que influenciem no valor da refletância do pixel. Ou seja, se existirem 

árvores e construções, a superfície representada refere-se ao topo das mesmas. Os MDT, por 

outro lado, representam a superfície real do terreno desconsiderando qualquer objeto existente 

acima dele (Cruz et al, 2011). Na Figura 2, pode-se observar com mais clareza a diferença 

entre estes dois modelos tridimensionais. 

Os MDT são obtidos pela eliminação da vegetação e das edificações dos dados de 

MDS num processo chamado de filtragem (Lohmann et al, 2000), o que pode ser feito com o 

auxílio de modelos matemáticos ou algoritmos. Briese e Pfeifer (2001) especificam o termo 

“filtragem”, quando se processa dados de laser scanner com o objetivo de gerar um MDT, 

dizendo que neste caso o que se faz é uma eliminação de erros grosseiros, o que também pode 

ser chamado de “classificação”. Segundo os autores, também se pode entender por filtragem a 

medição de erros randômicos, o que não é abordado neste trabalho. 
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Figura 2 - Representação da diferença entre MDS e MDT 

 

Fonte: Autor 

 

Um Modelo Digital de Terreno (MDT) também conhecido como Digital Terrain 

Model – DTM representa a variação do relevo em uma região da superfície terrestre. A 

representação mais comum de um MDT está associada à altimetria, embora possa representar 

outras grandezas como, por exemplo, unidades geológicas ou teor de minerais (BURROUGH, 

1986, p. 17).  

De acordo com Coelho et al (2002), o uso do laser scanner já é operacional na geração 

de MDT, porém, métodos e parâmetros são ainda exaustivamente investigados por autores em 

vários países, de forma que os MDT possam ser extraídos de forma otimizada, isto é, que 

possam ser eliminados os objetos indesejados e simultaneamente preservada a configuração 

natural do terreno. A falta de automatização é um problema comum nos métodos que existem 

atualmente e é proveniente do fato de ser muito difícil determinar valores para parâmetros que 

possam ser utilizados para todos os tipos de terrenos, tamanhos e formas de edificações e 

vegetações. 

Conforme Botelho et al (2007), o MDT é fundamental em projetos relacionados a 

cartografia tridimensional, para cálculo de volumes num projeto de estradas, apoio aos 

projetos de drenagens, base para projetos realizados em Sistemas de informações Geográficos 

(SIG´s) como, por exemplo, estimativas de distância na alocação de pontos de ônibus onde a 

inclinação do terreno tem grande importância, na geração de mapas de declividade e afins. Os 
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MDT podem ainda ser representados por grades regulares e/ou irregulares, similares às 

matrizes utilizadas para a representação de imagens digitais. 

A obtenção de um MDT a partir da filtragem de um Modelo Digital de Superfície 

(MDS) tem, nos últimos anos, impulsionado os principais centros de pesquisa nessa área do 

conhecimento a desenvolver métodos cada vez mais aprimorados e eficazes em se tratando da 

geração automática de Modelos Digitais de Terreno (Botelho et al, 2007). 

Considerando os dados do Laser Scanner, uma edificação pode ser definida a partir de 

seu telhado. Logo, os algoritmos propostos para a identificação de edificações em dados Laser 

scanner considerando apenas o telhado, descrevem-no em termos de área, altura, orientação, 

bordas do contorno e linhas de cumeeira. É possível não apenas detectar edificações e seus 

contornos aproximados, mas também extrair faces de telhado plano e, assim, criar modelos 

que se assemelham à estrutura do telhado (VOSSELMAN, 1999). 

Na literatura encontram-se diversos sinônimos para a abreviação MDT. Cabe aqui 

apresentar os mais comuns: MNT (Modelo Numérico de Terreno), MNE (Modelo Numérico 

de Elevação), DTM (Digital Terrain Model), ME (Modelo Edificações) e DEM (Digital 

Elevation Model). Evidentemente os termos "terreno" e "elevação" perderam o significado 

original ao longo do tempo, na medida em que as aplicações foram se diversificando. 

2.3 LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS 

De acordo com Torge (2001) a Geodésia pode ser dividida em três grupos: Geodésia 

Global, Geodésia Local e Levantamentos Topográficos. Sendo que a Geodésia Global é 

responsável pela determinação da figura da Terra e do seu campo gravitacional externo. A 

Geodésia local estabelece as bases para determinação da superfície e campo gravitacional de 

uma região da terra, um país, por exemplo. Neste caso implanta-se um grande número de 

pontos de controle formando as redes geodésicas e gravimétricas que servirão de base para os 

levantamentos no plano topográfico. Os levantamentos topográficos são responsáveis pelo 

detalhamento do terreno inclusive cadastro e levantamentos para engenharia.  

De acordo Collischonn et al (2017), a palavra Topografia teve origem do idioma grego 

em que “topo” se refere a “lugar” e “grafia” a “descrição”, ou seja, topografia é a descrição de 

um lugar. A Topografia pode ser considerada uma ciência que estuda o conjunto de 

procedimentos para determinar as posições relativas dos pontos sobre a superfície da terra e 

abaixo da mesma, mediante a combinação das medidas segundo os três elementos do espaço: 

distância, elevação e direção. 
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O levantamento topográfico compreende o conjunto de atividades executadas para a 

realização das medições e observações que se destinam a representação do terreno em um 

plano ou desenho topográfico em escala, podendo ser executado para os seguintes fins: de 

controle; cadastral; de engenharia; topográficos. O tipo de levantamento pertinente a presente 

pesquisa se enquadra como levantamento topográfico de controle, que tem o objetivo de 

fornecer o arcabouço de pontos com coordenadas tridimensionais, destinadas ao 

controle/checagem de levantamentos de ordem inferior (Collischonn et al, 2017). 

Ao se considerar um levantamento georreferenciado, deve-se considerar o 

envolvimento da utilização de receptores GNSS, que tenham a capacidade de captar os sinais 

emitidos pelos sistemas de posicionamento existentes (GPS, GLONASS, GALILEU, 

BEIDOU..). A partir da recepção de sinais dos Sistemas de  Posicionamento existentes, é 

possível determinar as coordenadas de um vértice a partir de dois diferentes modos: modo 

estático e modo cinemático. Cada um destes modos pode ser subdividido em três diferentes 

métodos, sendo que o modo estático pode ser estático, estático-rápido ou pseudo-estático e o 

modo cinemático pode ser cinemático-contínuo, pseudo-cinemático (stop & go) ou cinemático 

em tempo real (RTK e CD) (Antunes, 1995).  

Para a execução da presente pesquisa foi utilizado o levantamento geodésico de pontos 

de controle a partir do método estático-rápido, sendo assim, os parâmetros apenas deste 

método serão melhor discutidos no item 2.3.1. 

2.3.1 Método Relativo Estático-Rápido Pós-Processado 

De acordo com Monico (2000), o conceito fundamental do posicionamento relativo é 

que os dois ou mais receptores envolvidos rastreiem, simultaneamente, um grupo de pelo 

menos três satélites comuns. De acordo com Souza (2004), o posicionamento relativo estático 

rápido segue, em linhas gerais, o mesmo princípio do posicionamento estático, sendo que a 

principal diferença se dá quanto ao período de ocupação da estação de interesse, ou seja, as 

ocupações não excedem 20 minutos.  

No método em questão são gerados dois arquivos brutos de rastreio, um para o ponto 

de base e outro para o ponto de rover, ou móvel. O ponto base se caracteriza pela instalação 

de um receptor GNSS que deverá permanecer ligado (rastreando) durante todo o tempo em 

que o receptor rover estiver sendo utilizado. Por outro lado, o receptor rover se movimenta 

entre os pontos de interesse, rastreando no máximo vinte minutos em cada ponto ( SOUZA, 

2004). 
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Na Figura 3 está representado o esquema gráfico de um levantamento a partir do 

método relativo estático, onde os dois receptores (Base e Rover) rastreiam ao mesmo tempo e 

na maioria dos casos, devem coletar informações do mesmo satélite. 

 

Figura 3 - Método de Posicionamento Relativo Estático 

 

Fonte: GEOTRACK Consultoria, Disponível em <www.geotrackconsultoria.com.br>. Acesso em 01 de 

Novembro de 2017. 

 

A utilização do método estático rápido é indicada para levantamentos nos quais se 

utiliza linhas de base curtas, mas há muitas obstruções entre as estações a serem levantadas 

(MONICO, 2000). 

2.4 CONTROLE DE QUALIDADE CARTOGRÁFICA 

O controle de qualidade de um produto cartográfico é uma fase muito importante e um 

processo que por muitas vezes é negligenciado no Brasil. Cada aplicação possui a sua 

tolerância e para que haja controle completo sobre os dados, é importante conhecer a 

qualidade geométrica do produto que está sendo utilizado (GALO e CAMARGO, 1994). 

Segundo Monico (2000), a precisão diz respeito à dispersão das observações em torno 

de um valor médio, enquanto a exatidão, ou acurácia, está relacionada com a aproximação dos 

dados quando comparados com o valor real. De acordo com Gemael (1994), a acurácia, ou 

exatidão, está relacionada aos erros aleatórios somados aos erros sistemáticos, enquanto que a 

precisão vincula-se apenas aos erros aleatórios. 

De acordo com Souza (2006), a precisão associa-se diretamente à repetibilidade de 

medidas sucessivas realizadas em condições equivalentes e normalmente é indicada pela 
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variância estimada, ou pelo desvio-padrão, ou ainda, erro médio quadrático. Portanto, estes 

dois aspectos devem ser analisados na avaliação de produtos cartográficos. 

No ano de 2016, foi lançada no Brasil a 2º Edição da Especificação Técnica para a 

Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV), nesta especificação, além de outras 

informações referentes à padronização da informação cartográfica nacional, consta o Padrão 

de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD), que 

complementam os valores estabelecidos para produtos impressos, que foram implantados no 

Decreto nº 89.817, de 20 de Julho de 1984. De acordo com o PEC-PCD, para que um produto 

digital possa ser aceito como produto de Referência do SCN (Sistema Cartográfico Nacional), 

e consequentemente para a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), noventa por 

cento dos erros dos pontos coletados no produto cartográfico, quando comparados com as 

suas coordenadas levantadas em campo por método de alta precisão, devem apresentar os 

valores iguais ou inferiores aos previstos no PEC-PCD, devendo ainda apresentar os valores 

de EP (Erro Padrão) também iguais ou inferiores aos previstos. (CONCAR, 2016) 

Quando se trata de PEC-PCD, assim como estabelecido no § 4° do item 2. do Art. 8° 

do Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, os termos Desvio Padrão (DP), Erro Padrão 

(EP) e Erro Quadrático Médio (EQM) devem ser considerados sinônimos. 

2.4.1 Análise Estatística – Teste de Tendência 

De acordo com Merchant (1982) a análise de exatidão de um produto cartográfico é 

baseada na diferença entre as coordenadas observadas no produto e suas homólogas de 

referência. O cálculo para cada ponto (i) se dá por: 

 

         
  
     (1) 

onde, 

∆Xi = diferença entre as coordenadas de referência e as coordenadas extraídas do 

produto cartográfico 

Xi = Coordenada extraída do produto cartográfico; 

Xi
r
 = Coordenada de referência; 

A média e o desvio padrão, respectivamente (2) e (3), são calculadas por: 

 

  ̅̅ ̅̅   
 

 
∑   

 

   

 



 

 

29 

 

 

 

(2) 

       

onde, 

  ̅̅̅̅  = Média das diferenças observadas; 

n = Número de Amostras; 

    = Diferenças calculadas entre as coordenadas de referência e do produto 

cartográfico analisado. 

     √
 

   
 ∑    

 

   

    ̅̅ ̅̅    

      (3) 

onde, 

    = Desvio padrão das diferenças levantadas; 

n-1 = número de amostras de referência menos uma amostra; 

        ̅̅̅̅    = desvios em relação a média, elevados ao quadrado. 

No teste de tendências analisa-se as seguintes hipóteses: 

 

        ̅̅̅̅    , não existe tendência nas amostras 

 

      ̅̅̅̅   , existe tendência nas amostras                         (4) 

 

 

Para a realização deste teste (4) é necessário o cálculo da estatística amostral (tx), e a 

verificação do valor de t, ou seja, se está no intervalo de aceitação ou rejeição da hipótese 

nula. 

O valor de t amostral é calculado por: 

|  |  
  ̅̅ ̅̅

   
√  

     (5) 

 

O valor limite t(n-1, α/2) é determinado por meio da tabela t de Student para um nível 

de confiança (1-α). O intervalo de confiança é dado por: 

|  |             

     (6) 

 

Caso a estatística t não satisfaça a desigualdade (6), a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

o produto cartográfico não está livre de tendências significativas, para um determinado nível 

de confiança. 
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De acordo com Galo e Camargo (1994), a existência de tendência em qualquer direção 

indica a ocorrência de alguma anomalia nos dados. Porém uma vez que a tendência for 

conhecida, o seu efeito pode ser minimizado por meio da subtração do seu valor em cada 

coordenada registrada no produto cartográfico. 

2.4.2 Análise Estatística – Teste de Precisão 

Para a análise da precisão do produto cartográfico, compara-se o desvio padrão das 

diferenças com o erro padrão esperado para a classe desejada, formulando-se a seguinte 

hipótese:  

     
     

 , contra      

     
     

                                                            (7) 

onde, 

αx = desvio padrão esperado para a classe de interesse (EP) 

Após a definição do desvio padrão esperado, realiza-se a estatística através da 

equação: 

  
       

   
 

  
 

 

     (8) 

 

e verifica-se com auxílio da Tabela de Distribuição Qui-Quadrado se o valor calculado (8) 

está no intervalo de aceitação, ou seja: 

 

  
            

  

     (9) 

 

Não sendo obedecida, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, o produto não atende à precisão 

determinada. 

2.4.3 Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais 

(PEC-PCD) 

Considerando o atendimento à norma brasileira é imprescindível o enquadramento 

qualitativo do produto cartográfico para o atendimento aos padrões estabelecidos pelo 

Ministério da Defesa por meio das normas ET-CQDG (Norma da Especificação Técnica para 

Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais) e ET-ADGV (Norma da Especificação 

Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa da Força Terrestre). 

De acordo com a Norma ET-ADGV: 

“O PEC-PCD para os Modelos Digitais de Elevação (MDE), ou seja, de Terreno (MDT) ou de 

Superfície (MDS), e para os Pontos Cotados. Os valores previstos para a classe “A” (PEC-PCD) 
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foram definidos a partir de adaptações dos estudos realizados por Merchant (1982) e ASPRS 

(1989), nos quais o PEC-PCD = PEC(tabelado)*(Equidistância do produto cartográfico) e o EP = 

1/6*(Equidistância do produto cartográfico).” 

Na tabela a seguir está demonstrada um fragmento da informação presente na ET-

ADGV, nela está estabelecido o PEC-PCD para modelos digitais de elevação, terreno ou de 

superfície e para os pontos cotados, contendo apenas a escala de interesse (1:2000) e suas 

respectivas classes adjacentes. 

 

Tabela 1 - Valores Referentes ao PEC-PCD para as escalas de interesse.  

PEC-PCD 
1:1000 1:2000 1:5000 

PEC (m) EP(m) PEC (m) EP(m) PEC (m) EP(m) 

A 0,27 0,17 0,27 0,17 0,54 0,34 

B 0,50 0,33 0,50 0,33 1,00 0,66 

C 0,60 0,40 0,60 0,40 1,20 0,80 

D 0,75 0,50 0,75 0,50 1,50 1,00 
Fonte: Adaptado de ET-ADGV 

 

Os valores constantes na Tabela 1 devem ser utilizados para o cálculo do PEC-PCD, 

considerando: 

PEC-PCD = PEC(tabelado)*(EVPC)                                      (10) 

 

onde, 

PEC-PCD = Valor referente ao desvio aceitável; 

PEC(tabelado)  = Valor retirado da Tabela 1, referente a escala e classe pretendida; 

EVPC = Equidistância Vertical do Produto Cartográfico. 

Considera-se também para o cálculo do EP (Erro Padrão), a seguinte equação: 

EP=1/6*(EVPC)       (11) 

 

Ainda de acordo com a Norma ET-ADGV para que um produto digital possa ser 

aceito como produto de Referência do SCN (Sistema Cartográfico Nacional), e 

consequentemente para a INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), a exemplo do 

previsto para o PEC para produtos impressos em papel, noventa por cento (90% ou 

1,6449*EP) dos erros dos pontos coletados no produto cartográfico, quando comparados com 

as suas coordenadas levantadas em campo por método de alta precisão, devem apresentar os 

valores iguais ou inferiores aos previstos no PEC-PCD. 
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2.5 MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO 
 

De acordo com Castro (2010), o termo “risco”, pode ser definido de diversas formas. 

A definição que corrobora com a execução da presente pesquisa se configura como sendo a 

probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento adverso, relacionado com a intensidade 

dos danos ou perdas, resultantes do mesmo. De acordo com Veyret (2007), o risco implica a 

proximidade de um dano ou adversidade, o que pode afetar a vida humana. Não existe risco 

sem que haja uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia sofrer com seus 

efeitos.  

Einstein (1997) e Castro (2003), analisam as relações conceituais entre risco, perigo e 

desastre, sendo que o desastre é formado por um conjunto de prejuízos, produto de um perigo, 

derivado de um risco. Ogura e Macedo (2002) utilizam de um fenômeno atmosférico para 

exemplificar as três definições supracitadas, considerando que, um tufão que ocorre em 

épocas e regiões conhecidas, é um perigo, uma ameaça potencial a pessoas e bens que estão 

em exposição. Caso este se deslocar na direção de uma área povoada, teremos então uma 

situação de risco, ou seja, existe uma possibilidade real de perdas e danos. 

Segundo Westen et al. (2006), uma das definições mais úteis para o risco é a 

apresentada por Varnes (1984), que conceitua o risco como sendo o número previsto de vidas 

perdidas, de pessoas feridas, danos a propriedades e desestabilização de atividades 

econômicas, devido a um fenômeno particular ocorrente em uma área em um dado período. 

A espacialização das áreas de risco à inundação, através da criação de mapas de risco, 

é um instrumento importante na prevenção, controle e gestão das inundações. De acordo com 

Veyret (2007), assinalar o risco em um mapa equivale a afirmar o risco no espaço em questão. 

O zoneamento e a cartografia que o acompanham constituem a base de uma política de 

prevenção. 

A aplicação da cartografia na identificação e diagnóstico de áreas de risco tem sido 

bastante explorada em diversas cidades brasileiras. Dessa forma, a cartografia assume um 

papel importante na gestão do risco, pois através dela é possível elaborar mapas associando os 

conhecimentos físico, ambientais e sociais que interferem na dinâmica das inundações 

(HORA e GOMES, 2009). 

O mapeamento de áreas de risco é um dos instrumentos de análise de risco mais 

eficientes. A partir deste instrumento é possível definir medidas preventivas, planificar 

situações de emergência e estabelecer ações em conjunto com a comunidade com o objetivo 

de promover a permanente defesa contra desastres naturais (KOBIYAMA, 2004).  
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Para a planificação das situações de emergência, os mapas de risco também podem 

contribuir com as ações de caráter logístico no enfrentamento das situações emergenciais, na 

evacuação da população frente a um perigo eminente, nas operações de resgate, na 

restauração das áreas afetadas, etc. Além do mais, nas ações conjuntas entre comunidade e 

poder público, pode-se identificar as comunidades mais afetadas e realizar trabalhos de 

educação, capacitação e conscientização, visando sempre à diminuição do número de pessoas 

afetadas (KOBIYAMA, 2004). 

Nesse sentido, foi colocada em vigor a Lei Federal nº 12.608, em 10 de abril de 2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que autoriza a criação 

de sistemas de informações e monitoramento de desastres, capazes de prever e controlar os 

seus efeitos negativos. A lei estabelece algumas diretrizes e objetivos para as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à Defesa Civil. 

Esta lei altera as Leis Federais n o 12.340, de 1
o
 de dezembro de 2010, 10.257, de 10 

de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991 e 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996. 

A PNPDEC deve conter a identificação, assim como o mapeamento dos riscos nas 

áreas mais vulneráveis e suscetíveis aos desastres no país e fornecer, também, as diretrizes em 

âmbito nacional e regional sobre o monitoramento dos lugares suscetíveis a desastres, bem 

como a produção de alertas antecipados.  

O mapeamento de áreas de risco deve ser um importante subsídio para a implantação 

das políticas públicas do município. O plano diretor dos municípios com áreas suscetíveis a 

desastres naturais tais como deslizamentos e inundações, deve conter os parâmetros de uso e 

ocupação do solo, os parâmetros de parcelamento, o mapeamento de áreas suscetíveis a 

desastres, o planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de 

áreas de risco de desastre. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo encontra-se completamente inserida no município de Passo de 

Torres, Santa Catarina. Fundado em 1º de Janeiro de 1993, o município encontra-se nas 

coordenadas aproximadas de latitude 29º18’57” S e longitude 49º43’26” W. Ao sul, o 

município confronta com o Rio Mampituba, um dos objetos de estudo desta pesquisa, sendo 

que na margem oposta encontra-se a cidade de Torres, Rio Grande do Sul, conforme a Figura 

4 a seguir. 

 

Figura 4 - Localização da Área de Estudo. 

 

Fonte: Autor 

 

De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, o município de Passo de 

Torres possui o tipo climático Cfa, esta classificação caracteriza-se por ser: um clima 

subtropical, com estações de inverno e verão bem definidas; um clima úmido, com ocorrência 

de precipitações significativas em todos os meses do ano; temperatura média do ar no mês 

mais quente de 23.4ºC e no mês mais frio de 15.2ºC. 
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Considerando as médias de precipitação, o mês de Maio é o mês mais seco, com 87 

mm, e o mês de Janeiro, com 136 mm, configura-se no mês com maior volume de 

precipitação. A precipitação média anual gira em torno de 1398 mm, conforme pode ser 

visualizado na Figura 5. 

Figura 5 - Gráfico Climático do município de Passo de Torres. 

 

Fonte: Climate Data. Disponível em <www.climate-data.org>. Acesso em 01 de Novembro de 2017. 

 

O município conta com uma população de 6.627 habitantes de acordo com o Censo 

realizado pelo IBGE em 2010, sendo que a população estimada para o ano de 2016 é de 8.142 

habitantes. Com uma área total de 95,114 km², o município possui uma densidade 

demográfica de 69,67 hab/km² de acordo com o Censo de 2010. 

Ao se tratar de inundações, a historicidade existente das ocorrências de eventos 

extremos no município é bastante escassa.  A Figura 6 mostra uma fotografia panorâmica 

registrada por um morador no ano de 2014 na ocasião de uma inundação. Conforme relatos de 

moradores a ocorrência de inundações no município provém da união de três fatores 

principais: elevação da maré, altos volumes de chuva concentrados e drenagem inadequada.  

Figura 6 - Registro fotográfico da ocorrência de inundação no Município de Passo de Torres no ano de 2014. 

 

Foto: Márcio dos Santos (morador de Passo de Torres). 
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Conforme a Figura 7, a área de estudo possui 124,3 ha e estende-se pela margem 

direita do Rio Mampituba, onde se inicia o município de Torres/RS, sendo que a extrapolação 

de 100 metros a partir da área de estudo atinge parcialmente o município Rio Grandense.  

 

Figura 7 - Área de Estudo. 

 

Fonte: Autor 

 

3.2 MATERIAIS UTILIZADOS 
 

i) Dados provenientes do Sistema Laser Escâner, fornecidos pela SPU (Secretaria do 

Patrimônio da União para fins científicos. A aquisição dos dados referentes ao 

levantamento realizado com laser escâner aerotransportado foi realizada previamente 

ao início desta pesquisa e fornecidos ao Laboratório de Geoprocessamento (GEOLAB) 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) pela SPU (Secretaria do 

Patrimônio da União). O levantamento datado de Julho de 2010, abrange áreas urbanas 

e rurais dos municípios de Torres e Passo de Torres ao longo de aproximadamente, 15 

km de extensão do Rio Mampituba, sendo este, a divisa entre os dois municípios.  

ii) Imagens Aerofotogramétricas de um voo realizado no ano de 2011 pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável; 

iii) Base de dados fornecida pela Prefeitura de Passo de Torres em formato .DWG com as 

informações referentes aos lotes e edificações existentes. 
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iv) Os Software utilizados Global Mapper, ArcMap, AutoCAD, LAStools,  Quick 

Terrain Modeler (QTM), OPALS (Orientation and Processing of Airborne Laser 

Scanning Data), Microsoft Excel, Microsoft Word e Microsoft Visio; 

v) Par de Receptores GNSS Topcon Hiper Lite +; 

vi) WorkStation Dell Processador Intel Xeon 3.60GHz, 32Gb de Memória RAM, Placa de 

Vídeo NVIDIA QUADRO K1200 4Gb.  

3.3 MÉTODO EMPREGADO 
 

O procedimento metodológico inicia a partir da definição de uma área de estudo e uma 

posterior análise inicial dos dados pré-existentes, considerando os parâmetros utilizados no 

levantamento e a avaliação das suas características para a aplicação desejada. Todo o 

desenvolvimento da pesquisa foi efetuado apenas na área de estudo, porém a metodologia 

utilizada terá como premissa a possibilidade de repetibilidade, ou seja, poderá ser aplicada 

para outras áreas que contenham dados e objetivos semelhantes. Em seguida ocorreu o 

processo de filtragem e classificação dos dados, que é imprescindível para a geração dos 

modelos tridimensionais de Terreno (MDT), Superfície (MDS) e de Edificações (MDEd). 

Para esta atividade foram utilizados os software ArcGIS, Global Mapper e Quick Terrain 

Modeler (QTM) de forma comparativa e também combinada. Após a geração dos modelos foi 

realizado um levantamento de pontos notáveis em campo para a validação das coordenadas 

3D geradas pelo laser escâner, seguido de uma análise técnica da qualidade geométrica e 

posicional dos dados adquiridos. Os passos seguintes foram a geração de um mapeamento de 

áreas de risco de inundação e a posterior análise dos resultados obtidos, tendo como referência 

o plano diretor, juntamente com a Lei 12.608/2012. 

Para ilustrar didaticamente o procedimento metodológico estabelecido na pesquisa, a 

Figura 8 reproduz sistematicamente as etapas de execução da pesquisa, que encontra-se entre 

os itens 3.3.1 e 3.3.7. 
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Figura 8 - Fluxograma representando as etapas/atividades da pesquisa na proposição do mapeamento 3D voltado 

à simulação de áreas de risco a inundação. 

 

Fonte: Autor. 
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3.3.1 Análise Inicial do Aerolevantamento 

Nesta etapa da pesquisa foram avaliadas as características técnicas no momento do 

levantamento dos dados laser escâner. Estas informações foram posteriormente confrontadas 

com os indícios existentes nos dados obtidos, desta forma, através de uma avaliação analítica 

foi possível verificar e validar as informações existentes no relatório técnico da execução do 

voo.  Efetivamente, no relatório de voo foram verificados os seguintes parâmetros: 

 Plano de voo para aquisição dos dados; 

 Características do sensor utilizado; 

 Densidade de pontos planejada por metro quadrado; 

 Altura de voo da operação; 

 Ângulo de abertura do laser; 

 Precisões pretendidas; 

3.3.1.1 Características do Aerolevantamento Executado 
 

A Tabela 2 exibe a relação e características principais dos equipamentos, software e 

técnicas utilizadas para o levantamento dos dados. As informações foram retiradas do 

relatório de execução do voo fornecido pela SPU juntamente com os dados. 

 

Tabela 2 - Relação dos Equipamentos Utilizados no Recobrimento com Laser Escâner.  

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Sistema LSA (Laser Scanner Aerotranportado) ALTM 2050 

Aeronave Utilizada Seneca III-E-810 

Software para Execução do Voo ALTM-NAV v.2.0.43 

Frequência do Pulso Laser 50.000 pulsos/s - 50kHz 

Ângulo de Varredura 0º a 40º 

Densidade 1 a 4 pontos 

Precisões 35 cm planimetria e 15 cm na altimetria a 850m 

Base de Apoio Aeroporto de Criciúma/Forquilhinha 

Método de Apoio de Campo 2 Bases / Pós-Processado 

Fonte: Adaptado do Relatório Técnico de Execução do Voo. 

 

A Figura 9 exibe uma fotografia do sistema LSA (Laser Scanner Aerotransportado) 

modelo ALTM 2050, instalado dentro da aeronave Seneca III-E-820 utilizados na execução 

do voo. 
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Figura 9 - Sensor LSA utilizado no Levantamento. 

 

Fonte: Relatório de Execução do Voo. 

 

A partir dos equipamentos descritos foi realizado o planejamento dos parâmetros de voo. A 

Figura 10 demonstra os valores utilizados para a configuração destes parâmetros. Estes 

valores estão mais bem demonstrados na Tabela 3.  

Os valores referentes ao espaçamento entre pontos e densidade de pontos são os itens 

que requerem maior atenção, pois neste caso, estes são os únicos passíveis de conferência e 

validação. Considerando que os dados fornecidos não são os dados brutos do levantamento e 

sim o resultado do processamento destes dados, algumas informações foram perdidas neste 

processo – dados brutos do sistema GNSS, da unidade medição inercial e do próprio sensor 

LSA. O item 3.3.2 trata mais intensamente da estrutura dos dados fornecidos e das 

manipulações que foram necessárias para a sua utilização. 
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Figura 10 - Planejamento dos Parâmetros de Execução do Voo. 

 

Fonte: Relatório Técnico de Execução do Voo. 

 

Tabela 3 – Relação de Parâmetros Utilizados na Realização do Voo.  

PARÂMETROS UTILIZADOS 

Altura de Voo 1000 metros 

Espaçamento Entre Pontos 0,66 m 

Ângulo de Varredura 20º (±10º) 

Frequência de Varredura 46,8 Hz 

Frequência do Pulso Laser 50 kHz 

Densidade de Pontos 2,3 pontos/m² 

Fonte: Adaptado do Relatório Técnico de Execução do Voo. 

 

A Figura 11 exibe a interface do software ALTM-NAV, que foi utilizado para o 

acompanhamento do voo. No momento da imagem a aeronave se localizava no início de uma 

linha de voo que recobre a área de interesse do aerolevantamento. A linha de voo em questão 

possui 10,67 km de extensão. Na imagem também é possível identificar as informações de 

status do GNSS, do sensor inercial e o controle de coleta do laser escâner. 
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Figura 11 - Imagem de Tela do Software de Acompanhamento de Voo no momento de início de uma das linhas. 

 

Fonte: Adaptado do Relatório Técnico de Execução do Voo. 

 

A execução do planejamento de voo exibido na Figura 11 deu origem ao recobrimento 

exibido na Figura 12 a seguir. As duas figuras foram adaptadas para mostrar a localização 

aproximada da área de estudo utilizada pela presente pesquisa. 

 

Figura 12 - Em branco as faixas recobertas pelo levantamento. 

 

Fonte: Adaptado do Relatório Técnico de Execução do Voo. 
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A combinação dos parâmetros demonstrados nas Figuras 11 e 12 (referentes a forma 

de aquisição dos dados laser escâner) deram origem aos dados cedidos para a pesquisa. Após 

o entendimento dos parâmetros envolvidos foi possível realizar análises com software 

específicos a fim de verificar a consistência do relatório de execução do voo e de avaliar e 

definir com maior propriedade a qualidade geométrica na representação das feições de 

interesse ao mapeamento 3D, ou seja, relevo e feições acima do relevo. 

3.3.1.2 Análise Qualitativa do Aerolevantamento 
 

A análise do aerolevantamento foi realizada utilizando principalmente o software 

OPALS
1
 (Orientation and Processing of Airborne Laser Scanning data ou Orientação e 

Processamento de Dados de Laser Escâner Aerotransportado). O software funciona através de 

linhas de comando pré-estabelecidas que são inseridas em formato DOS/unix shell. 

Primeiramente foram selecionadas as faixas de voo que se sobrepunham a área de 

estudo. Após uma análise visual constatou-se que as faixas 7, 8. 9, 10, 11 e 12 são as faixas 

que recobrem a totalidade do polígono de interesse. Estas faixas foram então importadas para 

o software por meio do comando “opalsimport”. No exemplo que segue está o processo de 

importação da faixa 7. 

 

opalsimport -inf FAIXA7.las 

 

Após a importação de todas as faixas de interesse para dentro do software, o próximo 

passo foi a geração dos grids altimétricos de cada faixa. Para o sucesso deste processo foi 

necessário o ajustamento dos parâmetros da função “opalsgrid” por meio de um processo 

empírico com o objetivo de gerar um resultado em formato raster sem que houvessem espaços 

vazios. A função utilizada para a rasterização da faixa 7 está exposta no comando a seguir e a 

Figura 13 demonstra o resultado obtido a partir do emprego do comando. 

 

 

                                                      
1 O software OPALS foi desenvolvido pela TUWien (Vienna University of Technology ou Universidade Tecnológica de 

Viena). É um programa composto por módulos. O objetivo do OPALS é fornecer uma cadeia de processamento completa 

opalsgrid -inf FAIXA7.odm -gridsize 0.5 -searchradius 4 

 -interpolation movingplanes -neighbours 40 
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Figura 13 - Resultado da função "opalsgrid" referente à faixa 7. 

 

Fonte: Autor. 

 

De posse de todas as faixas de voo em formato matricial foi possível, por meio da 

função “opalsDiff”, gerar uma imagem também em formato matricial, referente as diferenças 

altimétrica existentes entre as áreas sobrepostas de duas faixas consecutivas. No caso da faixa 

7, a única faixa que se sobrepõe a ela é a faixa 8, portanto, o comando “opalsDiff” foi 

utilizado para que se obtivesse a espacialização das diferenças altimétricas entre as faixas 7 e 

8. O comando “opalszcolor”  foi utilizado para gerar a coloração referente as discrepâncias 

altimétricas existentes. 

opalsDiff -inFile faixa7_z.tif faixa8_z.tif -outFile diff_7_8.tif -resampling nearestNeighbour 

 

opalszcolor -inf diff_7_8.tif -palfile differencePal.xml -scalepal 0.05 

 

O resultado proveniente da aplicação dos comandos “opalsDiff” e “opalszcolor” estão 

demonstrados no item 4.1, referente aos resultados da análise qualitativa do 

aerolevantamento.  

3.3.2 Padronização dos Dados e Recorte da Área de Estudo 

Após uma análise técnica preliminar dos dados adquiridos, foi necessária a definição 

de uma área de estudo para aplicação dos métodos e modelagem dos resultados propostos. 
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Nesta etapa foram considerados critérios como: a existência de edificações; existência de 

vegetação; amplitude altimétrica; e tamanho da área. 

Os dados originais do levantamento laser foram disponibilizados em formato ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange), separados por faixas de voo, sendo 

que este não se caracteriza por ser o formato ideal de se manusear dados oriundos do sistema 

laser scanner, os formatos mais usuais para este tipo de informação são os LAS ou LAZ. 

De acordo com ASPRS (2010), o formato LAS é um formato público para o 

armazenamento e intercâmbio de nuvem de pontos tridimensionais. Apesar de ter sido 

primariamente desenvolvido para a utilização em nuvem de pontos, este formato suporta o 

armazenamento de qualquer tipo de dado tridimensional (XYZ). O formato de arquivo binário 

é uma alternativa aos formatos proprietários, que não podem ser facilmente transferidos de 

um sistema para outro, ou ao formato genérico ASCII. O formato ASCII possui dois grandes 

problemas que dificultam seu uso. Primeiramente destaca-se o efeito na performance, pois a 

leitura e a interpolação destes dados de elevação geralmente são lentas, devido ao tamanho 

dos arquivos gerados, até mesmo para poucos dados. O segundo problema é que todos os 

dados específicos do sistema LiDAR são perdidos. O formato LAS é um formato binário que 

consegue manter toda a característica natural do dado LiDAR e ainda manter-se pouco 

complexo. 

Visto isso, a padronização dos dados se tornou, neste caso, uma tarefa imprescindível 

para que, posteriormente, fosse possível a transformação destes para um formato adequado 

(LAS). Na Figura 14 está demonstrado um fragmento do arquivo original. Respectivamente, o 

arquivo apresenta as seguintes informações: Tempo do GNSS no momento do envio do pulso 

(T); Coordenada Este do primeiro retorno (X); coordenada Norte do primeiro retorno (Y)); 

Altitude do primeiro retorno (Z); Intensidade do primeiro retorno (I); Coordenada Este do 

segundo retorno (X); coordenada Norte do segundo retorno (Y); Altitude do segundo retorno 

(Z); Intensidade do segundo retorno (I). 

Figura 14 - Fragmento demonstrativo do formato de recebimento dos dados. 

 

Fonte: Do Autor. 
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Para a tarefa de exportação destes dados para o formato LAS foi utilizado o software 

LAStools
2

. Desta forma, a padronização foi baseada na especificação que o software 

determina ser necessária para o sucesso da operação. Por exemplo, o fato de os dois retornos 

estarem demonstrados na mesma linha não possibilita que o software faça a leitura das 

informações corretamente. 

Basicamente, foi necessário criar uma linha nova para cada pulso – referente ao 

segundo retorno, sendo que cada linha nova deve possuir o mesmo Tempo GNSS da linha 

anterior – referente ao primeiro retorno. Foram também adicionadas duas novas colunas, uma 

para demonstrar a quantidade de retornos de determinado pulso (N – number of returns) e 

outra para demonstrar o número de determinado retorno (R – return number). 

Na Figura 15 demonstra-se em etapas a ferramenta desenvolvida com o auxílio do 

software ArcGIS para o cálculo desta padronização. Em linhas gerais, a sequência de cálculos 

utilizada foi a seguinte: 

1 – Criação dos campos T2 (tempo GPS do segundo retorno), R1 (número de retorno 

do primeiro retorno), R2 (número de retorno do segundo retorno), N1 (quantidade de retornos 

do primeiro retorno) e N2 (quantidade de retornos do segundo retorno); 

2 – Clipagem dos dados brutos a partir da determinação do retângulo de extensão da 

área de estudo previamente definida (operação necessária para a celeridade do cálculo); 

3 – Cálculo dos campos criados no item 1 através de funções em Python
3
; 

4 – Exportação dos dados para duas tabelas separadas (umas para cada retorno); 

5 – Modificação dos nomes de campo das duas tabelas para o padrão determinado pelo 

software LAStools, sendo estes: T (Tempo GPS), X (Coordenada E), Y (Coordenada N), Z 

(Altitude), I (Intensidade), R (Número do retorno), N (Quantidade de retornos). 

6 – Junção das duas tabelas baseada nas colunas com nomes coincidentes; 

7 – Reordenamento dos dados. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 O software LAStools é desenvolvido pela empresa Rapidlasso GmbH, sediada na Alemanha, que apesar de ser um software 

proprietário, permite uma extensa gama de ações sem que haja a necessidade de aquisição de uma licença. 

 
3 Python é uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada em aplicações ligadas ao geoprocessamento. 
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Figura 15 - Model Builder desenvolvido para a padronização dos dados originais. 

 
Fonte: Autor. 
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Após a padronização dos dados, cujo resultado está exposto no item 4.2, foi possível 

converter os arquivos para o formato LAS. A transformação foi realizada com o auxílio do 

software LAStools, utilizando a função “txt2las”. No exemplo de comando que segue, está 

demonstrado o procedimento utilizado para a transformação da faixa de voo número 10: 

 

“txt2las -i "C:\lastools\txt2las\FAIXA10.txt" -parse stxyzirn -odir "C:\lastools\bin" -

odix "Faixa10" –olas” 

 

Executada essa etapa de processamento básico dos dados laser escâner obteve-se os 

dados em formato LAS devidamente validados e separados por faixa de voo. Nesse sentido 

foi possível realizar, no software ArcGIS, uma primeira visualização do resultado obtido no 

processo anterior. Após as seis faixas de voo serem carregadas no software foi gerado um 

primeiro modelo de superfície a partir dos dados para fins de visualização e melhor 

entendimento do comportamento do conjunto pleno dos dados. 

Nesta fase verificou-se visualmente que, nos casos onde houve sobreposição de dados 

entre diferentes faixas de voo, ocorreu um deslocamento proveniente de algum fator 

relacionado a execução do voo ou até mesmo a acurácia do sistema utilizado na ocasião. Na 

Figura 16, é possível verificar o resultado causado por esse deslocamento, representado pelo 

efeito “serrilhado” que se apresenta em todos os casos onde houve sobreposição das faixas de 

voo. 

Figura 16 – Efeito serrilhado, devido à sobreposição das linhas de voo. 

 

Fonte: Autor. 
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A fim de solucionar problema foi realizado um processo manual de recorte dos dados 

sobrepostos. No software ArcGIS, foram criadas “linhas de corte” com o objetivo eliminar as 

sobreposições de modo a preservar a integridade do resultado final dos dados. As linhas de 

corte foram traçadas manualmente para que fosse possível evitar que uma determinada 

edificação fosse representada a partir de dados provenientes de distintas faixas de voo. Na 

Figura 17 está representado um fragmento dos dados com as linhas de corte mencionadas. 

Figura 17 - Vetorização das linhas de corte. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir da criação das linhas de corte foi possível executar o recorte das faixas 

utilizando o software LAStools, com a função “lasclip”. O comando apresentado a seguir 

executa a operação de recorte da faixa 10 a partir do polígono traçado manualmente. Nesta 

etapa, consequentemente, foram eliminados os dados levantados com maior ângulo de 

escaneamento, estes dados geralmente carregam maiores erros de levantamento quando 

comparadas com os dados levantados no nadir (ângulo diretamente abaixo do sistema emissor 

do pulso e perpendicular ao campo gravitacional) ou ângulos menores. 

 

“lasclip -lof file_list.4624.txt -poly "C:\lastools\LAS_CLIP\Shapes\F10_clip.shp" –olas” 

 

Após a execução dos recortes das seis faixas de voo existentes foi realizado uma fusão 

de todos os dados resultantes. Este processo foi executado por meio da função “lasmerge”.  
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“lasmerge -lof file_list.2692.txt -o "merged.las"” 

 

Como resultado do processo descrito até o momento, obteve-se um conjunto de dados 

oriundos do sistema laser escâner, em formato LAS, recortados a partir do buffer de 100 

metros de uma área de estudo pré-determinada e com todas as sobreposições eliminadas. Por 

meio da Figura 18, é possível se ter maior entendimento do fluxo de trabalho descrito 

anteriormente. 

É importante ressaltar que além do formato .LAS, existe uma forte tendência de 

utilização do formato .LAZ, que nada mais é do que o resultado de uma compressão do 

formato .LAS. Essa compressão resulta em um arquivo em média 80% menor do que o 

original e além disso caracteriza-se em um formato aberto, em oposto ao formato LAS, que é 

proprietário. 

Figura 18 - Processo de recorte dos dados a partir da área de estudo. 01) Definição da área de Estudo. 02) 

Geração do buffer de 100m. 03) Seleção das linhas de voo. 04) Recorte das linhas de voo. 05) Eliminação das 

sobreposições. 06) Dados recortados e fusionados conforme o buffer da área de estudo. 

 
Fonte: Autor. 
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3.3.3 Tratamento e Classificação dos Dados 

Nesta etapa se inicia o processamento dos dados existentes, sendo que as etapas 

anteriores tinham como objetivo principal estruturar os dados para que fosse possível garantir 

a qualidade, usabilidade e confiabilidade. O processamento se torna mais rápido, eficiente e 

de fácil iteratividade uma vez que os dados estejam padronizados e recortados, abrangendo 

somente a área de estudo. 

Primeiramente foi realizada uma análise inicial dos dados obtidos no processo de 

padronização com o objetivo de verificar inconsistências ou a existência de elementos que 

pudessem afetar a credibilidade dos mesmos, tanto referente a obtenção quanto a 

transformação realizada. Primeiramente foi realizada uma visualização da nuvem de pontos 

no software Global Mapper, após isso foi emitido um relatório da situação dos dados com o 

auxílio da função “lasinfo” do software LAStools. Para a execução desta operação foi 

utilizado o comando a seguir. 

 

“lasinfo -i "C:\lastools\LAS_PADRONIZADO.las" -otxt -odir "C:\lastools\reports"” 

 

O resultado obtido com a execução da função acima pode ser encontrado a seguir na  

Figura 19. Vale ressaltar que foram selecionados apenas os dados de interesse devido a 

extensão do relatório gerado. No relatório puderam ser avaliados dados como: Versão do 

arquivo LAS gerado; Identificação do software gerador; número de pontos; precisão dos 

pontos; Valores mínimos e máximos; Quantidade de pontos separados por retorno; 

Histograma de classificação dos pontos. 

 

Figura 19 - Adaptação do resultado da função “lasinfo”, do software LAStools. 

 

Fonte: Autor. 

 

Após uma breve análise dos dados na  

Figura 19, já é possível extrair algumas constatações a respeito da estrutura dos dados. 

A nuvem de pontos da área estudada possui aproximadamente 6,56 milhões de pontos, destes, 
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apenas 12,8 mil estão registrados com apenas um retorno, ou seja, apenas 0,2% dos dados não 

possuem dois retornos. Além disso, percebe-se que nenhum dos pontos existentes está 

previamente classificado, havendo assim, a necessidade de que esta classificação seja 

realizada para que os dados possam ser melhor utilizados. 

Ainda a respeito dos múltiplos retornos, o software LAStools possui uma função 

específica para a geração de um relatório que auxilia a análise destes dados. A função 

“lasreturn” possui como dado de entrada o arquivo em formato LAS e como saída um 

histograma contendo as distâncias existentes entre diferentes retornos de um mesmo pulso.  

 

“lasreturn -i "C:\lastools\LAS_padronizado.las" -histo return_distance 0.1” 

 

Analisando o resultado da função “lasreturn”, observou-se que, 98,12% dos pulsos 

emitidos possuem diferença entre os dois retornos que se encontra entre 0 e 0,1 m, 

caracterizando-se como dados que atingiram superfícies sólidas. O restante dos dados (1,88%) 

está exposto na  

Figura 20. Estas informações muito provavelmente representam os pulsos que 

atingiram áreas arborizadas, onde o primeiro retorno geralmente representa a copa das árvores 

e o segundo representa a superfície do solo que se encontra abaixo da copa das árvores. 

 

Figura 20 - Histograma demonstrando as distâncias entre retornos de um mesmo pulso na área estudada. 

 

Fonte: Autor. 
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A primeira classificação realizada deve ser referente aos pontos do terreno ou ground 

points. Esta classificação pode ser automatizada, através de algoritmos presentes nos software 

de processamento, para esta atividade existe uma quantidade considerável de fatores e 

parâmetros que podem ser alterados para a execução da classificação automática. 

Esses parâmetros influenciam diretamente na qualidade da classificação e do produto 

final. Para esta etapa automatizada é importante que se possa obter o resultado da 

classificação com rapidez, para que seja possível identificar os efeitos diretos da modificação 

de determinado parâmetro, sendo que a definição do conjunto de parâmetros utilizados varia 

para cada conjunto de dados. A fim de acelerar o processo da definição destes parâmetros foi 

criada uma área piloto (Figura 21) abrangendo uma pequena porção representativa da área de 

estudo. 

 

Figura 21 - Área piloto criada para testes de classificação. Detalhe da mesma área visualizada em 3D. 

 

Fonte: Autor. 

 

Desta forma, a definição dos parâmetros é consideravelmente acelerada e, uma vez 

definidos, basta aplicar os parâmetros para o conjunto total dos dados. 

Para que fosse possível minimizar a variável da subjetividade na utilização dos 

parâmetros, foi necessário efetuar a sistematização da escolha dos valores utilizados para cada 

parâmetro, ou seja, cada parâmetro foi relacionado com o resultado que a sua alteração 

causava na nuvem de pontos através de uma nota de 0 a 10. 

Para a classificação dos ground points, os parâmetros existentes no software utilizado 

(Global Mapper), são os seguintes: 
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A. Distância base para checagem de desvios de curvatura (em metros); 

B. Diferença mínima em altitude que um ponto deve ter referente aos seus vizinhos, 

para ser considerado um ponto de solo (em metros); 

C. Variação máxima de altitude (em metros); 

D. Ângulo máximo de declividade esperado para o terreno (em graus). 

Para qualificar o resultado da alteração de cada parâmetro foram avaliadas diferentes 

feições e a qualidade do resultado obtido. A seguir, uma breve descrição dos pontos que 

foram observados em cada uma das feições analisadas: 

 Edificações > 2m – Avaliou-se a qualidade de classificação das edificações acima de 2 

metros de altura, ou seja, quanto menos ground points encontrados nestas feições 

maior a nota. 

 Benfeitorias <0,5m – Avaliou-se a qualidade da classificação das benfeitorias menores 

do que meio metro (muros, canteiros, bancos etc..). Neste caso quanto menos ground 

points classificados nestes locais, maior a nota. 

 Vegetação Alta - Avaliou-se a qualidade da classificação das árvores. Quanto menos 

ground points classificados nestes locais, maior a nota. 

 Vegetação Baixa - Avaliou-se a qualidade da classificação de arbustos e pequenas 

árvores. Quanto menos ground points classificados nestes locais, maior a nota. 

A tabela contendo o ranqueamento de cada conjunto de parâmetros, juntamente com o 

resultado dos valores utilizados para a classificação dos ground points estão expostos no item 

4.3. 

O próximo passo foi a classificação dos non-ground points, em tradução literal, pontos 

de não-chão, ou seja, quaisquer pontos que não tenham sido classificados como ground. 

Considerando que, um dos objetivos específicos da presente pesquisa seja o de gerar o modelo 

digital das edificações (MDEd), foi necessária a classificação dos pontos pertencentes a 

edificações. Esta classificação utilizou ainda do software Global Mapper. 

A ferramenta utilizada para a classificação dos pontos de interesse (edificações) realiza 

a classificação de todos os pontos que não foram classificados como chão para edificações ou 

vegetação. Existem ferramentas para identificação de outras feições existentes, como por 

exemplo, classificação de linhas de transmissão de energia, classificação de ruídos (pontos 

fora da média ou outliers), classificação de água, entre outros. Como o interesse é pela 

classificação dos pontos de edificação, as outras classes não serão consideradas. 
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Os parâmetros considerados pelo software para a classificação dos pontos de 

vegetação e edificações são os seguintes: 

A. Distância base para checagem de desvios de curvatura (em espaçamento entre 

pontos); 

B. Altura mínima Acima do Solo (em metros); 

C. Máxima Distância Coplanar (em metros); 

D. Distância Mínima de Vegetação (em metros); 

E. Máxima Diferença Angular Coplanar (em graus). 

O processo segue a mesma lógica utilizada anteriormente para a classificação dos 

ground points, onde foi realizada uma variação dos parâmetros e analisado o resultado efetivo 

de cada variação no conjunto de dados referentes a área piloto. Os itens avaliados para a 

formação da média final foram os mesmos da classificação dos ground points, porém a 

interpretação neste caso foi diferenciada: 

 Edificações > 2m – Avaliou-se a qualidade de classificação das edificações acima de 2 

metros de altura, ou seja, quanto mais pontos de edificação encontrados nestas feições 

maior a nota. 

 Benfeitorias <0,5m – Avaliou-se a qualidade da classificação das benfeitorias menores 

do que meio metro (muros, canteiros, bancos etc..). Neste caso quanto mais pontos de 

edificação classificados nestes locais, maior a nota. 

 Vegetação Alta - Avaliou-se a qualidade da classificação das árvores. Quanto mais 

pontos de vegetação classificados nestes locais, maior a nota. 

 Vegetação Baixa - Avaliou-se a qualidade da classificação de arbustos e pequenas 

árvores. Quanto mais pontos de vegetação classificados nestes locais, maior a nota. 

Ainda no item 4.3 estão expostos os resultados provenientes da classificação dos non-

ground points, juntamente com a análise do processo e os perfis resultantes das classificações 

realizadas. 

3.3.4 Geração dos Modelos Tridimensionais 

Considerando que até o momento os dados foram tratados em formato de nuvem de 

pontos, uma vez que os dados LiDAR foram devidamente classificados foi iniciada a fase de 

geração das superfícies tridimensionais. Esta etapa foi de extrema importância para o 

desenvolvimento do presente trabalho, nela foi possível efetuar o relacionamento entre as 
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informações presentes no mundo real e as representações tridimensionais necessárias para 

geração do resultado proposto. 

Para a realização da presente etapa, foram utilizados os software AutoCAD, ArcMap e 

Quick Terrain Modeler (QTM). O AutoCAD já é um software amplamente difundido dentro 

do cenário do geoprocessamento e topografia, e neste âmbito se configura como uma ótima 

ferramenta para geração e edição de conteúdo vetorial. O software QTM, por outro lado, é 

específico para a geração e análise de modelos digitais. De acordo com a empresa 

desenvolvedora (Applied Imagery), o seu principal foco é transformar dados em informações 

para que esta informação possa então, resolver algum problema ou responder a uma 

determinada pergunta. 

De acordo com Mitra et al (2004), o modo tradicional de se trabalhar com nuvens de 

pontos é através da reconstrução do modelo da superfície representada pela nuvem através de 

modelos interpoladores que transformam a nuvem de pontos em uma informação matricial. 

A geração destes modelos se dá através dos métodos interpoladores existentes dentro 

do próprio software. De acordo com Felgueiras e Câmara (2001), o processo de interpolação 

envolve a criação de estruturas de dados e a definição de superfícies de ajuste com o objetivo 

de se obter uma representação contínua do fenômeno a partir das amostras. Essas estruturas 

são definidas de forma a possibilitar uma manipulação conveniente e eficiente dos modelos 

pelos algoritmos de análise contidos no SIG. As estruturas de dados mais utilizadas são a 

grade regular e a malha triangular. 

Com o auxílio do software QTM, foram gerados os 3 diferentes modelos MDT 

(Modelo Digital de Terreno), MDS (Modelo Digital de Superfície) e MDEd (Modelo Digital 

de Edificações). A qualidade da etapa anterior (classificação da nuvem de pontos) tem uma 

relação direta com a qualidade do resultado destes modelos. 

3.3.4.1 Modelo Digital de Superfície (MDS) 
 

De acordo com Centeno e Mitishita (2007), o modelo de superfície compreende todas 

as feições encontradas acima do terreno (edificações, vegetação, etc..). A geração deste 

modelo não requer nenhuma pré-classificação da nuvem de pontos, o ideal é apenas realizar 

uma limpeza nos pontos, a fim de remover os pontos considerados como outliers para que o 

modelo não possua formas não condizentes. 

No software QTM, o MDS foi gerado utilizando os pontos classificados como chão, 

vegetação e edificações, a Figura 22 demonstra o MDS de uma parte da área de estudo. O 

principal objetivo da geração deste modelo é a verificação da consistência da classificação e a 
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da necessidade de ajustes manuais, ou seja, o MDS não foi utilizado para geração dos 

resultados da presente pesquisa. 

Figura 22 - Modelo Digital de Superfície referente a uma porção da área de estudo.   

 

Fonte: Autor. 

 

 A partir deste produto, foi observada de maneira geral, a fidedignidade do modelo 

gerado. Através de visualizações tridimensionais e de comparação com imagens aéreas foi 

possível verificar a existência de falhas pontuais na classificação da nuvem de pontos e então 

corrigi-las manualmente e gerar o modelo novamente. 

3.3.4.2 Modelo Digital de Terreno (MDT) 
 

O MDT pode ser definido como a modelagem numérica de uma determinada área 

considerando apenas o terreno, ou seja, retirando todas as feições que se encontram acima 

deste, i.e. edificações, vegetação, pontes, torres, postes etc. 

A modelagem do terreno utilizou apenas os pontos classificados como ground, deste 

modo o modelo resultante desconsidera todas as feições acima do terreno através da 

interpolação entre os pontos utilizados, ou seja, nos locais onde não existe classificação de 

pontos ground o modelo é interpolado fazendo com que as feições acima do relevo sejam 

removidas.  

3.3.4.3 Modelo Digital de Edificações (MDEd) 
 

Além das duas modelagens supracitadas (MDS e MDT), para o caso específico deste 

trabalho foi gerado um modelo considerando apenas as edificações existentes na área de 

estudo juntamente com o terreno. É importante ressaltar que a nomenclatura utilizada para o 
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modelo digital de edificações (MDEd) foi originada da necessidade de definir a especificidade 

deste produto, que se configura como a modelagem tridimensional do terreno somada apenas 

às edificações existentes. 

O processo para a geração deste produto foi um pouco mais elaborado uma vez que o 

software utilizado não possui uma função específica para este fim. A Figura 23 apresenta o 

fluxograma do processo utilizado para a geração do MDEd. Os dados de entrada foram a 

nuvem de pontos e a vetorização do cadastro municipal, fornecida pela Prefeitura de Passo de 

Torres.  

A partir da nuvem de pontos foram gerados no software QTM, os dois modelos 

necessários (MDT e MDS), sendo que o MDS gerado não considerou a vegetação 

classificada, apenas as edificações. No software ArcGIS, o modelo matricial foi então 

transformado para vetorial, onde cada pixel passou a ser representado por um ponto em 

formato shapefile. No processo paralelo os polígonos recebidos em formato .dwg foram 

transformados para shapefile e depois todos os polígonos foram reduzidos em meio metro 

com o objetivo de evitar a sobreposição destes com as paredes das edificações, garantindo que 

atingiriam somente os telhados quando fossem cruzados com os modelos digitais. 

De posse dos vetores altimétricos referentes ao MDS (sem vegetação) e MDT e dos 

polígonos reduzidos de edificações, foram realizados cruzamentos entre esses dados de modo 

que fosse possível extrair para o polígono original de cada edificação o valor médio da 

altitude do telhado e do solo e então a partir da subtração destes valores foi possível extrair o 

valor referente à altura de cada edificação. De volta ao software QTM foi possível extrudar 

cada polígono referente às edificações com a sua altura média calculada. 
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Figura 23 - Fluxograma do Processo Utilizado para a Geração do Modelo Digital de Edificações (MDEd). 

 

Fonte: Autor 

3.3.5 Levantamento Geodésico dos Pontos de Controle 

A medição dos pontos usados para referência geodésica, ou seja, os pontos amostrais, 

devem garantir a tolerância exigida pelo resultado final, ou seja, a confiabilidade dos pontos 

amostrais está diretamente relacionada a escala e classe esperados para o produto analisado 

(GALO e CAMARGO, 1994). 

De acordo com Merchant (1982), o erro aceitável nos pontos de referência a serem 

utilizados não deve ser superior a 1/3 do erro padrão esperado para a classe da carta. Tendo 
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em vista que o objetivo do levantamento realizado com laser escâner foi de atingir a escala 

1:2000 Classe A, o erro-padrão aceitável desta escala é de 0,17 m, portanto foi estabelecido 

que os desvios padrões aceitáveis seriam de no máximo 6 cm, tanto nas coordenadas 

horizontais quanto nas verticais. Outra definição importante foi quanto à distribuição dos 

pontos amostrais, sendo que a posição dos pontos foi arbitrada de forma que ficassem 

distribuídos o mais igualmente possível e que cobrissem completamente a área de estudo. A  

Figura 24 mostra a distribuição e a identificação dos pontos de controle (PC) que 

foram levantados em campo.  

 

Figura 24 - Localização dos Pontos de Controle Levantados. 

 

Fonte: Autor. 

 

O método topográfico utilizado para o levantamento dos pontos de controle foi o 

método pós-processado com posicionamento relativo estático rápido e a receptora GNSS 

utilizada é da marca Topcon, modelo Hiper Lite+, que é um receptor de dupla frequência (L1 

e L2) capaz de atingir precisões milimétricas. 

 De acordo com HOFMANN-WELLENHOF et al (1997), no método pós-processado, 

as posições dos pontos em que os dados foram coletados são calculadas num processamento 

posterior à coleta. Em campo determinou-se um ponto para servir de base para o 

levantamento, esta posição está representada na figura acima por um círculo vermelho. 

Buscou-se a instalação da base em um ponto o mais centralizado possível com relação aos 

pontos de controle, desta forma as linhas de base (distância entre base e PCs) seriam sempre 

as menores possíveis. A receptora instalada no ponto BASE foi ligada às 14:21 e coletou 
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dados até às 18:29, quando o levantamento dos outros pontos foi finalizada. Considerando as 

linhas de base relativamente baixas (menos de 1km), estabeleceu-se que os pontos de controle 

deveriam ter um tempo de coleta de dados de 6 minutos em média, sendo que, quanto maior a 

linha de base, maior deve ser o tempo de coleta. 

Os dados coletados da receptora base e da receptora rover foram processados para que 

se solucionasse o vetor de ambiguidades e fosse possível atingir as precisões necessárias. O 

software utilizado para o processamento dos dados levantados foi o Topcon Tools distribuído 

e licenciado pela empresa Topcon Corporation com sede em Tóquio, Japão. 

Na Figura 25 está exemplificado todo o processo de levantamento do ponto de 

controle PC-08, sendo que primeiramente foi realizado um planejamento de localização de 

cada um dos PC juntamente com o planejamento da localização do ponto base, considerando 

que o método de levantamento utilizado foi o método pós-processado, o ponto de base 

precisava estar localizado o mais centralizado possível, depois disso foi gerado um croqui de 

campo para cada PC, o croqui de campo teve como objetivo auxiliar a localização do ponto 

pretendido e organizar as anotações de campo como, nome do operador, altura da antena, hora 

de início e fim do processamento e observações. Em seguida, o croqui de campo utilizado foi 

digitalizado e utilizado para o processamento dos pontos e verificação da qualidade atingida, 

com auxílio do software Topcon Tools. Após esta etapa os pontos processados foram 

exportados e espacializados no mapa base. 
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Figura 25 - 01) Croqui de Campo do PC-08 02) Levantamento do ponto pré-definido 03) Croqui de Campo do 

PC-08 preenchida em campo 04) Processamento dos pontos levantados 05) Tabela de coordenadas e precisões 

obtidas. 

 

Fonte: Autor. 

3.3.6 Controle de Qualidade Cartográfica 

Nas etapas anteriores foram geradas as superfícies tridimensionais das feições 

tangentes ao relevo e acima dele e também o levantamento em campo dos pontos de controle. 

Nesta etapa, utilizou-se destes dois produtos para a execução de algumas rotinas de controle 

geométrico das feições definidas a partir do processamento e interpolação dos dados brutos do 

laser escâner. 

O processo de ajuste e correlação (avaliação da qualidade geométrica) foi baseado em 

procedimentos matemáticos que tomaram por base pontos ou planos de referência. O processo 

foi definido em acordo com a literatura científica específica da área. O ponto crucial da 

avaliação pautou-se na definição do parâmetro de conferência que foi adquirido a partir dos 

levantamentos geodésicos a campo. 

Considerando que não houve a possibilidade de acesso às fotografias aéreas referentes 

a região estudada, apenas aos dados do laser escâner, a avaliação do produto cartográfico, no 
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presente trabalho, levou em consideração apenas a variável altimétrica, sendo esta, a única 

passível de classificação neste caso. 

De acordo com o relatório de execução do voo, os parâmetros utilizados foram 

ajustados para que se obtivesse um produto final com escala de 1:2000, Classe A, de acordo 

com a PEC-PCD. Os testes e cálculos estatísticos referentes ao controle de qualidade foram 

todos desenvolvidos no software Microsoft Excel 2016.  

3.3.6.1 Identificação de Erros Grosseiros 
 

Para que a análise estatística seja considerada válida, é necessário que, primeiramente, 

os dados coletados em campo sejam validados frente à existência de possíveis erros de 

operação, que podem ter acontecido tanto na coleta quanto no processamento dos dados 

obtidos. Esta validação foi realizada a partir da identificação de erros grosseiros nos dados 

utilizados. Para subsidiar a presente análise foram utilizados os parâmetros estatísticos média 

e desvio padrão. 

 Conforme sugerido por Nero (2005), o critério utilizado para a verificação da 

existência de erros grosseiros foi a presença de discrepâncias maiores do que 3 vezes o desvio 

padrão amostral. Na tabela abaixo constam todos os pontos de controle levantados com suas 

respectivas altitudes e também a altitude registrada no modelo gerado a partir dos dados laser. 

Com estes dois valores de altitude, foi possível obter o valor de desvio existente e também, 

calcular a média e desvio padrão. 

Tabela 4 - Valores Altimétricos dos Pontos de Controle comparados com os valores altimétricos do modelo 3D. 

Pontos de Controle Altitude Referência (Campo) (m) Altitude Modelo (m) Desvios (m) 

PC-01 6,551 6,264 -0,287 
PC-02 4,361 4,220 -0,141 
PC-03 3,801 3,480 -0,321 
PC-04 3,326 3,068 -0,258 
PC-05 3,541 3,529 -0,012 
PC-06 4,862 4,549 -0,313 
PC-07 5,153 4,899 -0,254 
PC-08 4,479 4,166 -0,313 
PC-09 2,871 2,828 -0,043 
PC-10 3,754 4,058 0,304 
PC-11 5,312 4,897 -0,415 
PC-12 4,612 4,484 -0,128 
PC-13 3,933 4,623 0,690 
PC-14 5,183 4,541 -0,642 
PC-15 5,557 5,991 0,434 

 
Média -0,113 

 
Desvio Padrão Amostral 0,348 

Fonte: Autor. 
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As equações utilizadas para o cálculo dos desvios, da média e do desvio padrão foram 

apresentadas no item 2.4.1, a seguir estão apresentados os cálculos realizados para a obtenção 

dos valores existentes na Tabela 4. 

Para o cálculo dos desvios, tem-se para o PC-01, por exemplo: 

 

                          

 

A seguir está representado o cálculo da média dos desvios: 

 

  ̅̅ ̅̅   
     

  
           

 

O desvio padrão amostral apresentado na Tabela 4 foi calculado conforme segue: 

 

    √               

 

De acordo com o critério supracitado, o valor limite para a caracterização de um valor 

como erro grosseiro seria de 1,045 m (3 vezes o valor de S∆X), ou seja, neste caso, nenhum 

valor apresentou erro grosseiro, portanto não houve a exclusão de nenhum ponto na amostra 

utilizada. 

3.3.6.2 Teste de Tendências 
 

Para a realização do teste de tendências, primeiramente foi necessária a determinação 

do t tabelado, que é extraído da Tabela de Distribuição t de Student, considerando o nível de 

confiança de 90% e no número de amostras de 15 pontos. Os dados foram extraídos conforme 

a equação a seguir: 

 

                  

 

                  

 

O próximo calculo realizado foi o do tH amostral, que está exposto a seguir: 
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|  |  
  ̅̅̅̅

   
√  

 

|  |  
      

     
√   

 

         

 

De posse destes dois valores (ttab e tH) foi possível confrontar as hipóteses levantadas e 

avaliar a existência ou não de tendências nos dados apresentados. Neste caso a estatística t 

satisfaz a desigualdade. 

 

|  |             

 

             

 

Desta forma, constata-se que o conjunto de dados analisado está livre de erros 

sistemáticos, não apresentando tendências significativas para o nível de confiança 

estabelecido. 

3.3.6.3 Teste de Precisão 
 

Para a realização do teste de precisão, primeiramente deve-se realizar o cálculo do 

valor de χ²tab. Este valor foi obtido na Tabela de Distribuição Qui-Quadrado, a partir do nível 

de confiança de 90% e no número de amostras de 15 pontos. A equação a seguir demonstra 

este processo: 

         
  

 

           
         

 

Em seguida foi calculado o valor de χ²amostral, este valor considera o desvio padrão 

estipulado pelo PEC-PCD para a escala 1:2000, classe A, que de acordo com o relatório de 

voo, era o resultado esperado. Portanto, tem-se: 
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Após a obtenção dos dois valores supracitados foi possível realizar a validação dos 

dados frente às hipóteses apresentadas. Caso a desigualdade abaixo esteja satisfeita, o 

conjunto de dados analisado atende às precisões pré-estabelecidas. 

 

  
            

  

 

  
             

  

 

               

Observa-se, entretanto, que a precisão desejável não foi alcançada, considerando que a 

desigualdade não foi cumprida. Neste caso, os cálculos acima foram refeitos para verificar em 

qual escala e classe os dados melhor se encaixavam. Retornando ao cálculo do valor de 

χ²amostral para a escala 1:2000, classe B, tem-se: 

 

  
      

      

     
         

e: 

 

               

 

E também para a escala 1:5000, classe A: 

 

  
      

      

     
        

 

e: 

 

               

 

Ou seja, a precisão desejável (1:2000, classe A) não foi alcançada, porém, constatou-

se que os dados atendem ao nível de precisão 1:2000, classe B e também 1:5000, classe A. 
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A partir da análise dos testes realizados é possível a inferência de algumas conclusões 

quanto à qualidade cartográfica dos produtos utilizados. A primeira análise concluiu que a 

amostra dos dados utilizados não possui nenhum ponto contendo erro grosseiro, ou seja, os 

pontos de controle levantados em campo não possuem nenhum indício de que possa ter 

ocorrido erro de operação dos equipamentos durante o levantamento topográfico. O teste de 

tendências revelou que, para um nível de confiança de 90% não existem tendências 

significativas no conjunto de dados utilizados. Por fim o teste de precisão indicou que a 

precisão do produto cartográfico não atende ao padrão desejável (1:2000, classe A), porém 

atende aos padrões 1:2000, classe B e 1:5000, Classe A.  

3.3.6.4 Enquadramento no PEC-PCD 
 

Para o cálculo de controle de qualidade altimétrica é necessário que se conheça a 

equidistância vertical do produto cartográfico, denominada de EVPC (CONCAR, 2016). 

Neste sentido, de acordo com Domingues (1979), a escala do produto cartográfico existente 

(1:2000), representa uma equidistância vertical de 2 metros. Sendo assim os limites aceitáveis 

para o PEC-PCD, de acordo com as equações já apresentadas no item 2.4.3, se configuram da 

seguinte forma: 

PEC-PCD = PEC(tabelado)*(EVPC) 

 

PEC-PCD = 0,27*2 

 

PEC-PCD = 0,54 m 

 

E para os valores de Erro Padrão, têm-se os seguintes valores de referência: 

 

EP = 1/6*2 

 

EP = 0,333 

 

Sendo assim, para que o produto cartográfico analisado seja enquadrado na escala 

1:2000, classe A é necessário que 90% dos desvios existentes não sejam superiores a 0,54 m. 

Na Tabela 5, a seguir, foi realizada a análise dos dados frente a estas diretrizes. 
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Tabela 5 - Cálculos e Validação dos Valores Referentes ao PEC-PCD, escala 1:2.000, classe A. 

PEC-PCD - Escala 1:2000 Classe A 

Pontos de Controle Altitude em Campo Altitude Modelo Desvios PEC-PCD Resultado 

PC-01 6,551 6,264 -0,287 

±0,54 

Aprovado 

PC-02 4,361 4,220 -0,141 Aprovado 

PC-03 3,801 3,480 -0,321 Aprovado 

PC-04 3,326 3,068 -0,258 Aprovado 

PC-05 3,541 3,529 -0,012 Aprovado 

PC-06 4,862 4,549 -0,313 Aprovado 

PC-07 5,153 4,899 -0,254 Aprovado 

PC-08 4,479 4,166 -0,313 Aprovado 

PC-09 2,871 2,828 -0,043 Aprovado 

PC-10 3,754 4,058 0,304 Aprovado 

PC-11 5,312 4,897 -0,415 Aprovado 

PC-12 4,612 4,484 -0,128 Aprovado 

PC-13 3,933 4,623 0,690 Reprovado 

PC-14 5,183 4,541 -0,642 Reprovado 

PC-15 5,557 5,991 0,434 Aprovado 

Fonte: Autor 

Observa-se que os pontos PC-13 e PC-14 não atenderam aos valores estabelecidos 

pelo PEC-PCD Altimétrico para a escala 1:2000, classe A, ou seja, 13,3% (2 de 15) dos 

pontos de controle encontram-se fora do intervalo determinado pelo PEC-PCD, extrapolando 

o valor limite determinado. Na Tabela 6 está demonstrado o teste para os mesmos dados, 

porém com enquadramento para o PEC-PCD 1:2.000, classe B, sendo que para esta escala o 

PEC-PCD aceitável é de 1m (0,50 * 2).  

Tabela 6 - Cálculos e Validação dos Valores Referentes ao PEC-PCD, escala 1:2.000, classe B 

PEC-PCD - Escala 1:2000 Classe B 

Pontos de Controle Altitude em Campo Altitude Modelo Desvios PEC-PCD Resultado 

PC-01 6,551 6,264 -0,287 

±1,0 

Aprovado 

PC-02 4,361 4,220 -0,141 Aprovado 

PC-03 3,801 3,480 -0,321 Aprovado 

PC-04 3,326 3,068 -0,258 Aprovado 

PC-05 3,541 3,529 -0,012 Aprovado 

PC-06 4,862 4,549 -0,313 Aprovado 

PC-07 5,153 4,899 -0,254 Aprovado 

PC-08 4,479 4,166 -0,313 Aprovado 

PC-09 2,871 2,828 -0,043 Aprovado 

PC-10 3,754 4,058 0,304 Aprovado 

PC-11 5,312 4,897 -0,415 Aprovado 

PC-12 4,612 4,484 -0,128 Aprovado 

PC-13 3,933 4,623 0,690 Aprovado 

PC-14 5,183 4,541 -0,642 Aprovado 

PC-15 5,557 5,991 0,434 Aprovado 

Fonte: Autor 

 

Corroborando com os resultados obtidos no Teste de Precisão (item 3.3.6.3), onde o 

conjunto de dados foi enquadrado na escala 1:2000 classe B, o resultado da Tabela 6 
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demonstra que 100% das amostras utilizadas estão abaixo do limite aceitável para o PEC-

PCD escala 1:2000, classe B. 

3.3.7 Simulação de Inundação e Classificação do Risco 

Para a execução da simulação 3D foi utilizado o software QTM, pois este possui as 

funções principais necessárias para a geração do produto requerido – geração de modelos 

tridimensionais, possibilidade de extrapolação visual do nível da água, geração de passeios 

virtuais, inserção de texturas nos dados tridimensionais, entre outros.  

A ortofoto utilizada para gerar a texturização do modelo (Figura 26) é proveniente do 

voo aerofotogramétrico realizado pelo Estado de Santa Catarina, com resolução de 39 cm. 

Como estas imagens foram tomadas no período de 2010/2011, as informações existentes no 

modelo tridimensional corroboram, em sua maioria, com as informações do levantamento 

laser. Apesar de os dois produtos terem fontes diferentes, o resultado final foi considerado 

satisfatório, uma vez que o objetivo da texturização é aumentar o impacto visual e promover o 

reconhecimento do espaço por parte do observador. 

 

Figura 26 - Visualização Tridimensional do MDEd da Área de Estudo com a Texturização. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir da simulação de inundação gerada foi necessário produzir o mapeamento de 

risco à inundação. Conforme já citado anteriormente a definição de risco possui uma 

correlação intrínseca com a quantidade de pessoas afetadas de alguma forma pelo fenômeno. 

Nesse sentido, a variável da parcela territorial, referente ao cadastro, teve um papel 

significativo na definição das intensidades de risco existentes.  
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Considerando que um lote urbano geralmente possui uma ou mais edificações com um 

ou mais moradores, a variável do lote foi considerada no presente trabalho como uma medida 

de risco potencial, ou seja, mesmo que um lote não possua edificações/moradores, ele está 

apto para tal, portanto, o risco à inundação deve ser considerado para todos os lotes da cidade, 

objetivando tanto o planejamento da expansão quanto a gestão dos recursos em situações 

extremas. 

Para que esta ideia fosse executada foi necessário realizar a intersecção dos polígonos 

referentes aos lotes, fornecidos pela Prefeitura do Município de Passo de Torres, com o MDT 

gerado a partir do levantamento laser. Nesse sentido, a tarefa executada foi basicamente a de 

extrair a informação referente à menor altitude encontrada em cada lote e então considerar 

que, a partir desta altitude o lote pode ser classificado como atingido. 

Com a definição da cota de inundação de cada um dos lotes presentes na área de 

estudo foi possível gerar no software ArcGIS a visualização presente no APÊNDICE 01 – 

Mapa de Risco a Inundação da Área Central do Município de Passo de Torres/SC, onde é 

possível visualizar espacialmente, em uma escala de vermelho ao verde, o risco à inundação. 

A existência e organização desta base de dados auxiliam no planejamento e no gerenciamento 

do município, dando suporte para o desenvolvimento de outras políticas, não apenas ao objeto 

da presente pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO AEROLEVANTAMENTO 

Esta análise do aerolevantamento ocorreu em parceria o Prof. Norbert Pfeifer, 

professor de fotogrametria com foco em imageamento e tecnologia LiDAR da TU Wien - 

Universidade Técnica de Viena – Áustria, onde, a partir de análises sobre os dados existentes, 

foi possível inferir algumas situações ocorridas no aerolevantamento que podem ter causado 

um efeito direto na qualidade da informação. 

A verificação da qualidade do aerolevantamento foi realizada a partir da confrontação 

entre o relatório técnico de execução do voo com os indícios presentes no resultado dos 

processos realizados. A partir do estudo e do entendimento acerca das variáveis presentes em 

um aerolevantamento com laser escâner foi possível inferir algumas situações ocorridas 

durante a execução do voo. 

A partir dos processos relatados no item 3.3.1.2, foi possível chegar ao resultado 

presente na Figura 27. Nela observa-se claramente que existe uma diferença sistemática dos 

desvios altimétricos entre as faixas, ou seja, na parte mais ao norte os desvios estão todos na 

casa de 0,150m a 0,250m enquanto que na parte mais ao sul as diferenças estão na casa dos -

0,100m a -0,200m. Constatou-se também que o mesmo padrão se repete em todas as outras 

sobreposições (8 e 9, 9 e 10, 10 e 11 e 11 e 12), ou seja, existe de fato uma inclinação 

sistemática nas faixas de voo. 
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Figura 27 - Resultado das funções "opalsDiff" e “opalszcolor” entre as faixas 7 e 8 

 

Fonte: Autor. 

 

Os dados apresentados pelo software OPALS, apresentam um padrão característico 

como se o avião que fez o levantamento estivesse trafegando inclinado para um dos lados 

durante todo o levantamento. Esta inclinação constatada se configura em um forte indício de 

que o sensor inercial (IMU – Inercial Measurement Unit) estava descalibrado ou com alguma 

falha técnica no momento do voo. 

De acordo com Xiang e Tian (2010), o posicionamento de uma aeronave pode ser 

definido através de três ângulos diferentes: pitch, yaw e roll. O ângulo Pitch é a rotação ao 

redor do eixo lateral (eixo que liga a ponta da asa esquerda com a ponta da asa direita). O 

ângulo roll é a rotação ao redor do eixo longitudinal (representado pelo eixo que inicia no 

nariz e termina na cauda da aeronave). O ângulo yaw é a rotação acerca do eixo vertical (um 

eixo desenhado zenitalmente do chão ao teto na aeronave). Desta forma a probabilidade é que 

um descalibramento do ângulo roll do sistema inercial foi o que causou o resultado 

visualizado na Figura 27. A Figura 28 apresenta graficamente a hipótese levantada, 

explicando a provável origem dos desvios encontrados. 

É importante evidenciar que apesar de existirem ferramentas capazes de realizar esta 

correção, esta não é uma tarefa simples, portanto, os dados brutos foram tratados da melhor 

forma possível de modo a eliminar as situações de caráter duvidoso, conforme pôde-se 

observar no item 3.3.2. 
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Figura 28 - Representação do voo de uma aeronave durante o levantamento de duas faixas sobrepostas. No 

cenário a) o IMU entende que a aeronave está nivelada, portanto a sobreposição das duas faixas de voo não 

geram desvios, este é o cenário ideal. No cenário b) o IMU entende que a aeronave está inclinada no sentido 

horário durante o levantamento das duas faixas. Esta inclinação gera os desvios negativos (em verde) e positivos 

(em amarelo) que puderam ser vistos na Figura 27. *inclinações exageradas para efeito visual. 

 

Fonte: Autor. 

 

Outra situação que pôde ser verificada nos dados foi a distribuição desigual entre as 

linhas de pontos. O sistema utilizado conta com um espelho que se move de um lado para o 

outro, refletindo o pulso laser emitido, cada movimento do espelho emite uma sequência de 

pontos no terreno em formato de linha, portanto, conclui-se que a velocidade e a consistência 

de movimentação deste espelho, associado à velocidade de movimentação da aeronave, 

juntamente com a velocidade e consistência da emissão do pulso laser definem a 

homogeneidade de distribuição da nuvem de pontos.  

A Figura 29 mostra as diferenças existentes entre as sequências de pontos levantados. 

Esta situação foi causada provavelmente devido a uma má calibração no espelho que reflete o 

pulso laser para o solo. Se a velocidade de movimentação do espelho não for constante e 

ininterrupta pode ocorrer a heterogeneidade na distribuição dos pontos laser. 
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Figura 29 - Detalhe das diferenças de espaçamento nas entrelinhas da nuvem de pontos. 

  

Fonte: Autor. 

 

Ressalta-se que as conclusões expostas, quanto a má calibração do sensor inercial e do 

espelho de varredura estão completamente baseadas nos indícios resultantes das análises 

realizadas, ou seja, não se conhece a realidade da situação de execução do voo e da calibração 

dos sensores utilizados. O fato é que as duas situações apresentadas não são comumente 

encontradas em conjuntos de dados laser escâner, desta forma, podem ser consideradas como 

erros sistemáticos de levantamento. 

4.2 ANÁLISE DA PADRONIZAÇÃO E CONVERSÃO DOS DADOS 
 

O item 3.3.2 demonstrou o desenvolvimento de um processo de padronização que se 

mostrou necessário frente à estrutura existente nos dados cedidos. A ferramenta desenvolvida 

mostrou-se eficaz, considerando que, após a sua conclusão, foi possível padronizar toda a 

extensão dos dados – aproximadamente 17 milhões de retornos – em um curto período de 

tempo. É importante ressaltar que a aplicabilidade desta ferramenta não se resume apenas a 

este estudo. É possível, com algumas pequenas modificações, estender a usabilidade para 

outra formatação de dados existente, para fins de conversão de arquivos ASCII para LAS. Na 

Figura 30 demonstra-se o mesmo conjunto de dados exposto no processo de desenvolvimento 

do método, na condição de padronizado. 
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Figura 30 - Fragmento demonstrativo do formato dos dados após a padronização. 

 

Fonte: Autor. 

 

Após a etapa de padronização foi realizada a conversão dos dados para o formato 

LAS. A Figura 31 demonstra a primeira visualização dos dados em formato LAS após a 

conversão em uma porção da área de estudo. Nela verifica-se que após convertidas as 

informações de intensidade e altimetria foram mantidas corretamente associadas à nuvem de 

pontos. 

 

Figura 31 - Visualização da nuvem de pontos. A) com a coloração referente à intensidade de retorno e B) com a 

coloração referente à altitude dos pontos. 

 

Fonte: Autor. 

 

Ainda no sentido de verificação da consistência da conversão verificou-se o resultado 

obtido quanto aos múltiplos retornos existentes. Com auxílio da Figura 32 é possível verificar 

que com a exibição apenas do primeiro retorno existente, a informação é composta com muito 

mais copas de árvores enquanto que a exibição apenas do segundo retorno compõe-se com 
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grande parte dos pontos cuja altimetria se refere ao solo. Esta característica corrobora com os 

princípios do dado proveniente do sistema laser escâner, onde, em áreas de vegetação, o 

primeiro retorno é refletido pelas copas das árvores e o segundo possui a peculiaridade de 

entremear entre as folhas atingindo o solo em diversas ocasiões. 

 

Figura 32 - 01 - Área de vegetação exibindo apenas o primeiro retorno de cada pulso. 02 - Área de vegetação 

exibindo apenas o segundo retorno de cada pulso. 

 
Fonte: Autor. 

4.3 ANÁLISE DO TRATAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA NUVEM DE PONTOS 
 

Após a conversão e verificação da consistência dos dados obtidos foi realizado o processo 

de classificação da nuvem de pontos. O item 3.3.3 demonstrou todo o procedimento adotado 

para a sistematização da escolha dos parâmetros utilizados na classificação. Como resultado 

desta sistematização, para a classificação dos ground points chegou-se Tabela 7 exposta a 

seguir. 
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Tabela 7 - Sistematização dos Parâmetros Utilizados para a Classificação dos Ground Points. 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da observação da Tabela 7 é possível compreender o processo de tomada de 

decisão e todos os testes realizados para que se chegasse ao resultado desejável. Iniciando 

pelo valor padrão (Default) do parâmetro A, foi realizada uma variação para ambas as 

direções e analisado qual efeito essas variações tiveram na média final, sendo que, a maior 

média obtida neste conjunto de testes (Testes 01 ao 05), teve seu valor em A fixado. O 

parâmetro B foi então testado (Testes 06 ao 09) e em sequência o parâmetro D (Testes 10 ao 

13). O parâmetro C não foi testado, pois ele se refere à variação máxima de altitude existente 

nos dados, o valor de 100 m está além da amplitude máxima existente na área, portanto, a 

alteração deste valor não resulta em modificações relevantes na classificação. 

Após os testes realizados, constatou-se que o teste 07, teve a maior média final. Sendo 

assim, a linha correspondente a este teste possui os parâmetros utilizados na classificação dos 

ground points da área de estudo. 

Nas Figuras 33 e 34, a seguir, é possível visualizar, em formato de perfis, o resultado 

da classificação dos ground points em duas diferentes seções. Em uma das seções foi 

escolhida uma área com predominância de vegetação arbórea e na outra com edificações. Em 

ambas, os pontos em marrom representam a superfície do terreno e os pontos em cinza 

representam os dados ainda não classificados. 

 

 

 

 

 

Teste A B C D
Edificações 

> 2m

Benfeitoria

s <  0,5m

Vegetação 

Alta

Vegetação 

Baixa

Ground 

Points

Média 

Final

Default 2 0,2 100 5 7,5 5 9 9 7 7,31

Teste 01 1 0,2 100 5 8 6 9 7 8 7,75

Teste 02 3 0,2 100 5 9 6 9 8 5 6,50

Teste 03 4 0,2 100 5 8 6 8 7 4 5,63

Teste 04 0,5 0,2 100 5 9,5 4 9 8 9 8,31

Teste 05 0,2 0,2 100 5 9 4 9 8 9 8,25

Teste 06 0,5 0,1 100 5 9 7 9 8 9 8,63

Teste 07 0,5 0,05 100 5 9 8 9 9 9 8,88

Teste 08 0,5 0,025 100 5 9 8 9 8,5 8 8,31

Teste 09 0,5 0,01 100 5 9 8 9 8,5 7 7,81

Teste 10 0,5 0,05 100 4 9 8 9 8,5 9 8,81

Teste 11 0,5 0,05 100 6 9 8 9 8,5 9 8,81

Teste 12 0,5 0,05 100 12 7 8 8 8,5 7 7,44

Teste 13 0,5 0,05 100 1 9 7 9 7 9 8,50

Parâmetros Existentes Nota Final
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Figura 33 - Vista em perfil de uma área de floresta com a classificação dos ground points na cor marrom. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 34 - Vista em perfil de uma área edificada com a classificação dos ground points na cor marrom. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir da classificação dos ground points já foi possível gerar o MDT (Modelo 

Digital de Terreno) da área de estudo, este procedimento foi melhor detalhado no item 3.3.4 

que abordou a representação tridimensional. 

Em seguida foi realizada a classificação dos non-ground points. O procedimento 

adotado para a escolha dos parâmetros foi o mesmo do utilizado na classificação dos ground 

points. A Tabela 8, proveniente da sistematização destes valores está exposta a seguir. 

 

Tabela 8 - Sistematização dos Parâmetros Utilizados para a Classificação dos non-ground points.

 
Fonte: Autor 

Testes A B C D E
Edificações 

> 2m

Beifeitorias 

<  0,5m

Vegetação 

Alta

Vegetação 

Baixa

Média 

Final

Default 1 2 0,08 0,15 5 6 0 6 2 3,5

Teste 01 2 2 0,08 0,15 5 2 0 5 2 2,25

Teste 02 0,5 2 0,08 0,15 5 4 0 5 2 2,75

Teste 03 0,25 2 0,08 0,15 5 6,5 0 4 2 3,125

Teste 04 1 1 0,08 0,15 5 6,5 0 5 2 3,375

Teste 05 1 0,5 0,08 0,15 5 6,5 2 5 3 4,125

Teste 06 1 0,25 0,08 0,15 5 6,5 7 5 4 5,625

Teste 07 1 0,1 0,08 0,15 5 6,5 5 5 4 5,125

Teste 08 1 0,25 0,3 0,3 5 8 6 4 4 5,5

Teste 09 1 0,25 0,6 0,6 5 8 6 3,5 3,5 5,25

Teste 10 1 0,25 0,15 0,15 5 7 6 4 4 5,25

Teste 11 1 0,25 0,07 0,07 5 6,5 7 5 4 5,625

Teste 12 1 0,25 0,07 0,2 5 7 8 5 4 6

Teste 13 1 0,25 0,07 0,2 8 8 8 5 4 6,25

Teste 14 1 0,25 0,07 0,2 3 6 8 7 5 6,5

Teste 15 1 0,25 0,07 0,2 15 8 8 6 5 6,75

Teste 16 1 0,25 0,07 0,2 20 8,5 8 5 4 6,375

Parâmetros Existentes Nota Final
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Nos testes 01 a 04 foi estabelecido o valor para o parâmetro A, os testes 05 a 07 foram 

utilizados para a definição do parâmetro B. Os parâmetros C e D são interligados, ou seja, não 

é possível configurar o valor do parâmetro D, menor do que o parâmetro C, por este motivo os 

dois valores foram definidos em apenas um conjunto de testes (Testes 08 ao 12). O parâmetro 

E foi definido a partir do conjunto de testes 13 ao 16. Finalmente o teste que obteve o melhor 

resultado no campo “Média Final” foi o Teste 15, sendo assim, os valores referentes a este 

teste foram utilizados para a classificação automática dos pontos de edificação e vegetação da 

área de estudo como um todo. 

O resultado da aplicação dos parâmetros definidos está exposto na Figura 35 e também 

na Figura 36, onde se apresentam os mesmos perfis utilizados no processo anterior, porém 

com a classificação dos pontos de vegetação e edificações. Observa-se que a classificação foi 

bem sucedida, com a existência de alguns erros, porém de forma geral as feições foram bem 

representadas pelos parâmetros propostos. 

 

Figura 35 - Vista em perfil de uma área de floresta com a classificação dos ground points na cor marrom, pontos 

de vegetação na cor verde e pontos de edificação na cor laranja. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 36 - Vista em perfil de uma área edificada com a classificação dos ground points na cor marrom, pontos 

de vegetação na cor verde e pontos de edificação na cor laranja. 

 

Fonte: Autor. 

 

4.4 ANÁLISE DA GERAÇÃO DOS MODELOS DIGITAIS 
 

Com o subsídio da classificação da nuvem de pontos foi possível iniciar o processo de 

geração dos modelos digitais, sendo que os pontos classificados serviram de input para a 
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geração dos diferentes modelos requeridos. A Figura 37 demonstra o resultado do processo de 

geração do MDT, onde todas as feições contidas acima do relevo foram removidas. 

 

Figura 37 - Modelo Digital de Terreno referente a uma porção da área de estudo. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir do MDT e com a adição do procedimento exposto no item 3.3.4.3, foi gerado 

o MDEd, que está exposto na Figura 38. A partir da análise específica do MDEd observa-se 

que o resultado é consideravelmente mais despoluído e focado no objetivo do presente 

trabalho, demonstrando isoladamente a variável da ocupação humana. 
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Figura 38 - Modelo Digital de Edificações referente a uma porção da área de estudo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Considerando a necessidade de caracterização do risco em um cenário de inundação, a 

modelagem das edificações é um resultado visual bastante relevante. De acordo com o ISDR 

(2002), o risco é a probabilidade de ocorrência de danos às pessoas, bens e atividades 

econômicas. Neste âmbito a correlação entre as edificações e a existência de pessoas, bens ou 

atividades econômicas é muito forte, ou seja, o impacto visual resultante da modelagem 

tridimensional das edificações frente a uma situação de inundação é potencializado. No item 

4.6 está exposto o modelo tridimensional da área de estudo e da simulação de inundação, 

todas visualizações em 3 dimensões foram geradas a partir deste modelo. 

4.5 ANÁLISE DO LEVANTAMENTO DE CAMPO E DA QUALIDADE DO PRODUTO 

CARTOGRÁFICO 
 

Após a geração dos modelos digitais, foi realizada uma análise qualitativa do produto 

cartográfico (MDS), gerado a partir dos dados. A metodologia utilizada na análise estatística 

(Identificação de Erros Grosseiros, Teste de Tendências e de Precisão e Aplicação a Norma 

Brasileira) foi baseada no trabalho realizado anteriormente por Souza J.M. (2006), onde a 

autora avaliou a qualidade cartográfica de dados provenientes da missão SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission). 

Para subsidiar esta análise foi realizado um levantamento a campo de 15 pontos de 

controle. A metodologia utilizada para o levantamento destes pontos está descrita no item 
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3.3.5. A Tabela 9 demonstra os resultados obtidos a partir do processamento dos dados 

levantados em campo. 

 

Tabela 9 - Coordenadas e precisões dos pontos de controle levantados a campo. 
Nome Norte (m) Este (m) Latitude Longitude Elevaçã

o (m) 
Desv. Pad. N 
(m) 

Desv. Pad. E 
(m) 

Desv. Pad. Z 
(m) 

BASE 6755373,033 624120,852 29°19'28,54023"S 49°43'18,11637"W 4,165 0,011 0,014 0,031 

PC-01 6755027,024 623639,087 29°19'39,95062"S 49°43'35,83494"W 6,551 0,011 0,014 0,032 

PC-02 6755248,374 623779,233 29°19'32,71074"S 49°43'30,72924"W 4,361 0,012 0,014 0,043 

PC-03 6755269,662 624096,103 29°19'31,90689"S 49°43'18,99192"W 3,801 0,011 0,014 0,032 

PC-04 6755218,499 624495,056 29°19'33,42703"S 49°43'04,18254"W 3,326 0,011 0,014 0,032 

PC-05 6755386,236 624328,305 29°19'28,03763"S 49°43'10,43185"W 3,541 0,012 0,014 0,032 

PC-06 6755307,877 623585,543 29°19'30,84637"S 49°43'37,93308"W 4,862 0,011 0,014 0,032 

PC-07 6755429,498 623685,518 29°19'26,86029"S 49°43'34,27624"W 5,153 0,012 0,014 0,047 

PC-08 6755496,324 624058,298 29°19'24,55745"S 49°43'20,48508"W 4,479 0,012 0,014 0,036 

PC-09 6755605,934 624431,682 29°19'20,86425"S 49°43'06,68906"W 2,871 0,014 0,055 0,042 

PC-10 6755638,592 624190,629 29°19'19,88909"S 49°43'15,63752"W 3,754 0,016 0,035 0,059 

PC-11 6755262,19 623204,931 29°19'32,46480"S 49°43'52,02341"W 5,312 0,012 0,014 0,033 

PC-12 6755748,542 624031,95 29°19'16,37380"S 49°43'21,56381"W 4,612 0,011 0,014 0,032 

PC-13 6755436,555 624873,292 29°19'26,20886"S 49°42'50,25073"W 3,933 0,012 0,014 0,032 

PC-14 6755606,852 623715,051 29°19'21,08870"S 49°43'33,25310"W 5,183 0,012 0,014 0,035 

PC-15 6755553,937 623456,14 29°19'22,89910"S 49°43'42,82898"W 5,557 0,012 0,014 0,034 

Fonte: Autor 

 

A avaliação da qualidade do produto cartográfico utilizado na presente pesquisa 

ocorreu a partir do embasamento teórico exposto no item 2.4 e o desenvolvimento da 

metodologia apresentada no item 3.3.6. O produto utilizado para esta avaliação foi o modelo 

de superfície gerado a partir da interpolação da nuvem de pontos bruta. Ressalta-se que, para a 

finalidade de controle de qualidade não foi considerada a classificação da nuvem de pontos, 

ou seja, o modelo que foi avaliado foi resultado do levantamento bruto, sem classificação. 

Desta forma objetivou-se eliminar possíveis erros provenientes da filtragem de dados que é 

realizada durante o processo de classificação. 

As duas primeiras análises estatísticas (identificação de erros grosseiros e teste de 

tendências) têm o objetivo de verificar a confiabilidade e consistência do levantamento, e 

também o de verificar a existência de tendências nos resultados obtidos. Ambos os testes 

obtiveram resultado positivo, ou seja, não foram verificados erros grosseiros nem existências 

de tendências nos pontos de controle utilizados. 

O teste de precisão objetivou o enquadramento das discrepâncias encontradas entre os 

valores medidos e os valores do modelo dentro da precisão estabelecida para o levantamento 

pela empresa executora. De acordo com o relatório de execução do voo, a precisão que se 
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pretendia atingir era referente a escala 1:2000, classe A, porém, de acordo com os valores 

calculados no item 3.3.6.3, o produto obtido não atingiu a precisão proposta, sendo necessária 

a realização de mais dois testes para que se verificasse em qual escala e classe o produto 

melhor se adequava. Após a realização dos testes de precisão para a escala 1:2000, classe B e 

1:5000 classe A, constatou-se que o modelo se adequava as duas classes, estabeleceu-se 

então, que por ser uma classe mais restritiva, o produto se enquadrou melhor na escala 

1:2000, classe B. 

A partir do resultado exposto anteriormente, foi verificado o enquadramento do 

produto também na norma brasileira, que considera o PEC-PCD e estabelece os 

procedimentos de enquadramento de um produto cartográfico digital. Corroborando com a 

conclusão do teste de precisão, o enquadramento no PEC-PCD resultou também em um 

produto com escala 1:2000, classe B. 

A Figura 39, demonstra graficamente os limiares definidos pelo PEC-PCD, escala 

1:2000 classes A e B em conjunto com as precisões obtidas em cada um dos pontos de 

controle. Nela é possível verificar claramente que os pontos PC-13 e PC-14 extrapolam os 

limites estabelecidos pela linha demarcatória da escala 1:2000, classe A. 

Figura 39 - Enquadramento do PEC-PCD para o caso de escala 1:2.000, classe A e classe B. 

 

Fonte: Autor. 
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Considerando as situações expostas na análise do aerolevantamento e os resultados 

obtidos na análise estatística do produto, conclui-se que existe uma forte probabilidade de 

correlação entre os dois cenários. Os indícios encontrados acerca da qualidade do 

aerolevantamento possuem uma influência direta no resultado do controle de qualidade 

obtido. Este fato corrobora com a importância do refinamento deste tipo de dado, pois nele 

existe uma forte interdependência de processos, ou seja, são erros facilmente propagados e 

também dificilmente identificados. As informações obtidas a partir destes dados podem conter 

vícios de levantamento que levem a uma determinação inexata de parâmetros. 

4.6 ANÁLISE DA SIMULAÇÃO DE INUNDAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 
 

A aplicação da cartografia na identificação e diagnóstico de áreas de risco tem sido 

bastante explorada em diversas cidades brasileiras. Dessa forma, a cartografia assume um 

papel importante na gestão do risco, pois através dela é possível elaborar mapas associando os 

conhecimentos físicos, ambientais e sociais que interferem na dinâmica das inundações.  

A etapa de simulação de inundação concentrou a parte visual mais forte do 

mapeamento. O impacto ocorre exatamente na exploração dos recursos dos software para 

gerar o modelo 3D do terreno e das edificações, os passeios virtuais e a representação das 

potenciais áreas inundáveis. A Figura 40 mostra a captura de tela realizada durante a execução 

de um dos vídeos gerados a partir de um passeio virtual. 

Figura 40 - Visualização da Simulação 3D de Inundação na Área de Estudo. 

 

Fonte: Autor. 
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O APÊNDICE 01 – Mapa de Risco a Inundação da Área Central do Município de 

Passo de Torres/SC, mostra com mais clareza e completude as informações presentes na 

Figura 41. Ressalta-se que não foi considerado o enquadramento do risco em escalas (alto, 

médio e baixo), uma vez que esta ação determinística pode ocasionar equívocos na 

interpretação dos resultados obtidos, sendo que não se conhece com os detalhes necessários a 

historicidade, periodicidade e magnitude dos eventos já ocorridos na região. 

Figura 41 – Representação da classificação dos lotes presentes na área de estudo, de acordo com a sua cota 

mínima de inundação. 

 

Fonte: Autor. 

 

Com os dados utilizados para a geração desta visualização é perfeitamente possível a 

extração de uma listagem de lotes atingidos a partir da inserção de uma determinada cota. Na 

prática, isso significa que durante a gestão de um evento de inundação é possível, a partir do 

monitoramento em campo da cota inundada, exportar um relatório dos lotes que foram 

atingidos e também dos lotes que estão em iminência de se tornarem atingidos, facilitando e 

direcionando a ação de órgãos como Bombeiros e Defesa Civil. 

A Figura 42 mostra um gráfico gerado a partir do resultado desta análise. Observa-se 

que à medida que a cota de inundação aumenta, existe um incremento dos lotes atingidos, 

Nesse sentido, quanto menor a altitude de um lote, maior é o risco à inundação deste lote. 
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Figura 42 - Gráfico Representando a Quantidade de Lotes Atingidos em Relação a Cota de Inundação. 

 

Fonte: Autor. 

 

A inserção do valor de cota de inundação dentro do polígono referente ao lote foi um 

dos diferenciais da presente pesquisa, sendo que, a variável referente ao cadastro territorial 

(baseado no mapeamento das parcelas territoriais) e as feições tridimensionais (relevo e 

edificações acima do relevo) não são comumente consideradas no mapeamento do risco à 

inundação. Obviamente, para que esta ação seja efetiva e condizente com a realidade, é 

necessário que a base cadastral do município seja confiável e consistente – com precisões 

definidas e utilização de técnicas de levantamento adequadas. 

A sistematização do banco de dados fornecido pela prefeitura foi um passo importante 

para a obtenção do resultado proposto. Considerando que os dados foram fornecidos em 

formato CAD, com diversas falhas topológicas (polígonos abertos, sobreposições, gaps, dados 

repetidos ou faltantes, etc.) foi necessário um tratamento desta informação para que se 

atingisse a consistência desejável para que a variável do lote pudesse ser adicionada ao 

processo. Nesse sentido, para fins metodológicos, as correções realizadas objetivaram mais a 

estruturação do banco de dados do que a correta representação do mundo real, corroborando 

ainda mais com a latente necessidade da estruturação da base de dados parcelar pelas 

prefeituras e órgãos públicos. 

4.7 ANÁLISE DO PRODUTO CARTOGRÁFICO FRENTE AO PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL 
 

Informações cartográficas são essenciais para um pleno reconhecimento do município. 

A administração pública, em especial, deve ter para o planejamento urbano uma 

documentação cartográfica em grande escala, Bi e Tri dimensional. 
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Percebe-se que por vezes as administrações públicas encontram-se reféns das 

empresas contratadas no fornecimento de uma documentação cartográfica, cuja qualidade não 

coaduna com os parâmetros especificados no termo de referência, uma vez que apresentam 

pouca ou nenhuma experiência na avaliação e validação da qualidade dos produtos 

cartográficos contratados. Ressalta-se ainda, que existem situações nas quais a própria 

especificação técnica de um termo de referência é falha e eivada de detalhes que garantam a 

real qualidade na aquisição do produto cartográfico contratado. 

Por outro lado, se existe um notório benefício com a tecnologia 3D na representação e 

mapeamento de feições do espaço urbano tridimensional, verifica-se que a especialidade 

técnica de profissionais tanto na contratação do serviço como na manipulação e geração de 

subprodutos cartográficos é fundamental. Os levantamentos laser escâner das áreas urbanas 

são na maioria das vezes demandados pelas administrações públicas, que quase sempre, 

pouco apresentam no seu quadro técnico especialistas detentores do conhecimento sobre a 

tecnologia laser escâner. Essa falta de profissional altamente especializado resulta pela 

contratante, na maioria das vezes, a certeza de um produto cartográfico que não irá atender a 

sua necessidade e será subutilizado por falta de capacidade técnica na avaliação e 

manipulação dos dados brutos.  

A representação gráfica, visual e didática dos potenciais cenários de risco, na forma 

como foi metodologicamente apresentada, torna-se um passo importante para que se possam 

identificar as áreas com maior suscetibilidade. É interessante também que este produto 

desencadeie a proposição de medidas mitigadoras pelo poder público como, por exemplo, a 

implantação de obras de engenharia e a regulamentação das formas de uso da terra através do 

redirecionamento de políticas públicas. 

Nesse sentido, a representação tridimensional pautada no método apresentado nesta 

pesquisa, possui um amplo potencial a ser explorado, com aplicações voltadas ao 

planejamento territorial, desenvolvimento de planos diretores e definição de políticas públicas 

em geral. De fato espera-se que a referência cartográfica tridimensional torne-se a base para o 

reordenamento do território, à medida que as evoluções tecnológicas continuem a tornar estes 

resultados cada vez mais acessíveis. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A gestão adequada do território contribui para um desenvolvimento sustentável, 

equilibrado e integrado, o que por sua vez é o resultado de um planejamento urbano eficaz e 

integrador. A tecnologia dos dados do sistema laser escâner possui um grande potencial para a 

aplicação no gerenciamento das cidades, trazendo uma grande quantidade de dados e uma 

precisão concordante com a necessidade das escalas normalmente utilizadas no planejamento 

(1:1000 e 1:2000). 

Os dados LiDAR utilizados na pesquisa apresentaram deficiências tanto no processo 

de aquisição quanto na estruturação dos dados entregues. A execução de uma verificação e 

validação técnica isenta de tendenciosidades sobre os dados brutos de uma nuvem de pontos – 

que torna-se a referência para o mapeamento temático da área urbana e tomada de decisão – é 

condição obrigatória por parte da contratante, porém verifica-se que a grande maioria dos 

órgãos públicos solicitantes deste tipo de dado não possui corpo técnico especializado para 

realizar a validação, o processamento e a correta aplicação de modo a produzir informação 

relevante e confiável a partir do dado fornecido. 

O primeiro objetivo específico proposto para a presente pesquisa foi o de compreender 

as variáveis envolvidas no levantamento e no processamento dos dados LiDAR e gerar os 

modelos digitais a partir da nuvem de pontos. Quanto a esta tarefa, o desenvolvimento e a 

aplicação dos métodos estão presentes nos itens 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 e a obtenção dos 

resultados e as análises, presente nos itens 4.2, 4.3 e 4.4. Observou-se que a grande 

complexidade de manipulação, demanda por hardware robustos para o processamento, e a 

existência de poucos software específicos para este tipo de dado, faz com que o 

desenvolvimento de metodologias de trabalho a partir dele se torne uma tarefa extensa e 

repleta de aprendizados. A necessidade de padronizações, conversões, classificações e 

análises qualitativas dos dados utilizados na presente pesquisa, fizeram com que o 

conhecimento acerca deste tipo de produto fosse potencializado, sendo que foi necessário um 

completo entendimento do processo para que fosse possível a resolução e/ou o diagnóstico 

dos problemas inerentes ao dado.  

O objetivo de validar em campo as feições obtidas e analisar a qualidade do voo, 

desenvolveu-se ao longo dos itens 3.3.1, 3.3.5 e 3.3.6 e resultou na análise presente nos itens 

4.1 e 4.5. Neste âmbito, constataram-se dois principais defeitos no resultado obtido. 

Primeiramente, a situação dos desvios encontrados entre os dados altimétricos das faixas de 

sobreposição. A este fato atribuiu-se um possível descalibramento do sensor inercial, que ao 
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registrar erroneamente a posição da aeronave acabou resultando em uma correção inexata dos 

dados durante o processamento, refletindo na situação encontrada. Outro problema constatado 

foi a distribuição desigual entre as linhas de varredura, fato que reflete em resultados com 

uma grande heterogeneidade e baixa confiabilidade, considerando que, em algumas situações 

o espaçamento entre linhas de varredura ultrapassara 1,5 metros e em outras existem até 4 

linhas de varredura em um espaçamento equivalente a 0,5 metros. 

Entende-se que a qualidade do produto final está intimamente ligada a qualidade do 

aerolevantamento, ou seja, o fato de o enquadramento qualitativo não ter atingido o objetivo 

proposto pelo relatório de execução do voo (Escala 1:2.000, Classe A) atribui-se, 

principalmente as imperfeições demonstradas na análise do aerolevantamento. 

Nesse sentido, recomenda-se a especialização do corpo técnico das empresas e órgãos 

públicos que são potenciais contratantes deste tipo de serviço, para que se obtenha o 

conhecimento necessário para a geração de especificações técnicas adequadas e também para 

a validação dos produtos entregues.  

No ano de 2017, o Governo do Canadá, por meio da NRCan (Agência de Recursos 

Naturais do Canadá) e da Public Safety Canada (Agência de Segurança Pública do Canadá), 

publicou um guia federal para a aquisição de dados LiDAR aerotransportado. O objetivo 

principal deste documento de 63 páginas foi o de fornecer orientação para a comunidade 

canadense que tenha envolvimento com LiDAR, suportando o desenvolvimento de produtos 

altimétricos nacionais altamente acurados. A abordagem é no sentido de harmonizar as 

especificações deste tipo de dado ao longo de todo o país. Entende-se que os órgãos públicos 

brasileiros possam facilmente espelhar-se neste documento com a finalidade de padronizar e 

elevar a qualidade e a homogeneidade deste tipo de dado ao longo do território. 

O terceiro objetivo específico (gerar o modelo de simulação tridimensional da cota de 

inundação) foi desenvolvido no item 3.3.7 e apresenta seus resultados no item 4.6. Sendo este 

o resultado principal da presente pesquisa, destaca-se a diferenciação da abordagem deste tipo 

de mapeamento quando comparado aos mapeamentos de risco a inundação geralmente 

executados. Desta forma associa-se ao lote, o seu respectivo risco a inundação, o que pode 

aprimorar o desenvolvimento de políticas públicas, do plano de ação em casos emergenciais, 

da valoração dos imóveis, entre outras aplicações. 

O quarto e último objetivo (avaliar o potencial da aplicação para o planejamento 

urbano) está descrito no item 4.7. Nesse contexto, a realização do levantamento laser escâner 

aliado ao correto tratamento dos dados, apresenta-se como uma alternativa bastante eficaz 

para permitir aos gestores uma visão mais completa sobre as dinâmicas distintas da ocupação 
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urbana e fundamentalmente apoiar nas tomadas de decisões frente ao planejamento e gestão 

territorial. 

Nesse sentido, a representação tridimensional do espaço urbano deve ser considerada 

pelo tomador de decisão como recurso complementar e fundamental para resgatar a qualidade 

de vida no meio urbano, seja na aplicação específica de mapeamento de risco a inundação ou 

em diversas outras possibilidade como cálculo de sombreamento, mapeamento de ilhas de 

calor, determinação de corredores de ventilação, áreas com maior e menor insolação, 

definição de áreas verticalizadas frente a mobilidade, entre outras tantas possibilidades de 

análise que o espaço urbano possibilita. 
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APÊNDICE 01 - MAPA DE RISCO A INUNDAÇÃO DA
 ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES/SC

Área de Estudo: Porção Central de Área Urbanizada
Município: Passo de Torres
Estado: Santa Catarina
Data da Planta: 04/11/2017
Escala:
Folha: A2 (594 mm X 420 mm)
Mestrando: Guilherme Braghirolli
Orientador: Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira

1:6.500

DADOS DESCRITIVOS:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

Sistema de Referência: SIRGAS 2000
Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) - FUSO 22 S
Fontes de Dados:
  -Área de Estudo e Categorização Altimétrica dos Lotes - Resultados
   da Pesquisa
  -Mapas Base (Imagem) - Levantamento Aerofogramétrico (Governo
   de Santa Catarina), 2010
  -Mapa Base (Terreno) - Esri Basemap Imagery
  -Perímetro dos Lotes e Edificações: Prefeitura Municipal de Passo de Torres

LEGENDA:

APOIO:

*Cota do Espelho d´Água do Rio
 em Nível Normal: 1,9 m

Área de Estudo
Cota de Inundação (m)*

Abaixo de 2,0 m
2 a 2,5 m
2,5 a 3,0 m
3,0 a 3,5 m
3,5 a 4,0 m
4,0 a 4,5 m
4,5 a 5,0 m
Acima de 5,0 m

Ris
co

 a 
Inu

nd
aç

ão
<-B

aix
o--

---
---

---
---

---
---

Alt
o->

±

0 500250
m

100



#0

#0

#0
#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

#0

Faixa 7

Faixa 9

Faixa 8

Faixa 11

Faixa 10

Faixa 12

BASE

PC-15
PC-14

PC-13

PC-12

PC-11

PC-10
PC-09

PC-08

PC-07

PC-06

PC-05

PC-04
PC-03PC-02

PC-01

622800 623200 623600 624000 624400 624800 625200

67
54

00
0

67
54

40
0

67
54

80
0

67
55

20
0

67
55

60
0

67
56

00
0

67
56

40
0

APÊNDICE 02 - MAPA DOS DADOS TÉCNICOS
REFERENTES A PESQUISA

Área de Estudo: Porção Central de Área Urbanizada
Município: Passo de Torres
Estado: Santa Catarina
Data da Planta: 04/11/2017
Escala:
Folha: A2 (594 mm X 420 mm)
Mestrando: Guilherme Braghirolli
Orientador: Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira

1:7.000

DADOS DESCRITIVOS:

DADOS CARTOGRÁFICOS:

Sistema de Referência: SIRGAS 2000
Sistema de Projeção: UTM (Universal Transversa de Mercator) - FUSO 22 S
Fontes de Dados:
  -Área de Estudo, Área Piloto, Faixas de Voo, Pontos de Controle - Resultados
   da Pesquisa
  -Mapas Base (Imagem) - Digital Globe Basemap
  -Mapa Base (Ruas) - Open Street Maps (OSM)

LEGENDA:

APOIO:
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Delimitação das Faixas de Voo
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