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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Gerais

O termo Modelo Digital de Terreno (MDT) teve a sua origem nos trabalhos rea-

lizados pelo Prof. Charles L. Miller do Massachusetts Institut of Technology (MIT) entre

1955 e 1960 (MILLER, 1957; MILLER; FLAMME, 1958). O Prof. Miller e seus colegas

estavam realizando pesquisas para o Departamento de Obras Públicas do Massachusetts

(Massachussets Department of Public Works) e para a Agência Federal de Rodovias Públi-

cas (U.S. Bureau of Public Roads). O objetivo era elaborar projetos de rodovias através do

uso do computador utilizando dados do terreno adquiridos através da fotogrametria. Den-

tro de cada estéreo modelo, foi estabelecido um sistema de coordenadas horizontais com

o eixo X na direção do alinhamento da rodovia proposta. Este referencial foi vinculado a

um sistema de coordenadas oficiais através de pontos de controle. Seções transversais na

direção Y foram tomadas e as elevações Z foram determinadas ao longo dessas seções e

gravadas em intervalos regulares de Y ou em locais de significantes variações na inclinação

do terreno. A aquisição de dados foi realizada através de um restituidor Kelsh. As coor-

denadas foram gravadas em cartões perfurados e depois passadas para fitas magnéticas,

meios de gravação utilizadas na época.

Vários programas computacionais foram preparados para processar os dados para

gerar a linha central do perfil da estrada, as curvas de nível, determinar as regiões de corte e

de aterro, obter áreas de seções transversais e os diagramas de distâncias para transporte

de terra e cálculo de volumes nas operações de corte e aterro. Foram desenvolvidos

também programas mais avançados para determinar o perfil ótimo da rodovia baseado

numa malha, nos limites da estrada e suas curvas, e para calcular a quantidade de terra a

ser deslocada e as distâncias de transporte de uma forma otimizada para diminuir custos

e tempo.

O computador utilizado nesta época foi um IBM 650, que tinha a capacidade de

armazenar somente 2.000 palavras. Embora os programas fossem extremamente simples
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comparados com os atuais, o MIT conseguiu desenvolver os principais elementos de um

MDT que são: a aquisição, o pré-processamento, a armazenagem e a gerência de dados e

suas aplicações.

A partir desta iniciativa pioneira muito se tem desenvolvido em termos de via-

bilizar de forma racional o conhecimento e o uso da informação topográfica. As recentes

tecnologias têm oferecido cada vez mais facilidade na geração de informações. Os compu-

tadores continuamente mais eficientes tendem a permitir o armazenamento e o processa-

mento de quantidades cada vez maiores de informações. Desta forma pode-se distinguir

duas etapas distintas no tratamento de informações topográficas: a representação (mo-

delo) do relevo e a modelagem matemática. No primeiro caso, existem diversas opções

para a sua efetivação, tais como: curvas de nível, pontos cotados em diferentes resoluções

e distribuições. Isto pode ocorrer de forma analógica ou digital. No segundo caso estão os

métodos analíticos que oferecem uma modelagem contínua da superfície ou se destinam a

redistribuir dados existentes atendendo objetivos específicos: obtenção de uma malha ou

mudança de seu espaçamento.

As tecnologias hoje disponíveis para aquisição dos dados para a geração de MDT,

além da fotogrametria, são o Interferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR), o Light

Detection and Ranging (LIDAR) tanto para uso topográfico quanto batimétrico e o Sound

Navigation and Ranging (SONAR) para uso batimétrico, entre outras. Cada tecnologia

possui aplicações mais amplas que a construção de um MDT. Assim, a fotogrametria

pode ser aplicada em engenharia cartográfica para gerar ortofotos digitais, mosaicos e

outros produtos para aplicação na engenharia civil (construção de estradas, oleodutos,

etc). O IFSAR pode ser usado, entre outros, para hidrologia, mapeamento do litoral,

pesquisa em regiões sísmicas, mapeamento urbano, de sítios arqueológicos, da vegetação

e criação de mapas de classificação de uso do solo e geologia. O LIDAR topográfico se

presta à engenharia costeira, ao mapeamento de inundações em planícies, de oleodutos,

de estradas de ferro, de estradas de rodagem, de corredores de telecomunicações, de

pântanos e outras áreas de acesso restrito (lixos tóxicos e depósitos de lixos industriais),

modelamento urbano, avaliação de desastres naturais como terremotos e furacões. O

LIDAR batimétrico permite levantamentos batimétricos de áreas costeiras, ao redor de

ilhas, de recifes de coral, de canais de navegação, de lagos e das proximidades de portos;

em projetos de proteção ambiental da costa, de quebra mares, contorno da costa marinha

e bancos de lama; monitoramento de cardumes, suporte para exploração e produção de

óleo e gás, etc. Finalmente, o SONAR é utilizado na análise das propriedades físicas do

fundo marinho, na detecção de objetos submersos, na reparação de cabos e oleodutos
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submarinos, na arqueologia submarina (MAUNE, 2001).

1.2 Terminologia

Após o trabalho do Prof. Miller sobre MDT, várias outras expressões surgiram

como referência a modelos que descrevem as características topográficas do terreno. São

elas: Modelo Digital de Elevação (MDE), em inglês Digital Elevation Model (DEM); Mo-

delo Digital de Altura (MDA), em inglês Digital Height Model (DHM); e Modelo Digital

de Solo, em inglês Digital Ground Model (DGM). Na prática estes termos são freqüen-

temente assumidos como sinônimos; porém podem se referir a produtos conceitualmente

distintos, como descrito a seguir, com base em Petrie e Kennie (1990).

O MDE é um termo muito difundido nos Estados Unidos da América e geralmente

refere-se à criação de matriz regular de elevações, normalmente em forma de malha.

Já o MDA é uma denominação menos comum e tem o mesmo significado do MDE

uma vez que as palavras elevação e altura são normalmente consideradas sinônimas. O

termo parece ter sua origem na Alemanha.

O Modelo Digital de Solo aponta para um modelo digital da superfície sólida da

Terra, termo que é geralmente usado na Inglaterra.

O termo em inglês Digital Terrain Elevation Data (DTED), usado pelo então

Defence Mapping Agency (DMA), que posteriormente assumiu o nome National Imagery

and Mapping Agency (NIMA) e que atualmente se denomina National Geo-spatial Intelli-

gence Agency (NGA) dos Estados Unidos, tem o mesmo conceito do MDT, só que é usado

apenas o método de grade regular para armazenar os dados.

1.3 Objetivos

O objetivo principal do presente trabalho é coletar dados, gerar e comparar mo-

delos digitais continentais tendo sido implementadas duas aplicações: correção de ter-

reno e efeito indireto. Futuramente, estes modelos irão permitir aplicações nas áreas

da geodésia (cálculo do geóide), geofísica (correção isostática), hidrografia e engenharia

(planejamento).

A idéia de se criar um MDT para a América do Sul, na época em que o trabalho

foi iniciado nos anos 90, veio do fato de que os modelos globais existentes na época
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utilizavam na maior parte da região dados de cartas topográficas na escala 1:1.000.000,

não possuindo uma resolução desejável para diversas pesquisas. Com efeito, já se dispunha

de dados digitalizados de cartas com escalas maiores. Por outro lado, desde 2003, ficaram

disponíveis os dados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), que é um modelo

digital de terreno em formato de malha regular com espaçamento de 3”, tanto em longitude

como em latitude e que será analisado no presente trabalho.

A partir da integração das informações disponíveis e de esforços complementares

que foram concretizados criou-se três modelos para a América do Sul com a denominação

South American Model (SAM) cobrindo as latitudes (φG) de 60◦ S a 25◦ N e longitudes

(λG) de 100◦ W a 25◦ W. O sistema de referência planimétrico adotado foi o World

Geodetic System 1984 (WGS84). As unidades verticais representam a altitude em metros

acima do Nível Médio do Mar (NMM). Esses modelos foram assim denominados:

• SAM_30s: este modelo, baseado no SRTM, extrai dele os dados com espaçamento

da malha de 30”. Utiliza também, para os pontos onde este não possui informação,

na parte continental e na área oceânica, o modelo DTM2002 (modelo disponibilizado

pela Raytheon ITSS Corporation (SALEH; PAVLIS, 2002));

• SAM_1mv1: basicamente idêntico ao anterior, alterando-se somente o espaçamento

da malha para 1’;

• SAM_1mv2: utiliza informações obtidas de cartas digitalizadas tanto na parte con-

tinental como oceânica, com o espaçamento da malha de 1’. Nas áreas onde não

se conseguiu informação, são utilizados os dados do modelo anterior. Foram usadas

cartas topográficas em diversas escalas. Para o Brasil, trabalhou-se com cartas to-

pográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Diretoria

do Serviço Geográfico (DSG) nas escalas 1:50.000 e 1:100.000. Para a Argentina e

o Uruguai foram utilizadas informações de cartas nas escalas 1:250.000 e 1:100.000,

respectivamente, que foram cedidas pelo Instituto Geográfico Militar (IGM) des-

tes países. Na região oceânica do Brasil, em áreas muito próximas à costa, foram

utilizadas cartas náuticas e folhas de bordo da Centro de Hidrografia da Marinha

(CHM); um pouco mais distante da costa foram usados os dados de batimetria

do projeto do “Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira” (LE-

PLAC). Para áreas próximas à costa argentina foram utilizadas cartas náuticas do

Servicio de Hidrografia Naval da República Argentina (SHN).

A criação dos três modelos, visando a finalidade específica a que se destinam,
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tem como objetivo facilitar a avaliação das novas informações obtidas e permitir opções

ao usuário.

1.4 Estrutura do Trabalho

Este capítulo apresentou as considerações gerais, a terminologia utilizada e os

objetivos deste trabalho.

No capítulo 2 são apresentadas algumas formas de obtenção dos dados para a

geração de um MDT, incluindo as novas tecnologias de RADAR e LIDAR.

No capítulo 3 são apresentados diversos métodos matemáticos para a modelagem

de terreno.

No capítulo 4 são feitas considerações sobre referenciais planimétricos e altimé-

tricos, como também sobre o nível de referência das cartas náuticas.

No capítulo 5 são apresentados os principais modelos globais de terreno existen-

tes, suas fontes de dados, bem como os modelos digitais de terreno para a América do

Sul (SAM), gerados para o presente trabalho. Neste são ainda descritos em detalhe a

qualidade dos dados utilizados, o método para a transformação de coordenadas e o mé-

todo de geração do mesmo. Finalmente, é mostrada a análise da qualidade dos SAMs

em comparação com outros modelos globais existentes, estudando separadamente a área

continental e a oceânica.

No capítulo 6 são mostradas as aplicações gravimétricas, correção de terreno e

efeito indireto, utilizando os SAMs e outros MDTs. São discutidas as melhorias que

ocorreram com a utilização destes modelos e as suas restrições.

Finalmente, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho, discutindo

os resultados obtidos e recomendações futuras.
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