CARTOGRAFIA

Sensoriamento Remoto

(in: SENE, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo, SP: Scipione, 2010.)

Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas de captação e registro de
imagens a distância por meio de diferentes sensores, como equipamentos
fotográficos, scanners de satélites e radares. As imagens obtidas podem revelar
muitos dos elementos geográficos da superfície terrestre, como florestas, áreas
de cultivo e cidades, e da atmosfera, como nuvens ou fumaça de incêndios
florestais.
As primeiras imagens aéreas da superfície da Terra foram tiradas de balões, ainda
no século XIX. Mas o sensoriamento remoto só se desenvolveu a partir da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com a utilização de aviões. Nessa época,
os interesses militares propiciaram um grande avanço na aerofotogrametria, que
consiste em captar imagens da superfície terrestre com equipamentos
fotográficos especiais acoplados no piso de um avião. Voando em velocidade
constante e em rotas preestabelecidas, o equipamento vai tirando fotografias
parcialmente sobrepostas, em intervalos regulares. Depois, para corrigir falhas e
imperfeições, as fotos passam por equipamentos chamados restituidores. O
material obtido serve de base para a elaboração de mapas.
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A utilização de satélites para sensoriamento remoto apresenta outra grande
vantagem: a de registrar a seqüência de eventos ao longo do tempo. Imagens de
uma mesma região podem ser registradas em intervalos regulares de tempo, o
que permite observar e prever a ocorrência de muitos fenômenos. O exemplo
mais conhecido é a previsão do tempo. Satélites meteorológicos captam imagens
das massas de ar, visíveis por meio das formações de nuvens, em intervalos de
horas. Com essas imagens são feitas animações que auxiliam os meteorologistas a
prever chuvas, períodos de seca ou furacões. Alguns dados obtidos em estações e
balões meteorológicos também ajudam os especialistas na previsão do tempo.
Há ainda diversas animações feitas por intermédio de imagens dos satélites, como
as que mostram a formação e o deslocamento de um furacão (fundamental para a
defesa civil), o uso do solo urbano ou rural (útil no planejamento de intervenção
no espaço geográfico) e o desmatamento de florestas (útil para orientar a ação
governamental). Os incêndios florestais, a expansão urbana e a poluição das águas
são outros fenômenos registrados dessa maneira.

(disponível em: http://parquedaciencia.blogspot.com.br/2013/07/como-funciona-e-para-que-serve-o.html)
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Sistema de Posicionamento Global (GPS)
O sistema de posicionamento global
(GPS) foi desenvolvido no contexto da
Guerra Fria. Resultado da corrida
armamentista entre os Estados Unidos e
a extinta União Soviética, foi projetado
para localizar com precisão um objeto ou
pessoa, assim como fornecer sua
velocidade (caso esteja em movimento),
na superfície terrestre ou num ponto
qualquer próximo a ela. Da fusão de dois
projetos - Timation (Time Navigation) e
6218, da Marinha e da Força Aérea
norte-americanas, respectivamente nasceu o sistema NAVSTAR/GPS
(NavigationSatellitewith
Time
andRanging / Global Positioning System). O GPS, como o sistema ficou conhecido,
começou a ser desenvolvido pelo Departamento de Defesa (DoD) do governo dos Estados
Unidos em 1973 e, em 1978, foi lançado o primeiro satélite. Atualmente esse sistema é
composto por 24 satélites (21 deles em operação e 3 de reserva) que giram em torno da
Terra em 6 órbitas distintas a 20.200 km de altitude.
Evidenciando seu enorme potencial estratégico-militar, como ficou demonstrado na
Guerra do Golfo (1991) e na recente guerra contra o Iraque (2003), os alvos a serem
atingidos pelas Forças Armadas norte-americanas, fixos ou móveis, puderam ser
localizados com grande precisão pelo GPS. Da mesma forma, os chamados mísseis
teleguiados, lançados de aviões ou embarcações de guerra, eram \\orientados" por esse
sistema de posicionamento. Além de utilizado militarmente, o GPS é empregado para
orientar a navegação aérea e a marítima.

(disponível em www.takamineacessorios.com.br, consultado em 13.02.2013.)
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Os satélites cumprem órbitas fixas e estão dispostos de modo que, de qualquer ponto da
superfície terrestre ou próximo a ela, é possível receber ondas de rádio de pelo menos
quatro deles. O equipamento que recebe essas ondas - chamado de aparelho receptor
GPS, ou simplesmente receptor GPS - calcula as coordenadas geográficas do local em
graus, minutos e segundos. Além da latitude e longitude, com o GPS obtém-se a altitude do
ponto de leitura, o que facilita os trabalhos de campo na confecção e atualização de mapas
topográficos. Portanto, além do uso militar, esse sistema de posicionamento tem muitas
utilidades civis.
Por intermédio de imagens de satélites já é possível saber as variações de fertilidade do
solo numa área de cultivo. Utilizando o GPS, um agricultor pode distribuir a quantidade
ideal de adubo em cada pedaço da área cultivada, o que proporciona eficácia e economia.
Há modernos tratores que já vêm equipados da fábrica com um computador de bordo
conectado ao GPS. O alto custo dessa tecnologia, entretanto, limita sua disseminação na
agricultura.
Nos últimos anos, órgãos governamentais brasileiros vêm utilizando imagens de satélites e
o GPS para identificar com precisão os Iimites de fazendas improdutivas a serem
desapropriadas para a reforma agrária, para controlar queimadas em florestas, para
demarcar limites fronteiriços etc.

Sistema de Informação Geográfica (SIG)
Os sistemas de informação geográfica (SIGs) também exemplificam as enormes
possibilidades de coletar e processar dados sobre a geografia do planeta, geradas
pela utilização da informática.
Os SIGs são o resultado da utilização conjunta de mapas digitais, crescentemente
elaborados com auxílio do GPS, e de bancos de dados informatizados. Esses
sistemas permitem coletar, armazenar, processar, recuperar, correlacionar e
analisar diversas informações sobre o espaço geográfico, gerando grande
diversidade de mapas e gráficos para necessidades específicas. É um poderoso
instrumento para o planejamento urbano e rural, facilitando também a solução de
problemas espaciais complexos.
Há vários exemplos de aplicação prática dos Sistemas de Informação Geográfica,
cada vez mais presentes nas empresas e nos órgãos públicos de gerenciamento
territorial, como prefeituras. Os SIGs podem ser utilizados para:
• planejar a distribuição e calcular os custos dos serviços prestados pela
prefeitura no território municipal, como a coleta do lixo;
• planejar investimentos em obras públicas, como um novo viaduto, um hospital, e
avaliar seus resultados;
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• facilitar o levantamento de imóveis para
cálculo e controle da arrecadação das taxas e
impostos, como o Imposto Predial e
Territorial Urbano OPTU) e o Imposto
Territorial Rural CITR);
• melhorar a qualidade do sistema de
transportes coletivos e do tráfego urbano;
• cadastrar propriedades, empresas e
moradores, com grande número de
informações, tornando mais rápidos e
eficientes os programas de atendimento etc.
Os SIGs também têm sido muito utilizados para a localização e orientação no
trânsito das cidades grandes. Com os sistemas, é possível calcular a distância
entre dois pontos quaisquer de uma metrópole, identificar rotas alternativas,
menos congestionadas, itinerários de ônibus, localizar endereços etc.
As empresas que trabalham com pesquisas de opinião, de comportamento, de
intenção de voto etc. conseguem resultados muito mais rápidos e precisos com
um SIG. As informações coletadas são rapidamente apresentadas em tabelas,
gráficos e mapas integrados, servindo de base para as decisões das empresas. Os
SIGs também têm sido muito utilizados em apoio ao turismo, seja no
planejamento e alocação das atividades de lazer, seja na localização de atrações
turísticas na planta de uma cidade, para a orientação dos usuários.

TESTES
1. (ACAFE) Considerando as aplicações do sensoriamento remoto, é correto
afirmar:
(A) O termo uso da terra refere-se ao seu revestimento também chamado de
“land cover”.
(B) Um sistema de classificação de uso da terra deve basear-se apenas em dados
de sensoriamento remoto que fornecem principalmente informações sobre a
cobertura do solo.
(C) A função do sistema de classificação para mapeamento de uso da terra é
definir duas classes principais de hierarquia de informação.
(D) As principais aplicações de sensoriameto remoto em geografia concentram-se
na utilização das informações para o monitoramento de uso da terra e para o
monitoramento de processos morfológicos.
(E) O critério espectral é suficientemente completo para discriminar entre classes
de uso da terra.
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2. (UFSM)

A charge evidencia a popularização de modernas tecnologias. Considerando as
tecnologias aplicadas a cartografia, e correto afirmar:
I. A utilização de novas tecnologias de coleta e processamento de dados do
espaço geográfico vem abrindo caminhos para a cartografia.
II. O uso de satélites para sensoriamento remoto permite registrar a
sequência de eventos ao longo do tempo, permitindo observar a ocorrência
de muitos fenômenos.
III. O emprego de novas tecnologias na aquisição de dados geográficos tem
tornado lentas e caras as diversas operações de elaboração dos mapas.
Está(ão) correta(s)
(A) apenas I e II.
(B) apenas II.
(C) apenas I e III.
(D) apenas III.
(E) I, II e III.
3. (UNIFEI) O monitoramento por satélites e o GPS (Sistema de Posicionamento
Global) são inovações tecnológicas atualmente usadas por órgãos
governamentais, agricultura, empresas, pessoas etc. Sobre essa questão, escreva
verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O GPS é um Sistema de Posicionamento Global constituído por dezenas de
satélites que emitem sinais de rádio captados por aparelhos especiais em
qualquer ponto da superfície da Terra.
II. O GPS indica ao usuário sua localização em termos de latitude, longitude e
altitude.
III. Na agricultura, essas tecnologias podem ser utilizadas a fim de que se obtenha
maior produtividade com custos menores.
IV. Essas inovações tecnológicas permitem, por exemplo, detectar e acompanhar
a direção e o deslocamento de queimadas e avaliar prejuízos em áreas atingidas
por secas ou inundações.
(A) VFVV.
(B) VVVF.
(C) FVVV.
(D) VVVV.
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4. (UFAM)

http://www.tudoagora.com.br/noticia/19231/Novelas-da-Globo-Caminho-das-Indias-Melissa-descobre-traicao-deRamiro-eagride-Gaby.html - Acesso em: 1 set. 2009

Sobre o GPS, leia as assertivas abaixo e assinale somente as que estão corretas:
I. O GPS é considerado, atualmente, a mais moderna e precisa ferramenta de
determinação da posição de um ponto da superfície terrestre. É um termo em
inglês que significa Global Positioning System.
II. O GPS permite apenas o monitoramento de deslocamentos realizados em
pequenas distâncias de um ponto para outro, em linha reta.
III. O GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em automóveis
importados.
IV. O GPS representa uma tecnologia desenvolvida inicialmente para fins bélicos.
Foi durante a Guerra do Golfo que sua aplicação obteve sucesso.
V. GPS é um sistema que se baseia na utilização de mapas e cartas
milimetricamente representadas em um gráfico de escalas pequenas.
(A) Apenas I e IV são corretas.
(B) Apenas II e V são corretas.
(C) Apenas I e III são corretas.
(D) Apenas II e III são corretas.
(E) Apenas IV e V são corretas
5. (UNIGIBA) A aerofotogrametria é a produção de imagens a partir de câmeras
fotográficas instaladas em bases de aviões e balões. Essa prática caracteriza-se
como:
(A) Geoprocessamento
(B) Sensoriamento Remoto
(C) Enquadramento aéreo
(D) Cartografia fotográfica
(E) Mapeamento por imagens.

Gabarito: 1.d / 2.a / 3.d / 4.a / 5.b
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